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  عـــــامـــــالتقــــدیم ال

I- تقدیم الوزارة والسیاسة القطاعیة:  
ساسیة  لوزارة المالیة في إعداد  وتنفیذ السیاسة المالیة والنقدیة والجبائیة تتمثل المهمة األ

للدولة وتطویرها قصد المشاركة في تحقیق  األهداف االقتصادیة واالجتماعیة  المرسومة 
الوزارة اقتراح السیاسة المالیة للدولة  وفي هذا اإلطار تتولى. وبالتالي تحقیق أهداف التنمیة

اكل المختصة واإلشراف الكامل على الشؤون المالیة والجبائیة وذلك في حدود بمشاركة الهی
 :وفي هذا النطاق تتمثل مشموالت الوزارة في. القوانین النافذة والسیاسة العامة للدولة

إعداد مشاریع قوانین المالیة والسهر على تنفیذ میزانیة الدولة والموازین الملحقة بها  -
میة ذات الصبغة اإلداریة واألموال الخاصة بالخزینة طبقا وموازین المؤسسات العمو 

وبهذا العنوان تقع استشارتها بشأن كل  .للنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل
  .المسائل التي یكون لها تأثیر على المیزانیة وخاصة ما یتعلق منها بالتأجیر العمومي

والقمرقیة  وتسهر على تنفیذ التشریع إعداد مشاریع النصوص ذات الصبغة الجبائیة  -
 .المتعلق بهذا المیدان

إعداد مشاریع النصوص المتعلقة بحسابیة الدولة والجماعات واتخاذ كل التدابیر  -
 .الضروریة لتطبیقها

مراقبة المحاسبین العمومیین فیما له مساس بممارسة المهمة المسندة لهم بمقتضى  -
 .ملالقوانین والتراتیب الجاري بها الع

كما تتولى وزارة المالیة بمشاركة وزارة الداخلیة اإلشراف من الناحیة المالیة على الجماعات 
العمومیة المحلیة وتبدي رأیها بالخصوص في الشؤون البلدیة أو الجهویة التي تكون لها 

 .إنعكاس من الناحیة المالیة
 : بالخصوص بـوتتولى وزارة المالیة التصرف في الخزینة العمومیة وهي مكلفة 

 ،ات الخزینة وتوفیر التوازن بینهامتابعة موارد وحاجی -
 ،إصدار القروض وترویجها -
 .إدارة شؤون الدین العمومي -

وتبدي وزارة المالیة رأیها بشأن كل المسائل ذات الصبغة االقتصادیة أو االجتماعیة التي 
 .تعرض علیها
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حسبما  ات المعنیة مساعدة الدولة للمؤسساتكما تمنح وزارة المالیة بمشاركة الوزارة أو الوزار 
ولهذا الغرض فهي مكلفة  .هو وارد بالنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل

بالخصوص بتنفیذ أحكام مجلة التشجیع على االستثمار فیما یخص االمتیازات الجبائیة 
 .والمالیة

في وتشارك  هاوتنفذدان القروض السیاسة التي ترسمها الدولة في میوتحدد وزارة المالیة 
اإلشراف على مؤسسات القرض والمؤسسات المالیة األخرى في نطاق التشاریع والتراتیب 

  . الجاري بها العمل
كما تقع وجوبا استشارة وزارة المالیة بشأن كل المسائل المتعلقة بالتصرف من الناحیة المالیة 

شركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصورة في الدواوین والمؤسسات والمنشآت العمومیة وال
وهي  .مباشرة أو غیر مباشرة  وكذلك في المؤسسات التي تتمّتع بامتیازات مالیة أو جبائیة

  .إلیها أعاله تضطلع بهذا العنوان بمراقبة التصرف المالي للهیاكل المشار
الیة مراقبة التصّرف في وتتولى وزارة المالیة من خالل الهیكل المكلف بالرقابة العامة للم

میزانیة الدولة وحسابات المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة والمنشآت العمومیة 
والشركات ذات االقتصاد المشترك وبصفة عامة المنظمات من كل نوع التي تطلب بصفة 

 .مباشرة أو غیر مباشرة مساعدة الدولة أو إحدى الجماعات العمومیة
بمشاركة البنك المركزي التونسي بتسطیر وتنفیذ السیاسة التي تسلكها  وتقوم وزارة المالیة

 : الدولة في المیدان النقدي وفي میدان المالیة الخارجیة ولهذا الغرض فهي
تعد التشریع والنصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بالصرف بعد أخذ رأي البنك  -

 .المركزي التونسي
 .الدفع تشارك في إعداد وٕابرام اتفاقات -
 .تتابع مع البنك المركزي التونسي تطور میزان الدفوعات -
 .تبدي رأیها بشأن حركات رؤوس األموال مع الخارج -
تشارك في إعداد االتفاقات المالیة وفي التفاوض بشأن القروض األجنبیة وضبط  -

 .برامجها
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ت عالقة وقد شرعت وزارة المالیة في الثالث سنوات المنقضیة في إصالحات هیكلیة ذا
  : بمجال تدخلها نذكر منها خاصة

  ،اإلصالح الجبائي -
  ،إصالح القطاع المالي -
 ،إصالح منظومة المالیة العمومیة -
 .تعصیر الدیوانة -

بإعداد قانون مالیة تكمیلي وذلك في إطار مهامها المتعلقة   2015كما إتسمت سنة     
متطلبات الظرف اإلقتصادي للبالد بإعداد میزانیة ومتابعتها لألخذ بعین اإلعتبار لحاجیات و 

التي تم اتخاذها والتي تتعلق أساسا بمقاومة اإلرهاب وذلك من خالل عدید اإلجراءات 
والتشجیع على االستثمار وخلق مواطن الشغل و مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

  .التي تعاني من صعوبات لضمان استمراریة نشاطها
ت المالیة المرصودة لوزارتي الدفاع و الداخلیة و مصالح الدیوانة تم الترفیع في االعتماداكما 

لتوفیر المستلزمات المطلوبة في نطاق تعزیز جهود األمن والجیش والدیوانة خاّصة لمجابهة 
   .خطر اإلرهاب

التقلیص من نفقات الدولة للمحافظة على توازنات المالیة العمومیة وتجنبا لرفع نسبة م تو  
 .بة العجزالمدیونیة ونس
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  :لوزارة المالیة الهیكل التنظیمي
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  :ذكرهم اآلتي منشأة ومؤسسة 15وتشرف الوزارة على 
 الوكالة الوطنیة للتبغ والوقید - 1
 مصنع التبغ بالقیروان - 2
 البنك الوطني الفالحي - 3
 الشركة التونسیة للبنك - 4
 بنك اإلسكان - 5
 البنك التونسي للتضامن - 6
 بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة - 7
 وكالة الكحول - 8
 الوكالة التونسیة للتضامن - 9

 مركز اإلعالمیة لوزارة المالیة -10
 شبكة تونس للتجارة -11
 دیوان مساكن أعوان وزارة المالیة -12
 المدرسة الوطنیة للمالیة -13
 انالشركة التونسیة للضم -14
 ."البنیان" شركة  -15
 :ةقطاع المالی إستراتیجیة-1

التوجهات اإلقتصادیة العامة للبالد التونسیة  تنصهر السیاسة المالیة المرسومة في إطار
اإلقتصادي وتحقیق التعافي آللة اإلنتاج واستحثاث اإلستثمار بما یمّكن إلسترجاع نسق النمو 

فظة ق بین الجهات مع الحرص على المحامن تكثیف إحداثات الشغل والتقلیص من الفوار 
  .على سالمة التوازنات المالیة ومقاومة التهریب

  :فيالمالیة المحاور اإلستراتیجیة لوزارة تتمثل ولتجسید التوجهات المذكورة أعاله 
 ،إصالح المنظومة المالیة -1
 إصالح المنظومة الجبائیة، -2
 تعصیر الدیوانة، -3
 إصالح المالیة العمومیة،  -4
 .في األمالك واألموال المصادرةالتصرف   -5
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  بخصوص إصالح المنظومة المالیة -1
تمّثل الهشاشة الكبرى للقطاع المالي وتفاقم اإلخالالت المالیة العمومیة من أهم التحدیات 
المطروحة على الوزارة في السنوات القادمة، حیث اتسم قطاع البنوك بضعف الحوكمة ونقص 

ولیا وضعف الرقابة المصرفیة، مما استوجب إصالح ثالث تطبیق المعاییر المتعارف علیها د
بنوك عمومیة على ضوء نتائج التدقیق الشامل عالوة على ضبط خطة إعادة هیكلة القطاع 

وسیتواصل تطویر سوق التأمین من خالل إتمام ومراجعة التشاریع والتراتیب المتعلقة . البنكي
یر وتوسیع النشاط وتحسین التغطیة التأمینیة بما به في إتجاه المالئمة والمعاییر الدولیة وتطو 

  .یتالءم والتطّور المرتقب للنشاط اإلقتصادي وتنّوع حاجیات المؤسسات واألفراد
مما هذا وسیتم في المراحل القادمة، تحدید دور القطاع العمومي في تمویل االقتصاد   

   .ویل الصغیردور السوق المالیة و التم علي  تأكید العمل علي     یستوجب 
في  یمثل إصالح المنظومة المالیة رافدا من روافد تدعیم تمویل اإلقتصاد وسیتم العملحیث  

  :هذا السیاق على تطویر وتعصیر
 المنظومة البنكیة،  .أ 
 السوق المالیة،  .ب 
 التمویل الصغیر،  .ج 
 .منظومة التأمین  .د 

 
  :تطویر المنظومة البنكیة -أ-1

اإلقتصاد وأهمیة تدخل الدولة على هذا المستوى  بالنظر لحجم التمویل البنكي في تمویل
واإلخالالت التي تمت معاینتها في إطار التدقیق الشامل للبنوك العمومیة على مستوى 
الحوكمة والتي تحد من تنافسیتها ونجاعة تدخلها، أصبح اإلصالح العمیق للمنظومة البنكیة 

 .حتمیا لكونه ركیزة أساسیة لتحقیق النمو اإلقتصادي
  :تتمثل األهداف األساسیة لإلصالح فيو 
إعادة النظر في الدور الموكول للدولة لتركیزه أساسا على مساندة القطاعات الحیویة  -1

 واألولویة،
 تدعیم الثقة في الجهاز البنكي التونسي، -2

  :وعلى هذا األساس تم التوجه نحو
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 تطهیر وٕاعادة هیكلة البنوك ذات المساهمة العمومیة،-
 قات العالقة على مستوى البنوك العمومیة،تطهیر المستح-
 تدعیم آلیات تمویل خاصة للقطاعات االستراتیجیة وذات األولیة-
تدعیم منظومة تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر إرساء منظومة مندمجة -

 .ومتكاملة في الغرض
 

  : تطویر السوق المالیة - ب -1
وضعف مساهمتها في تمویل اإلقتصاد  بالنظر للحجم المحدود للسوق المالیة التونسیة

سیرتكز تطویرها على نشر ثقافة اللجوء إلى السوق المالیة وتسهیل النفاذ إلیها وتدعیم 
 . مصداقیتها والرفع من شفافیتها مع الحفاظ على قواعد التصرف الحذر

  
في اتجاه تدعیم مساهمته في توفیر التمویالت  :تطویر منظومة التمویل الصغیر -ج-1
لالزمة لفائدة المؤسسات واألشخاص ذوي اإلمكانیات المحدودة لخلق مشاریع اقتصادیة أو ا

  .تطویرها
ویتطلب ذلك إصدار القوانین والتراتیب الالزمة إلعادة هیكلة القطاع وٕاعطاء التراخیص 

 .لمؤسسات جدیدة للتمویل الصغیر وفقا للشروط المطلوبة
  تعصیر منظومة الـتأمین  -د-1

  :لخطوط اإلستراتیجیة لتطویر منظومة التأمین عامة حول تتمحور ا
 الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص تدعیم -
 مالءمة اإلطار التشریعي لنشاط التأمین مع المعاییر الدولیة -
 التأمین التكافليتدعیم  -
 .لتطویر منظومة التأمین على الحیاة وتكوین األموا -
 
  بخصوص إصالح المنظومة الجبائیة -2

أمّا على مستوى الجبایة فإّن اإلصالحات المتتالیة التي شهدتها المنظومة الجبائیة لم تمّكن 
من دعم التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة حیث أّن التشریع الجبائي الحالي یشكو من عّدة 

  .نقائص ومن عّدة تعقیدات وتشعبات أنهكت مردودیتها وأضعفت دورها
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زیز السیاسات المالیة وتأمین مواكبتها لمتطلبات تنشیط وعلى هذا األساس سیتواصل تع
الثقة في مناخ األعمال واإلستثمار من خالل التركیز  تدعیم الحركة اإلقتصادیة و 

العدالة الجبائیة وتحقیق  كریس بالخصوص على مواصلة إصالح منظومة الجبایة قصد ت
حافظة على الدور التحفیزي للجبایة المصالحة مع المطالبین باألداء وتقریبهم من اإلدارة والم

إلى جانب تبسیط اإلجراءات حرصا على تحقیق الموارد الجبائیة الضروریة لتمویل میزانیة 
  .الدولة

لیكون في تفاعل  إلى مراجعة شاملة للنظام الجبائيإصالح المنظومة الجبائیة یهدف مشروع 
  .ال التنمیة الجدیددینامیكي مع اإلقتصاد ومحرك للنمو ورافدا من روافد منو 

  .كما سیتم العمل على جعل المنظومة الجبائیة مالئمة لتطورات تكنولوجیة المعلومات
  :وتتمثل أهداف مشروع اإلصالح في 

 تدعیم العدالة الجبائیة، ·
  ،وٕاكسائه مزیدا من النجاعة النظام الجبائي تبسیط ·
 ،تعصیر إدارة الجبایة ·
 .الّضریبيدعم الواجب الجبائي ومكافحة التهرب  ·
 

  : وقد تم في هذا السیاق ضبط ست مجاالت إصالح تتعلق بـ
إعادة النظر في نسب الضریبة وضبط قاعدتها وصیغ تطبیقها : الضرائب المباشرة -1

  .واالمتیازات الجبائیة المتعلقة بها
ضبط میدان وصیغ تطبیق مختلف الضرائب غیر المباشرة : الضرائب غیر المباشرة -2

  ،ائیة المتعلقة بهواالمتیازات الجب
تبسیطها وتحسین نجاعتها في اتجاه تدعیم الموارد المالیة للجماعات : الجبایة المحلیة -3

  ،المحّلیة ومالءمتها مع مقتضیات الّدستور الجدید
  ء،والحد من التهّرب ودعم ضمانات المطالبین باألدا دعم قواعد المنافسة النزیهة -4
  ة،وسائل وطرق عمل إدارة الجبای الئمةومتطویر  عبرتعصیر إدارة الجبائیة  -5
في اتجاه تخصیصه قصرا لمستحقیه وٕادماج االقتصاد الموازي مراجعة النظام التقدیري -6

  .ضمن الدورة االقتصادیة المنظمة
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  بخصوص تعصیر الدیوانة -3
یصبو تعصیر الدیوانة إلى تدعیم دورها اإلقتصادي لمعاضدة جهود المؤسسات في إیجاد 

حلیا ودولیا وتحسین جاذبیة تونس لإلستثمارات مما یقتضي أن تكون هیاكل موقع لها م
حمایة الحدود الي هدف ی كما . الدیوانة في إصغاء إلى األطراف اإلقتصادیة ودعمهم

   .التونسیة ضد التهریب
ولتحقیق ذلك فإنه من الضروري تطویر وتحسین نوعیة الخدمات المسداة من قبل الدیوانة 

اعتمادها لوسائل التكنولوجیا الحدیثة مع مراعاة مقتضیات إحتواء المخاطر  وتعصیرها عبر
ومكافحة التهریب والحرص على الحفاظ على مرونة حركة البضائع وتأمین السلسلة 

ویقتضي ذلك إصالح وتدعیم حوكمة المنظومة وتطویر . اللوجستیة للمبادالت التجاریة
  .التصرف في الموارد البشریة

وزارة المالیة في المرحلة الراهنة ،على إعداد مشروع لتعصیر مصالح الدیوانة تنكب  لذلك 
  .على مختلف األصعدة التنظیمیة والهیكلیة والمؤسساتیة

  
بخصوص إصالح المالیة العمومیة عبر تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب  -4

  األهداف
العمومیة في اتجاه تركیز  یتمثل إصالح المالیة العمومي في تعصیر التصرف في النفقات

  :منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف وذلك قصد 
 توظیف اإلعتمادات حسب أولویات السیاسات العمومیة،   - أ
 التحكم في عجز المیزانیة،   - ب
اعتماد منهجیة تصرف في المیزانیة تعتمد على النتائج عوضا عن الوسائل مما یمكن   - ت

 میة والتحسین في جودة الخدمات اإلداریة،من الرفع من نجاعة النفقات العمو 
  .إسناد مزید من المرونة للمتصرفین العمومیین مع تكریس مبدأ المساءلة والتقییم  - ث

  :ویتطلب هذا المشروع 
مالءمة اإلطار التشریعي والترتیبي ومن ذلك إصدار القانون األساسي الجدید للمیزانیة  ·

 ونصوصه التطبیقیة،
 لمتوسط،دعم البرمجة على المدى ا ·
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مواصلة إصالح المحاسبة العمومیة قصد تركیز محاسبة عامة للدولة عالوة عن محاسبة  ·
 المیزانیة،

 إعتماد تبویب محاسبي ومیزانیاتي جدید، ·
 تطویر نظام المعلومات الخاص بمنظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف، ·
 .تدعیم آلیة القدرة على اآلداء ·
  

  الممتلكات المصادرةبخصوص التصرف في األموال و  -5
على المدى المتوسط  أسهم ومنقوالت وعقاراتتتمثل خطة التصرف في األموال المصادرة من 

في التفویت في كل الممتلكات المصادرة بصفة تضمن حمایة مصالح الدولة واألطراف 
  .المتدخلة وذلك باألخذ بعین اإلعتبار لعمق السوق

والحفاظ على قیمة الممتلكات یتعین إحكام التصرف  ولضمان النجاعة والمردودیة المطلوبتین
في األموال المصادرة وحل اإلشكاالیات والعراقیل المعترضة سواء كانت قانونیة أو هیكلیة أو 

  .یةمالیة أو تنظیم
تعمل وزارة المالیة حالیا بإعتماد منهجیة تشاركیة  وفي إتجاه تدعیم سالمة المعطیات المالیة

یة ومتكاملة إلعادة هیكلة منظومة المحاسبة للمؤسسات وتنظیم المهن على بلورة رؤیة عصر 
  .المحاسبیة واإلشراف على أعمال التدقیق القانوني المالي

كما سیتم تعزیز فاعلیة السیاسة المالیة العمومیة من خالل إحكام توظیف اإلعتمادات وفقا 
یة الجهویة ال سیما فیما یتعّلق ألولویات تحقیق التوازن بین الجهات وحسن تنفیذ برامج التنم

   .بالبنیة األساسیة والمرافق الجماعیة
  :تي ذكرهاول اإلجراءات الخمس اآلهذا وقد تمت بلورة أولویات الوزارة ح

  :ولاإلجراء األ  -
ضمان التوازنات المالیة العمومیة في ضوء تطورات الوضع اإلقتصادي واإلجتماعي والشروع 

 .2015تكمیلي لسنة في إعداد قانون المالیة ال
  :اإلجراء الثاني -

تسریع خطة اإلصالحات الكبرى الجبائیة والمالیة وذلك من خالل مواصلة خطة إصالح 
 .القطاع البنكي ورسملة البنوك العمومیة

  



11 
 

  :اإلجراء الثالث -
اإلنطالق في تحسین وتعصیر ظروف العمل بالقباضات المالیة وبمكاتب مراقبة األداءات 

  :من خالل
  فضاءات اإلستقبال  تهیئة §
 2004إقتناؤها سنة  تمتجدید وتدعیم التجهیزات اإلعالمیة التي  §
 .والمعلوماتإستعمال التقنیات الحدیثة في میدان تكنولوجیا اإلتصال  §
 :اإلجراء الرابع -

صیاغة خطة متكاملة لدعم العمل الدیواني والمرافق الحدودیة وصیانتها لحمایة اإلقتصاد 
  :المخاطر وتنفیذها وتشملمن مختلف التونسي 

  :المعابر الحدودیة خاصة تهیئة §
ü معبر الذهیبة وبناء مساكن ألعوان الدیوانة  
ü مواصلة تهیئة معبر رأس الجدیر وبناء مساكن ألعوان الدیوانة  
  الحدودیة المكاتبتهیئة وتجهیز  §
  .تدعیم وتجهیز الفرقة المختصة المكلفة بالمراقبة الدیوانیة §
  :اإلجراء الخامس -
قیق اإلعتمادات المرصودة التي لم یتم صرفها في الوالیات وٕاعادة تخصیصها لمشاریع تد

متأكدة عاجلة ومشغلة وذات اإلنعكاس المباشر على التنمیة بالجهات مع تكلیف هیئة الرقابة 
  ).مدنین- سیدي بوزید-الكاف(العامة للمالیة بالقیام بعملیة تدقیق في ثالث والیات نموذجیة 

  
   :ـرامــج الــــــــوزارةبـــــ -2

  :تّم تقسیم مهّمة وزارة المالیة إلى سّتة برامج تّم ضبطها كما یلي
 .برنامج الدیوانة - 1
 .برنامج الجبایة - 2
 .برنامج المحاسبة العمومیة - 3
 .برنامج مصالح المیزانیة - 4
 . برنامج الدین العمومي - 5
 .برنامج القیادة والمساندة - 6
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ӀӀ- نفقات الوزارة على المدى المتوسط میزانیة وزارة المالیة وبرمجة :  
  : 2016تقدیم میزانیة الوزارة لسنة  -1

 دینار مقابـل ألف 626254 قیمة 2016بلغت جملة اإلعتمادات المقترحة لمیزانیة الوزارة لسنة 
  .% 32تبلغ تقلص أي نسبة  2015لف دینار خالل سنة أ  917874

  جحسب البرامجدول تطّور میزانیة وزارة المالیة             
ألف دینار: الوحدة  

 البـــــــرامج
إنجازات 
2014 

قانون 
المالیة 
2015 

 تطّور إعتمادات الدفع 2016مقترحات 
إعتمادات 
 التعهد

 إعتمادات
 المبلغ الدفع

  النسبة
(% ) 

 308209 279111 181289 الدیوانة: 1البرنامج 
267 
722 29389-  -10 % 

 107851 الجبایة: 2البرنامج 
114 
198 128749 

126 
939 12 741 11% 

المحاسبة : 3البرنامج
 %11 19410 190488 196923 171078 155246 العمومیة

مصالح : 4البرنامج 
 %19 062 1 670 6 6798 5608 5256 المیزانیة

الدین : 5البرنامج 
 %20 204 1212 1264 1008 852 العمومي

القیادة : 6البرنامج 
 33223 35744 328871 519981 والمساندة

-
295648 -90% 

 626254 677687 917874 970475 المجموع العام للبرامج
-

291620 -32% 

 
  :للوزارة) 2018 -2016(متوسط على المدى التقدیم إطار النفقات  - 2

 ألف دینار مقابل 626254 قیمة 2016ستبلغ جملة النفقات لمختلف البرامج لسنة 
وقدرت جملة النفقات بالنسبة  %5طور أي بنسبة ت 2017ف دینار خالل سنة أل 656235

  .2017مقارنة بسنة % 3.75أي بنسبة تطور تقدر بـ ألف دینار 680840بـ 2018لسنة 
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  التوزیع: للوزارة )2018-2016(جدول النفقات على المدى المتوسط      
 )عتمادات الدفعإ(حسب البرامج 

  ألف دینار: الوحدة

 البرنامج
 ــــــازاتإنجــــــــ

قانـــــون 
 ةیــالمال

 تقدیــــــــــرات

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 297981 447 282 722 267 297111 289 181 170334 119095 الدیوانة

 230643 619 218 222 207 053 182 394 165 163262 114250 التصّرف نفقات
 67338 828 63 500 60 058 115 15895 7072 4845 نفقات التنمیة

 533 145 568 136 939 126 198 114 851 107 85276 79647 الجبایة
 793 141 090 133 418 124 250 110 522 106 025 83 77505 نفقات التصّرف
 739 3 478 3 521 2 948 3 329 1 251 2 2142 نفقات التنمیة

المحاسبة 
 العمومیة

107 310 122 005 155246 171 078 190488 194566 192538 

 185786 025 185 181418 292 159 150716 144 117 364 102 نفقات التصّرف
 5285 8135,2 8970 686 11 4530 861 4 946 4 نفقات التنمیة

مصالح 
 المیزانیة

4 372 3 925 5 256 5 608 6 670 6 875 7009 

 6629 616 6 475 6 263 5 248 5 875 3 286 4 نفقات التصّرف
 380 259 195 345 8152 50 86 نفقات التنمیة

الدین 
 العمومي

714.5 500.7 852 1 008 1 212 1 309 1 335 

 236 1 216 1 1128 975 849 0.7 714.47 نفقات التصّرف
 99 93 84 33 3 500 0.03 نفقات التنمیة

القیادة 
 والمساندة

21459 20 288 519981 328 871 33 223 34 470 36444 

نفقات 
 التصّرف

16 088 15 788 18673 26 192 30458 33 613 35523 

 921 857 2765 679 302 501308 500 4 5371 نفقات التنمیة

 840 680 235 656 254 626 917874 970475 529 902 1046382 المجموع
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  ةالدیوان :1عدد  برنامج
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  ):عن البرنامجالمسؤول ( تقدیم رئیس البرنامج

قد تّم تعیینه في شهر امج الدیوانة و رئیس برنهو السید العادل بن حسن المدیر العام للدیوانة 
  .2015 ماي

Ӏ- تقدیم البرنامج وٕاستراتیجیته:  
تحتل الدیوانة التونسیة موقعا إستراتیجیا هاما بالنسبة لالقتصاد الوطني، وتعتبر عنصرا فاعال 

  .للبالد التونسیة وموازنة األموال العمومیة في مجال التبادل التجاري
ترجع اإلدارة العامة للدیوانة بالنظر إلى وزارة المالّیة، وقد تّم تنظیمها بمقتضى األمر عدد و 

كما تّم إتمامه وتنقیحه بالنصوص  1994سبتمبر  6المؤّرخ في  1994لسنة  1845
  .الالحقة

انة مشموالت عدیدة وردت على سبیل الذكر ال وقد أسند األمر المذكور لإلدارة العامة للدیو 
  : الحصر، یمكن تبویبها كما یلي

وظیفة قانونّیة تتمّثل في تطبیق التراتیب والقوانین الخاّصة بالدیوانة والتراتیب المتعّلقة  -
 بالصرف والتجارة الخارجّیة،

الل تبسیط وظیفة اقتصادّیة تتمّثل في دعم القدرة التنافسّیة للمؤسسات الوطنّیة من خ -
 اإلجراءات والتقلیص في اآلجال والتصّدي للتهریب وٕاغراق السوق والتقلید،

وظیفة مالّیة من خالل تحصیل المداخیل الجبائّیة لفائدة خزینة الدولة عند التورید وكذلك  -
 استخالص الخطایا المستوجبة نتیجة رفع المخالفات،

 .ق مع الهیاكل األمنّیةوظیفة أمنّیة عبر حراسة الحدود الوطنّیة بالتنسی -
إدارة ) 12(عشر ٕاثنتي مكاتب مختّصة و ) 9( تسعةل اإلدارة العاّمة للدیوانة على وتشتم

 .وحدات للحرس الدیواني) 5(إدارات جهوّیة وخمس ) 7(مركزّیة وسبع 
 
Ӏ.1-  هیكلته ومهامه(خارطة البرنامج:(  

  ):اإلدارة العامة للدیوانة(هیكلة البرنامج  -1.1
 :إلدارة العامة للدیوانة الهیاكل التالیةّم اضت
المدیر العام للدیوانة في درس جمیع  تساعدوهو هیئة استشاریة : الدیوانة مجلس -

 .یرى فائدة في طرحها على أنظاره المواضیع التي
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 ،كتابة الدیوانة -
 اطةوتضّم المراقبین العامین وهم مكلفون بالتنسیق والتفقد واإلح: الرقابة العامة للدیوانة -

وتقییم نشاط كل المصالح والهیاكل التابعة لإلدارة العامة للدیوانة على المستوین المركزي 
 ،والجهوي

 ،واإلدارات الجهویة اإلدارات المركزیة -
 ،الحرس الدیواني -
 .المدرسة الوطنیة للدیوانة -
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 .تتكون اإلدارة العامة للدیوانة من مصالح مركزیة ومصالح جهویة للدیوانة
 .مكاتب مختصة  9إدارة مركزیة و 12تشتمل على : ح المركزیة لإلدارة العامة للدیوانةالمصال - أ

  :اإلدارات المركزیة -
 أنشطة اإلدارات المركزیة تضطلع كل في حدود اختصاصاتها بمهام التّصور والتنسیق ومتابعة

  :الجهویة وتنقسم بالتالي إلىالمصالح 
  

  سنادإدارات اإل  إدارات مراقبة  إدارات فنیة
  إدارة الموارد البشریة  -9 إدارة التفقدیة العامة -5 إدارة التعریفة - 1
  إدارة االنتدابات والتكوین -10 إدارة األبحاث الدیوانیة -6 إدارة النظم الدیوانیة - 2
إدارة اإلحصائیات  - 3

  إدارة العتاد والتجهیز -11 إدارة النزاعات والتتبعات -7 واإلعالمیة

إدارة التصرف في  -8 قیمةإدارة ال - 4
 المخاطر

  إدارة الشؤون المالیة -12

 

 

 :المكاتب المختصة -
 والدراسات مكتب التشریع -6  مكتب األمن الدیواني -1

 مكتب مكافحة اإلغراق -7 مكتب التونسي بالخارج -2
 مكتب اإلیداع والحجز -8 مكتب المؤسسات المصدرة -3
 مكتب االستعالمات -9 مكتب االمتیازات الجبائیة -4
  مكتب التعاون الدولي -5

  

  .اإلدارات الجهویة والمكاتب الدیوانیةتشتمل على : المصالح الجهویة للدیوانة - ب
  :اإلدارات الجهویة -

  :تاليتغّطي كل إدارة جهویة منطقة ترابیة دیوانیة تضّم عّدة والیات وذلك كال
  .وتغطى والیات تونس وأریانة ومنویة وبنزرت: لشمالیة اإلدارة الجهویة للدیوانة بتونس ا -1
 .وتغطى والیات بن عروس وزغوان ونابل: للدیوانة بتونس الجنوبیة  اإلدارة الجهویة -2
 .وتغطي والیات جندوبة وباجة وسلیانة: اإلدارة الجهویة للدیوانة بجندوبة  -3
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 .سوسة والمنستیر والمهدیة والقیروان وتغطي والیات: اإلدارة الجهویة للدیوانة بسوسة  -4
 .وسیدي بوزید وقابس صفاقس وتغطي والیات: انة بصفاقس اإلدارة الجهویة للدیو  -5
 .وتغطي والیات قفصة وتوزر وقبلي: اإلدارة الجهویة للدیوانة بقفصة  -6
  .وتغطي والیتي مدنین وتطاوین: اإلدارة الجهویة للدیوانة بمدنین  -7
  .وتغطي والیتي القصرین والكاف: جهویة للدیوانة بالقصرین اإلدارة ال - 7

 
 :المكاتب الدیوانیة -
 ،مكاتب حدودیة مركزة بالنقاط الحدودیة البریة والبحریة والجویة -1
 ،مكاتب جهویة بمراكز الوالیات -2
 .مكاتب داخلیة مركزة بداخل التراب الدیواني -3
 

Ӏ.2-  للدیوانة اإلدارة العامة(مهام البرنامج:(  
  :تضطلع اإلدارة العامة للدیوانة بثالثة مهام رئیسیة تتمثل في

  :المهمة الجبائیة -
استخالص المعالیم واألداءات الموظفة على البضائع عند التورید والتصدیر لفائدة میزانیة 
الدولة وتستخلص بعض الرسوم لفائدة بعض الصنادیق وذلك باالستخالص الصحیح لمقاومة 

  .لجبائيالتهرب ا
   :المهمة االقتصادیة -

وهي امتداد طبیعي للدور الجبائي التقلیدي باعتبار أّن المعلوم الدیواني إضافة إلى كونه أداة 
تبسیط اإلجراءات عند التورید و لتمویل خزینة الدولة فهو یهدف إلى حمایة االقتصاد الوطني 

تشجیع و  یة للمنتوج الوطنيالقدرة التنافسوالتصدیر وخلق نظم اقتصادیة متطورة وتدعیم 
الحرص على ضمان و االستثمار والتصدیر بإرساء عالقة شراكة مع المتعاملین االقتصادیین 

سالمة التنافس النزیه من الممارسات غیر الشرعیة مثل التقلید واإلغراق ومراقبة المواصفات 
اتخاذ القرار من لتسهیل ) تورید وتصدیر(وتساهم في ضبط اإلحصائیات الدیوانیة  .والجودة

  .قبل السلط
  :المهمة األمنیة -
  :وذلك خاصة عبروتتمثل في مراقبة حركة البضائع واألموال داخل البالد وعبر الحدود  
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أعمال فنیة و عملة و مصوغ و ات مخدر و بضائع (مكافحة التهریب عند التصدیر أو التورید  §
  ،)...وتحف

حمایة المستهلك من المواد غیر المطابقة  راض،نقالحیوانیة والنباتیة المهددة باإلحمایة الثروة 
  .للمعاییر الصحیة ومعاییر السالمة

  

Ӏ.3 - إستراتیجیة البرنامج:  
ما فتئت إدارة الدیوانة في السنوات األخیرة تدعم دورها االقتصادي وذلك لمعاضدة جهود 

تثمارات، لذا المؤسسات في إیجاد موقع لها محلیا ودولیا وبالتالي تحسین جاذبیة تونس لالس
  .بالعمل على تسهیل اإلجراءاتفهي مطالبة باإلصغاء إلى األطراف االقتصادیة  ودعمهم 

، استغل المهربون الوضع األمني الهش 2011ولكن بعد الثورة التي عرفتها البالد سنة 
لتكثیف نشاطهم وارتفعت  بذلك عملیات التهریب مما أثر سلبا على االقتصاد وذلك بتطور 

الموازیة و تسریب البضائع المهربة بصفة كبیرة في السوق المحلیة ولذلك وجب العمل السوق 
 .الغش التجاري والتهریبعلى الحد من ظاهرة 

كما أّن تكدس البضائع المحجوزة بمستودعات الحجز شكل عائقا كبیرا أمام سیولة حركة 
ودفع للتفكیر بجدیة البضائع وتعرض بعضها للتلف بحكم طول مدة مكوثها وتدهور قیمتها 

  .في طرق التصرف فیها سواء بالبیع أو اإلحالة أو اإلتالف
وقد تمت مالحظة هذه الوضعیات خالل الزیارة األخیرة للسید رئیس الحكومة الى مینائي 

 التصرف في هذه البضائع المحجوزةرادس وحلق الوادي،  مما حّتم التعجیل باتخاذ إجراءات 
  .دراسة الوضعیة واقتراح الحلول المناسبةعبر تكوین لجنة مكلفة ب

  
ومن ناحیة أخرى تبّین أن  استخالص الدیون المثقلة ال یتم بالشكل المطلوب مما أّدى إلى  

نقص في بعض الموارد الدیوانیة المتأتیة من الدیوانة مما حّتم العمل على الرفع من مردود 
  .استخالص الدیون المثقلة
ن العاجل الوقوف على هذه السلبیات وضرورة تطویر وتحسین نوعیة لذا رأت إدارة الدیوانة م

خدماتها وذلك للمساهمة، كبقیة اإلدارات، في النهوض باالقتصاد حتى تتمّكن من احتواء 
المخاطر المنجّرة عن السلبیات التي وقع ذكرها مع الحرص على الحفاظ على مرونة حركة 
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دالت التجاریة وذلك ببلورة هذه اإلستراتیجیة في شكل البضائع وتأمین السلسلة اللوجستیة للمبا
  .والعمل على تحقیقها أهداف
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ӀI. -أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج: 
  :یلي كمامؤشر قیس األداء  12أهداف و 04بعد دراسات معمقة ومشاورات، تّم تحدید 

  
  راتـــــؤشـــداف والمــــــاأله

 

 المؤشرات األهداف

الدیواني  تسهیل عملیات التسریح  -1.01
 للبضائع

 معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1

 عدد  المتعاملین االقتصادیین المعتمدین:  2.1.0.1

 نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة:  3.1.0.1

 عدد الخدمات على موقع الواب:  4.1.0.1

  ة الغش التجاريمكافح - 2.0.1
 والتهریب وتحسین المراقبة

 عدد المحاضر للحّد من الغش التجاري:  1.2.0.1

 عدد المحاضر للحّد من التهریب:  2.2.0.1

 نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة: 3.2.0.1

تحسین التصّرف في المحجوز  - 3.0.1

 عدد البیوعات بالمزاد العلني:  1.3.0.1

 عدد اإلحاالت : 2.3.0.1

 عدد محاضر اإلتالف:  3.3.0.1

  تحسین نسبة استخالص - 4.0.1
 الدیون

  نسبة استخالص الدیون المثقلة: 1.4.0.1
 الممكن تغطیتها

  نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع: 2.4.0.1
 والتي لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها
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  جدول محوصل لألهداف والمؤشرات
    ات قیس األداءمؤشر 

  ةدالوح
  م.ق  انجازات

2015  
  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
  تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف 

  : 1.1.0.1المؤشر 
  0.60  0.65  0.70  0.75  0.76  -  -  یوم  معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع

  : 2.1.0.1المؤشر
 تصادیین المعتمدینعدد المتعاملین االق

  18  15  12  09  09  -  -  عدد

  : 3.1.0.1المؤشر
 )التسریح الدیواني(نسبة المادیة اإلجراءات 

  40  38  35  32  30  -  -  نسبة

  : 4.1.0.1المؤشر 
التسریح ( عدد الخدمات على موقع الواب

 )الدیواني
  30  25  22  20  17  -  -  نسبة

  وتحسین المراقبة مكافحة الغش التجاري والتهریب:  2.0.1الهدف  
  :1.2.0.1المؤشر

  عدد المحاضر للحد من الغش التجاري
  
  عدد

  
-  

  
-  53867  55000  58000  60000       62000  

  :2.2.0.1المؤشر
 عدد المحاضر للحد من التهریب

  
  عدد

  
-  
  

  
-  

13490  14000  14500  15000        155000  

نسبة التواجد الفعلي :  3.2.0.1المؤشر
  60  55  50  48  46.6  -  -  نسبة ةلوحدات المراقب

  تحسین التصرف في المحجوز:  3.0.1الهدف  
  : 1.3.0.1المؤشر 

  عدد البیوعات بالمزاد العلني
  
  عدد

  
-  

  
-  

641  650  670  680  700  

 
  : 2.3.0.1المؤشر

 عدد اإلحاالت

  
  عدد

  
-  
  

  
-  

553  560  570  580  590  

  : 3.3.0.1المؤشر
 عدد محاضر اإلتالف

  110  100  290  280  273  -  -  عدد

  تحسین نسبة استخالص الدیون:  4.0.1الهدف 
  : 1.4.0.1المؤشر 

  لممكن تغطیتها نسبة تغطیة الدیون المثقلةا
  
  نسبة

  
-  

  
-  

  
0.01  

  
0.03  

  
0.05  

  
0.1  

  
0.12  

  : 2.4.0.1المؤشر
نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم 

 یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها

 
  نسبة

  
-  
  

  
-  

 
5.8 
  

 
5  

 
4.5  

 
4  

 
3.5  
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1.II- تقدیم أهداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج:  
  

  : تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف 
 :تقدیم الهدف -أ

إّن الدیوانة كإدارة خدمات مكّلفة بتسهیل المبادالت التجاریة على الصعید الدولي، وهي ملزمة 
تحدیات وذلك بضمان تبسیط اإلجراءات الدیوانیة وسرعتها وتأمینها بمسایرة متطلبات هذه ال

والعمل على خلق عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في میدان التجارة الدولیة باالعتماد 
على مبدأي شخصنة الخدمات المقّدمة والثقة بهذه المؤسسات مما یجعلها مطالبة بتعدیل 

  .مستوى المراقبة حسب جدیة المخاطر
  : مرجع الهدف -ب

  .تنفیذ إستراتیجیة البرنامج والقطاعیتنزل هذا الهدف في إطار 
  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج
تّم اختیار المؤّشر األول   :معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1المؤشر  -

إیداع  ألنه یمكن من تحدید المدة التي تستوجبها عملیة التسریح الدیواني بدایة من تاریخ
التصاریح الدیوانیة وصوال إلى تاریخ منح اإلذن بالرفع وبالتالي فإن التحكم في هذه المدة 

  .یساهم بصفة كبیرة في تحقیق الهدف المنشود
تّم اختیار المؤّشر الثاني  :نسبة المتعاملین االقتصادیین المعتمدین: 2.1.0.1المؤشر  -

كل هام في ضمان الشفافیة فهو یهدف ألنه یمكن من تحسین نوعیة الخدمات ویساهم بش
للتمّتع  عبر تحدید  عدد مطالب المتعاملین االقتصادیین الذین  تتوّفر فیهم الشروط الالزمة

  .باالمتیازات والتسهیالت
تّم اختیار المؤّشر الثالث ألنه  :نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة: 3.1.0.1المؤشر  -

ة وسرعتها وتأمینها واختصار آجال التسریح الدیواني یمكن من تبسیط اإلجراءات الدیوانی
  .الضغط على الكلفة وتفادي التنّقلو 
نظرا تّم اختیار المؤّشر الرابع  :عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر  -

حیث تم لعالقته مع تطویر وتعصیر مصالح الدیوانة بصفته مسد خدمات لفائدة المستعمل 
تّم العمل على و  والمضمون اإلدارة العامة للدیوانة من حیث الشكل لموقع وابتصّور جدید 

على سهولة  ةساعدویهدف التطویر إلى الم. إثرائه بمختلف األنشطة وجوانب العمل الدیواني
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عملیة اإلبحار والتفاعلیة حیث یتضّمن خدمات عدیدة یمكن الحصول علیها فوریا على الخط 
العدید منها عن طریق تعمیر المطالب الخاصة بها كما یمّكن الموقع من الحصول على 

وٕارسالها إلكترونیا إلى المصلحة المختصة بدراستها والتي تتولى موافاة طالب الخدمة بالرّد 
  .علیها على بریده اإللكتروني

تأخذ بعین اإلعتبار بتسهیل عملیات التسریح الدیواني موقع الواب خدمات تتعلق كما یوفر 
  ...ة والمنشأ والرمز الدیوانيیمالتعریفة والق

  
  

  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
م .ق  انجازات

2015  
  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

  تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:   1.0.1الهدف 
معدل آجال التسریح الدیواني : 1.1.0.1المؤشر  

  0.60  0.65  0.70  0.75  0.76  -  -  یوم  للبضائع

عدد المتعاملین االقتصادیین :2.1.0.1المؤشر
  18  15  12  09  09  -  -  عدد المعتمدین

  نسبة المادیة اإلجراءات : 3.1.0.1المؤشر

 )التسریح الدیواني(
  40  38  35  32  30  -  -  نسبة

عدد الخدمات على موقع : 4.1.0.1المؤشر
 )التسریح الدیواني(الواب

  
  عدد

  
-  

  
-  

 
17  

 
20  

 
22  

 
25  

 
30  

  
  :مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: 2.0.1 الهدف

 :تقدیم الهدف -أ
إّن تطّور نسق المبادالت التجاریة عبر العالم ساهم في ظهور إشكال وتقنیات غّش وتهریب 

إن إدارة الدیوانة أصبحت تولي أهمیة كبرى لمكافحة الغش التجاري و بالتالي فجدیدة، 
 غتب(واد المخّدرة والمقّلدة وكذلك البضائع المختصة بها الدولة والتهریب ومزید التصدي للم

في  مزید  التحري  والبضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر والعمل على...) كحولو 
التصریح المغلوط في قیمة  –التصریح المغلوط في نوع البضاعة (المخالفات التجاریة 

...) التورید بدون إعالم –البضاعة  منشأ( التصریح المغلوط في أصل البضاعة  –البضاعة 
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وما ) عند التورید والتصدیر(وبصفة عامة دعم المراقبة الدیوانیة المتعّلقة بوجوب التصریح 
  .یمكن أن ینجّر عنه من مخالفات تجاریة وصرفیة

مما یدفعنا إلى القول بأّن إدارة الدیوانة مطالبة بتطویر وسائل عملها في مجال مكافحة الغّش 
  : التهریب وذلك بـو 
 .زیادة مراقبة الطرقات وتأمین التنسیق بین وحدات المراقبة -
 .تحسین طرق استهداف الحاویات والمجرورات -
تحسین توزیع مصالح المراقبة على المیدان مع االستغالل األمثل لألجهزة والمعدات ذات  -

 ).أجهزة األشعة المتنّقلة مثال( التقنیة العالیة 
رة الدیوانة على شبكة اإلنترنت والتنسیق والتعاون مع المصالح واإلدارات تدعیم تواجد إدا -

 .األخرى وعقد اتفاقیات تعاون مع شركات تعنى بالتصّرف في مواقع البیع عبر اإلنترنت
تدعیم قدرة أعوان الدیوانة وتشریكهم الفعال في دورات تكوینیة مستمّرة  ورسكلتهم سواء  -

ا عن قرب التطّورات الحاصلة في العالم خاصة في مجال مكافحة بالداخل أو بالخارج لیواكبو 
  .الغش التجاري  والتهریب

  : مرجع الهدف - ب
 مع  البحث عل التطابق و  الحكومةو برنامج ال استراتیجیة  تطبیق إطاریتنزل هذا الهدف في 

  .المعاییر الدولیة
  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج
تّم اختیار المؤّشر األول  :د من الغش التجاريعدد المحاضر للح: 1.2.0.1المؤشر  -

ألنه ذو أهمیة قصوى في قیاس فاعلیة إدارة الدیوانة وتوجهها في مجال مكافحة الغش 
  ).الردع(ویعكس قدرتها على التدّخل اإلستباقي 

تّم اختیار المؤّشر الثاني ألنه  :عدد المحاضر للحد من التهریب: 2.2.0.1المؤشر  -
یوانة بتعزیز عملها الدؤوب لمكافحة التهریب بوضع اإلمكانیات المادیة یسمح إلدارة الد

  .والوسائل البشریة على ذّمة مصالح المراقبة
الثالث لقیس یستعمل المؤّشر  :نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة: 3.2.0.1المؤشر  -

على أساس ویحتسب . التواجد الفعلي لمصالح ووحدات الحراسة التابعة للحرس الدیواني
المعطیات التي تقدمها هذه الوحدات وهي عدد ساعات التواجد الفعلي بدون احتساب عطل 

 .الراحة السنویة الشيء الذي یساهم بشكل فعال في مكافحة التهریب
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  الوحدة  مؤشرات قیس األداء

  م.ق  انجازات
  

     2015  
  

  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

  مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة:  2.0.1 الهدف 
  :1.2.0.1المؤشر

  عدد المحاضر للحد
  من الغش التجاري

  
  عدد

  
-  

  
-  

  
53867  

  
55000  

  
58000  

  
60000  

  
62000  

عدد :  2.2.0.1المؤشر
 المحاضر للحد من التهریب

  
  عدد

  
-  
  

  
-  

  
  

13490  
  

  
14000  

  
14500  

  
15000  

  
15500  

نسبة :  3.2.0.1المؤشر
التواجد الفعلي لوحدات 

 المراقب

  
  نسبة

  
 -  

  
 -  

  
46.6  

  
48  

  
50  

  
55  

  
60  

  :تحسین التصّرف في المحجوز:  3.0.1 الهدف
 :تقدیم الهدف -أ

الدیوانة ووحدات المراقبة بمعاینة  ّش التجاري والتهریب، تقوم مكاتبفي إطار مكافحتها للغ
ینجّر عنه عملیات حجز للبضائع وفي ورفع المخالفات والجنح الدیوانیة المتعّلقة بها مما 

مما .بعض الحاالت لوسائل النقل التي تّم استعمالها في عملیات الغّش التجاري أو التهریب
شكل عائقا كبیرا  الشيء  الذي ، تكدس البضائع المحجوزة بمستودعات الحجزانجر عنه 

تدهور قیمتها أمام سیولة حركة البضائع وتعرض بعضها للتلف بحكم طول مدة مكوثها و 
  .ودفع للتفكیر بجدیة في طرق التصرف فیها سواء بالبیع أو اإلحالة أو اإلتالف

 التصرف في البضائع المحجوزة لتحسین  ةالالزم جراءاتوبالتالي أصبح من المؤكد اخذ اإل
 ها تتوفر فی ات مقرّ توفیر توفیر آلیات تخزین المعلومات المتعلقة بالبضائع المحجوزة   من 
اإلسراع في البیوعات واإلحاالت واإلتالف قصد تفادي مع مقومات السالمة والحمایة كل 

  :مما سینجر عنه  بعض البضائع)  تلف(تعّفن وفساد 
 .في كلفة ونفقات التصّرف التخفیض -
 .تحسین وترفیع عائدات الخزینة -
 .حمایة المستهلك -
 .والمخازن المعدة إلیداع المحجوز  حسن التصّرف في الفضاءات -
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  .دعم المنظمات والجمعیات الخیریة ذات الطابع االجتماعي -
   :ع الهدفــمرج - ب

  .االلتزام بمعاییر حسن التصرفطار تطبیق إستراتیجیة البرنامج و ذا الهدف في إیتنزل ه
  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج
كس تّم اختیار المؤّشر األول ألنه یع :عدد البیوعات بالمزاد العلني -3.3.0.1المؤشر  -

ولو بصفة غیر مباشرة ارتفاع أو انخفاض عدد على عملیات الحجز التي تقوم بها مصالح 
الدیوانة رغم أن هناك نسبة من البضائع التي تباع بالمزاد العلني لیست موضوع مخالفات 

بضائع متخلى عنها ومّر على مكوثها بفضاءات ومخازن الدیوانة أكثر من أربعة (دیوانیة 
  ).أشهر

ر هذا المؤّشر یبقى مرتبطا بتوفیر اإلمكانیات المادیة والبشریة الالزمة وبمدى لكن تطوّ 
لجعله أداة ) نخّص بالذكر المحاكم المختصة(التنسیق بین إدارة الدیوانة واإلدارات األخرى 

 .فعالة تساهم في توفیر مداخیل إضافیة لخزینة الدولة
ّشر الثاني ألنه یمكن من التحكم في تّم اختیار المؤ  :عدد اإلحاالت - 2.3.0.1المؤشر  -

المحجوز بتحدید العدد الصحیح لإلحاالت، یكون لإلدارة حریة التصرف وذلك حسب ما تراه 
ففي حالة البت النهائي من طرف المحاكم . صالحا وعلى ضوء الوضعیة التي تمّر بها

إن قابض الدیوانة المختصة أو التخلي نهائیا عن البضائع من طرف أصحابها لفائدة اإلدارة ف
بالمكتب الذي یوجد به المحجوز یمكنه اقتراح إحالتها إلى جمعیات أو منظمات خیریة أو 

  .اجتماعیة
ولحسن استغالل هذا المؤّشر فإن مراعاة نوعیة البضاعة وتوزیعها على هذه الجمعیات بصفة 

  .عادلة یمّثل ركیزة هامة لدعم العمل االجتماعي والجمعیاتي بالبالد
  
تّم اختیار المؤّشر الثالث ألنه من البدیهي  :عدد محاضر اإلتالف -3.3.0.1مؤشر ال -

أن نعتبر االنخفاض التدریجي لعدد محاضر اإلتالف معطى إیجابیا في تعامل إدارة الدیوانة 
مع المحجوزات بصفة عامة، لكنها وفي بعض الحاالت تكون ضروریة وذلك لتقلیص تكالیف 

رات وحسن التصّرف واستغالل الفضاءات لتخزین وحدات الشحن ربوض الحاویات والمجرو 
 .وٕامكانیة استعمال هذه الوحدات من طرف الناقلین البحریین في عملیات أخرى
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  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
  م.ق  انجازات

2015  

  تقدیرات

20121  2013  2014  2016  2017  2018  

  تحسین التصرف في المحجوز:  3.0.1الهدف  
عدد البیوعات بالمزاد  : 1.3.0.1ر المؤش

  العلني
  641  -  -  عدد

  650  670  680  700  

عدد اإلحاالت:  2.3.0.1المؤشر   590  580  570  560  553  -  -  عدد 
عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤشر   110  100  290  280  273  -   -   عدد 

  
  :تحسین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها - 4.0.1الهدف 

  
 :الهدف تقدیم -أ

نظرا للنسبة الضعیفة الستخالص الدیون المثقلة وجب العمل على تالفي هذا النقص باتخاذ 
  السعي إلى تحسین المردودیةو  اإلجراءات الضروریة للرفع من نسبة استخالص الدیون المثقلة

  :لخزینة الدولة  ویتّم ذلك بـ لمدا خیوالحرص على جعل هذه الدیون مصدر 
 ،حفظ وتحسین الملفات الخاصة بالدیون المثقلةترتیب و  -
اشرة إجراءات التتّبع حصر الدیون التي أوشكت على السقوط بموجب التقادم والقیام بمب -

 ،القاطعة له
إلدارة تأطیر أعضاء خلیة االستخالص على مستوى القباضات واإلدارات الجهویة وا -

 ،العامة وتكوینهم وتأطیرهم
إلدارات الجهویة عبر القیام بزیارات میدانیة بتكلیف من المدیر تفعیل مصلحة التفّقد با  -

الجهوي قصد اإلطالع على سیر أعمال خالیا االستخالص ومتابعة نشاطها عبر تأطیر 
 ،من النجاعة على عملیة االستخالص األعوان قصد إضفاء المزید

 .مواصلة أعمال التتبع والتنفیذ إلى حین االستخالص  -
  : مرجع الهدف - ب

  .االلتزام بمعاییر حسن التصرفطار تطبیق إستراتیجیة البرنامج و یتنزل هذا الهدف في إ
  
  

                                                           
  اإلحصائیات الدقیقة غیر متوفرة 2013و 2012بالنسبة لسنتي  1
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  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج
تّم اختیار المؤّشر األول ألنه یدل على   :نسبة تغطیة الدیون المثقلة -1.4.0.1المؤشر  - 

ثّقلة بقباضات الدیوانة، لذا مدى نجاعة إدارة الدیوانة عند قیامها بمهّمة استخالص الدیون الم
  .فإن مزید التركیز واالهتمام بمؤّشر نسبة الدیون المثّقلة یعتبر ضروریا

نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات  -2.4.0.1المؤشر  -
دیوانة تّم اختیار المؤّشر الثاني ألنه یمكن من معرفة مدى نجاعة إدارة ال :المستوجبة بشأنها

عند قیامها بمهّمة تصفیة التصاریح الدیوانیة وبالتالي أخذ اإلجراءات الالزمة إذا كان هذا 
  .المؤشر مرتفعا أو في تنامي

  

  

  

  

  

  

  م.ق  انجازات  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
2015  

  تقدیرات
2012  2013    2014  2016  2017  2018  

  تحسین نسبة استخالص الدیون: 4.0.1الهدف 

  : 1.4.0.1المؤشر 
  نسبة تغطیة الدیون

  الممكن تغطیتها المثقلة

  
  نسبة

  
-  

  
-  

  
0.01  

  
0.03  

  
0.05  

  
0.1  

  
0.12  

 نسبة :2.4.0.1المؤشر    
  التصاریح موضوع األذون 
  بالرفع والتي لم یتم دفع 

  األداءات المستوجبة
 بشأنها

  
  نسبة

  
  
-  
  

  
-  

  
5.8  

  
5  

  
4.5  

  
4  

  
3.5  
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ӀӀ.2- جتقدیم أنشطة البرنام:  
  

  :تتلخص أنشطة البرنامج  لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر في
  
  تقدیرات  المؤشرات  األهداف

  اإلعتمادات  األنشطة  2016
  )أ د(

  
  
  
  
  

  
الهدف 
1.0.1:  
  تسهیل

عملیات 
  التسریح
الدیواني 
  للبضائع

  
  :1.1.0.1المؤشر 

  
  معدل آجال التسریح
  الدیواني للبضائع

  
0.45  

 للتحكم في آجال تسریح  البضائع مواصلة بذل المجهودات -
  )تقلیص المدة(
القیام بحمالت تحسیسیة للضباط المكلفین بدراسة التصاریح من  -

طرف رؤسائهم المباشرین لدعوة أصحاب التصاریح إلتمام 
  إجراءات المعاینات واالستظهار بالوثائق الالزمة في اقرب اآلجال

اللیلیة وأیام  النظر في توقیف احتساب اآلجال بالنسبة للفترة -
األحد والعطل والتصاریح موضوع مخالفات وذلك بتطویر منظومة 

 إعالمیة
 (Timeur) لتوقیف احتساب اآلجال خارج التوقیت اإلداري

وفیر نفقات اقتناء أجهزة إعالمیة ومستلزماتها بحساب عدد ت -
  الضباط المكلفین بدراسة التصاریح في كل المكاتب

ال یمكن 
تقدیر مبلغ 

 اداتاإلعتم
 
 
 
 

1000  

  
  : 2.1.0.1المؤشر 

  عدد المتعاملین
 االقتصادیین المعتمدین

  
15  

قبول أكبر عدد ممكن من المتعاملین االقتصادیین المعتمدین  
 الذین

  تتوفر فیهم الشروط
القیام بدورات تكوینیة میدانیة في التدقیق القبلي والالحق لتفعیل  -

 خلیة
مد بغدارة النظم الدیوانیة في إسناد صفة المتعامل االقتصادي المعت

  إطار التعاون مع الدیوانة الفرنسیة

ال یمكن 
تقدیر مبلغ 
  اإلعتمادات

  : 3.1.0.1المؤشر 
 نسبة المادیة اإلجراءات

  
35  

 توسیع قائمة الخدمات الالمادیة بإتمام إجراءات المادیة -
  التصریح الدیواني بعد المصادقة على اإلمضاء والدفع االلكتروني

مكن ال ی
تقدیر مبلغ 
  اإلعتمادات

  : 4.1.0.1المؤشر
عدد الخدمات على موقع 

 الواب

  
22  

  إضافة خدمات أخرى على موقع الواب لإلدارة حسب الحاجة -
  العمل على حل مشكل عقد الصیانة مع المزود -

ال یمكن 
تقدیر مبلغ 
  اإلعتمادات

  
  
  

الهدف 
2.0.1:  

مكافحة الغش 
  التجاري

  : 1.2.0.1المؤشر
عدد المحاضر للحد من 

 الغش التجاري

  
58000  

 تحریر أكبر عدد ممكن من المحاضر لردع المخالفین -
إحداث هیكل یكلف بالمراقبة الالحقة  وتوفیر الموارد البشریة  -

 والمادیة
  لذلك

ال یمكن 
تقدیر مبلغ 
  اإلعتمادات

  
  :2.2.0.1المؤشر

عدد المحاضر للحد من 

  
14500  

  :دعم اإلمكانیات المادیة والبشریةتعزیز أعمال مكافحة التهریب ب
) سند(اقتناء وسائل دارجة رباعیة الدفع مجهزة بنظام معلوماتي  -

 متنقل

65631 
1800 
4525 
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والتهریب 
وتحسین 

 ةالمراقب

 صدریات واقیة، مناظیر لیلیة،( اقتناء تجهیزات خصوصیة  - التهریب
 ...)س، .ر.ب.س وأجهزة ج.ب.أجهزة ج

 قتناء أسلحة وذخیرةإ -
 جدیرالس أر تهیئة المعبر الحدودي ب -
 تركیز نظام مراقبة الحدود بأجهزة الرادار -
  انتداب أعوان لتدعیم الرصید البشري -

 
4340 
2500  
3200  

  
  :3.2.0.1المؤشر

نسبة التواجد الفعلي 
 لوحدات المراقبة

  
50  

  :الرفع من نسبة تواجد وحدات المراقبة المیدانیة
 زیادة ساعات العمل بالوحدات -
 یارات استطالعاقتناء س -
  انتداب أعوان لتدعیم الرصید البشري -

  
9400  

  
  
  

الهدف 
3.0.1:  
تحسین 
  التصرف

 في المحجوز

  
  :1.3.0.1المؤشر

  عدد البیوعات بالمزاد
  العلني

 

  
320  

القیام بعملیات البیع في اآلجال لتفادي تراكم البضائع المودعة  -
 أو

  المحجوزة
البشریة والتجهیزات تفعیل قباضة البیوعات وتجهیزها بالموارد  -

  الضروریة
  اقتناء أجهزة إعالمیة -

  
 

1000  

  :2.3.0.1المؤشر
 عدد اإلحاالت

  
360  

 دإحالة كل البضائع القابلة لإلحالة لفائدة الهیاكل المنتفعة بع -
  الحصول على الموافقات الالزمة

ال یمكن 
  تقدیر
مبالغ 

  اإلعتمادات

  :3.3.0.1المؤشر
 عدد محاضر اإلتالف

  
105  

الف البضائع القابلة للتلف أو المتعفنة والمتضررة دون تأخیر إت -
 وعلى

  نفقة صاحب البضاعة

ال یمكن 
  تقدیر
مبالغ 

  اإلعتمادات

  
  

الهدف 
4.0.1:  

تحسین نسبة 
  استخالص

الدیون 
  المثقلة

الممكن 
  تغطیتها

 

  
  :1.4.0.1المؤشر

نسبة تغطیة الدیون 
 المثقلة

  
0.05  

استخالص الدیون المثقلة حث قباض الدیوانة على متابعة  -
  والحیلولة د

  ون ضیاعها بالتقادم
  تدعیم القباضات بإعادة توزیع األعوان -
  اللجوء إلى مأموري المصالح المالیة الستخالص الدیون المثقلة -
  إحداث خلیة استخالص الدیون المثقلة بالقباضات -
التفكیر في إحداث منظومة إعالمیة لمتابعة استخالص الدیون  -

  المثقلة

ال یمكن 
  تقدیر
  مبالغ

  اإلعتمادات

  :2.4.0.1المؤشر
نسبة التصاریح موضوع 
األذون بالرفع والتي لم 

یتم دفع األداءات 
 المستوجبة بشأنها

  
4.5  

  متابعة التصاریح الدیوانیة موضوع إذن بالرفع الستخالصها باللجوء
  إلى غلق المعرف الجبائي بصفة مؤقتة في صورة عدم خالص

  .تصاریح دیوانیة بعد صدور اإلذن بالرفع 03أو  02عدد 

ال یمكن 
تقدیر مبالغ 
  اإلعتمادات
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ӀӀӀ- الدیوانــــــــة: نفقات برنامج:  
  

  ):اعتمادات الدفع(میزانیة برنامج الدیوانة حسب نوعیة النفقة  -1.3
ف دینار أل 267722قیمة  2016بلغت جملة اإلعتمادات المقترحة لبرنامج الدیوانة لسنة 

ألف  11389بقیمة   تقلص مما یمثل 2015ألف دینار خالل سنة  279111 مقابـــــــــل 
  %.4 تبلغ قلصنسبة ت توافقدینار 

  :وتتوّزع میزانیة البرنامج حسب نوعیة النفقة كما یلي
  

  تطـــّور إعتمادات برنامــــــج الدیــــوانــــة
  ردیناألف : الوحـــــــــــــدة                        

 إنجازات بیان البرنامج
 

2014 

)2016- 2015(نسبة التطور  2016تقدیرات  
عتمادات إ 2015

 التعهد
اعتمادات 

 )2(الدفع 
 ( %)النسبة  المبلغ

(1) (2) -(1) (1) / (1) -(2)
نفقات : العنوان األّول 

 %14 169 25 222 207 673 216 053 182 394 165 التصّرف
 %15 428 23 610 183 795 188 182 160 415 142 ميالتأجیر العمو 

 %7 440 1 000 23 261 27 560 21 700 21 وسائل المصالح
 %97 301 612 617 311 1279 التدخل العمومي
نفقات : العنوان الثاني

-54558 500 60 536 91 115058 895 15 التنمیة  47- % 
 567 57 15895 اإلستثمارات المباشرة

موارد العامة على ال
 15895 للمیزانیة

على موارد القروض 
 57491 الخارجیة الموظفة
 0 0 0 0 0 التمویل العمومي
 صنادیق الخزینة
-11389 722 267 209 308 279111 289 181 مجموع البرنامج   4- % 
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  :2017-2016-2015إطار النفقات على المدى المتوّسط لبرنامج الدیوانة   -2.3  

 282447بـو ألف دینار  267772بـ 2016ملة نفقات برنامج الدیوانة لسنة  قدرت ج    
  .2018ألف دینار سنة  981 297بـو  2017ألف دینار سنة 

  
  2017-2016- 2015النفقات على المدى المتوّسط لبرنامج الدیوانة  

  بألف دینار

 البـیـــان
 راتتقـــــــــدی قانون المالیة إنجــــازات

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  
 نفقات التصرف

114 250 163 262 165 394 182053 207 222 218 619 230 643 

 363 204 709 193 610 183 182 160 415 142 614 139 280 113 التأجیر العمومي - ا 

 363 204 709 193 610 183 160182 415 142 614 139 280 113 على الموارد العامة للمیزانیة

 600 25 265 24 000 23 560 21 700 21 048 23 1 وسائل المصالح-اا 

    820 20 700 21   ـ على الموارد العامة للمیزانیة
 500 578  740    ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات

     0 048 23  ـ على موارد صنادیق الخزینة
 681 645 612 311 279 1 600 969 التدخل العمومي-ااا

 681 645  214 279 1 600 969 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
    97    ـ على موارد صنادیق الخزینة

  
 نفقات التنمیة

4 844 7 072 15895 57 567 60 500 63 828 67 338 

 338 67 828 63 500 60 567 57 15895 072 7 844 4 االستثمارات المباشرة - ا 

 338 67 828 63 500 60 567 57 15895 072 2 844 4 ارد العامة للمیزانیةـ على المو 
ـ على موارد القروض الخارجیة 

      000 5  الموظفة على موارد الهبات
II - 0 0 0 0 0 0 التمویل العمومي  

        ـ على موارد صنادیق الخزینة

 981 297 447 282 267722 111 297 289 181 334 170 094 119 1مجموع البرنامج  
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 بطاقات 
  برنامج الدیوانة مؤّشرات  
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  بطاقة مؤّشر  -1

 
  1.1.0.1 :رمز المؤشر

  .معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: تسمیة المؤشر
  .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر

  
I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
اریخ إیداع یدّل هذا المؤّشر على المدة التي تستوجبها عملیة التسریح الدیواني بدایة من ت :تعریف المؤّشر  -4

 .التصاریح الدیوانیة وصوال إلى تاریخ منح اإلذن بالرفع
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر -6

  .ال توجد تفریعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  - 8
  

II- للمؤشر  التفاصیل الفنیة:  
 یتم احتساب األجل من تاریخ إیداع التصاریح الدیوانیة إلى تاریخ ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
من المجموع  %80منح اإلذن بالرفع بالمكتب الحدودي للعملیات التجاریة بمیناء رادس الذي یمثل حوالي  -2

  .الوطني
 .الیوم: وحدة المؤشر  -3
 .تواریخ إیداع التصاریح الدیوانیة وتواریخ اإلذن بالرفع الفعلیة: اسیة الحتساب المؤشرالمعطیات األس  -4
الحصول على : ...)استمارة، تقریر، استبیان،( طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -5

إدارة التصرف في  تواریخ إیداع التصاریح الدیوانیة وتواریخ اإلذن بالرفع الفعلیة حسب المعطیات المجمعة لدى
 .المخاطر

  .التصاریح الدیوانیة لدى المكاتب: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -6
 سنویا: تاریخ توفر المؤشر  -7
 .2018یوما سنة  0.60: (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر   -8
 .إدارة التصرف في المخاطر ) :یاناتالهیكل المسؤول عن جمع الب(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج   -9
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III- قراءة  في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

 جدول بیاني لتطور المؤشر
  مؤشر

  قیس األداء

  

  الوحدة

  م.ق  انجازات

2015  

  تقدیرات

2012* 2013* 2014 2016  2017  2018  

معدل آجال التسریح 

 للبضائعالدیواني 

  

 الیوم

  

 
- 0.76 0.75 0.70 0.65 0.60 

    

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات (تحلیل النتائج  -2
المدة التي تستوجبها عملیة التسریح الدیواني بدایة من تاریخ إیداع التصاریح الدیوانیة وصوال إلى تاریخ  شهدت

ا نظرا لتطور المنظومة اإلعالمیة للدیوانة التي مكنت یوم 0.76منح اإلذن بالرفع انخفاضا هاما وصلت إلى 
  .من تقلیص هذه المدة

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
  

 
  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
 . تحسیس الضباط المكلفین بدراسة التصاریح الدیوانیة بتذكیر أصحابها بضرورة تسویة الوضعیة في اآلجال -
  .مراجعة طریقة احتساب اآلجال مع عدم األخذ بعین االعتبار أیام العطل والراحات -    
  : المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
  .عدم مبادرة الموردین لتسویة وضعیة تصاریح التورید لعدة أسباب -  
  بطء إحضار الحاویات لعملیة المراقبة الدیوانیة -
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  ر قیس أداءبطاقة مؤشّ  - 2

  
  2.1.0.1 :رمز المؤشر

  .عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین: تسمیة المؤشر
  .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر

  
  
I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  ).1برنامج عدد ( اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع: دف الذي یرجع إلیه المؤّشراله -3
یدّل هذا المؤّشر على عدد مطالب المتعاملین االقتصادیین الذین  تتوّفر فیهم الشروط  :تعریف المؤّشر  -4

 .الالزمة للتمّتع باالمتیازات التسهیالت
  . نتائج ):مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط( نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة( طبیعة المؤشر  -6
  .ال توجد تفریعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -6

  
 

II- للمؤشر  التفاصیل الفنیة:  
عدد مطالب المتعاملین االقتصادیین المعتمدین الذین وقعت ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
  .ستجابة لمطالبهماال
  .العدد :وحدة المؤشر -2
مطالب المتعاملین االقتصادیین المعتمدین الذین وقعت االستجابة : األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات -3

 .لمطالبهم والعدد الجملي للمطالب
ین الحصول عدد مطالب المتعاملین االقتصادی :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4

  .المعتمدین الذین وقعت االستجابة لمطالبهم والعدد الجملي للمطالب
                            .مطالب المتعاملین االقتصادیین المسجلة لدى إدارة النظم الدیوانیة :وطبیعة البیانات مصدر -5
  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
متعامال اقتصادیا معتمدا  18عدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

 .2018سنة 
  .إدارة النظم الدیوانیة ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III- قراءة  في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

 طور المؤشرجدول بیاني لت

  مؤشر قیس األداء
  

  الوحدة
  انجازات

  
  

2015  

  تقدیرات
  

2012* 2013* 2014 2016  2017  2018  
عدد المتعاملین 
االقتصادیین 
 المعتمدین

 18 15 12 09 90 - - العدد

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
متعاملین اقتصادیین معتمدین ومن المتوقع أن یستقر  9لدیوانة لم یشهد هذا المؤشر أي تغییر إذ یوجد لدى ا

  .2015سنة  09هذا العدد في حدود 
  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  
  

  
  
  
  

  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4
 .ط القانونیةقبول أكبر عدد ممكن من المتعاملین االقتصادیین المعتمدین الذین تتوفر فیهم الشرو  -
 .إعادة إحیاء خلیة دراسة مطالب المتعاملین االقتصادیین المعتمدین بإدارة النظم الدیوانیة -
القیام بدورات تكوین في إطار التعاون الثنائي بین الدیوانة التونسیة والدیوانة الفرنسیة في مجال التدقیق  -

 .األولي والبعدي

  : بالمؤشر المتعلقة)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
عدم احترام المتعاملین االقتصادیین المعتمدین لتعهداتهم وعدم قدرة اإلدارة حالیا على القیام بالمراقبة  -

  .الالزمة
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء - 3    

  
  3.1.0.1 :رمز المؤشر

  .المتعلقة بالتسریح الدیواني نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة: تسمیة المؤشر
  .30/05/2015: تحیین المؤشرتاریخ 

  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي  الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
المؤّشر نجاعة اإلدارة العامة للدیوانة في دعم المؤسسات التي تعمل في میدان یعكس هذا  :تعریف المؤّشر -4

) عدم تقدیم الوثائق على سند ورقي(وذلك بإلغاء التعامل معها بالوثائق ) تورید وتصدیر(التجارة الخارجیة 
 ).إلكتروني(وتعویضها بتعامل ال مادي 

  . نتائج): طمؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر  -6
  .ال توجد تفریعات :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7
  

  

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یحتسب هذا المؤّشر بقسمة عدد الوثائق الالمادیة على العدد  ):Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
 .جملي للوثائق المتعلقة بالتسریح الدیوانيال
  . نسبة مأویة: وحدة المؤشر  -2
 .الوثائق الالمادیة منها العدد الجملي للوثائق وعدد :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
العدد الجملي للوثائق المتعلقة الحصول على : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4

 .الوثائق الالمادیة منها دیواني وعددبالتسریح ال
الحصول على العدد الجملي للوثائق الدیوانیة الورقیة : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

وعدد الوثائق الالمادیة منها وتحدید النسبة المائویة  من مكتب الدراسات والتشریع  المتعلقة بالتسریح الدیواني
 .أساسا ووحدة االتصال

 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
من المادیة  % 40بلوغ نسبة : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

  .2018الوثائق سنة 
مكتب الدراسات والتشریع ووحدة  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8

  .ائیات واإلعالمیةاالتصال وٕادارة اإلحص
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III- قراءة في نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( النتائج سلسلة -1

 جدول بیاني لتطور المؤشر

  مؤشر قیس األداء
  

  الوحدة

  انجازات
  م.ق

  

2015  

  تقدیرات

  

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

     المادیة  نسبة

 اإلجراءات الدیوانیة

  

%  

 

- 30 30 32 35 38 40 

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
  .تهدف اإلدارة إلى الرفع من هذا المؤشر في السنوات القادمة

  .2014سنة  %32و  2013سنة  %30 بقیت في حدودنسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  

  
  
 
  
  
  :جة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرم  -4
  .إتمام إجراءات المادیة التصریح الدیواني بعد الموافقة على اعتماد اإلمضاء االلكتروني والدفع االلكتروني -

 :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
 .صعوبة إحصاء كل اإلجراءات الدیوانیة حالیا -
مقدار مالي (لكتروني لیس معتمدا بالكامل رغم إصدار النصوص القانونیة اإلمضاء االلكتروني والدفع اال -

 ).محدود
 .في بعض األحیان) TTN(محدودیة شبكة تونس للتجارة  -
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء - 4    
  

  4.1.0.1 :رمز المؤشر
  .عدد الخدمات على موقع الواب: تسمیة المؤشر

  .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر
  
  
I- خصائص العامة للمؤشرال:  
  ).1برنامج عدد ( اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
الحصول على العدید من الخدمات اإلداریة عن یمّكن الموقع المتعاملین مع اإلدارة من  :تعریف المؤّشر -4

طریق تعمیر المطالب الخاصة بها وٕارسالها إلكترونیا إلى المصلحة المختصة بدراستها والتي تتولى موافاة 
  .طالب الخدمة بالرّد علیها على بریده اإللكتروني

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر  -5
  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(ؤشر طبیعة الم -6
  .ال توجد تفریعات :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  - 7
  

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یحتسب هذا المؤّشر باحتساب عدد الخدمات المتوفرة على موقع ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

 .الواب
 .ددالع :وحدة المؤشر  -2
 .العدد الجملي للخدمات المتوفرة بموقع الواب الخاص باإلدارة :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -3
العدد الجملي للخدمات المتوفرة الحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -4

  .بموقع الواب الخاص باإلدارة
الخدمات على موقع الواب حسب معطیات مكتب  عدد :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -5

    .الدراسات والتشریع وخلیة االتصال
 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر  -6
خدمة على الواب  30بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر   -7

 .2018سنة 

 .خلیة االتصال ):جمع البیاناتالهیكل المسؤول عن (المسؤول عن المؤشر بالبرنامج   -8
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III-  في  نتائج المؤشر قراءة:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

عدد الخدمات على 

 موقع الواب
 30 25 22 20 17 - - العدد

  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2

وذلك لعدم  2014خدمة سنة  17إلى  2013خدمة سنة  17شهد عدد الخدمات على موقع الواب استقرارا من 
  .خیرةتطور المنظومة اإلعالمیة للدیوانة ونظرا لعدم انتداب كفاءات في هذا االختصاص خالل الفترة األ

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  

  

  

  

  

  

  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
  .إضافة أكبر عدد ممكن من الخدمات على موقع الواب الخاص باإلدارة العامة للدیوانة -   
  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5

 .یانة موقع الواب مع المزودإیجاد حل لمشكل عقد ص  -    
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء - 5

  
  1.2.0.1: رمز المؤشر

  .عدد المحاضر للحّد من الغّش التجاري: تسمیة المؤشر
    .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر

    
I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ). 1برنامج عدد ( اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: مج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشرالبرنا -2
  .مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
یعتبر هذا المؤّشر هاما لقیاس فاعلیة إدارة الدیوانة وتوجهها في مجال مكافحة الغش   :تعریف المؤّشر  -4

 ). الردع(ویعكس قدرتها على التدّخل اإلستباقي 
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر  -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر -6
  .ال توجد تفریعات): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  - 7

  
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
حتسب هذا المؤّشر بتجمیع العدد الجملي لمحاضر المكاتب ی): Formule(طریقة احتساب المؤشر - 1

 .الدیوانیة
 .العدد :وحدة المؤشر  - 2
 .للمحاضر بمختلف المكاتب الدیوانیة العدد الجملي :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -3
للمحاضر بمختلف  العدد الجمليالحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4
مكاتب الدیوانیة من قبل اإلدارات الجهویة التي تتولى تجمیع المعطیات من المكاتب الدیوانیة الراجعة لها ال

  .بالنظر
من قبل اإلدارات الجهویة للدیوانة عدد المحاضر المجمعة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 .ومن المكاتب
 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
 62000الهدف هو بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  - 7

 .2018محضر مخالفة مسجلة بمكاتب الدیوانة سنة 
  .اإلدارات الجهویة للدیوانة ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  - 8
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III-  في نتائج المؤشر قراءة:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( النتائج سلسلة -1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

عدد المحاضر للحّد من 

 الغّش التجاري
 62000 60000 58000 55000 53867 66000 65000 العدد

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(ئج تحلیل النتا -2
وبقي في حدود )  محضرا 66000حوالي (ألن الهدف المبرمج أي  2014ارتفاعا سنة  لم یشهد عدد المحاضر

محضرا  وهو هدف مرتفع تبّین أنه ال یمكن بلوغه حالیا وذلك رغم تطور المنظومة األمنیة للدیوانة  53867
  .ريفي إطار مقاومة الغش التجا

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  
  
  
  
  
  
  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4
 .رفع أكبر عدد ممكن من المخالفات لردع المخالفین -
 .انتداب عدد إضافي من األعوان -
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء - 6
  

  2.2.0.1مؤشر : رمز المؤشر
  : تسمیة المؤشر

    .30/05/2015: یین المؤشرتاریخ تح
  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
 
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
المؤّشر یسمح إلدارة الدیوانة بتعزیز عملها الدؤوب لمكافحة التهریب بوضع  هذا :تعریف المؤّشر - 4

 .البشریة على ذّمة مصالح المراقبةاإلمكانیات المادیة والوسائل 
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر -6
  .ال توجد تفریعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7

  
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یحتسب هذا المؤّشر بتجمیع العدد الجملي لمحاضر التهریب عبر ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

 .البّر والبحر
 .العدد :وحدة المؤشر  -2
الجملي لمحاضر التهریب عبر البّر والبحر المسجلة من قبل دد الع :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3

والمسجلة لدى مكاتب الدیوانة الراجعة بالنظر ... مصالح إدارة الحرس الدیواني والحرس الوطني والشرطة ،
 .لإلدارات الجهویة

ریب عبر الجملي لمحاضر التهالعدد الحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4
 .البّر والبحر المسجلة لدى المكاتب الدیوانیة 

 .اإلدارات الجهویة للدیوانة :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5
 ).آخر السنة(سنویا : تاریخ توفر المؤشر -6
محضرا سنة  15500بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

2018. 
   ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8

        إدارة األبحاث الدیوانیة+ اإلدارات الجهویة للدیوانة 
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III- قراءة في نتائج المؤشر:  

 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

  جدول بیاني لتطور المؤشر
  مؤشر

  قیس األداء

  

  الوحدة

  م.ق  2 اتاإلنجاز 

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

  عدد المحاضر

 للحّد من التهریب
 15500 15000  14500 14000 13490 7000 4736 العدد

   :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
وذلك بفضل  2014 محضرا سنة 13490إلى  2013محضر سنة  7000ارتفاعا من  شهد عدد المحاضر

وعي أعوان الدیوانة عبر إحداث نقاط مراقبة جدیدة  و  تطور المنظومة األمنیة للدیوانة في إطار مقاومة التهریب
 .بمخاطر التهریب

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  

  
  
  
  

  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
ن التهریب بالنقاط الحدودیة وداخل الجمهوریة وذلك بتوفیر التجهیزات تكثیف جهود وحدات المراقبة للحد م -

 .والمعدات والعنصر البشري بالعدد الكافي
 .جدیر -تهیئة الممر الحدودي براس -
 ). سند(مجهزة بنظام إعالمي متنقل  4X4توفیر وسائل تنقل نوع  -
 ...).ظیر لیلیة،س، واقیات صدریة من الرصاص، منا.ر.ب.ر، ج.ب.ج(اقتناء معدات خاصة  -
 .اقتناء أسلحة وذخیرة -

 :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
 .تطور أسالیب التهریب باستعمال معدات وتجهیزات متطورة في إطار شبكات -

                                                           
  .اإلحصائیات الدقیقة غیر متوفرة 2013و 2012بالنسبة لسنتي   2

12000

13000

14000

15000

16000

2014 2015 2016 2017 2018

عدد المحاضر للحد من التھریب

عدد المحاضر للحد من 
التھریب



47 
 

  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء - 7
  

  3.2.0.1مؤشر : رمز المؤشر
  .قبةنسبة التواجد الفعلي لوحدات المرا: تسمیة المؤشر

  .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر
  
  
I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  - 1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر - 2
  .مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر - 3
یستعمل هذا المؤّشر لقیس التواجد الفعلي لمصالح   وحدات وفرق الحراسة التابعة  :تعریف المؤّشر - 4

 .للحرس الدیواني
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   - 5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر  -6
  .ال توجد تفریعات : )ات، حسب اإلدارات الجهویةحسب الجه(التفریعات  -7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یحتسب هذا المؤّشر بقسمة عدد ساعات التواجد الفعلي على عدد ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

 .ساعات العمل الجملیة دون اعتبار العطل
 .نسبة مأویة :وحدة المؤشر  -2
  .الجملي لساعات العمل دون اعتبار العطل والراحاتالعدد  :لمؤشرالمعطیات األساسیة الحتساب ا -3
الجملي لساعات العمل دون العدد الحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4

 .اعتبار العطل والراحات
 .ل والراحاتالجملي لساعات العمل دون اعتبار العطالعدد  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5
  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
من تواجد وحدات  %60بلوغ نسبة : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

  .2018المراقبة سنة 
  .إدارة الحرس الدیواني ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III- قراءة نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

  

  جدول بیاني لتطور المؤشر

  مؤشر

  قیس األداء

  

  الوحدة

  م.ق  3اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

نسبة التواجد الفعلي لوحدات 

 المراقبة
% 74 78 46.6 48 50 55 60 

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(حلیل النتائج ت -2
شهدت نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة انخفاضا بالنسبة للتقدیرات ألن مستوى التقدیرات كان مرتفعا نوعا 

وذلك لعدم  انتداب عدد هام من األعوان في السنوات األخیرة وحتى إحداث نقاط  2014سنة  ) % 46.6(ما 
  .جدیدة في بعض مناطق الجمهوریة لم یتّم تفعیله بعدمراقبة 

  
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
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  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
  .الرفع من نسبة تواجد وحدات المراقبة -
  .الزیادة في عدد ساعات العمل بوحدات المراقبة إن كان ذلك ممكنا -
 .انتداب أعوان إضافیین -
  .ذات خصوصیة  اقتناء سیارات استطالع -
 .إحداث فرق مراقبة في بعض المناطق من الشریط الوسیط -
 :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص   -5

                                                           
  .العدد الحالي لألعوان ال یسمح ببلوغ الهدف  -  .اإلحصائیات الدقیقة غیر متوفرة 2013و 2012بالنسبة لسنتي  3
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء - 8
  

  1.3.0.1مؤشر : ررمز المؤش
  .عدد البیوعات بالمزاد العلني: تسمیة المؤشر

  .30/05/2015 :تاریخ تحیین المؤشر
  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تحسین التصّرف في المحجوز: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
 الحجز التي تقوم بها اشرة أهمیة عدد عملیاتهذا المؤّشر یعكس ولو بصفة غیر مب :تعریف المؤّشر  -4

 .مصالح الدیوانة
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر  -6
  .ال توجد تفریعات   ): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة( التفریعات  -7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یحتسب هذا المؤّشر باحتساب عدد البیوعات بالمزاد العلني في ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

 .السنة
 العدد :وحدة المؤشر  -2
 .للبیوعات التي تتم بالمزاد العلني  الجمليالعدد  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
الجملي للبیوعات التي تتم العدد الحصول على  :یة الحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساس -4

  .بالمزاد العلني حسب معطیات مكتب اإلیداع والحجز
  .عدد البیوعات بالمزاد العلني حسب مكتب اإلیداع والحجز :مصدر وطبیعة البیانات -5
  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
عملیة بیع بالمزاد  700القیام بعدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

 .2018العلني سنة 
  .مكتب اإلیداع والحجز ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III- قراءة نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

  دول بیاني لتطور المؤشرج

  مؤشر

  قیس األداء

  

  الوحدة

  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

عدد البیوعات  

 بالمزاد العلني
  700  680  670  650  641 - - العدد

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات (تحلیل النتائج  -2
عملیة  650بیع ومن سیتم العمل على رفع العدد إلى  عملیة 641كان 2014نة عدد البیوعات بالمزاد العلني س

  .2015بیع سنة 

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
  
  
  
  
  

  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4
 .القیام بعملیات البیع بالمزاد العلني في اآلجال ودون تأخیر لتجنب االكتظاظ -
 .لبیوعات ودعمها  بالوسائل البشریة والمادیة الالزمةتفعیل قباضة ا -
 .اقتناء تجهیزات إعالمیة لمتابعة المحجوزات عبر التطبیقات اإلعالمیة -

 :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
 تقییم غیر موضوعي، بطء، تقییم(إشكالیة تقییم البضائع المعدة للبیع من طرف الخبراء المعتمدین  - 

 ).مكلف
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عدد البیوعات بالمزاد العلني

عدد البیوعات بالمزاد 
العلني
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء -9

  
  2.3.0.1مؤشر : رمز المؤشر

  .عدد اإلحاالت: تسمیة المؤشر
  .30/05/2015 :تاریخ تحیین المؤشر

  
I- الخاصیات العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ءال شي: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تحسین التصّرف في المحجوز: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
هذا المؤشر یبین عدد عملیات إحالة البضائع المحجوزة من طرف مصالح الدیوانة بعد  :تعریف المؤّشر -4

 .البت النهائي من طرف المحاكم المختصة أو التخلي نهائیا عن البضائع من طرف أصحابها لفائدة اإلدارة 
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر  -6
  .ال توجد تفریعات :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
ا المؤّشر بتجمیع عدد اإلحاالت إلى جمعیات أو یحتسب هذ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

 .منظمات خیریة أو اجتماعیة
 .العدد :وحدة المؤشر  -2
 .عدد اإلحاالت :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
الجملي لإلحاالت إلى جمعیات العدد الحصول على : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4

 .عیةأو منظمات خیریة أو اجتما
 .عدد اإلحاالت حسب مكتب اإلیداع والحجز :مصدر وطبیعة البیانات -5
  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
عملیة إحالة سنة  590بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur )القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

2018. 
  .مكتب اإلیداع والحجز ):ع البیاناتالهیكل المسؤول عن جم(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III- قراءة في نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

  مؤشر

  قیس األداء 

  

  الوحدة

  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

   590  580  570  560  553 - - العدد عدد اإلحاالت
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات (تحلیل النتائج  -2

وذلك نتیجة  لقرار اإلدارة تهیئة مستودعات الحجز وتنظیم عملیة  2014إحالة سنة  553عدد اإلحاالت بلغ 
  .اإلحاالت والتسریع فیها

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  
  
  
  
  
  
  :مجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبر   -4
  ...).قضاء، إدارات،( القیام بعملیات اإلحالة مباشرة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة  -
  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
  .للزومبعض الهیاكل المنتفعة باإلحاالت ال تقوم برفع المحجوزات مباشرة بل تطیل العملیة أكثر من ا -
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء -10

  
  3.3.0.1مؤشر : رمز المؤشر

  .عدد محاضر اإلتالف: تسمیة المؤشر
  .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر

  
I- الخاصیات العامة للمؤشر:  

  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تحسین التصّرف في المحجوز: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
الدیوانة للبضائع التالفة  هذا المؤشر یقیس عدد عملیات اإلتالف التي تقوم بها مصالح :تعریف المؤّشر  -4

دات المجرورات وحسن التصّرف واستغالل الفضاءات لتخزین وحفي تقلیص تكالیف ربوض الحاویات و ویساهم 
 .لناقلین البحریین في عملیات أخرىالشحن وٕامكانیة استعمال هذه الوحدات من طرف ا

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر  -6
  . توجد تفریعاتال): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7

  
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یتّم احتساب هذا المؤّشر باعتماد العدد الجملي لعملیات اإلتالف ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

صحة، بیئة، (التي تقوم بها مصالح الدیوانة بمختلف المكاتب سنویا بالتنسیق مع مصالح و إدارات أخرى 
 )....حمایة مدنیة، تجارة 

 .العدد :وحدة المؤشر -2
 .لمحاضر إتالف البضائع  الجمليالعدد  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
للمحاضر التي یقع  الجمليالعدد  الحصول على :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4

 ).مكتب اإلیداع والحجز( إتالفها من قبل المصالح المختصة 
 .عدد محاضر اإلتالف :یعة البیاناتمصدر وطب  -5
  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
عملیة إتالف سنة  310بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur )القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

2018. 
  .مكتب اإلیداع والحجز ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III- قراءة في نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

  مؤشر

  قیس األداء

  

  الوحدة

  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

  310  300  290  280  273 - - العدداإلتالف عدد محاضر
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(لنتائج تحلیل ا -2

وذلك بفضل النظرة الجدیدة لإلدارة للتعامل مع . 2014محضرا سنة  273بلغ عدد محاضر اإلتالف 
المحجوزات مما مكنها  من حسن التصرف فیها بالقیام بعملیات اإلتالف في الوقت المناسب قصد استغالل 

  .الفضاءات بصفة ناجعة

  :ني لتطور المؤشررسم بیا -3

  

  
  
  
  
  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
  .التعجیل بالموافقة على إتالف البضائع القابلة للتلف أو المتضررة على نفقة أصحابها -
 :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
 .تفّصي أصحاب البضائع من تحمل المسؤولیة -
 .نیة تحمل اإلدارة لمصاریف اإلتالف أو التحطیمعدم إمكا -
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء -11

  
  1.4.0.1مؤشر : رمز المؤشر

  .نسبة تغطیة الدیون: تسمیة المؤشر
  .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر

  
  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تحسین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
لدیون المثّقلة ا  یدل على مدى نجاعة إدارة الدیوانة عند قیامها بمهّمة استخالص :تعریف المؤّشر -4

 .بقباضات الدیوانة
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(ؤشر نوع الم  -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(طبیعة المؤشر  -6
  .ال توجد تفریعات :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7
  
  

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
ا المؤّشر بقسمة مبلغ المقابیض التي تّمت تغطیتها یتّم احتساب هذ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

 .على المبلغ الجملي للدیون المثّقلة ویكون ذلك سنویا
 .نسبة مأویة :وحدة المؤشر  -2
الجملي للدیون المثّقلة ومبلغ المقابیض التي تّمت المبلغ : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -3

  .تغطیتها
الجملي للدیون المثّقلة ومبلغ المبلغ الحصول على  :حتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسیة ال  -4

  .المقابیض التي تّمت تغطیتها من قبل إدارة االستخالص
 .محاضر الدیون المثقلة :مصدر وطبیعة البیانات  -5
 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر  -6
 : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7
 .2018سنة  % 0.12بلوغ نسبة استخالص الدیون المثقلة          

 .إدارة االستخالص ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج   -8
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III- قراءة في نتائج المؤشر:  

  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

  یس األداءمؤشر ق
  

  الوحدة

  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

نسبة تغطیة الدیون 

 المثقلة

 

%  

 

0,054 0,004 0.01 0,03 0,05 0,1  0.12  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
وذلك  2014سنة   %0.01إلى  2013نة س %0.004شهدت نسبة استخالص الدیون المثقلة ارتفاعا من 

نتیجة لتكثیف الجهود الستخالص الدیون المثّقلة بقباضات الدیوانة وتطویر عملیات االستخالص باالستخالص 
ولكن النتائج لم تكن جیدة نظرا تلّدد بعض المدینین من جهات الجنوب الشرقي  2014الجبري منذ نوفمبر 

  .ة التي تمّر بها البالدوالجنوب الغربي نظرا للظروف الصعب

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  

  

  

  

  

  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4
  .تحسیس قباض الدیوانة لمواصلة مجهودات استخالص الدیون المثقلة بقطع آجال التقادم - 
  .ة التوزیعتدعیم قباضات الدیوانة بالعدد الكافي من األعوان من خالل إعاد -
  .االلتجاء إلى خدمات مأموري المصالح المالیة الستخالص الدیون المثقلة -
  .إحداث خلیة استخالص الدیون المثقلة بكل قباضات الدیوانة -
  .التفكیر في إیجاد تطبیقة إعالمیة لمتابعة استخالص الدیون المثقلة -
  

0

0,05

0,1

0,15

2014 2015 2016 2017 2018

نسبة تغطیة الدیون المثقلة

نسبة تغطیة الدیون المثقلة
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  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
عدم معرفة مصالح الدیوانة للعناوین الشخصیة الحقیقیة للمطالبین بالدیون لوجود معلومات مغلوطة  -

  .بالمحاضر
  .تعّنت بعض المدینین في بعض الجهات نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البالد -
  .وجود تضخیم في المبالغ المثقلة انطالقا من تضخیم القیمة في محاضر الحجز -
  .الصلح مجحفة تطبیقا لمقاییس الصلح المعتمدةقرارات  -
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء -12
  
  2.4.0.1مؤشر : رمز المؤشر  
  .نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات المستوجبة  بشأنها: تسمیة المؤشر  
  .30/05/2015: تاریخ تحیین المؤشر  
  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  
  ). 1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تغطیتها تحسین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
تبر مؤشرا على مدى نجاعة إدارة الدیوانة عند قیامها بمهّمة تصفیة هذه النسبة تع :تعریف المؤّشر  -4

 .التصاریح
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط( نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة( طبیعة المؤشر  -6
  .توجد تفریعاتال  : ) حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة( التفریعات  -7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یتّم احتساب هذا المؤّشر بقسمة عدد التصاریح موضوع األذون ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

بالرفع والتي لم یتّم دفع األداءات المستوجبة بشأنها على عدد التصاریح التي تمت تصفیتها دون اعتبار 
إذن بالرفع مثل تصاریح تورید السیارات من قبل التونسیین المقیمین بالخارج التصاریح التي ال تستلزم إصدار 
 ...،)S733(وتصاریح اإلحالة على الرصیف 

 .نسبة مأویة :وحدة المؤشر -2
الجملي للتصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتّم دفع العدد  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3

نها والعدد الجملي للتصاریح التي تمت تصفیتها دون اعتبار التصاریح التي ال تستلزم األداءات المستوجبة بشأ
 .إصدار إذن بالرفع مثل تصاریح تورید السیارات من قبل التونسیین المقیمین بالخارج

الجملي للتصاریح موضوع العدد الحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4
  فع والتي لم یتّم دفع األداءات المستوجبة بشأنها وعدد التصاریح التي تمت تصفیتها دون اعتبار األذون بالر 

التصاریح التي ال تستلزم إصدار إذن بالرفع مثل تصاریح تورید السیارات من قبل التونسیین المقیمین بالخارج 
 ...،)S733(وتصاریح اإلحالة على الرصیف 

د التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتّم دفع األداءات المستوجبة عد :مصدر وطبیعة البیانات -5
  .بشأنها في المكاتب الدیوانیة

  ).آخر السنة(سنویا : تاریخ توفر المؤشر -6
من التصاریح    %3.5بلوغ نسبة :  (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

 .2018دفع األداءات المستوجبة بشأنها سنة موضوع إذن بالرفع التي لم یقع 
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إدارة اإلحصائیات واإلعالمیة  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
  ".سند"بالتعاون مع خلیة تطویر نظام 

  

III- قراءة في نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1

  

  بیاني لتطور المؤشر جدول

  مؤشر قیس األداء
  

  الوحدة

  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التوقعات

2012 2013 2014 2016  2017  2018  

 نسبة التصاریح موضوع األذون   

بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات 

 المستوجبة بشأنها

  

%  

 

- - 5.8 5 4.5 4 3.5 

  
  :اصة بالمؤشروالتقدیرات الخ) االنجازات(تحلیل النتائج  -2

    .% 5.8بلغت نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها  
  
  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

0

1

2

3

4

5

6

7

2014 2015 2016 2017 2018

نسبة التصاریح موضوع 
األذون بالرفع والتي لم یتم 

دفع األداءات المستوجبة 
بشأنھا

  
  

  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4
م دفع األداءات المستوجبة بشأنها باللجوء العمل على متابعة التصاریح الدیوانیة موضوع إذن بالرفع والتي لم یت

 3أو  2إلى وسیلة ضغط تتمثل في إیقاف الرمز الجبائي بصفة مؤقتة إذا تجاوز عدد التصاریح غیر المسواة 
   .مثال

  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
  .                    یر وسائل الضغط التعسفیةعدم وجود أساس قانوني لتوقیف الرمز الدیواني في مثل هذه الحاالت غ
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  الجبایة :2عدد  برنامج
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  السید ریاض القروي المدیر العام لألداءات، تولى مهمة : المسؤول على البرنامج
  .إلى الیوم 2011أوت  16بدایة من   "رئیس البرنامج"

II. تقدیم البرنامج وٕاستراتجیته: 
Ӏ.1- مجخارطة البرنا:  

  
  

یرتكز برنامج الجبایة على رسم وتنفیذ السیاسة الجبائیة للبالد إذ یشمل هذا البرنامج 
اإلدارات العاّمة الثالثة التي تهتّم  مباشرة بالجبایة وهي اإلدارة العاّمة للدراسات 
والتشریع الجبائي، اإلدارة العاّمة لإلمتیازات الجبائیة والمالیة واإلدارة العاّمة 

  .اتلألداء
تعّد اإلدارة العاّمة للدراسات والتشریع الجبائي أحد الفاعلین في رسم وتنفیذ السیاسة 
الجبائّیة باعتبارها مكّلفة خاّصة بإعداد الدراسات المتعّلقة بالمنظومة الجبائّیة قصد 
رصد حاجیات تطویرها ومالءمتها مع متطّلبات التنمیة وأهداف السیاسة الجبائّیة 

اد مشاریع النصوص التشریعّیة والترتیبّیة ذات الصبغة الجبائّیة المرسومة وٕاعد
وشرحها ونشرها على مستوى المصالح اإلدارّیة والعموم فضال عن السهر على 
تذلیل الصعوبات التطبیقّیة للتشریع الجبائي واإلسهام في تحدیث الجبایة وتكوین 

 .األعوان والقضاة والمهنیین في الماّدة الجبائّیة
ا اإلدارة العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیة وهي مكلفة خاصة بإعداد مشاریع أمّ  

النصوص المتعلقة  باالمتیازات الجبائیة والمالیة والمشاركة في دراسة النصوص 
وتنفیذ اإلجراءات الخاصة بالنهوض باالستثمار والمبادرة الخاصة وٕاعداد الدراسات 
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لمالیة قصد تطویر منظومة منح الحوافز ومالءمتها المتعلقة باالمتیازات الجبائیة وا
هذا كما تساهم اإلدارة العامة لالمتیازات . مع أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

الجبائیة والمالیة  في تصور ودراسة اإلجراءات واإلصالحات الرامیة لمعاضدة 
  .المالیة مسیرة االنفتاح االقتصادي في المجاالت الراجعة بالنظر لوزارة

ویرتكز عمل اإلدارة العاّمة لألداءات على تطبیق النصوص التشریعیة والترتیبیة 
ذات الصبغة الجبائیة ومراقبة ومراجعة قاعدة األداءات والمعالیم والضرائب واألتاوى 
وغیرها الخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة ومتابعة النزاعات  

والنزاعات الجبائیة الجزائیة للمحافظة على الدور الفّعال  المتعلقة بأساس األداء
  .للجبایة في توجیه المجهود التنموي 

  
Ӏ.2- استراتیجیة البرنامج  : 

قامت إدارة الجبایة بتنفیذ عدة مشاریع إلصالح المنظومة الجبائیة وٕاعادة تنظیم 
  :في   أهّمهاوالتي تمثلت  وضبط مشموالت مصالحها اإلداریة 

  . مجلة األداء على القیمة المضافة إصدار - 
إصدار مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على  - 

  . الشركات
  . إصدار مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي - 
  . إصدار مجلة الجبایة المحلیة - 
  . إصدار مجلة تشجیع االستثمارات - 
  . إصدار مجلة الحقوق واإلجراءات الجبایة - 
  .ل االتصال الحدیثة لتیسیر القیام بالواجب الجبائياعتماد وسائ - 
تنقیح األمر المتعلق بتنظیم وزارة المالیة في مناسبات متتالیة للرفع من مردودیة  - 

 . مصالح الجبایة
 إال أنه ورغم ایجابیة هذه اإلصالحات تبین أنها غیر كافیه لالستجابة لالنتظارات  

و الجبایة وتعبئة موارد میزانیة الدولة   على مستوى إرساء العدالةالمرحلة خاصة 
  .رفع التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة
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  : وعلى هذا األساس فان المحاور الرئیسّیة إلستراتیجیة برنامج الجبایة تتمثل في 
 تدعیم العدالة الجبائیة، - 
  ،وٕاكسائه مزیدا من النجاعة النظام الجبائي تبسیط - 
 ،تعصیر إدارة الجبایة - 
 .ب الجبائي ومكافحة التهرب الّضریبيدعم الواج - 

  :بهدف  وذلك
  .تعزیز الثقة وتقریب اإلدارة من المواطن وٕارساء ثقافة جبائیة حضاریة - 
  .  حمل المطالب باألداء على االلتزام بواجبه الجبائي - 
   .مكافحة التهرب الجبائي - 
   .تدخالت مصالح المراقبة ةمرد ودیرفع -

شرعت فیه وزارة المشروع الذي   ،ام الجبائيمراجعة شاملة للنظستوجب  امما 
   .2014المالیة منذ سنة 

  : وقد تم ضبط ست مجاالت إصالح تتعلق بـ
إعادة النظر في نسب الضریبة وضبط قاعدتها وصیغ تطبیقها : الضرائب المباشرة-

  .واالمتیازات الجبائیة المتعلقة بها
تلف الضرائب غیر ضبط میدان وصیغ تطبیق مخ :الضرائب غیر المباشرة-

  ،المباشرة واالمتیازات الجبائیة المتعلقة به
تبسیطها وتحسین نجاعتها في اتجاه تدعیم الموارد المالیة  :الجبایة المحلیة-

  ،للجماعات المحّلیة ومالءمتها مع مقتضیات الّدستور الجدید
  ء،باألدادعم قواعد المنافسة النزیهة والحد من التهّرب ودعم ضمانات المطالبین -
  ة،تطویر ومالءمة وسائل وطرق عمل إدارة الجبای عبر تعصیر إدارة الجبائیة-
في اتجاه تخصیصه قصرا لمستحقیه وٕادماج االقتصاد  مراجعة النظام التقدیري-

  .الموازي ضمن الدورة االقتصادیة المنظمة
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ӀI- أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج:  
II.1-  رنامج أهداف الب:  
 .تحسین مستوى جودة إسداء الخدمات .1
 .الحد من ظاهرة التهرب الجبائي .2
   .رفع مردودیة تدخالت مصالح المراقبة .3

  :تحسین مستوى جودة إسداء الخدمات: الهدف األول
 :تقدیم الهدف -أ

تحسین جودة االستقبال  وتیسیر عملیة القیام   یمّكن الهدف من الوقوف على مدى
خالل تطویر الخدمات الجبایة الموضوعة على الخط وتیسیر  یة منبالواجبات الجبائ

  .النفاذ إلى المعلومة الجبائیة
  : مرجع الهدف -ب

یتنزل هذا الهدف في إطار تطبیق إستراتیجیة البرنامج ویخص الجانب المتعلق 
  . بعالقة اإلدارة بالمطالب باألداء

  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج
قیس معدل آجال الرد على استفسارات المطالبین باألداء تمكن هذه المؤشرات من 

وعلى مطالب االنتفاع بامتیازات جبائیة ومالیة ومعدل آجال البت في مطالب 
استرجاع فائض األداء على القیمة المضافة المتأتي من االستغالل وكذلك نسبة 

  .األجوبة المؤجلة من قبل مركز اإلرشاد الجبائي عن بعد
ة األجوبة المؤجلة من قبل مركز اإلرشاد الجبائي عن بعد على نسب :1المؤشر

 .مطالب إرشادات المواطنین
 .معّدل آجال الّرد على عرائض المطالبین باألداء  : 2المؤشر
نسبة الرّد على مطالب إرجاع فائض األداء على القیمة المضافة   : 3المؤشر

  ).أشهر 6(المتأتي من االستغالل في اآلجال القانونیة 
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 نتائج مؤشرات تحسین مستوى جودة إسداء الخدمات

  
  :الحّد من ظاهرة التهّرب الجبائي:  الهدف الثاني

  
 :تقدیم الهدف -أ

یمكن هذا الهدف من التعّرف على نجاعة السیاسة المتوخاة للحد من ظاهرة التهّرب 
  .اتهم الجبائیةالجبائي وآثارها في دفع المطالبین باألداء إلحترام واجب

  :مرجع الهدف -ب
یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ سیاسة البرنامج والقطاع في الجانب المتعلق  

  .تعبئة موارد المیزانیةبتحسین 
  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج

   :تمكن هذه المؤشرات من تحدید مدى نجاعة تدخالت مصالح المراقبة الجبائیة
 .اإلغفاالت بعد تدخل مصالح المراقبةعدد نقاط تراجع نسب :1المؤشر
 .تطّور عدد معاینات مخالفات جبائیة جزائیة :2المؤشر
  .تطّور عدد المراجعات الجبائیة :3المؤشر

  
  
  

 

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 
م.ق إنجازات  

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 
  نسبة األجوبة المؤجلة من قبل مركز 
  اإلرشاد االجبائي عن بعد على مطالب 

 إرشادات المواطنین
% 2.2 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

.ءمعدل آجال الرد على عرائض المطالبین باألدا

 یوم
 

  استفسارات واردة على اإلدارة العامة
  للدراسات والتشریع الجبائي 

17 17 20 19 18 17 17 

 17 17 18 18 19 19 20  مطالب انتفاع بامتیازات جبائیة ومالیة
  نسبة الرد على مطالب إرجاع فائض األداء 
  على القیمة المضافة المتأتي من االستغالل 

 .في اآلجال
% 57.5 58.7 42 60 62 65 70.0 
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 نتائج مؤشرات الحد من ظاهرة التهرب الجبائي
  

  
  

 :رفع مردودیة تدخالت مصالح المراقبة: الهدف الثالث
  :تقدیم الهدف -أ
توجیه تدخالت مصالح المراقبة الجبائّیة نحو القطاعات واألنشطة والمطالبین  

باألداء الذین لم تبلغ مساهمتهم الجبائّیة المستوى المطلوب بالمقارنة مع أهمّیة 
  .وحجم النشاط

  :الهدفمرجع  -ب
یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ سیاسة البرنامج في الجانب المتعلق بتحسین تعبئة  

  .الموارد البشریة و البحث عن التالؤم مع المعاییر الدولیة في المیدان
  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج

لمصالح المراقبة  بصفة  تطور المردود المالي تمكن هذه المؤشرات من قیس  نسبة
وبصفة خاصة من قیس  قدرة هذه المصالح على إقناع المطالب باألداء  عامة

إلبرام صلح بخصوص عملیات المراقبة من خالل توفیر كافة الضمانات التشریعیة 
كما تمكن هذه المؤشرات من تحدید  .وتفادي الشطط عند إعادة ضبط أسس األداء

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 

م.ق إنجازات  
 

 
2015 
 

 

 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

  عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت 

 .بعد  تدخل مصالح الجبائیة
% 14.2 10.6 15.7 16.0 17.0 18.0 19.0 

عدد معاینات المخالفات الجبائیة 

 .الجزائیة
 35.000 35.000 35.000 35.000 32.974 22.574 10.941 عدد

 20.000 20.000 18.000 16.000 13.376 12.390 7.827 عدد .الجبائیة عدد المراجعات
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غ المضمنة بقرارات نسب المصادقة على مستوى المحاكم االبتدائیة على المبال
  .التوظیف اإلجباري

  .مردودیة المراقبة الجبائیة :1المؤشر 
 .نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح :2المؤشر
ضمنة نسبة المصادقة على مستوى المحاكم اإلبتدائیة على المبالغ الم :3المؤشر

    .بقرارات   التوظیف اإلجباري
  

 نتائج مؤشرات رفع مردودیة تدخالت مصالح المراقبة

  
ӀӀ.2- أنشطة البرنامج تقدیم: 

  
  اإلعتمادات

 ألف دینار: الوحدة
 األهداف المؤشرات 2016تقدیرات  األنشطة

101 
ر ام الجودة بمكاتب المراقبة  وتوفیظارساء ن

كمیة من المطویات لفائدة المطالبین باألداء 
  .ونسخ ألدلة إجراءات لألعوان

 

     نسبة األجوبة المؤجلة من قبل   
 مركز اإلرشاد الجبائي عن بعد على

 .مطالب إرشادات المواطنین

ات
خدم

  ال
ودة

 ج
ن 

سی
تح

 نسبة الرد على مطالب إرجاع  اقتناء معدات اعالمیة مكتبیة 400 

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 
  م.ق إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 1.500 1.450 1.420 1.400 1.380 1.229 991 ملیون دینار مردود المراقبة الجبائیة

 50.0 50.0 50.0 50.0 50.6 46.5 42.2 % مردود الصلح نسبة  الدفع بالحاضر من

  
  

نسبة  المصادقة على مستوى المحاكم 
بالغ المضمنة بقرارات االبتدائیة على الم

  التوظیف اإلجباري

 

% 62.1 86 74.6 75 75 75 75 
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 تهیئة وصیانة مكاتب مراقبة األداءات 750
 اء على القیمةفائض األد 

 .المضافة في اآلجال

150 

 

 

600 

150 

  اقتناء معدات التصرف اإلداري

  

  تأثیث المصالح

  

  تراسل المعطیات

 

 

  معدل آجال الرد على عرائض

 

 .المطالبین باألداء

455 

15 

 اقتناء تجهیزات ومعدات لفائدة المراكز

  قبة األداءاتالجهویة لمرا

 نشر البالغات بالصحف
 

عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  
 .تدخل مصالح الجبائیة

ئي
جبا

ب ال
هر

 الت
هرة

 ظا
من

حد 
ال

 

- 

700 

  .احداث مكاتب مراقبة األداءات

 .اقتناء لوازم المكاتب

 

 
 .عدد عملیات المراجعة الجبائیة

570 

30 

  .اقتناء  وسائل النقل االداریة

  .م المعلوماتتطویر نظا
 عدد معاینات المخالفات

 .الجبائیة الجزائیة

 .مردود المراقبة الجبائیة  .انتدابات 1243

الح
مص

ت 
خال

 تد
دیة

د و
مر

فع 
ر

 

قبة
مرا

ال
 

270 
 

  .تطویر المنظومات واستغاللها
 نسبة  الدفع بالحاضر من مردود

 .الصلح

- -  

 نسبة  المصادقة على مستوى

 لى المبالغالمحاكم االبتدائیة ع

 المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري

 
 
 
 



69 
 

  
ӀӀӀ- نفقات برنامج الجبایة :          
  ):اعتمادات الدفع(میزانیة برنامج الجبایة حسب نوعیة النفقة  -1.3

تّم ضبط مجموع اإلعتمادات المقترحة لنفقات التصّرف والتنمیة لبرنامج الجبایة 
ألف دینار خالل   198 114نار مقابل ألف دی 939 126 في حدود 2016لسنة 
  . %11أي بنسبة تطّور قدرها  2015سنة 

  
  ".الجبایة "تطور إعتمادات برنامج  

 ألف دینار: الوحدة

 إنجازات بیان البرنامج
2014 

  قانون
 المالیة
)1( 2015 

-2015( نسبة التطور  )2( 2016تقدیرات 
2016( 

  أعتمادات ا
 لتعهد

  اعتمادات
 الدفع

 ( %)النسبة  المبلغ
(2) - (1) (1) / (1) -(2) 

 %13 168 14 418 124 513 125 250 110 522 106 نفقات التصّرف: العنوان األّول 

 %13 130 13 870 116 110 118 740 103 910 100 التأجیر العمومي

 %15 000 1 500 7 355 7 500 6 612 5 وسائل المصالح

  التدخل العمومي
10 48 48 38 380% 

 %36- 427 1- 521 2 236 3 948 3 329 1 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %13- 370- 521 2 236 3 891 2 329 1 اإلستثمارات المباشرة

   521 2 236 3  1 329 على الموارد العامة للمیزانیة
 0 0 0 0 0 0 التمویل العمومي

       على الموارد العامة للمیزانیة
       زینةصنادیق الخ

 %11 741 12 939 126 749 128 198 114 851 107 مجموع البرنامج
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-2016-2015" (الجبایة" إطار النفقات  على  المدى المتوسط  لبرنامج  -2.3

2017(: 

ستبلغ  و  ألف دینار 126939 قیمةبـ 2016قدرت جملة نفقات برنامج الجبایة لسنة 
ألف دینار  145 533و 2017 سنةخالل  ألف دینار 136 568جملة النفقات

 2018خالل سنة % 6و 2017لسنة % 7.6أي بنسبة تطور تبلغ  2018سنة 
  . 2017مقارنة بسنة 

  
 )2018- 2017-2016- 2015( النفقات على المدى المتوسط لبرنامج الجبایة 

  ألف دینارالوحدة بـ            

 النفقات
 قانون المالیة إنجــــازات

2015 
 ــــدیراتتقـــــــــــــ

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 793 141 090 133 418 124 250 110 522 106 025 83 504 77 نفقات التصرف

I  - 354 133 106 125 870 116 740 103 910 100 511 76 499 71 التأجیر العمومي 

 354 133 106 125 870 116 740 103 910 100 511 76 499 71 ـوسائل المصالح
 439 8 984 7 500 7 500 6 612 5 514 6 005 6 وسائل المصالح-اا 

 439 8 984 7 500 7 500 6 612 5 514 6 005 6 على الموارد العامة للمیزانیة

 0 0 48 10 0 0 0 التدخل العمومي-ااا
 على الموارد العامة للمیزانیة

       
 على موارد صنادیق الخزینة

       

 739 3 478 3 521 2 948 3 329 1 251 2 142 2 نفقات التنمیة

I  - 739 3 478 3 521 2 891 2 329 1 251 2 142 2 االستثمارات المباشرة 
 739 3 478 3 521 2 891 2 329 1 251 2 142 2 على الموارد العامة للمیزانیة

II - 0 0 0 0 0 0 0 التمویل العمومي 

 533 145 568 136 939 126 198 114 851 107 276 85 646 79 2مجموع البرنامج 
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  بطاقات مؤشرات قیس األداء 
 "الجبایة"لبرنامج  
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  بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء- 1
  

  1.1.0.2.: المؤشر رمز
نسبة األجوبة المؤجلة من قبل مركز اإلرشاد االجبائي عن بعد على مطالب إرشادات  :تسمیة المؤشر

 المواطنین
  . 2015/06/24:رتاریخ تحیین المؤش

 
I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الجبایة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
ركز اإلرشاد إحداث  م 2012في إطار تقریب اإلدارة من المواطن تم خالل سنة : تعریف المؤشر .4

إلى المصالح االجبائي عن بعد لتمكین المواطن من االنتفاع باإلرشاد االجبائي  من دون  حاجة إلى التنقل 
فى صورة تعذر مده بالمعلومة في الحین تتعهد المصلحة  باالتصال به واالجابة عن سؤاله فى و . اإلداریة

 .ساعة  48غضون اجل اقصاه 
 ).ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
 . (qualité)مؤشر جودة : طبیعة المؤشر .6
 .ال شئالتفریعات  .7
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
عدد البطاقات المتعلقة باألجوبة المؤجلة مقارنة بالعدد الجملي :)Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 .للمكالمات الواردة على المركز
 (%)نسبة مائویة : وحدة المؤشر .2
 عدد األجوبة المؤجلة/ عدد المكالمات الجملي : سیة  الحتساب المؤشرالمعطیات األسا .3
 یدویا:  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
 .معطیات إحصائیة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
لة عدم تجاوز نسبة األجوبة المؤج): Valeur cible de l’indicateur(القیمة المستهدفة للمؤشر  .6

 .من العدد الجملي للمكالمات الواردة على المركز 2,5%
 .ركز اإلرشاد االجبائي عن بعدم: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7

 
III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

  
  

  م.ق  اإلنجازات  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
2015  

  التقدیـرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة األجوبة المؤجلة من قبل 
ز اإلرشاد االجبائي عن بعد مرك

 على مطالب إرشادات المواطنین
% 2.2 2.75 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
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 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
  
  

 

 

 

 

 

 
إثراء القاعدة الوثائقیة  وتوفیر كمیة من : لقیمة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقیق ا -4

 .المطویات لفائدة المطالبین باألداء  ونسخ ألدلة إجراءات لألعوان
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء - 2

  2.1.0.2: المؤشر رمز
 .لى عرائض المطالبین باألداءمعدل آجال الرد ع :تسمیة المؤشر

  2015/06/24 :تاریخ تحیین المؤشر
  
I - الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر  . 1
 .ال شئ: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
معّدل آجال الرد على العرائض المتعّلقة باالستشارات واالستفسارات الجبائیة  یحدد :تعریف المؤشر .4

وكذلك معدل آجال الرد على  والعرائض الواردة على اإلدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي خالل سنة معّینة
 .زات الجبائیة والمالیةمطالب االنتفاع باالمتیازات الجبائیة والمالیة من قبل مصالح اإلدارة العامة لالمتیا

 ) ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
 ، (qualité)مؤشر جودة : طبیعة المؤشر .6
 حسب اإلدارات العامة )...حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
 
  II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 
على مختلف العرائض الواردة على  المعّدل البسیط ألجال الردّ  ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

خالل السنة ویتّم احتساب واإلدارة العامة لإلمتیازات الجبائیة والمالیة اإلدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي 
أجل الرّد من تاریخ استیفاء البیانات المطلوبة بالنسبة إلى العرائض التي تستوجب توضیحات إضافیة من 

 .رد المصالح المتداخلة على طلبات اإلرشادات واالستفساراتالعارض أو من تاریخ 
 .الیوم: وحدة المؤشر .2
تاریخ الرد على العرائض  / تاریخ العرائض الواردة بمكتب الضبط: الحتساب المؤشرة المعطیات األساسی .3
 .تاریخ الحصول على المعلومة اإلضافیة/ 
 یایدو :  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
منظومة اإلعالمیة بمكتب الضبط الفرعي ومكتب :  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .الضبط المركزي وبیانات المصالح
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توّفر المؤشر .6
 .یوما Valeur cible de l’indicateur :( 17(القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
واإلدارة العامة لإلمتیازات  اإلدارة العامة للدراسات و التشریع الجبائي: لبرنامجالمسؤول عن المؤشر با .8

 .الجبائیة والمالیة
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III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج . 1
 :صة بالمؤشرتحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخا .2

 
  :خاصة إلى العناصر التالیة 2014یعود ارتفاع معدل آجال الرد على استفسارات المطالبین باألداء خالل سنة 

  عدد اإلطارات،-
  عدد المراسالت، -
  نوعیة المراسالت،  -
  ).غیر الدوریة" (اإلستثنائیة "األنشطة اإلداریة -

العامة للدراسات والتشریع الجبائي نقصا بإعتبار إنتقال عدد شهدت الموارد البشریة لإلدارة  2014فخالل سنة 
  من إطارتها للعمل خارجها،

وهو ما یمثل إرتفاع   2014مراسلة لسنة  1161كما أن عدد المراسالت شهد إرتفاعا حیث أنه وقع إحتساب 
  )  مراسلة 1001(  2013مقارنة بعدد المراسالت التي أحتسبت سنة  % 16بنسبة حوالي 

كان لبرنامج  2014حیث أنه خالل سنة " اإلستثنائیة "العوامل األخرى المؤثرة في هذا األجل هي األنشطة من 
اإلصالح الجبائي وللمجلة الموحدة لألداءات حیزا هاما من نشاط اإلدارة كما أنه تم إنجاز قانوني مالیة خالل 

  .هاته السنة
اإلضرابات والمطالب اإلجتماعیة والتي إستمرت لحوالي شهر  إضافة لذلك فقد تأثر النشاط اإلداري نسبیا بفترة

  .ونصف
 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 

     

  م.ق  اإلنجازات  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
2015  

  التقدیـرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

معدل آجال الرد على عرائض   
 .ألداءالمطالبین با

 یوم

       

استفسارات واردة على اإلدارة العامة  -
 17 17 18 19 20 17 17  للدراسات والتشریع الجبائي

 17 17 18 18 19 19 20  مطالب انتفاع بامتیازات جبائیة ومالیة -
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
 )تأثیث المصالح المعنیة( تمكین المصالح المعنیة من ظروف العمل المالئمة  -
ة لالمتیازات الجبائیة والمالیة وكذلك اإلدارة العامة للدراسات والتشریع تمكین إطارات وأعوان اإلدارة العام -

 الجبائي من منظومة تراسل إلكترونیة داخلیة تیسر تبادل المعلومات بخصوص الملفات التي یتم درسها،
داء تمكین األعوان الراجعین بالنظر لإلدارتین العامتین من اإلطالع على الوضعیة الجبائیة للمطالبین باأل -

 ".صادق"و" رفیق"من خالل توفیر التجهیزات اإلعالمیة المركزة بها منظومة 
 
 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  .5
عدم توفر منظومة إعالمیة خاصة بمكاتب الضبط تمكن من استخراج المعلومات الالزمة المتعلقة باحتساب  -

 المؤشر بصفة آلیة
 المصالح الراجعة بالنظر لكل إدارة عامةتشتت المعلومة بین مختلف  -
 .عدم وجود أنموذج موحد لجدول احتساب اآلجال المطلوبة -
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء - 3

  3.1.0.1.: المؤشر رمز
نسبة الرد على مطالب إسترجاع فائض األداء على القیمة المضافة المتأتي من االستغالل : تسمیة المؤشر

 .اآلجال في
  2015/06/24 :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
القیمة المضافة المتأتي من االستغالل التي تم  نسبة مطالب استرجاع فائض األداء على :تعریف المؤشر .4

 .أشهر من تاریخ إیداعها 6البت فیها خالل السنة المعنیة وذلك في أجل 
 ) ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
 ال شيء:التفریعات  .7
 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
عدد (المقسوم  –) عدد المطالب المودعة(القاسم : عدد كسري): Formule(قة احتساب المؤشر طری.1

 )أشهر من تاریخ إیداعها 6المطالب المدروسة خالل 
 %: وحدة المؤشر.2
 : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3
مودعة من شهر جویلیة عدد مطالب استرجاع فائض األداء على القیمة المضافة المتأتي من االستغالل ال -

 .من السنة السابقة إلى شهر جوان من السنة المعنیة
 .أشهر من تاریخ إیداعها 6عدد المطالب التي تم إرجاع المبالغ المطلوبة بعنوانها خالل  -
 تطبیقة إعالمیة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
 " رفیق"المنظومة اإلعالمیة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توّفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur :(100%(القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 .)وحدة البرمجة والتنسیق والصلح اإلداري(اإلدارة العامة لالداءات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
  
III - رقراءة في نتائج المؤش  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1
 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2015  
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
نسبة الرد على مطالب إرجاع فائض األداء 

 .على القیمة المضافة في اآلجال
% 57.5 58.7 42 60 62 65 70.0 
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 :وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر تحلیل النتائج -2
 :إلى األسباب التالیة 2014یعود تراجع النسبة المسجلة بعنوان سنة  
عدد مطالب استرجاع فائض األداء على القیمة المضافة المتأتي من االستغالل المودعة خالل ارتفاع  -

 2014سنة 
ات المردودیة الهامة لتعبئة موارد میزانیة توجیه تدخالت مصالح المراقبة الجبائیة إلى مراجعة الملفات ذ -

 الدولة
التأخیر المطالب باالداء في إیداع التصاریح التصحیحیة حتى یتسنى لمصالح المراقبة مواصلة إجراءات  -

 إرجاع هذا الفائض
 
  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
  

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر-4 
 .ت إعالمیة ومكتبیةإقتناء معدا -
 تكوین األعوان في مجال المراجعة المعمقة -
 توفیر دلیل المراجعة الجبائیة -
 إثراء القاعدة الوثائقیة باألدلة التي تم إعدادها -
  :المتعلقة بالمؤشر )limites(تحدید أهم النقائص -5
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء - 4

  
   1.2.0.2 المؤشر رمز

 .ط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  تدخل مصالح الجبائیةعدد نقا :تسمیة المؤشر
 .2015/06/24 : تاریخ تحیین المؤشر

 
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 .الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
یمكن من قیس مدى تأثیر تدخالت مصالح المراقبة في تحسن نسبة إیداع التصاریح : المؤشر تعریف .4

 .بالدخل أو الضریبة على الشركات
 ).ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
 .ال شئالتفریعات  .7
 
 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
نسبة اإلغفال عند انقضاء  :أ''  أ و ب '' هي عملیة طرح عنصرین ):Formule(ریقة احتساب المؤشر ط. 1

 .نسبة اإلغفال أخر السنة :أجال اإلیداع  ب
  .عدد النقاط :وحدة المؤشر. 2
جال القانونیة إلیداع التصاریح اآلانقضاء  نسبة اإلغفال عند :المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر. 3
  .نسبة اإلغفال بموفى السنة بالنسبة للتصاریح السنویة/ سنویة ال
 .آلیة: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4
 .نظام المعلومات: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5
 .الشهر األّول من السنة الموالیة:  تاریخ توّفر المؤشر. 6
 Valeur cible de l’indicateur :(19(القیمة المستهدفة للمؤشر . 7
 .)وحدة التطبیقات اإلعالمّیة ونظام المعلومات(اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج .1
 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2
 :رسم بیاني لتطور المؤشر.3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : برمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة الم.4
 .تمكین المصالح المعنیة من المعدات ومن ظروف العمل المالئمة للقیام بمهامها -
  : المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص .5
عدم احتساب قرارات التوظیف اإلجباري الصادرة لتسویة اإلغفاالت لتحیین المؤشر لغیاب أسطح بیانیة  -

 "صادق"و" رفیق"المنظومتین اإلعالمیتین بین 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء 

    اإلنجازات
  م.ق

2015  
  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

د نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  عد
 19.0 18.0 17.0 16.0 15.7 10.6 14.2 نقطة تدخل مصالح الجبائیة
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء- 5
  

   2.2.0.2.: المؤشر رمز
 .عدد معاینات المخالفات الجبائیة الجزائیة :تسمیة المؤشر

  2015/06/24  :تاریخ تحیین المؤشر
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :الذي یرجع إلیه المؤشرالبرنامج  .1
 ال شئ :الذي یرجع إلیه المؤشر البرنامج الفرعي .2
 الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
في إطار الحد من ظاهرة التهرب الجبائي تعمل إدارة الجبایة إلى تكثیف عملیات مراقبة  :تعریف المؤشر .4

 .واسطة محاضر جبائیة جزائیةاحترام الواجبات الجبائیة و إلى ترصد المخالفین من خالل معاینة المخالفات ب
 )Ind d’activité(مؤشر نشاط : نوع المؤشر .5
 .يمؤشر كم: طبیعة المؤشر .6
 ال شئ: التفریعات  .7
 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
عدد جمعي لعدد المخالفات الجبائیة الجزائیة التي تمت معاینتها   ):Formule(طریقة احتساب المؤشر .1

 .جبائیةمن قبل مختلف مصالح المراقبة ال
 عدد :وحدة المؤشر.2
 محاضر جبائیة جزائیة: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3
  یدویة: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.4
جداول إحصائیة صادرة عن الهیاكل المكلفة بالمراقبة التابعة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5

  .ءاتلإلدارة العامة لألدا
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توّفر المؤشر. 6
  .عملیة Valeur cible de l’indicateur :(30.000(القیمة المستهدفة للمؤشر . 7
  .وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج. 8
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III - قراءة في نتائج المؤشر  
 

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج   .1
  :بالمؤشر تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة.2

تطور عدد المعاینات للمخالفات الجبائیة الجزائیة وذلك تبعا الستقرار الوضع األمني في البالد تدریجیا  -
مما نتج عنه استعادة السیر العادي للعمل بمصالح المراقبة الجبائیة وخاصة فیما یتعلق بعملیات المراقبة 

 .من والدیوانةبالطریق العام التي تكون في إطار دوریات مشتركة مع األ
  :رسم بیاني لتطور المؤشر.3
  

31500
32000
32500
33000
33500
34000
34500
35000
35500

2014 2015 2016 2017 2018

تطور عدد معاینات 
ة المخالفات الجزائی

  
  
  
 إحداث مكاتب مراقبة األداءات وتكوین األعوان: أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر.4
  
  
  :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص .5

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  إلنجازاتا

2015  
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
تطور عدد معاینات المخالفات الجبائیة 

 الجزائیة 
 

 35.000 35.000 35.000 35.000 32.974 22.574 10.941 عدد
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء -6

   3.2.0.2.: المؤشر رمز
 .عدد المراجعات الجبائیة  :تسمیة المؤشر

 2015/06/24 :تاریخ تحیین المؤشر
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 .الحد من ظاهرة التهرب الجبائي: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
ن ظاهرة التهرب الجبائي تعمل إدارة الجبایة إلى تكثیف عدد عملیات إطار الحد م في: تعریف المؤشر . .4

 .المراجعة الجبائیة  والتثبت من أسس وقواعد توظیف الضریبة وطریقة احتساب  األداء
 )Ind d’activité(مؤشر نشاط : نوع المؤشر .5
 .مؤشر كمي: طبیعة المؤشر .6
 ال شئ: التفریعات  .7
 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
مجموع عملیات المراجعة المنجزة من قبل مختلف : عدد جمعي ): Formule(تساب المؤشر طریقة اح.1

  الهیاكل المكلفة بالمراقبة خالل سنة معینة
 عدد :وحدة المؤشر.2
 .محاضر تبلیغ نتائج المراجعة الجبائیة المعمقة واألولیة  : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3
 ساسیة الحتساب المؤشر آلیة طریقة تجمیع المعطیات األ.4
 ."صادق"المنظومة اإلعالمیة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توّفر المؤشر.6
 .عملیة Valeur cible de l’indicateur :(20.000(القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 )وحدة البرمجة والتنسیق والصلح اإلداري(دارة العامة لألداءات اإل: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8

 
III - قراءة في نتائج المؤشر  

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(نتائج سلسلة ال .1
  

  

مؤشر قیس 
  م.ق  اإلنجازات  الوحدة  :األداء

2015  
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
عدد المراجعات 

 20.000 20.000 18.000 13.37616.000 12.390 7.827 عدد الجبائیة
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  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2
رغم تسجیل تطورا في عدد المراجعات الجبائیة إال أن هذا العدد یبقى دون المأمول باعتبار العودة  -

 .قین إلى التقاعد دون تعویضهمالتدریجیة لنسق السیر العادي للعمل وكذلك إلى إحالة عدد هام من المحق
 .كما أن المنتدبین الجدد تمت دعوتهم للقیام بدورات تكوینیة قبل مباشرتهم لعملیات مراجعة جبائیة -
 :رسم بیاني لتطور المؤشر. 3

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر. 4
 .إحداث مكاتب مراقبة -
 تكوین المحققین  -
 ر نظام المعلوماتتطوی -
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص . 5
 قلة االنتدابات مقارنة بالحاجیات -
 ضعف نسب التغطیة بالنسبة لبعض الهیاكل المكلفة بالمراجعة -
عدم اعتماد المراجعة الهادفة أي دون أن تشمل عملیة المراجعة آلیا كامل الفترة المعنیة بالمراقبة وكافة  -

 .اءات الخاضع لها المطالب باألداءاالد
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15000
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25000
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ة عدد المراجعات الجبائی
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء - 7

  1.3.0.2.: المؤشر رمز
                             .تطور مردود المراقبة الجبائیة :تسمیة المؤشر

  2015/06/24 :تاریخ تحیین المؤشر
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 .رفع مرد ودیة تدخالت مصالح المراقبة  :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
العمل على تحقیق العدالة الجبائیة والعمل على الرفع في مرد ودیة تدخالت مصالح  تعریف المؤشر .4

 .ة الدولةالمراقبة الجبائیة وترشیدها لتعبئة موارد میزانی
 ) / ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 .مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ال شئ: التفریعات  .7
 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 عدد جمعي): Formule(طریقة احتساب المؤشر .1
 ملیون دینار: وحدة المؤشر.2
عتراض على قرارات التوظیف وعدم اإل مردود عملیات التسویة: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3

 .اإلجباري واألحكام
 .طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر آلیة.4
 ."صادق"المنظومة اإلعالمیة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : : تاریخ توّفر المؤشر.6
 ملیون دینار Valeur cible de l’indicateur:(1500(القیمة المستهدفة للمؤشر .7
  .)وحدة البرمجة والتنسیق والصلح اإلداري(اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8
  
III - قراءة في نتائج المؤشر  
  مؤشروالتقدیرات الخاصة بال) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

 
 

  م.ق  اإلنجازات  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
2015  

  التقدیـرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

ود المراقبة تطور مرد
 1.500 1.450 1.420 1.400 1.380 1.229 991 ملیون دینار الجبائیة
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 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
 : شودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المن. 4
 .تعزیز الموارد البشریة وتكوینها -
مساندة مصالح المراقبة الجبائیة عند إعداد برنامج المراجعة النتقاء الملفات ذات المردودیة الهامة اعتمادا  -

 على التصرف حسب المخاطر
 طباعة وتوزیع أدلة إجراءات المراجعة -
 تعزیز المصالح بالتجهیزات والمعدات اإلعالمیة -
 التكنولوجیا الحدیثة وتطویر نظام المعلومات اعتماد -
إثراء قاعدة المعلومات وتفعیل نشاط خلیة األبحاث الجبائیة والعمل على تفعیل نشاط الخلیة المكلفة  -

 .بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات ذات الصبغة الجبائیة
 :المتعلقة بالمؤشر )limites(تحدید أهم النقائص . 5
 .یةقلة الموارد البشر  -
 )statut particulier(غیاب منظومة تحفیزیة ناجعة  -
 تداخل العدید من األطراف فیما یتعلق بنظام المعلومات وتطویره  -
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء -8
   2.3.0.2.: المؤشر رمز

 .مردود الصلح نسبة  الدفع بالحاضر من :تسمیة المؤشر
 2015/06/24 :تاریخ تحیین المؤشر

  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 .ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 رفع مرد ودیة تدخالت مصالح المراقبة :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
 .مردود الصلح نسبة الدفع بالحاضر من  :تعریف المؤشر .4
 ).Ind de produit(ج مؤشر منتو مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
 .ال شئ: لتفریعات ا .7
 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 .لدفع بالحاضرا :المقسوم /  مردود الصلح: القاسم .عدد كسري ):Formule(طریقة احتساب المؤشر .1
  % :وحدة المؤشر. 2
 .مردود الصلح الدفع بالحاضر و :المؤشر المعطیات األساسیة  الحتساب.3
 .طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر آلیة.4
 ."صادق"و " رفیق "منضومتي اإلعالمیة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توّفر المؤشر.6
 % Valeur cible de l’indicateur:( ≤ 50(القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 وحدة التطبیقات اإلعالمّیة ونظام المعلومات: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8

 
III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
  

  

مؤشر قیس 
  الوحدة  :األداء

  اإلنجازات
  2015م .ق

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

  
نسبة  الدفع  

مردود  بالحاضر من
 الصلح
 

% 42.2 46.5 50.6 50.0 50.0 50.0 50.0 
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  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2
 :رسم بیاني لتطور المؤشر. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر. 4
 .لمصالحةتوفیر مناخ أفضل ل -
 اعتماد المراجعة الهادفة -
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص . 5
 مناخ اقتصادي واجتماعي صعب أثر سلبا على السیولة المالیة لجل المؤسسات -
 

49,6

49,8

50

50,2

50,4

50,6

50,8

2014 2015 2016 2017 2018

نسبة الدفع بالحاضر من 
ود الصلح مرد
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء -9
   3.3.0.2: المؤشر رمز

دائیة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف نسبة  المصادقة على مستوى المحاكم االبت :تسمیة المؤشر
 .اإلجباري

  2015/06/24 :تاریخ تحیین المؤشر
  
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 .رفع مرد ودیة تدخالت مصالح المراقبة :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
 :تعریف المؤشر .4
 ).ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
 ال شئ: التفریعات  .7
  
 
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري (القاسم عدد كسري ): Formule(طریقة احتساب المؤشر . 1

 )المبالغ المحكوم بها عبى مستوى المحاكم االبتدائیة(المقسوم ) / فیها ابتدائیا المحكوم
  %: وحدة المؤشر.2
المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري المتعلقة بالقضایا التي : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3

 ابتدائیا المبالغ المحكوم بها –أصدرت المحاكم االبتدائیة قرارا في شأنها 
  جدول: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
 الهیاكل المكلفة بالمراقبة :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5
  الشهر الثاني من السنة الموالیة:  تاریخ توّفر المؤشر.6
  % Valeur cible de l’indicateur :(75(القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 )وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي(اإلدارة العامة لألداءات : ول عن المؤشر بالبرنامجالمسؤ .8
  ،(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر. 9

  .ال شيء...) حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات .10
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III- قراءة في نتائج المؤشر  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج .1
  تم تسجیل نسبة مصادقة هامة  2013بالنسبة لسنة : قدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحلیل النتائج وت.2

  
وقد تعلقت هذه الملفات بوضعیات , تعود إلى بعض الملفات المتضمنة لمبالغ هامة تم الحكم فیها لفائدة اإلدارة

  .أشخاص تمت مصادرة ممتلكاتهم العقاریة والمنقولة
 :رسم بیاني لتطور المؤشر.3
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر.4
  .تكوین المحققین لتفادي الشطط في أسس التوظیف -
  تحسیس وزارة العدل بضرورة العمل على تكوین القضاة في المادة الجبائیة -
 مزید تأطیر المحققین خالل سیر عملیات المراجعة -
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص .5
  

  

  

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  إلنجازاتا

  م .ق
2015  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة  المصادقة على مستوى المحاكم 
االبتدائیة على المبالغ المضمنة بقرارات 

 التوظیف اإلجباري
% 62.1 86 74.6 75 75 75 75 
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  المحاسبة العمومیة: 3عدد برنامج 
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Ӏ .تقدیم البرنامج واستراتیجیته:  

تم تعیین الّسید عبد الّلطیف الّدشراوي المدیر العام للمحاسبة العمومیة واالستخالص 
  .مسؤوال عن برنامج المحاسبة العمومیة

Ӏ.1- تقدیم البرنامج :  
امج المحاسبة العمومیة، إلى تطویر طرق التصّرف وٕارساء اآللّیات یرمي برن

واإلجراءات الكفیلة بتحسین مهام استخالص الموارد وترشید مسالك تأدیة ودفع 
النفقات العمومّیة ومسك وتقدیم الحسابات العمومّیة  وفق معاییر الشفافّیة والدّقة 

  . والمصداقّیة
اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص ویندرج برنامج األداء على مستوى 

في هذا اإلطار العام و یرتكز تطبیقه على ثالث مجموعات من اإلجراءات 
  :الجوهریة تتمثل في

متابعة األداء وذلك بتحدید  أهداف قابلة للقیس ومتابعة مدى تحقیقها باالستناد  -
  إلى مؤشرات،

المتدخلین لمسؤول عن البرنامج و برامج بین اتطویر منهجیة عقود األهداف و ال -
من المستوى الوسیط ثم بین المشرفین من المستوى الوسیط والمتدخلین من المستوى 

  .العملي
تفعیل حوار التصرف قصد حصر األهداف بصفة تشاركیة والمؤشرات التابعة  -

  .لها والتي تمكن من تحدید المستوى المنشود وقیس مدى تحقیقه
  :مج المحاسبة العمومیةویتولى المسؤول عن برنا -
  قیادة وتنسیق أعمال المتدخلین في تنفیذ البرنامج، -
 مالئمة إستراتیجیة البرنامج مع اإلستراتیجیة القطاعیة للحكومة ، -
متابعة تنفیذ میزانیة البرنامج و توجیه الخیارات بعنوان المیزانیة وفق األنشطة  -

 قصد تحقیق النتائج المرجوة،
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مختلف مراحل إعداد وتنفیذ المیزانیة بمعّیة مسؤولي القیام بعملیات تنشیط  -
األنشطة األساسّیة، وتفعیل حوار التصرف مع مختلف المتدخلین في البرنامج  على 

  .المستویین األفقي والعمودي
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v المصالح المركزیة لإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومیة و االستخالص  

  

   خارطة البرنامج  
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Ӏ.2-  بة العمومیةسجهات اإلستراتیجیة لبرنامج المحاالتو :  

، وبغایة تحقیق مزید من الّنجاعة بهدف مواكبة اإلدارة العمومیة الحدیثة والعصریة
والشفافیة، تواصل اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص البحث عن السبل 
الكفیلة لترشید مهمة تأمین استخالص الدیون الجبائّیة والموارد األخرى لفائدة میزانیة 

وضع كل اآللّیات  كما تسعى بالتعاون والتنسیق مع اإلدارة العاّمة لألداءات إلى. الدولة
التي من شأنها أن تبّسط القیام التلقائي بالواجب الجبائي على غرار تعزیز آلیة 

  .التصریح والّدفع عن بعد
وفي سیاق آخر تقوم اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومیة واالستخالص بإعادة النظر في 

امجي، وذلك دور المحاسب العمومي في تأدیة نفقات المیزانیة وفق المنظور البر 
بمراجعة طرق المراقبة والوثائق المؤّیدة للمصاریف، وكذلك بالمساهمة في إعداد تبویب 

  .جدید یستجیب لمتطلبات التصرف حسب األهداف

 دارة العاّمة للمحاسبة العمومیة واالستخالصالمصالح الخارجیة لإل
 الخزینة العاّمة للبالد التونسّیة -
 األمانة العاّمة للمصاریف -
 )7(أمانات المصاریف  -
 مستودع الطابع الجبائي -
 مركز النداء للخطایا المرورّیة -

  المراكز المحاسبّیة للّدولة ذات االختصاص
  الوطني 

 

 )27(أمانات المال الجهوّیة -
 )24(المجالس الجهوّیةقباضات  -

  المراكز المحاسبیة للدولة ذات االختصاص 
 الجهوي

 )270(قباضات مالّیة -
 )56(قباضات بلدّیة -
 

  المراكز المحاسبیة للدولة ذات االختصاص
 المحّلي 
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وفي إطار ندرة األموال، أصبحت مهمة التحكم في مسالك استخالص الشیكات 
نسبة إلدارة وتجمیع األموال في حساب وحید في آجال سریعة من األولویات بال

  .المحاسبة العمومیة
من ناحیة أخرى، تواصل اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص إنجاز الدراسة 
الرامیة إلى إرساء نظام محاسبي جدید مستمّد من المعاییر العالمّیة یمّكن من اإلدالء 

ن الوضعّیة في أحسن اآلجال بمعلومة محاسبّیة شاملة وموثوق بها وتفصح بشفافّیة ع
  .المالّیة للهیاكل العمومّیة ومكاسبها هذا باإلضافة إلى متابعة تنفیذ المیزانّیة
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Ӏ.3 - برامج المحاسبة العمومیة:  
  :استخالص الّدیون العمومیة: البرنامج الفرعي األول -1.3

ة تحتاج الدولة إلى موارد مالّیة هامة لتأمین النجاعة االقتصادیة الوطنیة والجهوی
وتلجأ الدولة في إطار تعبئة موارد المیزانیة إلى . وتطویر االندماج في المحیط العالمي

الموارد الّداخلیة والمتكونة أساسا من المداخیل الجبائیة والمداخیل غیر الجبائیة أي 
  .مداخیل أمالك الّدولة والخطایا والعقوبات المالیة

بقدر ما یمكن الحّد من االقتراض الذي  وبقدر ما تكون تعبئة الموارد الذاتّیة هاّمة
  .أصبح یشّكل عبئا ثقیال على الّدولة

  :تأدیة الّنفقات العمومیة: البرنامج الفرعي الثاني -2.3
یتمثل دور المحاسب العمومي في تأدیة النفقات العمومیة في إنجاز مرحلتین هامتین 

وتأتي المرحلة . الغ لمستحقیهاتتعلق األولى بمراقبة صحة النفقة والثانیة في تسدید المب
المحاسبیة إثر استكمال المرحلة اإلداریة التي یقوم بها آمرو الصرف وبعد تأشیرة 

  . مراقب المصاریف
وطبقا لمجّلة المحاسبة العمومیة، یمكن حوصلة اختصاص مختلف المحاسبین 

على األمر  العمومیین في مجال تأدیة النفقات في انجاز األعمال الرقابیة ثم التأشیر
بالصرف في صورة ثبوت صّحة النفقة أو برفضه في صورة معاینة إخالل أو نقص، 
وهي نتیجة یجب التوصل إلیها قبل انتهاء األجل األقصى المخصص لفترة المراقبة 

 .1986أكتوبر  13والمحدد بقرار وزیر المالیة المؤرخ في 
 اسبي للجماعات المحلیةالتصّرف المالي والمح: البرنامج الفرعي الثالث -3.3

تتمتع الجماعة المحلیة بالشخصیة المدنیة و االستقالل المالي، وهي مكلفة بالتصرف  
في الشؤون البلدیة، كما أنها تساهم في نطاق المخطط الوطني للتنمیة في النهوض 

لیة ونظرا إلى أن الذّمة الما. بالمنطقة الترابیة التي تهمها، اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا
للجماعة المحلیة مستقلة عن الذمة المالیة للدولة من الضروري تعبئة موارد لفائدة 

وقصد تنمیة موارد الجماعات المحلیة، ال بد . میزانیتها حتى یتسنى لها تأدیة نفقاتها
من اتخاذ اإلجراءات الالزمة وتوفیر اآللیات التي تمكن من تحسین المردودّیة من ذلك 
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هداف في االستخالص وترشید التتّبعات والحرص على تواتر اعتماد منهجیة األ
  .اإلجراءات

كما یجدر التأكید، على صعید آخر أن أغلبیة القباضات البلدیة تقوم بمتابعة 
بلدیة تتوفر لها منظومة التصرف في  35فقط : استخالص المقابیض بصفة یدویة

هذه المنظومة تسّجل عدة نقائص  مع العلم أن. الموارد البلدیة مربوطة بالقباضة المالیة
  .ومن الهام مراجعتها بالتنسیق مع مصالح وزارة الداخلیة 

ینجز محاسب الجماعة المحلیة مقابیضها ویؤدي مصاریفها ویعتبر محاسبا أوال یتولى 
استخالص كافة إیراداتها ومراقبة نفقاتها المعقودة والمأمور بصرفها من طرف رئیسها 

   .وتأدیتها
التصرف المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومیة : برنامج الفرعي الرّابعال -4.3

  :اإلداریة
ُیسمى محاسب المؤسسة العمومیة  من طرف وزیر المالیة وهو یخضع مباشرة إلى 
سلطته وهو مكّلف خاصة باستخالص المداخیل وتأدیة المصاریف وحفظ األموال 

 .ومسك الحسابات
  :التصرف وحفظ األموال والقیم والمنتوجات  :البرنامج الفرعي الخامس -5.3

توكل للمحاسبین العمومیین مهّمة التصرف في األموال والقیم  الراجعة للّدولة 
وفي هذا اإلطار یحرص هؤالء على الحفاظ . والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة

زمة على على هذه األموال كما یتوّلون الّسهر على تمكین الدولة من الّسیولة الالّ 
المستوى الجهوي والمركزي  وذلك باإلسراع بتجمیع السیولة في الحساب الجاري الوحید 

  .بالبنك المركزي المفتوح باسم أمین المال العام
  :مسك وتقدیم الحسابات: البرنامج الفرعي الّسادس-6.3

و فه. یتولى المحاسب العمومي تسجیل كل عملیة ینجزها في المحاسبة المخّصصة لها
دولة (یدرج العملیات حسب الهیكل المعني بها الذي یتمتع باالستقالل المالي والمعنوي 

وكذلك حسب طبیعة العملیة التي تخص األموال ) أو جماعة محلیة أو مؤسسة عمومیة
  .أو المواد
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أو ) بالنسبة للدولة( كما یعّد المحاسب العمومي في آخر كل سنة حساب تصّرف
یوّجه لدائرة المحاسبات ) لجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیةبالنسبة ل(حساب مالي 

  .إلجراء المراقبة الضروریة
  :أنشطة المساندة:البرنامج الفرعي الّسابع -7.3

إن أنشطة المساندة التي من شأنها أن توفر المناخ المالئم إلنجاز مختلف األنشطة 
ل باألساس في التصّرف في الموارد األساسیة المكّلفة بإنجازها بالّنجاعة المطلوبة تتمث

البشریة والتكوین، توفیر المستلزمات من فضاءات عمل وتجهیزات ومعدات وأنظمة 
معلوماتیة، تفقد المراكز المحاسبیة، التنظیم والتنسیق مع مختلف المصالح وتوفیر 

  .خدمات ذات جودة للمطالبین باألداء
  
ӀӀ .مج المحاسبة العمومیةأهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة ببرنا: 

تتمّثل أهداف البرنامج في المحاور الّتالیة علًما وأنها تتماشى مع المهام األساسّیة 
  :لبرنامج المحاسبة العمومّیة

  
 المؤشرات  األهداف الفرعّیة  األهداف

تحسین 
  استخالص

الدیون  
  العمومیة

  

حسین استخالص ت .1
هدف (الدیون الجبائیة  

مشترك مع مصالح 
  )بة الجبائیةالمراق

نظام (المستخلصة الجبائیة نسبة تطّور المبالغ  -
 )داخلي

 نسبة استخالص الّدیون الجبائیة المثقلة -
  نسبة تطّور استخالص الّدیون الجبائیة المثقلة -

تحسین استخالص  .2
  الدیون غیر الجبائیة

 الجبائیة المثقلةغیر نسبة استخالص الدیون  -
  ئیة المثقلةنسبة تطّور استخالص الدیون غیرالجبا -

تحسین استخالص  .3
موارد الجماعات 

 المحلیة
  

 نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة -

  تحسین تأدیة
  نفقات الدولة 

نسبة احترام االجال القانونیة للتأشیر على النفقات  -  
  العمومیة من قبل المحاسب
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  مسك محاسبة
  موثوق بها  

ومقدمة في 
  األجال

ي لم تحض الت(نسبة الحسابات المرفوضة  -  
 )بالمصادقة

 أجل التجمیع الشهري للحسابات -
أجل تقدیم الحساب العام لالدارة المالیة الى دائرة  -

  المحاسبات
ضمان حسن 

  التصرف 
في الخزینة 

  والقیم

عدد القباضات المالیة المجّهزة بمطرفیات الدفع  -  
 اإللكتروني

معدل اجال تسویة فصول الصكوك المقّدمة  -
  للخالص

تحسین جودة 
  الخدمات

  

  
  

 عدد المصالح التي تطّبق مرجعیة في الجودة -
تطوّرعدد المنخرطین في منظومة التصریح عن بعد         -

 و الدفع بالقباضات المالیة
تطّورعدد المكالمات الواردة على مركز النداء  -

والتصّرف في الخطایا المروریة والخطایا والعقوبات 
  المالیة

  
ӀӀ.1-   البرنامجتقدیم أهداف ومؤشرات:  

  :تحسین إستخالص الدیون العمومیة: الهدف األول
  ::تقدیم الهدفتقدیم الهدف  --أأ

تلجأ الّدولة في إطار تعبئة مواردها المالّیة إلى الموارد الّداخلیة أساسا ومن  ضمنها 
المداخیل الجبائّیة من خالل تعصیر منظومة الجبایة وتحسین مردودیتها وكذلك 

سین مردود تحصیل أمالك الدولة والخطایا المداخیل غیر الجبائیة من خالل تح
  .والعقوبات المالیة

وتمثل عملّیة االستخالص المرحلة المحاسبیة لتنفیذ الموارد العمومیة وهي تعّد من 
اختصاص المحاسب الذي علیه أن یقوم بكّل ما یلزم من إجراءات تؤدي إلى 

سب العمومي وتختلف مهّمة المحا. استخالص المبلغ المضمن بإذن االستخالص
استخالص األداءات والمعالیم بصفة فوریة أو : حسب نوعیة الموارد التي كّلف بجبایتها

  .استخالص بعنوان دیون مثقلة
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وقد أولت وزارة المالیة اهتمامها باستخالص الدیون العمومیة المثقلة رغم محدودیة 
الدیون المثقلة  فكّلما كان مستوى استخالص. مساهمتها في توفیر التمویالت الّالزمة

ومن هذا . في تحّسن، كان ذلك خیر ضامن لتحقیق المداخیل الفوریة المرتقبة
المنطلق، وعالوة على عدید البرامج التي تحّفز المطالب باألداء على القیام بالواجب 
الجبائي لعّل أهّمها منظومة التصاریح عن بعد والّدفع االلكتروني، تّم التوجه نحو 

نجاعة في استخالص الدیون العمومیة المثقلة بغایة تحسین مردودّیة التركیز على ال
وتعتبر عملّیة استخالص الّدیون العمومّیة المهّمة . استخالص هذه الّدیون ومزید تفعیله

األساسّیة لإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّیة واالستخالص نظرا لمساهمتها الرئیسّیة في 
  .انّیة الّسنةتحقیق المداخیل المبرمجة بمیز 

وینقسم هذا الهدف إلى ثالث أهداف فرعیة، یخص األّول استخالص الّدیون الجبائیة 
. والمحاسبة العمومیة في تحقیقه الفوریة والمثقلة والذي تشترك مصالح األداءات

ویخّص الثاني والثالث استخالص الدیون غیر الجبائیة وكذلك موارد الجماعات المحلیة 
  .في تحقیقه مصالح المحاسبة العمومیة التي تختص وحدها

  
  :مرجع الهدف - ب
یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ سیاسة البرنامج والقطاع في الجانب المتعلق بتحسین  

  .تعبئة موارد المیزانیة
  ::تقدیم المؤشراتتقدیم المؤشرات  --جج
تحسین : الهدف الفرعي األّول المشترك مع مصالح المراقبة الجبائیة. 1.1 -

  :الجبائیة استخالص الّدیون
 نسبة تطّورالمبالغ الجبائّیة المستخلصة :  1المؤشر 1.1.1

نظرا إلى أّن االستخالص الفوري للتصاریح الجبائیة یتم مباشرة بشبابیك القباضات 
المالیة أو عن طریق التصریح عن بعد، فإن مصالح االستخالص تشترك مع مصالح 

لمجال، باعتبار أن مصالح المراقبة المراقبة الجبائیة في تحقیق الّنجاعة في هذا ا
الجبائیة مكلفة بمتابعة مدى احترام المطالبین باألداء لواجبهم الجبائي وتقوم باإلجراءات 
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الضروریة  لحملهم لتسویة اإلغفال عن إیداع التصاریح الجبائیة أو لتسویة مبالغ 
  .    قةاألداءات المستوجبة إثر عملیات المراجعة األولیة  والمراقبة المعم

ویتعین أن تضمن هذه المهمة تطّورا للمداخیل الجبائیة تفوق أو تساوي تطّور المداخیل 
  .المبرمجة بمیزانیة الدولة للفترة المعنیة

 نسبة استخالص الدیون الجبائیة المثقلة: 2المؤشر  2.1.1
رة إذ یسمح هذا المؤشر بمقارنة مبالغ استخالصات السنة بتثقیالت الثالثة سنوات األخی

أن نجاعة عملیة  االستخالص تكمن في الحّد من تراكم التثقیالت وذلك بالتركیز على 
  . استخالص التثقیالت الجدیدة

  نسبة تطّور استخالص الّدیون الجبائیة المثقلة: 3المؤشر 3.1.1
تفضي نجاعة عملیة استخالص الدیون المثقلة إلى تفادي تراكم التثقیالت وتمویل 

ة من ناحیة وٕالى ضمان تأدیة كل مواطن وكل مؤسسة للواجب الجبائي میزانیة الدول
فالمحاسب العمومي . على الوجه األكمل طبقا لما اقتضاه القانون من ناحیة أخرى

مكلف بالقیام بكل اإلجراءات القانونیة لضمان االستخالص والتصدي لكل تهاون في 
والحد من ظاهرة التهرب الجبائي تسویة الوضعیات، وذلك  من منطلق العدالة الجبائیة 

  .وحث المطالبین باألداء على األداء التلقائي
  :تحسین استخالص الدیون غیر الجبائیة: الهدف الفرعي الثاني -2.1 -

 نسبة استخالص الّدیون غیر الجبائیة المثقلة:  1المؤشر - 1.2.1
سنوات األخیرة إذ یسمح هذا المؤشر بمقارنة مبالغ استخالصات السنة بتثقیالت الثالثة 

أن نجاعة عملیة االستخالص تكمن في الحّد من تراكم التثقیالت وذلك بالتركیز على 
مع اإلشارة إلى أن هذا المؤشر ینقسم إلى مؤشرین . استخالص التثقیالت الجدیدة

  :فرعّیین حسب كل صنف من أصناف الدیون المثقلة
 كوم بها قضائیانسبة استخالص الخطایا المح: المؤشر الفرعي األول .1
 نسبة استخالص دیون أمالك الدولة: المؤشر الفرعي الثاني .2

  نسبة تطور استخالص الّدیون غیر الجبائیة المثقلة: 2المؤشر - 2.2.1
  :ینقسم هذا المؤشر إلى مؤشرین فرعیین حسب كل صنف من أصناف الدیون المثقلة
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 قضائیاتطور استخالص الخطایا المحكوم بها : المؤشر الفرعي األول ·
 .تطور استخالص دیون أمالك الدولة: المؤشر الفرعي الثاني ·
 
  تحسین استخالص موارد الجماعات المحلیة: الهدف الفرعي الثالث -3.1 -

 نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة: 1المؤشر - 1.3.1
مجهود جبایة الموارد المحلیة أساسي للتصرف المالي الناجع في میزانیات الجماعة إن 
حلیة بما أنه یوّفر الموارد التي تمّكن من ضمان توازناتها المالیة واإلیفاء بتعهداتها الم

.وینقسم هذا المؤشر إلى مؤشرات فرعیة حسب صنف المداخیل. السنویة
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  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف                     
  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

تحسین : 1الهدف الفرعي 

هدف (استخالص الّدیون الجبائّیة 
مشترك مع مصالح المراقبة 

  )الجبائیة

  
  

نسبة تطّور المبالغ الجبائیة  :1المؤشر 

  )نظام داخلي(المستخلصة

  

  ملیون دینار

  
10520  12360,9  14285,4  15731  17323  19076  21006  

  نسبة مائویة

  
4,7  17,5  15,56  10,12  10,12  10,12  10,12  

  20  20  18  20  10,34  17,37  16 نسبة مائویة نسبة استخالص الدیون الجبائّیة المثقلة:2المؤشر 

نسبة تطّور استخالص الّدیون الجبائّیة  :3المؤشر 

  المثقلة
  56,61  31,13 نسبة مائویة

2,6-  

35)1(  
15  15  15  15  

تحسین : 2الهدف الفرعي 

  استخالص الّدیون غیر الجبائّیة

نسبة استخالص الدیون غیر الجبائّیة  :4المؤشر 

  المثقلة
  18  18  18  17  24,11  22,25  14,83 نسبة مائویة

تطّور استخالص الّدیون غیر الجبائّیة  :5المؤشر 

  المثقلة
  15  15  15  15  17,34  35,84  32,55 نسبة مائویة

تحسین : 3الهدف الفرعي 

  استخالص موارد الجماعات المحلّیة
  98  97  95  93,8  100  104,52  108,55 نسبة مائویة  نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلّیة :6المؤشر 
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  :تحسین وسائل تأدیة نفقات الدولة: الهدف الثاني - 2
  :تقدیم الهدف - أ

یتمثل هذا الهدف في التوظیف األمثل للنفقات العمومیة ومسالك تأدیتها قصد التحكم 
 ،وفي هذه المرحلة الخطیرة، مرحلة تأدیة النفقة. القانونیةفي المخاطر واحترام اآلجال 

باعتبارها تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة، رأى المشّرع أّنه من الضروري أن توكل إلى 
حیث تّم دعمها بمسؤولیة شخصیة ومالیة تثار . المحاسب العمومي مهمة رقابیة شاملة

قد تتسم بها النفقة والتي قد تضر كّلما لم یتفطن هذا األخیر إلى االخالالت التي 
  .بمصالح الخزینة

 :مرجع الهدف - ب
من خالل التحكم في المخاطر یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتجیة البرنامج 

  .واحترام اآلجال القانونیة
  :مبررات اعتماد المؤشرات  - ج

  :اسبحترام اآلجال القانونیة للتأشیر على النفقات العمومیة من قبل المحانسبة
یمّكن هذا المؤّشر من التثبت من مدى مطابقة اآلجال القانونّیة المحددة للتأشیر على 

ویتطّلب احتساب هذا المؤشر إدراج تاریخ . أوامر الصرف مع اآلجال الفعلیة للتأشیرة
وصول أمر الصرف إلى المحاسب المعني بتأدیة النفقة على مستوى المنظومة 

  ".      أدب"اإلعالمّیة 
 ".أدب"تأشیر أوامر الّصرف فهي مدرجة ضمن المنظومة صدار و ا بالنسبة لتواریخ إأمّ 

2جدول عـــدد   

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف
  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة احترام اآلجال :1المؤشر 

الّنفقات القانونّیة للّتأشیر على 

 قبل المحاسبالعمومّیة من 

نسبة 

  مائویة
66  90  91,87  92  93  94  95  
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  اسبة موثوق بها ومقدمة في االجالمسك مح: الهدف الثالث-3
  :تقدیم الهدف -أ

یتمثل دور اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص في توفیر معلومة محاسبیة 
بیة وفق اإلجراءات موثوق بها أي أنه یتم إعداد حسابّیات مختلف المراكز المحاس

القانونیة والترتیبیة الجاري بها العمل مع ضمان خلّوها من األخطاء واإلغفاالت التي 
  .من شأنها أن تخّل بجودة المعلومة المحاسبیة

یتّم استغالل المعلومات المحاسبیة بما یتناسب مع مسالك اتخاذ القرار ومختلف نظم 
   .الّرقابة اإلداریة والقضائیة والسیاسیة

كما یتعّین احترام آجال تجمیع وتقدیم الحسابات المذكورة إلى دائرة المحاسبات وٕاعداد  
  .مشروع قانون غلق المیزانیة حسب اآلجال القانونیة

  :مرجع الهدف -ب 
فیما یتعلق بجودة  یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج والقطاع

  .ر الدولیةواحترام المعایی المعلومة المتوفرة
  ::مبررات اعتماد المؤشراتمبررات اعتماد المؤشرات  --جج

  :نسبة الحسابات المرفوضة: 1المؤشر - 1.3
یقوم المحاسبون العمومیون بمسك حسابات الدولة والجماعات المحلّیة والمؤسسات 

  .العمومّیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
اء وتهدف هذه المّهمة إلى مسك حسابیة صحیحة مع العمل على تقلیص األخط

المجسدة في الواقع من خالل مقارنة نسبة الحسابات المرفوضة إثر عملّیات المراقبة 
من طرف المصالح الجهوّیة والمركزّیة لمراقبة الحسابات الشهرّیة والسنوّیة المقدمة من 

  .المحاسبین العمومیین مقارنة بالعدد الجملي للحسابات
قباضة مالیة، أمانة مال  (سبيیمكن احتساب هذا المؤشر حسب صنف المركز المحا

  .)...جهویة،
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  :آجال التجمیع الشهري للحسابات: 2المؤشر  -2.3
قّباض المالّیة، (مة من طرف المحاسبین العمومیین تجّمع الحسابات الشهرّیة المقدّ 

قّباض الدیوانة، أمناء المال الجهویّین، األمین العام للمصاریف وأمناء المصاریف لدى 
على المستوى الوطني لدى أمین المال العام لغایة تقدیم معطیات مجّمعة ) الوزارات

حول تنفیذ میزانّیة الدولة ومختلف العملّیات المالّیة التي یقوم بها المحاسبون 
  .تمكن هذه المعلومات الّسلط المركزیة من اتخاذ القرارات المناسبة. العمومیون

  .التجمیع بصفة تدریجیة والهدف المرجو في هذا المجال هو تقلیص أجل
 آجال تقدیم الحساب العام لإلدارة المالیة إلى دائرة المحاسبات: 3المؤشر -3.3

من مجّلة المحاسبة العمومّیة، یقع إعداد وتقدیم الحساب  209عمال بأحكام الفصل 
دیسمبر من  31العام إلدارة المالیة قصد عرضه على دائرة المحاسبات في أجل أقصاه 

ویتم تقدیم مشروع غلق . موالیة للسنة التي تم بعنوانها إعداد هذا الحسابالسنة ال
  .المیزانّیة في نفس اآلجال

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا األجل القانوني ال یقع احترامه بصفة آلیة بسبب عدید  
  .)مثال القروض المباشرة(اإلجراءات التي تجدر مراجعتها 

3جدول عـــدد   

  الوحدة  هدفمؤشرات قیس أداء ال
م .ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة الحسابات  :1المؤشر 

 المرفوضة

نسبة 

  مائویة
7,58  9,10  14  7,33  10  10  10  

  أجل التجمیع  :2المؤشر 

  الشهري للحسابات
  15  15  15  15  17  20  20  الیوم

أجل تقدیم الحساب : 3المؤشر 

المالّیة إلى دائرة العام لإلدارة 

  المحاسبات

  الّشهر

 ح( 15

 ع س

2010(  

ح ( 16

 س ع

2011(  

ح ع ( 15

  )2012س
10  12  12  12  

  
  



110 
 

  :ضمان حسن التصرف في الخزینة والقیم: الهدف الرابع-4
  :تقدیم الهدف -أ

تسعى اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص إلى تنمیة استغالل الوسائل 
ع لما تقّدمه من مزایا تتعّلق بآجال االستخالص وتفادي األخطاء اإللكترونیة للدف

  .ومخاطر تواجد األموال بالمراكز المحاسبیة
وتوكل للمحاسبین العمومیین مهّمة التصرف في األموال والقیم الراجعة للّدولة 

وفي هذا اإلطار، یتولى هؤالء الّسهر على . والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة
الّدولة من السیولة الّالزمة على المستوى الجهوي والمركزي وذلك بالحرص على  تمكین

  . استخالص الّصكوك البنكیة في أقرب اآلجال
  :مرجع الهدف - ب

في جزئه المتعلق بتنمیة استغالل یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج 
  .ولیةواحترام المعاییر الد الوسائل اإللكترونیة للدفع

  :مبررات اعتماد المؤشرات-ج
 :نسبة القباضات المالیة المجهزة بمطرفیات الدفع اإللكتروني: 1المؤشر -1.4

المواطن من أداء واجبه الجبائي في إطار برنامج تعصیر اإلدارة وبهدف تمكین  
الخدمات في أحسن الظروف، وضعت اإلدارة العامة للمحاسبة  فوٕاجراء مختل

خالص على ذّمته مطرفّیات دفع إلكتروني في عدید القباضات المالیة العمومیة واالست
تنزیل المبلغ حینی�ا في الحساب ، ربح الوقت و والتي تتمیز بعدید المزایا كتأمین العملیات

  .الجاري البریدي للمحاسب العمومي
ة ونظرا لتواجد العدید من الّصعوبات عند استعمال وسیلة الّدفع االلكتروني وذلك خاصّ 

مع مصالح البرید على مستوى تنزیل المبالغ المستخلصة بالحساب الجاري البریدي 
للمحاسب العمومي، تعتزم اإلدارة القیام بدراسة تقییمّیة حول هذه اإلشكالیات وٕایجاد 

  .الحلول المناسبة لمعالجة مآل التحویالت
 



111 
 

 :معّدل آجال تسویة فصول الصكوك المقدمة للخالص: 2المؤشر -2.4
یمّكن اختصار آجال تسویة فصول الصكوك البنكیة التي وقع تسّلمها من طرف 
المطالبین باألداء من ضمان السیولة بالحساب الجاري البریدي ألمین المال العام أو 

  :یساوي هذا األجل مجموع. بالحساب الجاري بالخزینة لدى البنك المركزي
) تاریخ الوصل(تالم الصك یساوي األجل الفاصل بین تاریخ اس :أجل اإلیداع -

تاریخ تسجیل العملیة المحاسبیة في بند عملیات الخزینة ) وتاریخ اإلیداع لالستخالص
 .من جهة وتاریخ إیداع الشیك للخالص من جهة أخرى" ) شیكات مقدمة لالستخالص"
تاریخ تسجیل (وهو األجل الفاصل بین تاریخ اإلیداع لالستخالص  :أجل التسویة -

شیكات مقدمة لالستخالص وتاریخ ): OT(حاسبیة في بند عملیات الخزینةالعملیة الم
الحصول على اإلعالم بالمآل والمتمثل في تاریخ العملیة المحاسبیة لتطهیر خانة 

 ).OT(عملیات الخزینة 
 .ویتم احتساب األجل باستثناء معالجة الشیكات الراجعة دون خالص

 
4جدول عـــدد   

  لوحدةا  مؤشرات قیس أداء الهدف
م .ق  إنجازات

2015  

  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

الّیة عددالقباضات الم :1المؤشر

  االلكتروني المجّهزة بمطرفّیات الّدفع
  47  47  47  47  47  47  47  العدد

معّدل آجال تسویة فصول  :2المؤشر

  الّصكوك المقّدمة للخالص
  20  20  20  20  31,8  24,2  32,9  الیوم

  
  ::تحسین جودة الخدماتتحسین جودة الخدمات: : دف الخامسدف الخامسالهاله--55
  ::تقدیم الهدفتقدیم الهدف--أأ

یتمثل هذا الهدف في تحسین جودة الخدمات المسداة واالرتقاء بأداء اإلدارة إلى مستوى 
 :أفضل من خالل
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ü  تطویر أسالیب عمل اإلدارة وتبسیط إجراءاتها مع تعزیز قدرات مواردها البشریة
 وتنمیة الموارد المادیة،

ü مع اإلدارة والتواصل  معه والتجاوب مع حاجیاته تحقیق رضاء المتعامل. 
 

  :مرجع الهدف -ب
واالرتقاء بأداء اإلدارة واحترام یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتجیة البرنامج 

 .المعاییر الدولیة
 

  :مبررات اعتماد المؤشرات -ج
  :عدد المصالح التي تطّبق مرجعیة في الجودة:1المؤشر 1.5

رساء نظام الجودة باإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص إلى یهدف برنامج إ
تحسین صورة اإلدارة العمومیة واالرتقاء بأداء مصالحها إلى مستوى أفضل وذلك 
بتحسین جودة خدماتها وجودة استقبالها عبر مزید إحكام تنظیمها مع مواكبة مقتضیات 

رساء ضوابط جدیدة للتعامل مع المواطنین وبالتالي یرمي هذا البرنامج إلى إ. التنمیة
وقواعد محددة للعملیات الموكولة إلى مصالحها یمّكن من تقییمها وتصحیحها إن 

وباعتبار تعدد مصالح اإلدارة وتباینها من حیث التجهیزات . اقتضى الحال وتحسینها
یجي واألنشطة وخاصة من حیث كثافة عالقتها مع المواطنین، تقرر اعتماد تمشي تدر 

في إرساء نظام الجودة وترك المجال لكل جهة في  ضبط األولویات مع تحمیلها 
  .المسؤولیة في اإلنجاز

یتّم حالیا مناقشة بنود مرجعیتها " مرحبا قباضات مالیة"كما تقرر تركیز عالمة جودة 
مع المعهد الوطني للمواصفات والملكیة الصناعیة قصد تحویلها إلى عالمة وطنیة 

  .للجودة
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الّدفع رطین في منظومة التصریح عن بعد و تطّور عدد المنخ: 2المؤشر  -2.5
 :بالقباضات المالّیة

یتنّزل هذا اإلجراء في إطار سعي وزارة المالیة لتبسیط إجراءات قیام المطالبین باألداء 
وقد  وضعت على ذّمتهم منظومة التصریح واحتساب األداءات عن . بواجباتهم الجبائیة

 .لدفع بالقباضات المالیة وذلك دون شروط مسبقةبعد وا
وتمّكن هذه المنظومة المطالبین باألداء من التعرف على المبالغ المستوجبة بكل دقــة 

  .من ناحیة وتقلیص وقت االنتظار علیهم بالقباضات المالیة من ناحیة أخرى
  

ف في الخطایا تطّور عدد المكالمات الواردة على مركز النداء والتصرّ : 3المؤشر3.5
  :المروریة والخطایا والعقوبات المالیة

یتنّزل هذا اإلجراء في إطار تطویر وسائل االتصال بین المواطن واإلدارة وتخفیف 
العبء على القباضات المالّیة في ماّدة اإلرشاد عن المخالفات المروریة المترتبة عن 

الخطایا والعقوبات المالیة  عنة الطرقات ونصوصها التطبیقیة و عدم احترام أحكام مجلّ 
الصادرة عن المحاكم، تّم إحداث نظام اإلرشاد عن طریق مركز النداء المذكور أعاله، 

  .81100700رقم النداء 
كما أنه في إطار تقریب الخدمات من المواطن وتبسیط اإلجراءات وٕارساء إدارة 

إعالمیة بوزارة المالیة من إلكترونیة تّم تدعیم التبادل اآللي للمعلومات وتطویر تطبیقات 
  .شأنها توفیر إمكانیة استخالص تلك المخالفات والخطایا بالرسائل اإللكترونیة

 

  5جدول عـــدد     

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف
م .ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

عدد المصالح التي  :1المؤشر 
  دةتطّبق مرجعیة في الجو 

  60  50  40  30  15  15  15  العدد

تطّور عدد المنخرطین  :2المؤشر 
الّدفع منظومة التصریح عن بعد و  في

  32000  30000  28000  26000  22090  17631  14997 العدد
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  بالقباضات المالّیة

تطّور عدد الواردة على  :3المؤّشر 
ي الخطایا مركز الّنداء والتصّرف ف

  المالیة العقوباتالخطایا و المرورّیة و 
  90000  80000  70000  65000  55611  35064  28037 العدد

  
  

ӀӀ.2- تقدیم أنشطة البرنامج: 
یرتكـــــــــــــز برنـــــــــــــامج المحاســـــــــــــبة العمومیـــــــــــــة علـــــــــــــى جملـــــــــــــة مـــــــــــــن األنشـــــــــــــطة قصـــــــــــــد 

ویبــــــــــــین الجــــــــــــدول . 2016تحقیــــــــــــق القــــــــــــیم المنشــــــــــــودة ألهــــــــــــداف البرنــــــــــــامج لســــــــــــنة 
ـــــــــــــــــــــــرمج تنفیـــــــــــــــــــــــذهالتـــــــــــــــــــــــالي أهـــــــــــــــــــــــّم األنشـــــــــــــــــــــــط .األهـــــــــــــــــــــــداف لتحقیـــــــــــــــــــــــق ة المب
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األهداف / ألهداف ا
  الفرعّیة

  المؤشرات
تقدیرات 
2016  

  االعتمادات  األنشطة المبرمجة

الهدف 

  :األّول

تحسین 

استخالص 

الّدیون 

  العمومّیة

الهدف الفرعي 

تحسین : 1

استخالص 

 الّدیون الجبائّیة

  )نظام داخلي(

  

نسبة تطّور المبالغ  :1المؤشر 

  المستخلصة       الجبائیة 

  

10,12 %  

ü  تفعیل دور خالیا االستخالص المتمثل باألساس في التثقیل واالتصال والتواصل مع المدینین مواصلة
 .والتنسیق مع مصالح آمري القبض وأمانة المال الجهویة

ü  مواصلة تفعیل اللجان الجهویة لالستخالص بما یدعم التنسیق بین مصالح المراقبة ومصالح االستخالص
 .الملفات المستعصیة وذلك من خالل حسن متابعة ومعالجة

ü مزید تفعیل دور عدول الخزینة وتأطیرهم وتحسین مردودیتهم 
ü  مواصلة التنسیق مع مصالح أمالك الّدولة قصد مزید إحكام التصّرف في الدیون الراجعة لها عن طریق الصیغة

 .التشاركّیة في إبرام الروزنامات
ü نفیذ األحكام القاضیة بخطایا مالیة وذلك یالتحّكم مواصلة التنسیق مع مصالح وزارة العدل لتحسین إجراءات ت

في آجال توجیه مضامین األحكام من ناحیة وتحفیز المحكوم علیهم لتسدید ما علیهم وتمكینهم من التخلي الكلي أو 
 .الجزئي عن الدیسیمات اإلضافیة في صورة التسدید في آجال معّینة

ü 
 .المراقبة الجبائیة وخاّصة في إدارة المؤسسات الكبرى واصلة برنامج تقریب مصالح االستخالص من مصالح

ü 
 .طهیر بقایا االستخالص من الفصول غیر القابلة لالستخالص

ü 
من مجّلة المحاسبة العمومیة الذي یخّول لوزیر المالیة عدم مباشرة إجراءات االستخالص بالنسبة  73فعیل الفصل 

 .حسب كلفة االستخالص للّدیون التي ال یتجاوز مبلغها سقفا یتم تحدیده
ü 

من مجّلة المحاسبة العمومیة وذلك بتحدید المقاییس والوثائق المثبتة للّطرح بواسطة اإللغاء أو  83فعیل الفصل 
  .تأجیل الّدفع

  

  ال یمكن تقدیر

  مبالغ

  االعتمادات

نسبة استخالص الدیون  :2المؤشر 

 الجبائّیة المثقلة
18%  

خالص نسبة تطّور است :3المؤشر 

  المثقلة الّدیون الجبائّیة
15%  

: 2الهدف الفرعي 

تحسین استخالص 

  الّدیون غیر الجبائّیة

نسبة استخالص الّدیون  :4المؤشر 

  غیر الجبائّیة المثقلة
18%  

نسبة تطّور استخالص  :5المؤشر 

  غیر الجبائّیة المثقلة الّدیون
15%  
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: 3الهدف الفرعي 

تحسین استخالص 

الجماعات موارد 

  المحلّیة

نسبة تحقیق موارد  :6المؤشر 

  الجماعات المحلّیة
95%  

 .تفعیل إجراءات استخالص الّدیون الراجعة للجماعات المحلیة ومزید إحكام تنظیم العمل
 التنسیق مع مصالح البلدیة لدفع عملیة استخالص موارد الجماعات المحلیة

 استخالص  الموارد االعتیادیة واستحثاث نسق تطّورها متابعة الوضع المالي للجماعات المحلیة وسیر 
  .من خالل المتابعة الّدوریة لسیر استخالص المعالیم البلدیة المثقلة

  ال یمكن تقدیر

مبالغ 

  االعتمادات

األهداف / األهداف 
  الفرعّیة

  المؤشرات
تقدیرات 
2016  

  االعتمادات  األنشطة المبرمجة

  :الهدف الثّاني

  ة نفقات الّدولةتحسین وسائل تأدی

نسبة احترام اآلجال :1المؤشر 

الّنفقات القانونّیة للّتأشیر على 

  العمومّیة من قبل المحاسب

93%  

تضبط بها تواریخ إحالة األوامر بالصرف لمصالح المحاسب " أدب"إدراج وظیفة على مستوى المنظومة اإلعالمیة 
 .رفالعمومي وتواریخ تعّهد المحاسب العمومي باألوامر بالص

إحكام متابعة مذكرات الرفض الخاصة بالنفقات العمومیة من خالل حصر جمیع االخالالت التي یترتب عنها رفض 
 ".أدب"التأشیر وٕاسنادها رموزا اعالماتیة على مستوى المنظومة اإلعالمیة 

 .إدراج وظیفة تصّرف آلي في إحالة بعض النفقات العمومیة على غرار نفقات التأجیر العمومي
  .راجعة تعلیمات العمل الخاّصة بالّدور الّرقابي والمحاسبي في مجال تأدیة النفقات العمومیةم

  ال یمكن تقدیر

مبالغ 

  االعتمادات

  :الهدف الثّالث

  مسك محاسبة موثوق بها

  مقّدمة في اآلجالو 

نسبة الحسابات  :1المؤشر 

 المرفوضة
 .زدوج على مستوى الخزینة العاّمة للبالد التونسیةمواصلة دراسة إرساء نظام المحاسبة ذات القید الم  10%

الشروع في تركیز نظام الّرقابة الداخلیة المحاسبیة  حسب المعاییر الّدولیة من خالل تحلیل وتصنیف المخاطر في 

 .المراكز المحاسبیة المكّلفة بالنفقات العمومیة

  .ة في مجال مسك المحاسبةتنظیم دورات تكوینیة لفائدة أعوان و إطارات المراكز المحاسبی

ال یمكن تقدیر 

مبالغ 

  االعتمادات

أجل التجمیع الشهري :2المؤشر 

  للحسابات
  یوما 15

أجل تقدیم الحساب العام  :3المؤشر 
  أشهر 12  لإلدارة المالّیة إلى دائرة المحاسبات
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  :الهدف الرّابع

التصّرف في الخزینة ضمان حسن 

  القیمو 

ضات المالّیة عدد القبا :1المؤشر 
  المجّهزة بمطرفّیات الّدفع االلكتروني

قباضة  47

  مالیة

تنمیة استغالل الوسائل االلكترونیة للّدفع لما تقّدمه من مزایا تتعلق بآجال االستخالص وتفادي األخطاء ومخاطر 
لتي تؤّمن نقل األموال تواجد األموال بالمراكز المحاسبیة وذلك من خالل مواصلة التنسیق مع شركة الخدمات البنكیة ا

 .من مختلف المراكز المحاسبیة حسب برنامج مضبوط
مواصلة إحكام التصّرف في األموال واختصار آجال الشیكات وتنزیل األموال العمومیة بالحساب الجاري للخزینة 

 .بالبنك المركزي
ا للمقاصة االلكترونیة عبر البنك متابعة أعمال تركیز التطبیقة اإلعالمیة التي تمّكن من رقمنة الّصكوك وتقدیمه

  .المركزي

  ال یمكن تقدیر

مبالغ 

معّدل آجال تسویة  :2المؤشر   االعتمادات
  یوما 20  للخالص فصول الّصكوك المقّدمة

األهداف / األهداف 
تقدیرات   المؤشرات  الفرعّیة

2016  
  االعتمادات  األنشطة المبرمجة                

  :الهدف الخامس

  ودة الخدماتتحسین ج

عدد المصالح التي تطّبق :1المؤشر 
  مرجعیة في الجودة

    40  
       الحصول على عالمة ممیزة خاّصة بمرجعیة االستقبال الخصوصیة لإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومیة    

 .واالستخالص

ّدد من المستویات توى المحتطبیق المرجعیة الخصوصیة لالستقبال على جملة القباضات المالیة حسب المس
 .الثالث

ü تكوین مدققین داخلیین للجودة ومسؤولي الجودة بأمانات المال الجهویة.  

  ال یمكن تقدیر

  مبالغ االعتمادات

في  رطینعدد المنخ تطّور :2المؤشر 
الّدفع بعد و  منظومة التصریح عن

  بالقباضات المالّیة
28000  

تطّور عدد المكالمات  :3المؤّشر 

ى مركز الّنداء والتصّرف في الواردةعل

الخطایا المروریة والخطایا والعقوبات 

  المالیة

70000  
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ӀӀӀ .نفقات البرنامج:  
  :2016میزانیة برنامج المحاسبة العمومیة لسنة  -1.3

ما  2016بلغت جملة إعتمادات الدفع بالنسبة لبرنامج المحاسبة العمومیة خالل سنة 
  %.11أي بنسبة تطور تبلغ  2015أد سنة  171078أد مقابل  190488قیمته 

  
  .المحاسبة العمومیةتطور إعتمادات برنامج  

  الوحدة ألف دینار                                                                  

 بیــــــــــــان البرنامج

 إنجازات
2014 

 
 
 

  
 قانون المالیة

2015 
 
 
 

 التطّور نسبة تقدیرات
2016 2016-2015 

 اعتماداتالدفعاعتمادات التعهد

 ( (%النسبة  المبلغ

)2( -)1( )2( - )1 /(
)1( 

  
  نفقات: العنوان األول

  التصّرف
 

 159292 184 817 181418 22126 14 

 14 20455 168700 613 170 148245 141687 التأجیر العمومي
 15 1660 12700 186 14 11040 9029 وسائل المصالح
 التدخل العمومي

 
7 18 18 11 157 

نفقات التنمیة: العنوان الثاني
 4530 11686 12 006 8970 -2716 -23 

 االستثمارات المباشرة
      

       التمویل العمومي
 0 0 100 100 100 4 صنادیق الخزینة

 11 410 19 190488 923 196 078 171 155246 مجموع البرنامج

  



119 
 

  

  
یتبین من خالل الرسم البیاني المتعلق بتوزیع مشروع میزانیة برنـامج المحاسـبة العمومیـة 

حسـب طبیعـة النفقـة أن نفقـات التـأجیر تمثـل النسـبة األهـم مـن حیـث حجـم  2016لسنة 
  .اإلعتمادات المخّصصة لها تلیها نفقات وسائل المصالح ثم نفقات التنمیة

البیــاني المـــوالي تطــّور مشــروع میزانیــة برنـــامج المحاســبة العمومیــة حســـب  ویبــین الرســم
  ):إعتمادات الدفع( 2016 -2015طبیعة النفقة لسنتي 

  
- 2016إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج المحاسبة العمومیة للسنوات  -2.3

2018:  
ـــ خــالل . د .أ 190488قــدرت إعتمــادات الــدفع المبرمجــة لبرنــامج المحاســبة العمومیــة ب

  .2018سنة . د. أ 538.0 192و  2017سنة . د. أ 566.4 194و  2016سنة 
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    2018-2016إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج المحاسبة العمومیة للسنوات  -
  

  
  

 البـیـــان
 إنجــــازات

 م.ق 
2015 

 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 
 

2017 
 

2018 
 

 185785.95 185024.95 181418 159292 150716 118460 102364 نفقات التصرف
I - 465.2 171 765.2 170 168700 148245 141687 104048 89277التأجیر العمومي 

على الموارد العامة 
      104045 89274 للمیزانیة

على موارد صنادیق 
 الخزینة

3 3 
     

ӀӀ -14320.75 14259.75 12700 11040 9029 13096 13087 وسائل المصالح 
على الموارد العامة 

 للمیزانیة
11774 13096 

     
على موارد صنادیق 

 الخزینة
1313 1313 

     
 0 التدخل العمومي- ااا

  
7 18 

  
 5285.0 8135.2 8970 11686 4530 4861 4946 نفقات التنمیة

I -  االستثمارات
 5285.0 8135.2 8970 11686 4530 4861 4946 المباشرة

II - مویل العموميالت
       

على موارد القروض 
الخارجیة الموظفة على 

 موارد الهبات
       

 538.0 192 566.4 194 190488 171078 155246 123321 107310 3مجموع البرنامج 
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لبرنامج  مؤشراتبطاقات 
  المحاسبة العمومیة
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 1.1.1.3:الّرمز
  نسبة تطّور المبالغ الجبائیة المستخلصة: تسمیة المؤشر

  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  

 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 استخالص الدیون العمومیة :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 -نظام داخلي  -حسین استخالص الدیون العمومیةت: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3

  تحسین استخالص الدیون الجبائیة: الهدف الفرعي األّول المشترك مع مصالح المراقبة الجبائیة ¬
یعتبر استخالص الدیون العمومیة المهمة األساسیة لإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة :تعریف المؤشر .4

 . واالستخالص
هّمة تطّورا لمداخیل الدولة تفوق أو تساوي تطّور المداخیل المبرمجة بمیزانیة الدولة للفترة ویتعین أن تضمن هذه الم

 .المعنیة
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج :نوع المؤّشر .5
 مؤّشر فاعلّیة:طبیعة المؤّشر .6
 -- : التفریعات .7
 

II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  
 : طریقة احتساب المؤشر .1

مبلغ استخالصات السنة )  / مبلغ استخالصات السنة السابقة –لسنة الجاریة مبلغ استخالصات  ا( 
  100)*السابقة

  النسبة:وحدة المؤّشر .2
نظام (جملة االستخالصات الفوریة وجملة استخالصات الدیون المثقلة :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  .بعنوان السنة الجاریة و السنة السابقة ) داخلي
  "رفیق"بصفة آلیة عن طریق منظومة :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر طریقة تجمیع .4
  قائمات التجمیع الدورّیة المستخرجة باإلعالمیة:مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  سنویا: تاریخ توفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur:(10,12%(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .رئیس الوحدة المكّلفة باالستخالص:ر بالبرنامجالمسؤول عن المؤشّ  .8

   رــــؤشّ ــــاقة المـــبط -1      
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III. قراءة في نتائج المؤّشر  
 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 الوحدة مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015 
 التقدیرات

2012 2013 2014  2016 2017 2018 

نسبة تطّور المبالغ 
 الجبائیة المستخلصة

 21006 19076 17323 15731 14285,4 12360,9 10520 ملیون دینار

 10.12 10.12 10.12 10.12  15.56 17.5 4.7  نسبة مائویة
  
 :تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و  .2

مقارنة  م د  14285,4، حیث بلغت  %15.56تطّورا هاّما بنسبة  2014سّجلت المداخیل الجبائیة خالل سنة 
 10,12،وهي نسبة تجاوزت النسبة المنشودة المقّدرة بـ 2012سنة  مد 10520و  2013سنة د .م12360,9بـ

% .  
تّم طرحها مباشرة من جملة  2014ملیون دینار سنة  427مع اإلشارة إلى أنه تّم إرجاع فائض األداء بما یقّدر بـ 
  .المبالغ المستخلصة بعد تجمیعها لدى أمین المال العام

  .2015حسب تقدیرات قانون المالیة لسنة  % 10,12تحقیق نسبة تطّور بـ  2015سنة ویعتزم في موفى 
  .ومن المأمول تواصل ارتفاع المداخیل الجبائیة بنفس الوتیرة خالل السنوات القادمة

  
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

 
 

 :مؤّشرأهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة لل .4
 .مواصلة برنامج تقریب مصالح االستخالص من مصالح المراقبة الجبائیة لدفع االستخالصات الفوریة والمثقلة -
استحثاث المطالبین باألداء للقیام بواجبهم الجبائي سواء من قبل مصالح المراقبة الجبائّیة من خالل متابعة  -

معالجة التصاریح ل حسن قبول المطالبین باألداء و مصالح االستخالص من خالعي لتسویتها، و االغفاالت والس
  .كذلك من خالل تطویر نظام التصریح والّدفع عن بعدبأنجع السبل و الجبائّیة 

  -- :أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .5
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  2.1.1.3:الّرمز
  نسبة استخالص الّدیون الجبائیة المثّقلة: تسمیة المؤشر
  2015-06-25:لمؤشرتاریخ تحیین ا

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 استخالص الدیون العمومیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 -نظام داخلي -تحسین استخالص الدیون العمومیة:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3

  تحسین استخالص الدیون الجبائیة: مع مصالح المراقبة الجبائّیةالهدف الفرعي األّول المشترك  ¬
یسمح هذا المؤشر بمقارنة مبالغ استخالصات السنة بتثقیالت الثالثة السنوات األخیرة إذ أن : تعریف المؤشر .4

 .ةنجاعة عملیة االستخالص تكمن في الحّد من تراكم التثقیالت و ذلك بالتركیز على استخالص التثقیالت الجدید
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .5
 مؤّشر فاعلّیة:طبیعة المؤّشر .6
 -- : التفریعات .7
 

II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  
مبلغ التثقیالت للسنة ()/مبلغ اإلستخالصات بعنوان الدیون المثقلة للسنة الجاریة(: طریقة احتساب المؤشر .1

  100)*مبالغ الطرح المتعلقة بالسنوات المذكورة –ابقتین مبلغ التثقیالت للسنتین الس+ الجاریة 
  النسبة: وحدة المؤّشر .2
جملة االستخالصات بعنوان الدیون الجبائیة المثقلة للسنة الحالیة و :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  .جملة التثقیالت والمطروحات بعنوان الثالث سنوات السابقة 
  "رفیق"بصفة آلیة عن طریق منظومة :ّیة الحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساس .4
  قائمات التجمیع الدوریة المستخرجة باإلعالمیة:مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  شهرّیا: تاریخ توفر المؤشر .6
  % Valeur cible de l’indicateur:(18(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .الوحدة المكلفة باالستخالص رئیس :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
 

III. قراءة في نتائج المؤّشر  
 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 الوحدة مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015 
 التقدیرات

2012 2013 2014  2016 2017 2018 
نسبة استخالص الدیون 

 الجبائیة المثقلة
 20 20 18 20 17.3710.34 16نسبة مائویة

  بطاقة المؤّشر - 2  
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 :تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و  .2

مقارنة % 10.34حیث تّم تحقیق نسبة  2014شهدت نسبة استخالص الدیون الجبائیة المثقلة انخفاضا سنة 
ویعود ذلك إلى جملة من األسباب  % 18وهي نسبة كانت دون القیمة المنشودة المقّدرة بـ 2013سنة  %17.37بـ

  :أهّمها
تعتبر سنة استثنائّیة و  2014د سنة م  1229الدیون الجبائیة حیث بلغت تواصل ارتفاع نسق حجم تثقیالت  -

  .من حیث حجم التثقیالت المتعلقة خاّصة باألشخاص المصادرة أمالكهم
م د سنة  373م د في حین أّنها بلغت  85بـ  2014انخفاض في مبالغ المطروحات، حیث قّدرت سنة  -

2013.  
 .ن المأمول أن یشهد نسق استخالص الّدیون الجبائیة المثقلة ارتفاعا خالل السنوات القادمةولكن م

  
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

 
 
 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
 .لتحسین مردودّیة االستخالصمتابعة تركیز خالیا االستخالص بالقباضات المالیة وتفعیل دورها  -
مواصلة تفعیل اللجان الجهویة لالستخالص بما یدعم التنسیق بین مصالح المراقبة ومصالح االستخالص وذلك  -

 .من خالل حسن متابعة ومعالجة الملفات المستعصیة
 .مزید تفعیل دور عدول الخزینة وتأطیرهم وتحسین مردودیتهم -
 .جذاذیة بقایا االستخالص من الّدیون غیر القابلة لالستخالص وتفعیلها استكمال الّدراسة المتعلقة بتطهیر -
  -- : أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .5
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   3.1.1.3 :الّرمز
  نسبة تطّور استخالص الّدیون الجبائیة المثّقلة: تسمیة المؤشر

  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر 
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  

 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 استخالص الدیون العمومیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 نظام داخلي -تحسین استخالص الدیون العمومیة:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3

  الّدیون الجبائیة تحسین استخالص: الهدف الفرعي األّول المشترك مع مصالح المراقبة الجبائیة ¬
 .یسمح هذا المؤشر بقیاس نسبة تطور حجم االستخالص من سنة إلى أخرى: تعریف المؤشر .4
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .5
 مؤّشر فاعلّیة: طبیعة المؤّشر .6
 -- : التفریعات .7
 

II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  
مبلغ استخالصات  –جبائیة المثقلة بعنوان السنة الجاریة استخالصات الدیون ال(: طریقة احتساب المؤشر .1

مبلغ استخالصات الدیون الجبائیة المثقلة بعنوان  السنة )  / الدیون الجبائیة المثقلة بعنوان السنة السابقة
  100)*السابقة

  النسبة: وحدة المؤّشر .2
لجبائیة المثقلة للسنة الحالیة جملة االستخالصات بعنوان الدیون ا:المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  .والسنة السابقة 
  "رفیق"بصفة آلیة عن طریق منظومة :طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  قائمات التجمیع الدوریة المستخرجة باإلعالمیة:مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  شهریا: تاریخ توفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur:(15%(ر القیمة المستهدفة للمؤشّ  .7
 .رئیس الوحدة المكلفة باالستخالص:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

III. قراءة في نتائج المؤّشر  
 
 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

  م.ق  االنجازات الوحدة مؤشر قیس األداء
2015 

 التقدیرات
2012 2013 2014  2016 2017 2018 

سبة تطّور استخالص الّدیون ن
 الجبائیة المثقلة

 31.13 نسبة مائویة

 

56.61 
 
 

16)1(  

2.6-  
35 )1(  15 15 15 15 

  .2013االستثنائیة المستخلصة سنة  في صورة استثناء المبالغ): 1(

  بطاقة المؤّشر - 3  
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 :تحلیل الّنتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .2

 56,61مقارنة  بـ%) -2,6( 2014المثقلة تراجعا، حیث بلغت سنة سجلت نسبة تطّور استخالص الدیون الجبائیة 
على اثر االعتراض على  2013ویرجع ذلك باألساس إلى المبالغ االستثنائیة المستخلصة سنة  2013سنة  %

إذا ما استثنینا هذا المبلغ وهي  % 35هذا وتصبح نسبة التطّور . م د  104أوامر اإلرجاع فائض األداء والبالغة 
وتّم تعدیلها اثر صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة  %15سبة تجاوزت القیمة المنشودة المقّدرة في مرحلة أولى بـن

 .% 21إلى  2014
  .%15أّما بالنسبة للسنوات القادمة، فمن المأمول أن تبلغ هذه النسبة 

  
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

 
 
 :المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر أهّم األنشطة .4
 .متابعة تركیز خالیا االستخالص بالقباضات المالیة وتفعیل دورها -
مواصلة تفعیل اللجان الجهویة لالستخالص بما یدعم التنسیق بین مصالح المراقبة ومصالح االستخالص وذلك  -

 .من خالل حسن متابعة ومعالجة الملفات المستعصیة
 .دور عدول الخزینة وتأطیرهم وتحسین مردودیتهممزید تفعیل  -
  .مساندة عملیات تنشیط للملفات سواء على المستوى المركزي أو المستوى الجهوي ومتابعة الملّفات الهاّمة -
  -- : أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .5
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  4.1.2.3:الّرمز
  الجبائیة المثّقلة نسبة استخالص الّدیون غیر: تسمیة المؤشر

  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 استخالص الدیون العمومیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 تحسین استخالص الدیون العمومیة:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3

  تحسین استخالص الّدیون غیر الجبائیة: رعي الثانيالهدف الف ¬
تفضي نجاعة عملیة استخالص الدیون المثقلة إلى تفادي تراكم التثقیالت وٕالى تحسین : تعریف المؤشر .4

 .االستخالص الفوري نظرا لما ینجّر عنها من تأثیر ردعي
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .5
 ّشر فاعلّیةمؤ : طبیعة المؤّشر .6
 نسبة استخالص الخطایا والعقوبات المالّیة   -:التفریعات .7

  نسبة استخالص دیون أمالك الدولة   -                 

مبلغ التثقیالت   ()  /مبلغ اإلستخالصات بعنوان الدیون المثقلة للسنة الجاریة(: طریقة احتساب المؤشر .1
  100*) مبالغ الطرح المتعلقة بالسنوات المذكورة –مبلغ التثقیالت للسنتین السابقتین + للسنة الجاریة 

  النسبة: وحدة المؤّشر .2
جملة االستخالصات بعنوان الدیون غیرالجبائیة المثقلة للسنة الحالیة :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  .المثقلة للثالث سنوات السابقة وجملة التثقیالت والمطروحات بعنوان الّدیون غیر الجبائیة 
  "رفیق"بصفة آلیة عن طریق منظومة :طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  قائمات التجمیع الدوریة المستخرجة باإلعالمیة:مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  شهریا: تاریخ توفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur:(18%(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .رئیس الوحدة المكلفة باالستخالص:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بطاقة المؤّشر - 4  

II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  
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 :سلسلة الّنتائج  والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 الوحدة مؤشر قیس األداء
  م.ق االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012 2013 2014  2016  2017  2018  

 18 17 24.11 22.25 14.83 نسبة مائویة غیر الجبائیة المثقلة الّدیونستخالص نسبة ا
 

18 18 

تفریعات الّدیون غیر 
الجبائیّة المثقلة

 

 xx 8.87 9 9 9 9 5 54 نسبة مائویة والعقوبات المالیة الخطایا

 25 25 25 25 39.18 15.69 9.18 نسبة مائویة أمالك الدولة

 
 :ات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج وتقدیر  .2

،حیث بلغت هذه النسبة 2012شهد نسق نسبة استخالص الّدیون غیر الجبائیة المثقلة ارتفاعا ملحوظا منذ سنة 
ویعود ذلك باألساس إلى  .2012سنة  % 14.83و 2013سنة %  22.25مقارنةبـ 2014سنة %  24.11

 2014سنة %  39.18مثقلة بعنوان أمالك الّدولة والتي بلغت ارتفاع نسبة االستخالص التي شهدتها الّدیون ال
 .2012سنة  % 9.18و 2013سنة %  15.69مقارنةبـ

، وهي نسبة تجاوزت النسبة المأمولة 2014سنة % 8.87في حین بلغت نسبة استخالص الخطایا والعقوبات المالیة
  .%8المقّدرة بـ

  .ات القادمةومن المأمول أن یتواصل نسق االرتفاع خالل السنو 
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  

                                                           

 
 

الى أن حجم مبالغ الطرح للثالث ویعود ذلك   %5900فانه مرتفع جدا  2013بالنسبة لمؤشر استخالص الخطایا والعقوبات المالیة لسنة   5
  .ت لنفس الفترةسنوات قد بلغت حجم التثقیال

III. قراءة في نتائج المؤّشر  
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 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
مواصلة التنسیق مع مصالح أمالك الّدولة قصد مزید إحكام التصّرف في الدیون الراجعة لها عن طریق الصیغة  -

 . متابعة عقود التسویغ والتزامات المتسّوغین وقرارات إسقاط الحق التشاركّیة في إبرام الروزنامات وكذلك
 .متابعة عملیات تثقیل مضامین األحكام -
دفع عملیة استخالص الخطایا والعقوبات المالیة والعمل على تذلیل الّصعوبات التي قد تعترض عدول الخزینة  -

  .أثناء عملیة التبلیغ
  -- : أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .5
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  5.1.2.3:المؤشر ّرمز
  نسبة تطّور استخالص الّدیون غیر الجبائیة المثّقلة: تسمیة المؤشر

 .  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر 
  
  
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 استخالص الدیون العمومیة: لمؤّشرالبرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه ا .2
 تحسین استخالص الدیون العمومیة:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3

  تحسین استخالص الّدیون غیر الجبائیة: الهدف الفرعي الثاني ¬
یمّكن هذا المؤشر من قیاس سرعة نسق تطور استخالص الدیون غیر الجبائیة المثقلة من : تعریف المؤشر .4

 .بذلك یدلنا عن قدرتنا على استخالص أكثر ما یمكن من الدیون لفائدة الدولة فهو, سنة إلى أخرى
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .5
 مؤّشر فاعلّیة:طبیعة المؤّشر .6
 نسبة تطّور استخالص الخطایا و العقوبات المالّیة - :التفریعات .7

 .ك الدولةنسبة تطّور استخالص دیون أمال -                  
 
 
II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  

    
مبلغ اإلستخالصات –مبلغ اإلستخالصات بعنوان الدیون المثقلة للسنة الجاریة(: طریقة احتساب المؤشر .1

  100)*مبلغ اإلستخالصات بعنوان الدیون المثقلة للسنة السابقة) / بعنوان الدیون المثقلة للسنة السابقة
  النسبة: وحدة المؤّشر .2
جملة االستخالصات بعنوان الّدیون غیر الجبائیة المثقلة للسنة  :یات األساسّیة الحتساب المؤّشرالمعط .3

  .الحالیة والسنة السابقة 
  "رفیق"بصفة آلیة عن طریق منظومة :طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  المستخرجة باإلعالمیةقائمات التجمیع الدوریة :مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  شهریا: تاریخ توفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur:(15%(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .رئیس الوحدة المكلفة باالستخالص :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

 
 
  

  

  بطاقة المؤّشر - 5



132 
 

  
  :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 الوحدة مؤشر قیس األداء

  م.ق االنجازات
  

2015  
 

  التقدیرات

2012 2013 2014      2016  2017     2018  

  الدیون غیر الجبائیة المثقلةنسبة تطّور استخالص 
 

  15 15 15 15 17.34 35.84 32.55 نسبة مائویة

تفریعات الّدیون غیر 
الجبائیّة المثقلة

  

  10 10 10 10 3.22 25.31- 54.90 نسبة مائویة العقوبات المالیةالخطایا و 

  18 18 18 18 45.76 32.85 12 نسبة مائویة أمالك الدولة

  
 :تحلیل الّنتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .2

وقد نتج ذلك خاّصة .  % 15القیمة المنشودة المقّدرة بـ 2014تجاوزت نسبة تطّور الّدیون غیر الجبائیة المثقلة سنة
مقارنة  2014سنة  %45,76في استخالص دیون أمالك الّدولة حیث تم تسجیل نسبة من التطّور الملحوظ 

  .% 18متجاوزین بذلك القیمة المنشودة المقّدرة بـ 2012سنة  % 12و  2013سنة \ % 32,85بـ
  . خالل السنوات المقبلة % 15ومن المأمول أن تبلغ نسبة تطّور الّدیون غیر الجبائیة المثقلة 

  
 :ّور المؤّشررسم بیاني لتط .3
  

  
  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
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 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
مواصلة التنسیق مع مصالح أمالك الّدولة قصد مزید إحكام التصّرف في الدیون الراجعة لها عن طریق الصیغة  -

 . التشاركّیة في إبرام الروزنامات
وزارة العدل لتحسین إجراءات تنفیذ األحكام القاضیة بخطایا مالیة لتحسین عملّیة مواصلة التنسیق مع مصالح  -

 .استخالص الخطایا والعقوبات المالیة
     

  -- : أهّم الّنقائص  المتعّلقة بالمؤّشر .5



134 
 

  6.1.3.3 :المؤشر ّرمز
  نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة: تسمیة المؤشر
  2015-06-25:لمؤشرتاریخ تحیین ا

  
I. الخصائص العامة للمؤشر  
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 استخالص الدیون العمومیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 تحسین استخالص الّدیون العمومیة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3

  تحسین استخالص موارد الجماعات المحلیة:الهدف الفرعي الثاني ¬
یسمح هذا المؤشر من تبین مدى تمكننا من تحقیق أهداف استخالص موارد الجماعات : تعریف المؤشر .4

 .المحلیة التي یقع تحدیدها لكل سنة
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .5
 مؤّشر فاعلّیة:طبیعة المؤّشر .6
 ق موارد المعلوم على العقارات المبنیةنسبة تحقی - :التفریعات .7

  نسبة تحقیق موارد المعلوم على األراضي غیر المبنیة -           
  نسبة تحقیق موارد المعلوم على المؤسسات -           
  نسبة تحقیق مدا خیل األسواق -           

 
مبلغ الموارد / ة بالعنوان األول من میزانیة الجماعات المحلیة مبلغ الموارد المحقق(: طریقة احتساب المؤشر .1

  100)*المقدرة بالعنوان األول من میزانیة الجماعات المحلیة
  النسبة: وحدة المؤّشر .2
 :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3
  .جملة الموارد المحّققة بالعنوان األول من میزانیة الجماعات المحلیة للسنة الحالیة*
  .ملة الموارد المقّدرة بالعنوان األول من میزانیة الجماعات المحلیة للسنة الحالیةج*
  الحسابات الشهریة و السنویة للجماعات المحلیة:طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
اعات قائمات التجمیع الدوریة المرسلة من قبل قباض الجم:مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5

  المحلیة
  شهریا: تاریخ توفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur:(95%(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .رئیس الوحدة المكلفة بالجماعات المحلیة :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
 

      

  بطاقة المؤّشر - 6  

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
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 : سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 
 
 :رتحلیل الّنتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤشّ  .2

مقارنة % 100، حیث بلغت  2014سّجلت نسبة تحقیق جملة موارد الجماعات المحلیة تراجعا نسبیا خالل سنة 
 91.8وهي نسبة تجاوزت القیمة المنشودة المقّدرة بـ) . % 109( 2012و) % 103( 2013بما تم تسجیله سنتي 

% .  
األراضي غیر المبنیة ومداخیل األسواق ارتفاعا هاّما  وقد سّجل كّل من المعلوم على العقارات المبنّیة والمعلوم على

بالنسبة للمعلوم األّول  2013سنة  %78مقارنة بـ 2014سنة  % 87حیث بلغت نسب التحقیق  2012منذ سنة 
 87مقارنة بـ  2014سنة  % 90بالنسبة للصنف الثاني و 2013سنة  % 114مقارنة بـ 2014سنة  % 121و

  . خیل األسواقبالنسبة لمدا 2013سنة  %
وفي العموم، تجاوزت نسب تحقیق موارد الجماعات المحلیة القیم المنشودة المقّدرة بالنسبة لكّل صنف، حیث تّم 

  :تحقیق نسبة
 .بالّنسبة للمعلوم على العقارات المبنّیة % 85مقارنة بـالقیمة المنشودة المقّدرة بـ  %  87 -
 .بالنسبة للمعلوم على األراضي غیر المبنّیة%99مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بـ 121% -
 .بالنسبة للمعلوم على المؤّسسات% 95مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بــ  119% -
 .بالنسبة لمداخیل األسواق% 85مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بــ  90%  -
 .خرىبالنسبة للموارد األ% 95مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بــ  96% -
  
  
  

III. قراءة في نتائج المؤشر  

 الوحدة مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015 
  التقدیرات

2012 2013 2014  2016  2017  2018  
 نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة

 90 90 90 90 87 78 73 نسبة مائویة المعلوم على العقارات المبنیة
 99 99 99 99 121 114 99 نسبة مائویة غیر المبنیة المعلوم على األراضي   
  المؤسساتالمعلوم على    
 

 95 95 95 95 119 121 129 نسبة مائویة

  مداخیل األسواق   
 

 90 90 90 90 90 87 75 نسبة مائویة

  الموارد األخرى  
 

 95 95 95 95 96 103 112 نسبة مائویة

 98 97 95 93,8 100 103 109 نسبة مائویة المجموع   
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  :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3
 

 
 

  
 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
 .مواصلة التنسیق مع مصالح البلدیة لدفع عملیة االستخالص -
 مزید إحكام إجراءات استخالص الدیون الراجعة لفائدة الجماعات المحلیة -
ینة بدورهم في استخالص محاصیل الجماعات المحلیة وتأطیرهم لتذلیل الصعوبات التي تحسیس عدول الخز  -

 .تعترضهم أثناء أدائهم لمهاّمهم
  
  -- : أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .5
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   1.2.0.3 :المؤشر ّرمز

  مومیة من قبل المحاسبنسبة احترام اآلجال القانونیة للتأشیر على النفقات الع: تسمیة المؤشر
  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر 
  
I. الخصائص العاّمة للمؤشر 
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 تأدیة النفقات العمومیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 تحسین وسائل تأدیة نفقات الدولة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3
یمّكن هذا المؤشر من التثبت من مدى مطابقة اآلجال القانونّیة المحددة للتأشیر على أوامر : ف المؤشرتعری .4

 .الصرف مع   اآلجال الفعلیة للتأشیرة
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .5
 مؤّشر نجاعة:طبیعة المؤّشر .6
 -- :التفریعات .7
II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  
العدد الجملي ألوامر الصرف / عدد أوامر الصرف المؤشر علیها في اآلجال (: ساب المؤشرطریقة احت .1

  100)*المؤشر علیها
  النسبة: وحدة المؤّشر .2
 عدد أوامر الّصرف المؤّشر علیها في اآلجال  - :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  ي لألوامر بالّصرفالعدد الجمل -                                             
  بصفة آلیة :طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  "أدب"منظومة : مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  سنویا: تاریخ توفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur:(93%(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7

    لمكّلفة بتأدیة النفقاترئیس الوحدة ا:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
  : والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر سلسلة الّنتائج  .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
 القانونّیة للتأشیر على نسبة احترام اآلجال

  النفقات العمومّیة
نسبة 
  95  94  93  92  91.87  90  66  مائویة

  

  بطاقة المؤّشر - 7  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
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 :تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و  .2
شهدت نسبة التأشیر في اآلجال على أوامر الصرف لدى المحاسب العمومي ارتفاعا ملحوظا حیث بلغت  

وهو ما یبین مدى احترام اآلجال في . 2012سنة  % 66و 2013سنة   %90مقارنة بـ  2014سنة   91,87%
  .  تأشیر على النفقات العمومیة مّما یسرع في تأدیة النفقة العمومیةالـ

ومن المتوقع أن یتواصل تحسین نتائج هذا المؤّشر خالل السنوات القادمة وذلك من خالل تطویر نظام المعلومات 
  ".أدب"الخاّصة به عبر منظومة 

  
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3
  

  
  
 
 :ّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشرأه .4
تضبط بها تواریخ إحالة األوامر بالصرف لمصالح " أدب"إدراج وظیفة على مستوى المنظومة اإلعالمیة  -

 .المحاسب العمومي وتواریخ تعّهد المحاسب العمومي باألوامر بالصرف
من خالل حصر جمیع االخالالت التي یترتب عنها  إحكام متابعة مذكرات الرفض الخاصة بالنفقات العمومیة -

 ". أدب"رفض التأشیر وٕاسنادها رموزا اعالماتیة على مستوى المنظومة اإلعالمیة 
 .في مجال تأدیة النفقات العمومیة مراجعة تعلیمات العمل الخاّصة بالّدور الرقابي والمحاسبي -
  
  : أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .5

المؤشر بتفریعه إلى قسمین یخص القسم األول اآلجال منذ إصدار األمر بالصرف إلى حین یمكن تحسین هذا 
. نفقات إلى حین التأشیر علیها التأشیر علیه و یخص الثاني المدة الفاصلة بین تسلم المحاسب العمومي لملف ال

آمر  :ة هذه العملیاتم اآلجال في معالجیهدف هذا التفریع إلى حصر المسؤولیة عند الطرف الذي لم یحتر و 
  .الصرف أو المحاسب المكلف بالنفقات
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  1.0.3.3:المؤشر ّرمز
  نسبة الحسابات المرفوضة: تسمیة المؤشر

 2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر
  

 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر -1
 تقدیم الحساباتمسك و : لذي یرجع إلیه المؤّشرالبرنامج الفرعي ا -2
 مقدمة في اآلجالمسك محاسبة موثوق بها و :الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
المؤسسات العمومّیة العمومیون بمسك حسابیات الدولة والجماعات المحلّیة و یقوم المحاسبون : تعریف المؤشر -4

مع العمل على تقلیص األخطاء المجسدة ) مطابقة للحقیقة( وتهدف هذه المّهمة إلى مسك حسابیة دقیقة. اإلداریة
زّیة على في الواقع من  خالل المحاسبات المرفوضة إثر عملّیات المراقبة من طرف مصالح التفقد الجهوّیة والمرك

 .السنوّیة المقدمة من المحاسبین العمومیین مقارنة مع العدد الجملي للحسابیاتالحسا بیات  الشهرّیة و 
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : المؤّشر نوع  -5
 مؤّشر فاعلیة:طبیعة المؤّشر -6
 نسبة حسابات الدولة المرفوضة،  - :التفریعات -7

  نسبة حسابات الجماعات المحلیة المرفوضة، -                 
 نسبة حسابات المؤسسات العمومیة -                 

 
 
II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 
  100)*العدد الجملي للحسابیات المقّدمة/ عدد الحسابیات المرفوضة (: ساب المؤشرطریقة احت .1
  النسبة: وحدة المؤّشر .2
 :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

 )دولة، جماعات محلیة ومؤسسات عمومیة (عدد الحسابیات التي لم تحض بالمصادقة * 
  العدد الجملي للحسابیات التي تّمت مراقبتها* 
  تجمیع جداول مهمة مراقبة الحسابات:تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر طریقة .4
  بیانات رقمیة مصدرها المصالح المكلفة بمراقبة الحسابات: مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  فیفري من كل سنة: تاریخ توفر المؤشر .6
  Valeur cible de l’indicateur:(7%(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .رئیس اإلدارة المكلفة بمراقبة الحسابات :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
 

 

 بطاقة المؤّشر - 8

I. الخصائص العامة للمؤشر  
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 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

  الوحدة  نسبة الحسابات المرفوضة
  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

  بالنسبة لّلدولة
  

  8  8  8  7  14.6  10.83  9.57 مائویة نسبة

  12  12  12  10  15.3  12.44  13.63نسبة مائویة  بالنسبة  للجماعات المحلیة

  10  10  10  5  12.9  8.04  6.17 نسبة مائویة  بالنسبة للمؤسسات العمومیة

  10  10  10  7.33  14  9.10  7.58 نسبة مائویة  المجموع

  
 :ة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاصّ  .2

سنة   %14حیث بلغت  2013و 2012شهدت نسبة رفض الحسابات ارتفاعا بالمقارنة بما تم تسجیله سنتي 
و یعود ذلك إلى ایالء أعمال الرقابة والمراجعة . 2012سنة  % 7.58و 2013سنة % 9,1مقارنة بـ 2014

لحسابات، الذي مّكن من اكتشاف أكثر عدد ممكن األهمّیة القصوى وكذلك الّترفیع في عدد عملّیات المراقبة و تفّقد ا
  .من األخطاء

كما تم تكثیف آلیات الّرقابة المحاسبیة على مستوى أمانات المال الجهویة والتركیز على الّتحسیس بخطورة األخطاء 
 وذلك عن طریق إصدار مذكرة رفض بشأنها سواء كان ذلك في حالة وجود اخالالت شكلّیة أو أصلیة وهو األمر

  . % 8لّلنسبة المأمول تحقیقها وهي  2014الذي ساهم في تجاوز نسبة الحسابات المرفوضة سنة 
  
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  

  
  
  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
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 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
عاییر الّدولیة من خالل تحلیل وتصنیف المخاطر في لشروع في تركیز نظام الّرقابة الداخلیة المحاسبیة حسب الماا -

 .المراكز المحاسبیة المكّلفة بالنفقات العمومیة
 .في مجال مسك الحسابات وتأدیة النفقات العمومیةتنظیم دورات تكوینیة  -
  
  -- : أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .5

  
  

 :تحلیل الّنتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .1
حیث بلغ  2014جل التجمیع الشهري للحسابات المقّدمة من طرف المحاسبین العمومیین انخفاضا هاّما سنة شهد أ

وهو أجل عملت اإلدارة على تقلیصه وذلك عبر تطویر آلّیات , 2013و 2012یوما سنتي 20یوما مقارنة بـ  17
لخاّصة بالخزینة العامة للبالد التونسیة من والمنظومة اإلعالمیة ا" أدب"و" رفیق"الّربط بین المنظومات اإلعالمیة 

  .أجل المصادقة على حسابات كل المحاسبین العمومیین للّدولة
  .یوما خالل السنوات القادمة 15ومن المأمول أن یبلغ هذا األجل 

  
  :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .2

  

  
  
 :شودة للمؤّشرأهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المن .3
مواصلة العمل على تذلیل الّصعوبات التي تحول دون احترام اآلجال المحدّدة عبر مزید إحكام آلیات الّربط  -

 .ومتابعة استكمال التطبیقة اإلعالّمیة المخّصصة للّتجمیع المحاسبي
 :أهّم الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر .4

  .ر الحسابات التي تحتوي على عملیات آخر السنةیحتسب األجل بالنسبة للحسابات الشهریة دون اعتبا



142 
 

  3.3.0.3 :الّرمز
  أجل تقدیم الحساب العام لإلدارة المالّیة إلى دائرة المحاسبات: تسمیة المؤشر

 .2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر
  
  
I. الخصائص العامة للمؤشر  
 عمومیةالمحاسبة ال :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 مسك و تقدیم الحسابات: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 مسك محاسبة موثوق بها و مقدمة في اآلجال:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3
من مجّلة المحاسبة العمومّیة، یقع إعداد و تقدیم الحساب  209وفق مقتضیات الفصل  : تعریف المؤشر .4

دیسمبر من السنة الموالیة للسنة التي بعنوانها  31ار دائرة المحاسبات في أجل أقصاه العام لإلدارة المالیة على أنظ
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا األجل القانوني ال یقع احترامه بصفة آلیة . تم إعداد هذا الكشف على مستوى التطبیق

  .بسبب عدید اإلجراءات التي یتعین مراجعتها و تعدیلها
 )Indicateur de Résultat(ج مؤشر نتائ: نوع المؤّشر .5
 مؤّشر فاعلیة:طبیعة المؤّشر .6
 -- : التفریعات .7
 
 
II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  

  
  .أجل تقدیم الحساب العام لإلدارة المالیة إلى دائرة المحاسبات: طریقة احتساب المؤشر .1
  الّشهر: وحدة المؤّشر .2
لإلدارة المالیة إلى دائرة المحاسبات بحساب أجل إحالة الحساب العام : المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

 .الشهر بدایة من تاریخ نهایة السنة المالیة المعنیة
  -- :طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  .اإلدارة المكّلفة بإعداد الحساب العام لإلدارة المالیة: مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  --: تاریخ توّفر المؤشر .6
  أشهر Valeur cible de l’indicateur:(12(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
  .رئیس اإلدارة المكّلفة بإعداد الحساب العام لإلدارة المالیة:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  
  
  
  
  

  المؤّشر بطاقة - 9  
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  :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1
  

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

أجل تقدیم الحساب العام لإلدارة 
  المالّیة إلى دائرة المحاسبات

  الّشهر
15  

الحساب العام (

  )2010لسنة 

16  

الحساب العام لسنة (

2011(  

15  

الحساب العام (

  )2012لسنة 

10  12 12  12  

  
 :نجازات الخاّصة بالمؤّشرتقدیرات اإل تحلیل الّنتائج و  .2

في اآلجال المأمولة  2013تقدیم الحساب العام إلدارة المالیة إلى دائرة المحاسبات لسنة  2014لم یتم خالل سنة 
حیث  2012و 2011أشهر ویرجع ذلك باألساس إلى تأخیر تقدیم الحسابات العامة الخاصة بسنتي  10المحددة بـ

  :قّدم
 .أشهر 4شهرا وبذلك تّم تجاوز األجل القانوني المحدد بـ  16د بع 2011الحساب العام لسنة  -
 .أشهر 3شهرا وبذلك تّم تجاوز األجل القانوني المحّدد بـ 15بعد  2012الحساب العام لسنة  -

  :ویرجع التأخیر خاّصة إلى األسباب التالیة
حدود شهر نوفمبر ودیسمبر من لتأخیر في آجال إصدار النفقات المحمولة على القروض الخارجیة الموظفة إلى  -

  .السنة الموالیة للسنة المعنیة
التأخیر في إعداد حسابات التصرف لبعض المحاسبین المعنیین جّراء التأخیر في التصرف في االعتمادات  -

  .   التكمیلیة إلى حدود شهر مارس من السنة الموالیة المفترض غلقها خاصة إذا كانت محل تفویض أو إحالة
  :ني لتطّور المؤّشررسم بیا .3

  
 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
مراجعة مسالك وٕاجراءات النفقات المحّملة على االعتمادات الخارجیة الموظفة لمزید التحّكم في الفترة التكمیلیة  -

 .سنویةوبالتالي المساهمة في تقلیص آجال توقیف الحسابات ال
  -- :أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

ӀӀӀ - نتائج المؤشر قراءة في  
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  1.4.0.3 :الّرمز
  عدد القباضات المالیة المجهزة بمطرفیات الدفع االلكتروني: تسمیة المؤشر

 .2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر
  
  
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 التصرف وحفظ األموال و القیم والمنتوجات: لبرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشرا .2
 ضمان حسن التصرف في الخزینة و القیم:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3
 : تعریف المؤشر .4

نه، في إطار برنامج تعصیر اإلدارة وبهدف تیسیر الخدمات للمواطن حتى یستجیب لواجبه الجبائي ویقوم بتسدید دیو 
وضعت اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص على ذّمته مطرفیات الّدفع اإللكتروني في عدة قباضات 

ویتمیز هذا اإلجراء بعدید المزایا نخص منها . مالیة وال یمكن أن یقع تعمیم هذه الطریقة في الخالص إّال إثر تقییمها
  .حیني للسیولة في الحساب الجاري البریدي للمحاسببالذكر تأمین العملیات، ربح الوقت والتوفر ال

 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر  .5
 مؤّشر جودة:طبیعة المؤّشر .6
 .--: التفریعات .7
 
 
II. التفاصیل الفنّیة للمؤّشر  
  -- : طریقة احتساب المؤشر .1
  العدد: وحدة المؤّشر .2
 ت المالیة المجّهزة بمطرفیات الّدفع االلكترونيعدد القباضا: المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3
  بصفة آلیة عبر قائمة مستخرجة من اإلعالمیة:طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  "رفیق"المنظومة اإلعالمیة : مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  --: تاریخ توّفر المؤشر .6
  قباضة مالیة Valeur cible de l’indicateur :(47(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .رئیس وحدة التطبیقات اإلعالمیة ونظام المعلومات:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
 
 
 
  

   بطاقة المؤّشر -10
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  :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
 عدد القباضات المالّیة     

 
  المجّهزة بمطرفّیات الّدفع االلكتروني 

  47  47  47  47  47  47  47  العدد

  
 :تحلیل الّنتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .2

وقع إلى قباضة مالیة بمطرفیات الّدفع اإللكتروني إلى حّد اآلن وهي في طور التجربة ولیس من المت 47تّم تجهیز 
حد اآلن أن یتّم تجهیز عدد آخر من القباضات نظرا لتواجد عدد من اإلشكالیات مع مصالح البرید والمتعّلقة بتنزیل 

  .المبالغ المستخلصة بالحساب الجاري البریدي للمحاسب العمومي
  :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  

  
  

 :ق القیمة المنشودة للمؤّشرأهّم األنشطة المبرمجة لتحقی .4
انجاز دراسة لتقییم التجربة وتقدیم اقتراحات عملیة لحّل اإلشكالیات الحالیة مع برنامج التوسیع التدریجي  -

 .لتجهیز القباضات المالیة بمطرفیات الّدفع
 -- :أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5
  
  

 

III. قراءة في نتائج المؤشر  
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  2.4.0.3 :الّرمز
  معّدل آجال تسویة الّصكوك المقّدمة للخالص: تسمیة المؤشر

 .2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر
  
I. الخصائص العامة للمؤشر  

 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر - 1
 القیم والمنتوجاتالتصرف وحفظ األموال و : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
 القیمان حسن التصرف في الخزینة و ضم:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
 : تعریف المؤشر -4

إن صرف الصكوك التي وقع تسّلمها من طرف المطالبین باألداء في أقل آجال ممكنة، تمكن من ضمان السیولة 
  .بالحساب البریدي الجاري ألمین المال العام أو بالحساب الجاري بالخزینة لدى البنك المركزي

تاریخ تسجیل العملیة المحاسبیة ضمن عملیات (فاصل بین تاریخ اإلیداع للصرف األجل ال, یساوي هذا األجل 
تاریخ (الفعلي من طرف البنك المركزي ) encaissement (صكوك مودعة للصرف وتاریخ القبض" OT"الخزینة 

 )."صكوك مودعة للصرف"  " OT"العملیة المحاسبیة لتطهیر عملیات الخزینة  
 )Indicateur de Résultat( مؤشر نتائج: نوع المؤّشر - 5
 مؤّشر فاعلیة:طبیعة المؤّشر -6
 -- : التفریعات -7
 
II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  .معّدل عدد األیام لتسویة الفصول المفتوحة بعنوان الصكوك المقدمة للخالص: طریقة احتساب المؤشر .1
  الیوم: وحدة المؤّشر .2
لة بین تاریخ تسجیل النفقة ضمن عملیات الخزینة عدد األیام الفاص: :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3
وتاریخ تسویة هذه الفصول المفتوحة بدون اعتبار العملیات المتعّلقة بالشیكات الراجعة " شیكات مقدمة للخالص"ببند

 .دون خالص
  "رفیق"عبر المعطیات المتوفرة في منظومة : طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  المنظومة اإلعالمیة: طیات األساسّیة الحتساب المؤّشرمصدر المع .5
  شهرّیا: تاریخ توفر المؤشر .6
  یوما Valeur cible de l’indicateur:(20(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .اإلدارة المكّلفة بمراقبة الحسابات:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
 
 
 
 
  

   بطاقة المؤّشر -11
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  :ات الخاّصة بالمؤّشرسلسلة الّنتائج والتقدیر  .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
معّدل آجال تسویة فصول 
  20  20 20  20 31.8  24.2  32.9  الیوم  الّصكوك المقّدمة للخالص

 :تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و  .2
یوم سنة  24,2إلى  2012یوم سنة  32.9ول الّصكوك المقّدمة للخالص تراجعا ملحوظا منشهد أجل تسویة فص

یوما   22یوما مقارنة بالقیمة المنشودة  9,8مسّجال تأخیرا في اآلجال بـ 2014یوما سنة  31,8، إّال أّنه بلغ 2013
التي اتسمت بوجود العدید من ویعود ذلك إلى اآلجال التي تتطلبها المسالك المعتمدة في استخالص الشیكات و 

وقد تمت دعوة كافة المتدخلین في هذه .الصعوبات سواء كان ذلك مع مصالح البرید أو مصالح البنك المركزي 
  .المنظومة التخاذ اإلجراءات الضروریة قصد تقلیص هذه اآلجال لتحقیق القیمة المنشودة

من خالل إرساء التطبیقة اإلعالمیة التي ستمّكن أمناء ومن المأمول أن تتقّلص هذه اآلجال في السنوات المقبلة 
  .المال الجهوّیین والخزینة العاّمة من رقمنة الّصكوك وتقدیمها للمقاصة االلكترونیة عبر البنك المركزي

 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3
  

  
 
 :رأهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشّ  .4
مواصلة إحكام التصّرف في األموال واختصار آجال الشیكات وتنزیل األموال العمومیة بالحساب الجاري  -

 .للخزینة بالبنك المركزي
متابعة أعمال تركیز التطبیقة اإلعالمیة التي تمّكن من رقمنة الّصكوك وتقدیمها للمقاصة االلكترونیة عبر  -

 .البنك المركزي
  .عدم تحقیق اآلجال و مدى تأثرها بالشیكات الراجعة دون خالص إعداد دراسة حول أسباب  -
 
 

III. قراءة في نتائج المؤشر  
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 :أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5
ال یمّكننا هذا المؤشر من احتساب اآلجال بكّل دّقة خاّصة و أن أجل التسویة والمتمثل في تاریخ تسجیل العملیة  

ا إلصدار اإلعالم بالمآل  من قبل مصالح المحاسبیة لتطهیر الفصول المفتوحة ضمن عملیات الخزینة یكون الحق
البنك المركزي أو البرید وذلك باعتبار أن الغایة هي إحكام تنزیل مبالغ الشیكات بالحساب الجاري للخزینة المفتوح 

.لدى البنك المركزي
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  1.5.0.3 :الّرمز

  ةعدد المصالح التي تطّبق مرجعّیة في الجود: تسمیة المؤشر
  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر

I. الخصائص العامة للمؤشر  
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 أنشطة المساندة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 تحسین جودة الخدمات:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3
 : تعریف المؤشر .4

إلدارة العامـــة للمحاســـبة العمومیـــة واالســـتخالص إلـــى تحســـین صـــورة اإلدارة یهـــدف برنـــامج إرســـاء نظـــام الجـــودة بـــا
العمومیة واالرتقاء بأداء مصالحها إلى مستوى أفضل وذلك بتحسین جودة خدماتها وجودة استقبالها عبر مزید إحكـام 

تعامـل مـع المـواطنین وبالتالي یرمـي هـذا البرنـامج إلـى إرسـاء ضـوابط جدیـدة لل. تنظیمها مع مواكبة مقتضیات التنمیة
وباعتبــار . تصــحیحها إن اقتضــى الحــال وتحســینها,وقواعــد محــددة للعملیــات الموكولــة إلــى مصــالحها یمكــن تقییمهــا 

تقـرر , تعدد مصالح اإلدارة  وتباینها من حیث التجهیزات واألنشطة وخاصة من حیـث كثافـة عالقتهـا مـع المـواطنین 
ودة وتـرك المجـال لكـل جهـة فـي  ضـبط األولویـات مـع تحمیلهـا المسـؤولیة اعتماد تمشي تدریجي في إرساء نظام الجـ

  .في اإلنجاز
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .5
 مؤّشر جودة:طبیعة المؤّشر .6
 -- : التفریعات .7
 

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  .عدد المصالح التي تطّبق مرجعیة في الجودة :طریقة احتساب المؤشر .1
  العدد: لمؤّشروحدة ا .2
عدد المراكز المحاسبیة المنخرطة في مرجعیة الجودة حسب المستوى  :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

 .الكامل
عبر تجمیع المعطیات المقّدمة من قبل أمناء المال : طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4

  .الجهویین
  لوحة قیادة یعّدها أمناء المال الجهویین: مؤّشرمصدر المعطیات األساسّیة الحتساب ال .5
  سنوّیا: تاریخ توفر المؤشر .6
لتطبیق اشتراطات المرجعّیة  قباضةValeur cible de l’indicateur:(40(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7

  .كاملة
  .المدیر المكّلف بالجودة :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  

   بطاقة المؤّشر -11  
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 :ة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشرسلسل .1
 

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

في مرجعّیة  تطّور عدد المصالح التي تطّبق
  في الجودة

  60  50  40  30  15  15  15  العدد

  
 :رتقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤشّ حلیل الّنتائج و ت .2

قباضة بكامل اشتراطاتها وتحّصلت على عالمة  15بلغ عدد القباضات المالیة التي تّم تطبیق مرجعیة الجودة بها 
  .2010لالستقبال منذ سنة " مرحبا"

على أعمال المحافظة على شهادة تطبیق مرجعیة االستقبال بالنسبة  2014ارتكز برنامج اإلدارة العاّمة سنة وقد
لقباضات المالّیة الخمسة عشر وذلك بمتابعة و التثّبت من تركیز المنظومة المتكاملة وتدریب للدفعة األولى من ا

قباضة مالیة إلى تدقیق خارجي قصد المحافظة على عالمة مرجعّیة  14فقد تّم خضوع .األعوان على التحكم فیها
  ".مرحبا"الجودة 

 . لمحافظة على الشهادةكما تّم القیام بتدقیق تحضیري استعدادا للتدقیق الخارجي ل
وتواصل اإلدارة العامة تركیز أهم المتطلبات الضروریة المادیة إلعداد باقي القباضات لتطبیق المستوى األّول أو 

  .الثاني أو الثالث من مرجعیة االستقبال حسب البرنامج المحّدد لذلك
 10یة الجودة حسب المستوى الكامل و قباضة مالّیة إضافیة لمرجع 15، تطبیق 2015ومن المأمول أن یتم ، سنة 
  .2016قباضات إضافیة أخرى سنة 

  :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  
 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
كیز المنظومة المتكاملة مرجعیة االستقبال بالنسبة للدفعة الثانیة من القباضات التي تّم إعدادها وذلك بـتر تطبیق  -

  .وتدریب األعوان على التحكم فیها
 .تكوین مدققین داخلیین للجودة ومسؤولي الجودة بأمانات المال الجهویة -
 -- :أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

ӀӀӀ. قراءة في نتائج المؤشر  
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  2.5.0.3 :الّرمز
  فع بالقباضات المالیةتطّور عدد المنخرطین في منظومة الّتصریح عن بعد والدّ : تسمیة المؤشر

  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر 
I. الخصائص العامة للمؤشر  

 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر - 1
 أنشطة المساندة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
 تحسین جودة الخدمات: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر - 3
ات قیامهم  بواجباتهم الجبائیة، وضعت وزارة المالیة على ذمة المطالبین باألداء لتبسیط إجراء: تعریف المؤشر -4

  . واحتساب األداءات عن بعد والّدفع بالقباضات المالیة التصریح منظومة 
وتمّكن هذه المنظومة المطالبین باألداء من التعرف على المبالغ المستوجبة بكل دقــة من ناحیة وتقلیص وقت 

  . هم بالقباضات المالیة من ناحیة أخرىاالنتظار علی
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر -5
 مؤّشر جودة:طبیعة المؤّشر -6
  -- : التفریعات -7
II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  .عدد المنخرطین في المنظومة :طریقة احتساب المؤشر .1
  العدد: وحدة المؤّشر .2
 .المنخرطین في المنظومة عدد :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3
  .بصفة آلیة عبر كشف مستخرج من اإلعالمیة: طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  "رفیق"المنظومة اإلعالمیة : مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  شهرّیا: تاریخ توفر المؤشر .6
  .منخرط Valeur cible de l’indicateur:(28000(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
  .رئیس وحدة التنظیم والتنسیق واالتصال :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  م.ق  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
   ین في منظومة تطّور عدد المنخرط  
 الّتصریح عن بعد و الّدفع بالقباضات  

  المالّیة
  

  32000  30000  28000  26000  22090  17631  14997  العدد

 
 :تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و  .2

   بطاقة المؤّشر -12  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
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منخرط في  14997الّدفع بالقباضات المالیة تطّورا هاّما، من رطین في منظومة التصریح عن بعد و شهد عدد المنخ
، حیث 2014وتواصل هذا االرتفاع في نفس النسق خالل سنة .  2013منخرط في سنة  17631إلى  2012سنة

  ). منخرط 19000(منخرط في هذه المنظومة وهو عدد تجاوز القیمة المنشودة  22090تم تسجیل 
مقبلة لما توّفره هذه األخیرة من ومن المأمول أن یتواصل تطّور عدد المنخرطین في هذه المنظومة خالل السنوات ال

  .تبسیط في اإلجراءات وربح للوقت
  
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

 
 
  :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
اءات وربح مواصلة حث المواطنین على االنخراط في هذه المنظومة نظرا لما توّفره من تبسیط في اإلجر  -

 .للوقت
 -- :أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5
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  3.5.0.3 :الّرمز
  تطّور عدد المكالمات الواردة على مركز الّنداء والتصّرف في الخطایا المرورّیة والعقوبات المالّیة: تسمیة المؤشر

  2015-06-25:تاریخ تحیین المؤشر
  
I. الخصائص العامة للمؤشر  

 المحاسبة العمومیة :امج الذي یرجع إلیه المؤّشرالبرن - 1
 أنشطة المساندة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
 تحسین جودة الخدمات: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر - 3
تخفیف العبء على القباضات المالّیة االتصال بین المواطن واإلدارة  و بهدف تطویر وسائل  : تعریف المؤشر -4

عن إلرشاد عن المخالفات المروریة المترتبة عن عدم احترام أحكام مجّلة الطرقات و نصوصها التطبیقیة و في ماّدة ا
العقوبات المالیة الصادرة عن المحاكم، تّم إحداث نظام اإلرشاد عن طریق مركز النداء المذكور أعاله، رقم الخطایا و 

  .81100700النداء 
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر -5
 مؤّشر جودة:طبیعة المؤّشر -6
 -- : التفریعات -7
 
II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  .  عدد المكالمات الواردة :طریقة احتساب المؤشر .1
  العدد: وحدة المؤّشر .2
 عدد المكالمات الواردة على مركز النداء: المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3
البیانات الشهریة المقّدمة ألمانة المال الجهویة تونس : المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب  .4
1 .  
  مركز النداء: مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  شهرّیا: تاریخ توفر المؤشر .6
  .مكالمة Valeur cible de l’indicateur:(70000(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
  .ظیم والتنسیق واالتصالرئیس وحدة التن:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
تطّور عدد المكالمات الواردة على 
مركز الّنداء والتصّرف في الخطایا 

  ت المالّیةالمرورّیة والعقوبا
  90000  80000 70000  65000 55611  35064 28037  العدد

  

   بطاقة المؤّشر -12  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
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 :تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و  .2
شهد عدد المكالمات الواردة على مركز الّنداء تطّورا ملحوظا على مدار الثالث سنوات األخیرة، حیث تّم تسجیل 

  . 2014مكالمة سنة  55611و 2013مكالمة سنة  35064، 2012مكالمة سنة  28037
مكالمة ومن  40000عدد المكالمات المتوّقع استقبالها والمقّدرة بـ 2014علما وأّنه قد تجاوزت االنجازات سنة 

  .ألف مكالمة 70000المأمول أن یتواصل ارتفاع هذا العدد في السنوات المقبلة إلى ما یتجاوز 
 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  
 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
مواصلة الحمالت التحسیسّیة للتعریف بهذه الخدمة لما تضمنه من تخفیف العبء على القباضات المالیة في  -

 .ماّدة اإلرشاد عن المخالفات المروریة والخطایا والعقوبات المالیة
 -- :رأهم النقائص المتعلقة بالمؤش .5
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   مصالح المیزانیة: 4عدد برنامج 
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رئیسة الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة السیدة فوزیة سعید : رئیس البرنامج

  .2013 فیفري 23تتولى رئاسة برنامج مصالح المیزانیة بدایة من تاریخ 
بدایة ) انیة الدولةرئیس الهیئة العامة للتصرف في میز ( السید زهیر عطاء اهللا 

  .2015من
  

  
Ӏ- تقدیم البرنامج وٕاستراتجیته:  
Ӏ.1-خارطة البرنامج:  

Ӏ.2 - تقدیم البرنامج : 
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  :یتكون برنامج مصالح المیزانیة من اإلدارات العامة التالیة
  الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة -
  اإلدارة العامة للتأجیر العمومي -
  ق ومتـابعة المشـاریع الكبـرىاإلدارة العـامـة للتدقیـ -
 اإلدارة العامة للموارد والتوازنات -
 وحدة التصرف في المیزانیة حسب األهداف -
 خلیة الظرف االقتصادي والدراسات ومتابعة اإلصالحات المالیة -
 .اإلدارة العامة لمتابعة تأدیة النفقات على القروض الخارجیة الموظفة -

میزانیة الدولة ومتابعة تنفیذها في إطار التوازنات تتولى هذه اإلدارات العامة إعداد 
العامة للمالیة العمومیة وتضمن دیمومة المیزانیة وتماسكها وذلك في إطار تقدیرات 

  .تضبط على المدى المتوسط
Ӏ.3- إستراتجیة البرنامج:  

الیة دورا كبیرا في صیاغة وتنفیذ السیاسة االقتصادیة والم" مصالح المیزانیة "یلعب برنامج 

للبالد من خالل إعداد تقدیرات میزانیة الدولة في إطار قانون المالیة والمیزان االقتصادي وكذلك 

من خالل متابعة تطور موارد ونفقات المیزانیة وإعداد ونشر اإلحصائیات المتعلقة بالمالیة 

  .العمومیة

  :وترتكز إستراتیجیة برنامج مصالح المیزانیة على المحاور التالیة

تحكم أكثر في توازنات میزانیة الدولة وذلك من خالل تطویر جودة تقدیرات موارد ونفقات ال -

  .الدولة على المدى المتوسط إلعطاء رؤیة اقتصادیة شاملة ورؤیة مالیة متوسطة المدى

بھدف توظیف أكثر موارد لدعم تحسین تعبئة موارد الدولة وترشید النفقات والتحكم فیھا  -

  .یة مع التركیز على حسن برمجة وتنفیذ ھذه  المشاریعالمشاریع التنمو

إحكام متابعة تأدیة النفقات على موارد میزانیة الدولة وعلى الموارد المحمولة على القروض  -

  .الخارجیة الموظفة عبر توفیر الظروف اإلجرائیة والفنیة المالئمة

سیمكن مجلس نواب الشعب  تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة مما -

والمجتمع المدني من تقییم جملة اإلعتمادات الموظفة لتحقیق أھداف معینة ومقارنتھا بالنتائج 

  .المحققة فعلیا

العمل على تركیز منظومة جدیدة للتصرف في میزانیة الدولة تعتمد على مبادئ التصرف  - 

  .النفقات العمومیةحسب األھداف قصد إضفاء مزید من الجدوى والشفافیة على 
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وفي إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج، تم ضبط مجموعة من األھداف تتمحور حول تطویر 

منظومة التصرف في المیزانیة حسب جودة التقدیرات وتحسین الشفافیة مع مواصلة إرساء 

على األھداف حیث تم في ھذا المجال إصدار منشور موحد إلعداد میزانیة الدولة وإطار القدرة 

  .2016األداء لسنة 

  
ӀӀ- أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة ببرنامج مصالح المیزانیة:  
  
ӀӀ.1- تقدیم أهداف ومؤشرات قیس األداء:  

  :فيیضم برنامج مصالح المیزانیة  ثالثة أهداف تتمثل 
  . . تطویر جودة تقدیرات موارد الدولةتطویر جودة تقدیرات موارد الدولة:  1-0-4الهدف  -
  ..قات الدولةقات الدولةتطویر جودة تقدیرات نفتطویر جودة تقدیرات نف:  2-0-4لهدف ا -
  ..تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیةتحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة:  3-0-4لهدف ا  --
  .تركیز منظومة التصّرف في المیزانیة حسب األهداف دعم :  44--00--44الهدف الهدف   --
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  ::جدول تلخیصيجدول تلخیصي

  
  ..تطویر جودة تقدیرات موارد الدولةتطویر جودة تقدیرات موارد الدولة:  1-4لهدفا

 الوحدة -
 مالیةال.ق إنجازات

2015 
  تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

تطویر جودة تقدیرات موارد الدولةتطویر جودة تقدیرات موارد الدولة: 1.4الھدف   

الفارق بین التقدیرات : 1المؤشر
 واالنجازات في الموارد الجبائیة

% 2.0 1.6 0.06 1.4 1.2 1.0 0.8 

الفارق بین التقدیرات :  2المؤشر 
 واالنجازات في الموارد الدیوانیة

% 13.2 0.2 2.0 0.8 0.6 0.5 0.5 

فقات الدولةتطویر جودة تقدیرات ن:  2.4الھدف   
الفارق بین التقدیرات : 1المؤشر

واالنجازات بالنسبة لنفقات 
 التصرف

% 1.0 3.2 1.7 2.6 2.3 2 1.7 

الفارق بین التقدیرات :  2المؤشر 
 واالنجازات بالنسبة لنفقات التنمیة

% 26.6 8.6 10.8 7.75 7.5 7.0 6.75 

الفارق بین التقدیرات :   3المؤشر 
ة لنفقات التنمیة واالنجازات بالنسب

المحمولة على القروض الخارجیة 
  الموظفة

% - - - 25 23 20 15 

  المعلومات المتعلقة بالمیزانیةتحسین الشفافیة في نشر تحسین الشفافیة في نشر :  3.4لھدف ا
أجال نشر المعطیات الخاصة : 1المؤشر

 بمتابعة تنفیذ المیزانیة
 25 25 30 30 49 45 45 یوم

دوریة صدور التقاریر : 2المؤشر 
 خاصة بمیزانیة الدولةال

 9 9 12 15 6.5 24 18 شھر

  دعم تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھدافدعم تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف  :  4.4الھدف 
 100 79 39 20 20 0 0 برنامج عدد البرامج المحددة بأمر: 1المؤشر

عدد األھداف المصادق علیھا :2المؤشر 
من طرف لجان المتابعة والتقییم 

 بالوزارات
 120 80 40 0 0 0 0 ھدف

عدد المؤشرات المصادق :   3مؤشر 
علیھا من طرف لجان المتابعة 

  والتقییم بالوزارات
 240 160 80 0 0 0 0 مؤشر

عدد األدلة ووثائق العمل : 4مؤشر 
  المشورة

 16 13 10 7 5 5 5 دلیل ووثیقة
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  ::تقدیم الهدف تقدیم الهدف   --1.1.41.1.4
إلى إلى   20112011عوبة الظرف االقتصادي واالجتماعي الذي تمر به البالد منذ سنة عوبة الظرف االقتصادي واالجتماعي الذي تمر به البالد منذ سنة أدت صأدت ص

ارتفاع الضبابیة وانعدام الرؤیة أمام كثرة المعطیات المتغیرة واألحداث الطارئة مما جعل ارتفاع الضبابیة وانعدام الرؤیة أمام كثرة المعطیات المتغیرة واألحداث الطارئة مما جعل 
عملیة إعداد تقدیرات الموارد أكثر صعوبة وأصبح هامش الخطأ أكثر حدة وبالتالي فقد عملیة إعداد تقدیرات الموارد أكثر صعوبة وأصبح هامش الخطأ أكثر حدة وبالتالي فقد 

  ..ن تقدیرات موارد الدولة واإلنجازاتن تقدیرات موارد الدولة واإلنجازاتتمت مالحظة تذبذب الفارق بیتمت مالحظة تذبذب الفارق بی
ونظرا لما تكتسیه تقدیرات میزانیة الدولة من أهمیة في إطار قانون المالیة والمیزان ونظرا لما تكتسیه تقدیرات میزانیة الدولة من أهمیة في إطار قانون المالیة والمیزان 
االقتصادي لتحدید إمكانیات الدولة وبالتالي تحدید قدرتها على اإلنفاق وتنفیذ سیاستها االقتصادي لتحدید إمكانیات الدولة وبالتالي تحدید قدرتها على اإلنفاق وتنفیذ سیاستها 

" " یرات موارد الدولةیرات موارد الدولةتطویر جودة تقدتطویر جودة تقد" " االقتصادیة واالجتماعیة، فإنه تم اختیار هدف االقتصادیة واالجتماعیة، فإنه تم اختیار هدف 
  ..تالفیا لالنزالقات وحفاظا على سالمة التوازنات المالیة للدولةتالفیا لالنزالقات وحفاظا على سالمة التوازنات المالیة للدولة

  ::مرجع الهدفمرجع الهدف  ––2.1.42.1.4
  ..یتنزل هذا الهدف في إطار االلتزام بالمعاییر الدولیة حول جودة ودقة التقدیراتیتنزل هذا الهدف في إطار االلتزام بالمعاییر الدولیة حول جودة ودقة التقدیرات

  ::مبررات اعتماد المؤشراتمبررات اعتماد المؤشرات  ––3.1.43.1.4
  ::وسیتم قیس هذا الهدف عن طریق المؤشرات التالیةوسیتم قیس هذا الهدف عن طریق المؤشرات التالیة

  ..الفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیةالفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیة: : 11شرشرالمؤ المؤ   --
  ..الفارق بین التقدیرات واإلنجازات في الموارد الدیوانیةالفارق بین التقدیرات واإلنجازات في الموارد الدیوانیة: : 22  المؤشرالمؤشر  --

  
  ..الفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیةالفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیة: : 11المؤشرالمؤشر

لموارد لموارد تنقسم الموارد الذاتیة للدولة إلى مداخیل جبائیة وأخرى غیر جبائیة وتمثل اتنقسم الموارد الذاتیة للدولة إلى مداخیل جبائیة وأخرى غیر جبائیة وتمثل ا
  ::الجبائیة المناب األهم الجبائیة المناب األهم 

مناب المداخیل الجبائیة مناب المداخیل الجبائیة 
  منمن

  جملة الموارد الذاتیةجملة الموارد الذاتیة  

20102010  20120111  20122012  20132013  20142014  

%%  8686  8181  8080  8282  9191  
  

ولذلك تم اختیار هذا المؤشر لتقییم مدى جودة تقدیرات الموارد الذاتیة والعمل على ولذلك تم اختیار هذا المؤشر لتقییم مدى جودة تقدیرات الموارد الذاتیة والعمل على 
ظة على التوازنات الكبرى ظة على التوازنات الكبرى تقلیص الفارق بین التقدیرات واالنجازات وذلك بهدف المحافتقلیص الفارق بین التقدیرات واالنجازات وذلك بهدف المحاف

  ..للمالیة العمومیةللمالیة العمومیة
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  الفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الدیوانیةالفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الدیوانیة:  :  22المؤشر المؤشر 
إال أن ارتباطها إال أن ارتباطها . . تعد الموارد الدیوانیة مكونا هاما من مكونات موارد میزانیة الدولةتعد الموارد الدیوانیة مكونا هاما من مكونات موارد میزانیة الدولة

لظرف لظرف الوثیق بالمبادالت التجاریة وخاصة الواردات التي تتأثر بدورها بمعطیات االوثیق بالمبادالت التجاریة وخاصة الواردات التي تتأثر بدورها بمعطیات ا
االقتصادي الداخلي والخارجي باإلضافة إلى العدید من المتغیرات والفرضیات مثل االقتصادي الداخلي والخارجي باإلضافة إلى العدید من المتغیرات والفرضیات مثل 
أسعار النفط والمواد األساسیة باألسواق العالمیة وأسعار صرف الدینار بالعمالت أسعار النفط والمواد األساسیة باألسواق العالمیة وأسعار صرف الدینار بالعمالت 
األجنبیة ومؤشرات االستهالك، یجعل من عملیة إعداد تقدیرات الموارد الدیوانیة عملیة األجنبیة ومؤشرات االستهالك، یجعل من عملیة إعداد تقدیرات الموارد الدیوانیة عملیة 

ویقصد بالموارد الدیوانیة مجموع ویقصد بالموارد الدیوانیة مجموع . . ودتها المتابعة والتدقیقودتها المتابعة والتدقیقشدیدة الصعوبة وتتطلب جشدیدة الصعوبة وتتطلب ج
المعالیم واألداءات المرتبطة بالتورید وخاصة منها المعالیم الدیوانیة واألداء على القیمة المعالیم واألداءات المرتبطة بالتورید وخاصة منها المعالیم الدیوانیة واألداء على القیمة 

  ..المضافة واألداء على االستهالكالمضافة واألداء على االستهالك

  

  ..الدولةالدولةتطویر جودة تقدیرات نفقات تطویر جودة تقدیرات نفقات :  2-4لهدفا
  ::تقدیم الهدفتقدیم الهدف  1.2.41.2.4

یرمي هذا الهدف إلى تحسین جودة تقدیرات نفقات الدولة وذلك بالتقلیص في الفارق یرمي هذا الهدف إلى تحسین جودة تقدیرات نفقات الدولة وذلك بالتقلیص في الفارق 
بین االعتمادات المرسمة بقانون المالیة واالنجازات الفعلیة باعتبار الفارق المسجل بین االعتمادات المرسمة بقانون المالیة واالنجازات الفعلیة باعتبار الفارق المسجل 
ك ك خالل السنوات األخیرة سواء على مستوى نفقات التصرف أو نفقات التنمیة بما في ذلخالل السنوات األخیرة سواء على مستوى نفقات التصرف أو نفقات التنمیة بما في ذل

  ..نفقات التنمیة المحمولة على القروض الخارجیة الموظفةنفقات التنمیة المحمولة على القروض الخارجیة الموظفة
  : : مرجع الهدفمرجع الهدف  --  2.2.42.2.4

  .التزامات الدولة تجاه الهیئات والمؤسسات الدولیةیتنزل هذا الهدف في إطار یتنزل هذا الهدف في إطار 

  م. ق إنجازات الوحدة -

2015 

  تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

ویر جودة تقدیرات موارد الدولة ویر جودة تقدیرات موارد الدولة تطتط: 1.4الهدف 
الفارق بین التقدیرات : 1المؤشر

 واالنجازات في الموارد الجبائیة
% 2.0 1.6 0.06 1.4 1.2 1.0 0.8 

الفارق بین التقدیرات :  2المؤشر 

 واالنجازات في الموارد الدیوانیة

% 13.2 0.2 2 0.8 0.6 0.5 0.5 
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  ::مبررات اعتماد المؤشراتمبررات اعتماد المؤشرات  --3.2.43.2.4
باعتبار اختالف طبیعة نفقات التصرف ونفقات التنمیة، سیتم قیس هذا الهدف عن باعتبار اختالف طبیعة نفقات التصرف ونفقات التنمیة، سیتم قیس هذا الهدف عن 

  : : لمؤشرات التالیةلمؤشرات التالیةطریق اطریق ا
  : : الفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التصرفالفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التصرف: : 11المؤشرالمؤشر

ویقصد بنفقات التصرف نفقات التأجیر العمومي وتسییر المصالح العمومیة والتدخل ویقصد بنفقات التصرف نفقات التأجیر العمومي وتسییر المصالح العمومیة والتدخل 
  العمومي باعتبار نفقات الدعم ونفقات الحسابات الخاصة في الخزینة العمومي باعتبار نفقات الدعم ونفقات الحسابات الخاصة في الخزینة 

  ::نجازات بالنسبة لنفقات التنمیةنجازات بالنسبة لنفقات التنمیةالفارق بین التقدیرات واالالفارق بین التقدیرات واال:  :  22المؤشر المؤشر 
ویقصد بنفقات التنمیة نفقات االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي على موارد میزانیة ویقصد بنفقات التنمیة نفقات االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي على موارد میزانیة 

    ..الدولة وعلى موارد القروض الخارجیة الموظفة ونفقات الحسابات الخاصة في الخزینةالدولة وعلى موارد القروض الخارجیة الموظفة ونفقات الحسابات الخاصة في الخزینة
ولة على ولة على ة المحمة المحمالفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التنمیالفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التنمی:  :  33المؤشر المؤشر 

  ..القروض الخارجیة الموظفةالقروض الخارجیة الموظفة
  

  
  
  
  
  

 الوحدة مؤشرات قیس األداء 
 قانون مالیة إنجازات

2015 

  تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

الفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة : 1المؤشر

 لنفقات التصرف
% 1.0 3.2 1.7 2.6 2.3 2 1.7 

ات واالنجازات الفارق بین التقدیر :  2المؤشر 

 بالنسبة لنفقات التنمیة
% 26.6 8.6 10.8 7.75 7.5 7.0 6.75 

الفارق بین التقدیرات واالنجازات :  3المؤشر 

بالنسبة لنفقات التنمیة المحمولة على القروض 

 الخارجیة الموظفة

% - - - 25 23 20 15 
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  :المیزانیةقة بتحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعل:  3.4الهدف 
  ::تقدیم الهدفتقدیم الهدف  --1.3.41.3.4

تتولى مصالح وزارة المالیة وبصفة دوریة نشر جملة من المعطیات واإلحصائیات تتولى مصالح وزارة المالیة وبصفة دوریة نشر جملة من المعطیات واإلحصائیات 
الدین الدین   --النفقاتالنفقات  --المواردالموارد((المتعلقة بالنتـائج المسجلة على مستوى المـالیة العمومیة المتعلقة بالنتـائج المسجلة على مستوى المـالیة العمومیة 

  :  :  تهم بالخصوصتهم بالخصوص) ) العموميالعمومي
لمقتضیات المعیار الخاص لمقتضیات المعیار الخاص   بیانات شهریة عن تطور الوضع المالي یتم نشرها طبقابیانات شهریة عن تطور الوضع المالي یتم نشرها طبقا  --

  . . لصندوق النقد الدوليلصندوق النقد الدولي) )   NNSSDDDD( ( لنشر البیانات لنشر البیانات 
نشریة شهریة حول تنفیذ میزانیة الدولة تحوصل النتائج المسجلة علـى المستوى نشریة شهریة حول تنفیذ میزانیة الدولة تحوصل النتائج المسجلة علـى المستوى   --

وتتضمن بـیانات ورسومات تتعلق بتطور المالیة العمومیة إعتمادا وتتضمن بـیانات ورسومات تتعلق بتطور المالیة العمومیة إعتمادا . . المـوارد والنفقاتالمـوارد والنفقات
األساسي للمیزانیة وكذلك على التبویب الدولي األساسي للمیزانیة وكذلك على التبویب الدولي على التبویب المنصوص علیه بالقانون على التبویب المنصوص علیه بالقانون 

وتمكن هذه النشریة الدوریة المعنیین باألمر من وتمكن هذه النشریة الدوریة المعنیین باألمر من . . GGFFSS))((لصندوق النقد الدولي لصندوق النقد الدولي 
ویتم نشرها على صفحات ویتم نشرها على صفحات   اإلطالع على تطور مختلف مؤشرات المالیة العمومیةاإلطالع على تطور مختلف مؤشرات المالیة العمومیة

  ..ضمن موقع وزارة المالیةضمن موقع وزارة المالیة" " الوابالواب""
ین نتائج تنفیذ میزانیة الدولة خالل السنة ین نتائج تنفیذ میزانیة الدولة خالل السنة تقریر سنوي حول تطور المالیة العمومیة یبتقریر سنوي حول تطور المالیة العمومیة یب  --

ومقارنتها بما تم تقدیره خالل نفس الفترة كما یبین اإلجراءات والتدابیر التي تم اتخاذها ومقارنتها بما تم تقدیره خالل نفس الفترة كما یبین اإلجراءات والتدابیر التي تم اتخاذها 
  ..قصد المحافظة على توازنات المالیة العمومیةقصد المحافظة على توازنات المالیة العمومیة

  4141وقصد مزید تدعیم منظومة الشفافیة ونشر البیانات خاصة بعد إقرار المرسوم عدد وقصد مزید تدعیم منظومة الشفافیة ونشر البیانات خاصة بعد إقرار المرسوم عدد 
والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة للهیاكل العمومیة، تعمل والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلداریة للهیاكل العمومیة، تعمل   20112011اس اس مم  2626بتاریخ بتاریخ 

الهیاكل المتدخلة في برنامج مصالح المیزانیة  على نشر كل ما یتعلق بالمالیة العمومیة الهیاكل المتدخلة في برنامج مصالح المیزانیة  على نشر كل ما یتعلق بالمالیة العمومیة 
من معطیات احصائیة وتقدیرات في آجال مقبولة تمكن المستعملین من الحصول على من معطیات احصائیة وتقدیرات في آجال مقبولة تمكن المستعملین من الحصول على 

  ..المناسبالمناسبمعلومة كاملة وذات جودة وفي الوقت معلومة كاملة وذات جودة وفي الوقت 
  ::الهدفالهدف  مرجعمرجع  --  2.3.42.3.4

یتنزل هذا الهدف في إطار إلتزامات الدولة تجاه المواطن والمجتمع المدني والمؤسسات یتنزل هذا الهدف في إطار إلتزامات الدولة تجاه المواطن والمجتمع المدني والمؤسسات 
  ..الدولیة والجهات المانحةالدولیة والجهات المانحة

  ::مبررات اعتماد المؤشراتمبررات اعتماد المؤشرات  --3.3.43.3.4
  ::ولتحقیق هذا الهدف تم اختیار هذه المؤشراتولتحقیق هذا الهدف تم اختیار هذه المؤشرات



164 
 

  میزانیةمیزانیةأجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ الأجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ ال: : 11المؤشرالمؤشر
  ..دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولةدوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة: : 22المؤشر المؤشر 

  

  
  

  :دعم تركیز منظومة التصّرف في المیزانیة حسب األھداف : 4.4الهدف 

  ::الھدفالھدف  تقدیمتقدیم  --1.4.41.4.4

تهدف منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف إلى إضفاء المزید من تهدف منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف إلى إضفاء المزید من 
ة العمومیة حیث تنبني هذه المنظومة على ة العمومیة حیث تنبني هذه المنظومة على الشفافیة والنجاعة على التصرف في المالیالشفافیة والنجاعة على التصرف في المالی

مبدأ التصرف حسب النتائج وذلك عن طریق تحدید أهداف واضحة للتدخل العمومي مبدأ التصرف حسب النتائج وذلك عن طریق تحدید أهداف واضحة للتدخل العمومي 
ویتطلب المرور إلى تطبیق المنظومة ویتطلب المرور إلى تطبیق المنظومة . . یقاس إنجازه بمؤشرات كمیة قابلة للتدقیقیقاس إنجازه بمؤشرات كمیة قابلة للتدقیق

ا ا الجدیدة إرساء إصالحات شاملة على المالیة العمومیة والتي یمكن أن تتمحور حول مالجدیدة إرساء إصالحات شاملة على المالیة العمومیة والتي یمكن أن تتمحور حول م
  ::یليیلي

تقسیم محاور تدخل كل وزارة إلى برامج تترجم السیاسات العمومیة وضبط تقسیم محاور تدخل كل وزارة إلى برامج تترجم السیاسات العمومیة وضبط   --
  ..أهدافها اإلستراتیجیة مع تحدید مؤشرات قیاس لألداء للتثبت من مدى تحقیق األهدافأهدافها اإلستراتیجیة مع تحدید مؤشرات قیاس لألداء للتثبت من مدى تحقیق األهداف

  ..العمل على تطویر تقنیات البرمجة على المدى المتوسطالعمل على تطویر تقنیات البرمجة على المدى المتوسط  --
الدولیة ومع الدولیة ومع تطویر التبویب المیزانیاتي والمحاسبي لیتماشى مع المعاییر تطویر التبویب المیزانیاتي والمحاسبي لیتماشى مع المعاییر   --

  ..االحتیاجات الجدیدة من المعلوماتاالحتیاجات الجدیدة من المعلومات

 الوحدة مؤشرات قیس األداء
قانون  إنجازات

 مالیةاالل

2015 

  تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

  أجال نشر المعطیات : 1المؤشر

 الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة
 25 25 30 30 49 45   45 یوم

دوریة صدور التقاریر  :2المؤشر 

 الخاصة بمیزانیة الدولة
 9 9 12 15 6.5 24 18 شهر
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  مراجعة اإلطار التشریعي لمیزانیة الدولةمراجعة اإلطار التشریعي لمیزانیة الدولة  --
تطویر الرقابات لتتماشى مع مبدأ مزید المسؤولیة والحریة في التصرف تطویر الرقابات لتتماشى مع مبدأ مزید المسؤولیة والحریة في التصرف   --

  ..لـآمري الصرفلـآمري الصرف
  مرجع الهدفمرجع الهدف  --  2.4.42.4.4

یتنزل هذا الهدف في إطار إصالح منظومة التصرف في المالیة العمومیة یتنزل هذا الهدف في إطار إصالح منظومة التصرف في المالیة العمومیة 
  ..20042004من القانون األساسي للمیزانیة لسنة من القانون األساسي للمیزانیة لسنة   1111لى ما جاء بالفصل لى ما جاء بالفصل باالعتماد عباالعتماد ع

  مبررات اعتماد المؤشراتمبررات اعتماد المؤشرات  ––  3.4.43.4.4
إلى قیاس مدى تقدم إلى قیاس مدى تقدم ) ) عدد البرامج المحددة بأمرعدد البرامج المحددة بأمر((  11یهدف المؤشر عدد یهدف المؤشر عدد   

تركیز المنظومة حیث أن كل تقسیم برامجي ال یمكن أن یعتبر رسمیا إال إذا تمت تركیز المنظومة حیث أن كل تقسیم برامجي ال یمكن أن یعتبر رسمیا إال إذا تمت 
  ..ميميالمصادقة علیة بمقتضى أمر حكو المصادقة علیة بمقتضى أمر حكو 
فیهدفان إلى التأكد من مدى توافق جمیع فیهدفان إلى التأكد من مدى توافق جمیع   33وعدد وعدد   22أما اعتماد المؤشرین عدد أما اعتماد المؤشرین عدد 

األطراف بوزارة ما حول األهداف والمؤشرات المعتمدة في انتظار إرساء منظومة األطراف بوزارة ما حول األهداف والمؤشرات المعتمدة في انتظار إرساء منظومة 
للتدقیق األولي إلطار القدرة على األداء حیث تمثل المصادقة من طرف اللجنة الوزاریة للتدقیق األولي إلطار القدرة على األداء حیث تمثل المصادقة من طرف اللجنة الوزاریة 

ات التصرف في المیزانیة حسب األهداف ضمانا ات التصرف في المیزانیة حسب األهداف ضمانا المحدثة بمقتضى أوامر إحداث وحدالمحدثة بمقتضى أوامر إحداث وحد
  ..أولیا لجودة اإلطار المذكورأولیا لجودة اإلطار المذكور

في صلب في صلب ) ) عدد األدلة ووثائق العمل المنشورةعدد األدلة ووثائق العمل المنشورة((  44ویندرج المؤشر عدد ویندرج المؤشر عدد   
مشموالت وحدة التصرف في میزانیة الدولة حسب األهداف حیث أن دعم تقدم إرساء مشموالت وحدة التصرف في میزانیة الدولة حسب األهداف حیث أن دعم تقدم إرساء 

ر العدید من الوثائق واألدلة ر العدید من الوثائق واألدلة المنظومة الجدیدة للتصرف في المیزانیة یتطلب إعداد ونشالمنظومة الجدیدة للتصرف في المیزانیة یتطلب إعداد ونش
  20162016یذكر أنه من المبرمج لسنة یذكر أنه من المبرمج لسنة . . لتأطیر ومساعدة مختلف المتدخلین في المشروعلتأطیر ومساعدة مختلف المتدخلین في المشروع

دلیل مرجعي یحدد مبادئ ضبط أنشطة الوزارات، دلیل مرجعي یحدد مبادئ ضبط أنشطة الوزارات، : : إعداد دلیلین ووثیقة عمل هم كاالتيإعداد دلیلین ووثیقة عمل هم كاالتي
دلیل مرجعي لنفقات الدولة، إعداد هیكلة موحدة لمیزانیة المواطن وفق منظور التصرف دلیل مرجعي لنفقات الدولة، إعداد هیكلة موحدة لمیزانیة المواطن وفق منظور التصرف 

  ..))حسب األهدافحسب األهداف
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ӀӀӀӀ..22--  مجمجتقدیم أنشطة البرناتقدیم أنشطة البرنا::  
      
    األھداف    

  
  المؤشرات

تقدیرات 
2016  

    
  األنشطة    

  
  االعتمادات

  

تطویر جودة تطویر جودة :  1-4لھدف ا

  تقدیرات موارد الدولةتقدیرات موارد الدولة

: 1المؤشر

الفارق بین 

التقدیرات 

واالنجازات في 

  الموارد الجبائیة 

      

: 2المؤشر

الفارق بین 

التقدیرات 

واالنجازات في 

  الموارد الدیوانیة

      

  دعم تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهدافدعم تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف  :  4.4الهدف 
عدد البرامج : 1المؤشر

 100 79 39 20 20 0 0 برنامج المحددة بأمر
عدد األهداف :2المؤشر

المصادق علیها من طرف 
لجان المتابعة والتقییم 

 بالوزارات
 120 80 40 0 0 0 0 هدف

مؤشرات عدد ال:   3مؤشر 
المصادق علیها من طرف 

لجان المتابعة والتقییم 
  بالوزارات

 240 160 80 0 0 0 0 مؤشر

عدد األدلة ووثائق : 4مؤشر 
  العمل المشورة

 دلیل  
 16 13 10 7 5 5 5 ووثیقة
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تطویر جودة تطویر جودة  : 2- 4لھدف ا

  تقدیرات نفقات الدولةتقدیرات نفقات الدولة

: 1المؤشر

الفارق بین 

التقدیرات 

 واالنجازات

بالنسبة لنفقات 

  التصرف

      

: 2المؤشر

الفارق بین 

التقدیرات 

واالنجازات 

بالنسبة لنفقات 

  التنمیة

      

  
  
تحسین تحسین  : 3- 4لھدف ا

الشفافیة في نشر المعلومات الشفافیة في نشر المعلومات 

  المتعلقة بالمیزانیةالمتعلقة بالمیزانیة

آجال : 1المؤشر

نشر المعطیات  

الخاصة بمتابعة 

  تنفیذ المیزانیة

      

: 2المؤشر 

دوریة صدور 

الخاصة التقاریر 

بمتابعة تنفیذ 

  المیزانیة

      

  
  
  
  
  

عدد : 1المؤشر
البرامج المحددة 

 بأمر

  

  

  

39  

مواصلة اإلحاطة  -

بالوزارات عبر تكثیف 

حصص التفكیر في 

  البرامج

مواصلة العمل على  -
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دعم تركیز دعم تركیز   :  4.4الھدف 

منظومة التصرف في منظومة التصرف في 

  المیزانیة حسب األھدافالمیزانیة حسب األھداف

  التكوین

إعداد األوامر المحددة  -

  للبرامج

عدد :2المؤشر 
األھداف 

المصادق علیھا 
من طرف لجان 
المتابعة والتقییم 

 بالوزارات 

  

  

  

40  

إعداد برنامج مفصل  -

إلعادة التفكیر في 

األھداف الواردة 

بمشاریع القدرة على 

  األداء

تكثیف حلقات التفكیر  -

  والمراجعة

العمل مع مختلف  -

الوزارات على 

استصدار المقررات 

  زمةالال

مواصلة العمل على  -

  التكوین

  

عدد :   3مؤشر 
المؤشرات 

المصادق علیھا 
من طرف لجان 
المتابعة والتقییم 

  بالوزارات  

  

  

  

  

  

  

80  

إعداد برنامج مفصل  -

إلعادة التفكیر في 

المؤشرات الواردة 

بمشاریع القدرة على 

  األداء

تكثیف حلقات التفكیر  -

  والمراجعة

العمل مع مختلف  -

ارات على الوز

استصدار المقررات 
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  الالزمة

مواصلة العمل على  -

  التكوین

عدد : 4مؤشر 
األدلة ووثائق 
  العمل المشورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  10  

  

  

تأطیر فرق العمل  -

وحثھا على تدعیم دوریة 

  االجتماعات

العمل على مزید تمثیل  -

  الوحدة بفرق العمل

العمل على استصدار -

مقررات جدیدة لفرق 

تحدد المسؤولیات  العمل

  بأكثر دقة

العمل على تسرع  -

إمضاء اتفاق عمل جدید 

  مع االتحاد األوروبي

استغالل اإلمكانیات  -

المتاحة من طرف من 

  OCDEمنظمة 

استغالل 

الموارد 

المتاحة في 

إطار 

االتفاقیات 

مع 

المنظمات 

  الدولیة
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ӀӀӀӀӀӀ..نفقات البرنامجنفقات البرنامج  
 ::نفقات البرنامجنفقات البرنامج  --1.31.3

 ما قدره   2016اإلعتمادات المقترحة لبرنامج مصالح المیزانیة لسنة  بلغت جملة
أي نسبة تطّور تبلغ  2015ألف دینار خالل سنة   5608 ألف دینار مقابل 6670

19 %  
  : وتتوّزع میزانیة البرنامج حسب نوعیة النفقة كما یلي

  
  تطّور إعتمادات برنامج  مصالح المیزانیة 

 )بحساب أ د(

 مجبیان البرنا

-2015( نسبة التطور  2016تقدیرات  المالیة ق إنجازات
2016( 

2014 
)1( اعتمادات  2015

 التعهد
اعتمادات 

 )2(الدفع 

 ( %)النسبة  المبلغ

 (2) - (1) (1) / (1) -
(2) 

نفقات : العنوان األّول 
 %23 1212 6475 6564 5263 5248 التصّرف

 %22 1063 5790 5840 4727 4717 التأجیر العمومي
 %33 149 600 639 451 531 وسائل المصالح
 0 0 85 85 85 0 التدخل العمومي

 %43 150- 195 234 345 8نفقات التنمیة: العنوان الثاني
 %43 150- 195 234 345 8 اإلستثمارات المباشرة

 %43 150- 195 234 345 8 على الموارد العامة للمیزانیة
یة على موارد القروض الخارج

 0 0 0  0 0 الموظفة

 0 0 0  0 0 التمویل العمومي
 0 0    0 على الموارد العامة للمیزانیة

على موارد القروض الخارجیة 
  0    0 الموظفة

 0 0 0  0 0 صنادیق الخزینة
 %19 1062 6670 798 6 5608 5256 مجموع البرنامج
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  --20162016المیزانیة المیزانیة   إطار النفقات على المدى المتوسط لبرنامج مصالحإطار النفقات على المدى المتوسط لبرنامج مصالح  --2.32.3

20182018::  
أد وقدرت أد وقدرت   66706670لبرنامج مصالح المیزانیة لبرنامج مصالح المیزانیة   20162016بلغت جملة إعتمادات الدفع لسنة بلغت جملة إعتمادات الدفع لسنة 
ألف دینار ألف دینار   70097009بـبـو و ألف دینار ألف دینار   68756875ــبب  20172017جملة إعتمادات البرنامج لسنة جملة إعتمادات البرنامج لسنة 

  20162016بـبـمقارنة مقارنة   20172017بالنسبة لسنة بالنسبة لسنة % % 33غ  غ  أي بنسبة تطور ستبلأي بنسبة تطور ستبل  20182018بالنسبة لسنة بالنسبة لسنة 
  ..20182018ـسنة ـسنة مقارنة بمقارنة ب  20172017بالنسبة لسنة بالنسبة لسنة % % 22وو

                                                                                                    

                20182018  --20162016  ::لبرنامج مصالح المیزانیة لبرنامج مصالح المیزانیة المدى المدى   إطار النفقات متوسطإطار النفقات متوسط

 )بحساب أ د(  

 البـیـــان
 المالیة. ق إنجــــازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 629 6 616 6 475 6 263 5 5248 875 3 286 4 نفقات التصرف

I - 833 5 858 5 790 5 727 4 4717 400 3 286 3 التأجیر العمومي 

 833 5 858 5 790 5 727 4 4717 400 3 286 3 على الموارد العامة للمیزانیة

 710 673 600 451 531 475 000 1 وسائل المصالح- اا 

 710 673 600 451 531 475 000 1 على الموارد العامة للمیزانیة
 التدخل العمومي- ااا

 
0 0 85 85 85 86 

 على الموارد العامة للمیزانیة
   

85 85 85 86 

        على موارد صنادیق الخزینة
 380 259 195 345 8 50 86 نفقات التنمیة

I - 380 259 195 345 8 50 86 االستثمارات المباشرة 

 380 259 195 345 8 50 86 على الموارد العامة للمیزانیة

II - التمویل العمومي 
   

0 0 0 
 

        على موارد صنادیق الخزینة
 009 7 875 6 6670 5608 5 256 925 3 372 4 4مجموع البرنامج 
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  بطاقات مؤشرات قیس األداء 
  "مصالح المیزانیة" لبرنامج 
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  بطاقة المؤشر - 1
  1.1.0.4:المؤشررمز 

 الفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیة :تسمیة المؤشر
 12/05/2015:  تاریخ تحیین المؤشر

 
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر        
 
 مصالح المیزانیة :الذي یرجع إلیه المؤشر البرنامج - 1
 ال شيء :الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر البرنامج - 2
 تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة :الذي یرجع إلیه المؤشرالهدف  - 3
نسبة  الفارق بین جملة الموارد الجبائیة المنجزة مقارنة بتقدیرات الموارد المدرجة بقانون   :تعریف المؤشر - 4

 .المالیة
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر - 5
 مؤشر جودة  :طبیعة المؤشر - 6
 ال شيء ...):حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  - 7

 
ӀӀ - اصیل الفنیة للمؤشرالتف 

 

هو القیمة المحققة للموارد الجبائیة و  xباعتبار            :طریقة احتساب المؤشر - 1

 .هو جملة الموارد الجبائیة المقدرة بقانون المالیة  
 نسبة مائویة :وحدة المؤشر - 2
جملة الموارد المقدرة في إطار قانون المالیة و وارد الجبائیة جملة الم :المعطیات األساسیة لالحتساب المؤشر - 3

 . الجبائیة المحققة فعلیا
 تقریر حول تنفیذ میزانیة الدولة: :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 4
 منظومة رفیق :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 5
 )n+1(من شهر مارس للسنة ابتداء ،  nبالنسبة للسنة  :تاریخ توفر المؤشر - 6
 %0.5  :القیمة المستهدفة للمؤشر - 7
 .التوازناتالمدیر العام للموارد و  :عن المؤشر بالبرنامجالمسؤول  -8
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ӀӀӀ -قراءة في نتائج المؤشر 
 

 .)االنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج  -1
 

 
 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر - 2
وز عدید العوامل نظرا لصعوبة الظرف االقتصادي وبر  2013و 2012شهد المؤشر تذبذبا حسب إنجازات   

یعود باألساس إلى تحیین الموارد في قانون المالیة  2014نالحظ تحسنا في المؤشر بالنسبة لسنة . الطارئة 
انخفاض المؤشر .  %0.5والهدف هو تقلیص هذا المؤشر على المدى المتوسط لیصبح قریبا من . التكمیلي 

  .رضیات األساسیة والظرفیةوتقلیصه هو دلیل علي جودة التقدیرات وحسن اختیار الف
 
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 

  
 

مزید التعمق في دراسة الفرضیات التي تؤثر بصفة : أهم األنشطة المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر  - 4
 ٕانهاء إعداد األنموذج القیاسي للتنبؤ الذي یلم بكلعداد تقدیرات الموارد الجبائیة و مباشرة أو غیر مباشرة في إ
 .نجاعتهات ویمكن من تحسین جودة المؤشر و الفرضیات المتدخلة في التقدیر 

خذ في یقدم المؤشر تقییما لتقدیرات جملة الموارد الجبائیة دون األ :تحدید أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر - 5
 .أیها لم یتم تقدیره بصورة سلیمةاالعتبار مختلف عناصرها وتبیین أیها كان األحسن تقدیرا و 

 الوحدة مؤشرات قیس األداء
قانون مالیة  إنجازات

2015 

  اتتقدیر 

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

الفارق بین التقدیرات : 1المؤشر

 واالنجازات في الموارد الجبائیة
% 2.0 1.6 0.06 1.4 1.2 1.0 0.8 
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  بطاقة المؤشر - 2

    2.1.0.4 :المؤشررمز 
 الفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الدیوانیة :تسمیة المؤشر

  12/05/2015:  تاریخ تحیین المؤشر
Ӏ - الخصائص العامة للمؤشر       

 
 مصالح المیزانیة :الذي یرجع إلیه المؤشر البرنامج -1
 شيءال  :الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر البرنامج -2
 تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة :الذي یرجع إلیه المؤشرالهدف  -3
 .یة المرتبطة بالتوریدهو نسبة الفارق بین التقدیرات الواردة بقانون المالیة واالنجازات المتعلقة بالمداخیل الجبائ :تعریف المؤشر -4
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر -5
 مؤشر جودة :طبیعة المؤشر -6
 ال شيء ...):ت، حسب اإلدارات الجهویةحسب الجها(التفریعات  -7
 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

هو   هو القیمة المحققة للموارد الدیوانیة و  xباعتبار     :طریقة احتساب المؤشر - 1
 .الدیوانیة المقدرة بقانون المالیة جملة الموارد

 نسبة مائویة :وحدة المؤشر - 2
 القیمة المقدرة والمنجزة  لجملة الموارد المرتبطة بالنظام الدیواني  :لالحتساب المؤشر المعطیات األساسیة - 3
 تقریر حول المبادالت التجاریة :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة لالحتساب المؤشر - 4
 منظومة سنداأتى البیانات من وزارة التنمیة و تت :مصدر المعطیات األساسیة لالحتساب المؤشر - 5
 )n+1(ابتداء من شهر مارس للسنة ، nبالنسبة للسنة  :المؤشرتاریخ توفر  - 6
 %0.5 :القیمة المستهدفة للمؤشر - 7
 .التوازناتالمدیر العام للموارد و  :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
  

ӀӀӀ - قراءة في نتائج المؤشر 
 

 )االنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج  -1

 قانون مالیة  إنجازات الوحدة مؤشرات قیس األداء 

2015 
  تقدیرات

2012 2013 2014 2016 20172018 

الفارق بین :  2المؤشر 
التقدیرات واالنجازات في 

 الموارد الدیوانیة

% 13.2 0.2 2 0.8 0.6 0.5 0.5 
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 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر - 2

تأثرت الموارد الدیوانیة بتغیر  2014لكن في  2013ات في شهد المؤشر انخفاضا دل على تحسن جودة التقدیر 
، وعدم تحقیق المردود المرتقب لبعض االجراءات الواردة في )سعر صرف الدوالر(الفرضیات االقتصادیة من جهة 

 .قانون المالیة التكمیلي من جهة أخرى
. الموارد الجبائیة المتعلقة بنظام التورید وقد تم تحدید التقدیرات بالنسبة لهذا المؤشر بهدف تحسین وتطویر تقدیرات

وسیتم ابتداء من تقدیرات . كلما انخفض المؤشر كلما دل ذلك على جودة التقدیرات المقدمة بالنسبة للمداخیل الدیوانیة
  .االعتماد على األنموذج القیاسي للتبؤ الذي تم إعداده بالتعاون مع االتحاد األروبي 2016سنة 

  
 :المؤشر رسم بیاني لتطور -3
  

 
 

 
مزید التعمق في دراسة الفرضیات التي تؤثر بصفة : أهم األنشطة المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر  -4

مباشرة أو غیر مباشرة في إعداد تقدیرات الموارد المرتبطة بالنظام الخارجي و انهاء إعداد األنموذج القیاسي للتنبؤ 
 .تقدیرات و یمكن من تحسین جودة المؤشر ونجاعتهالذي یلم بكل الفرضیات المتدخلة في ال

ال یكشف المؤشر إذا كانت له داللة سلبیة عن جودة التقدیرات عن   :تحدید أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر -5
 مكان الخلل من مكونات الموارد الدیوانیة من معالیم دیوانیة أو أداء على القیمة المضافة أو معالیم االستهالك
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 ـــــاقــة المؤشـــــــّربط-3
  

1.2.0.4: رمز المؤشر  
الفارق بین التقدیرات واالنجازات  بالنسبة لنفقات التصرف :تسمیة المؤشر  

         2015-05-21: تاریخ أخر تحیین  
                             
Ӏ-الخصائص العامة للمؤشر:        
 
 میزانیةمصالح ال: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر - 1
 ال شئ: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر - 2
 تطویر جودة نفقات الدولة  : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر - 3
یمثل نسبة الفارق بین اإلنجازات والتقدیرات المرسمة بقانون المالیة بالنسبة لنفقات التصرف : تعریف المؤشر - 4

یر المصالح العمومیة والتدخل العمومي باعتبار نفقات الدعم نفقات التأجیر العمومي وتسی: ویقصد بنفقات التصرف
 .ونفقات الحسابات الخاصة في الخزینة

  مؤشر نتائج: نوع المؤشر - 5
 مؤشر جودةطبیعة المؤشر  - 6
 ال شئ -...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهویة: ( لتفریعاتا - 7

 
ӀӀ- الخصائص الفنیة للمؤشر 

   

هي   هي جملة انجازات نفقات التصرف و xباعتبار    :طریقة احتساب المؤشر - 1
 .جملة تقدیرات نفقات التصرف

 % نسبة مائویة: وحدة المؤشر - 2
تقدیرات وانجازات نفقات التصرف لمیزانیة الدولة بما في ذلك النفقات : المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر - 3

 ونفقات الدعم المحمولة على الحسابات الخاصة في الخزینة
 .تقریر حول تنفیذ میزانیة الدولة: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 4
 منظومة أدب وأمد: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر مصدر - 5
 n+1بدایة من مارس لسنة  :تاریخ توفر المؤشر - 6
 % 2 :القیمة المستهدفة للمؤشر - 7
 .ئة العامة للتصرف في میزانیة الدولةرئیس الهی :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج - 8
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ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر  
 

 )اإلنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج - 1
 

  ق م التقدیرات

2015  

 اإلنجازات
 مؤشر قیس األداء الوحدة

2018 2017 2016 2014 2013 2012 

واالنجازات  بالنسبة لنفقات التصرفالفارق بین التقدیرات  % 1.0 3.2 1.7 2.6 2.3 2 1.7  
 
 

بلغ الفارق بین تقدیرات وٕانجازات نفقات التصرف بالنسبة  :بالمؤشر تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة - 2
ویعود هذا االنجاز إلى تحیین نفقات التصرف  1.7إلى  2014انخفض خالل سنة و %  3.2نسبة  2013لسنة 

  .2014أوت  19المؤرخ في  54المصادق علیه بمقتضى القانون عدد  2014لسنة  ضمن قانون المالیة التكمیلي
 :لتطور المؤشر رسم بیاني - 3
  

  
 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 4
 تنظیم دورات تكوینیة ألعوان في تقنیات التقدیر -
 تنظیم اجتماعات دوریة لمتابعة تنفیذ النفقات -
  إعداد دلیل إجراءات -
  :تحدید أهم النقائص المتعلقة  بالمؤشر - 5
 تتحمل الوزارات الجزء األكبر من مسؤولیة اإلنجاز -
 .غیاب طریقة عمل موحدة بین مختلف المتصرفین في میزانیة الدولة -
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  بطـــــاقة المؤشـــــــــّر -4

  
 2.2.0.4: رمز المؤشر

  ة لنفقات التنمیة المحمولة على میزانیة الدولةالفارق بین التقدیرات واالنجازات  بالنسب :تسمیة المؤشر
  .  2015-05-21: تاریخ أخر تحیین

                                                                                                           
                       

Ӏ-الخصائص العامة للمؤشر        
 مصالح المیزانیة: ع إلیه المؤشرالبرنامج الذي یرج -1
 ال شئ: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر -2
 تطویر جودة نفقات الدولة  : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر-3
بالنسبة لنفقات  هو نسبة الفارق بین اإلنجازات والتقدیرات التي تم ضبطها بقانون المالیة: تعریف المؤشر -4

ونفقات ) على موارد العامة للمیزانیة(االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي : نفقات التنمیةوالمقصود ب. التنمیة
 الحسابات الخاصة في الخزینة

 مؤشر نتائج: نوع المؤشر -5
 مؤشر جودةطبیعة المؤشر  -6
  ال شئ -...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهویة: ( لتفریعاتا-7
  

 
ӀӀ- الخصائص الفنیة للمؤشر 

 

هي جملة انجازات نفقات التنمیة المحمولة على  xباعتبار   :طریقة احتساب المؤشر - 1

 هي جملة تقدیرات نفقات التنمیة المحمولة على میزانیة الدولة  میزانیة الدولة   و 
 % نسبة مائویة: وحدة المؤشر - 2
 ات نفقات التنمیة لمیزانیة الدولة تقدیرات وانجاز : المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر - 3
 تقریر حول تنفیذ میزانیة الدولة :: طریقة تجمیع المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر - 4
 منظومة أدب و أمد: المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر مصدر - 5
 n+1بدایة من مارس لسنة  :تاریخ توفر المؤشر - 6
 % 7 :القیمة المستهدفة للمؤشر - 7
 .رئیس الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة :البرنامجالمسؤول عن مؤشر  - 8
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ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر  
 )اإلنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج -1
 

 
 
 

: دوریة المؤشر الوحدة االنجازات 2015 التقدیرات  

2018 2017 2016 2014 2013 2012 

الفارق بین التقدیرات واالنجازات  بالنسبة      % 26.6 8.6 10.8 7.75 7.5 7 6.75

التنمیة       لنفقات 
 

   :بالمؤشر تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة -2
التنمیة والتقدیرات  بالنسبة لهذا المؤشر حیث بلغ الفارق بین انجازات نفقات  %74تم تسجیل نسبة انجاز في حدود 

  .2014مقدر سنة  %8مقابل  10.8%
طول  -عزوف مقاولین - امنیة -مشاكل عقاریة(ویعود ذلك إلى تأخیر أو تعطل انجاز العدید من المشاریع بالجهات 

  ...طاقة انجاز الوزارات -إجراءات الصفقات العمومیة
 :لتطور المؤشر رسم بیاني -3

 

 
 

 :للمؤشر هم االنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودةأ -4
 إرساء متابعة دوریة النجاز المشاریع - 
 تنظیم دورات تكوینیة ألعوان في تقنیات التقدیر - 
 عدم ترسیم مشاریع جدیدة قبل تسویة المشاكل العقاریة والتقدم في الدراسات - 
 تقییم موضوعي لقدرة الوزارات على انجاز المشاریع المبرمجة - 
 إعداد دلیل إجراءات - 
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 :المتعلقة  بالمؤشر تحدید اهم النقائص  -5
 .تتحمل الوزارات الجزء األكبر من مسؤولیة اإلنجاز  - 
 ترسیم مشاریع غیر قابلة للتنفیذ خالل السنة المعنیة - 
تعتبر المشاریع الجهویة منجزة لمجرد تفویض اإلعتمادات للجهات ولیس إنجاز : إشكالیات حول متابعة تنفیذ المشاریع الجهویة - 

 حقیقي لهذه المشاریع
 .ب طریقة عمل موحدة بین مختلف المتصرفین في میزانیة الدولةغیا - 
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  بطـاقة المؤشــّر - 5

  
 

 3.2.0.4 :رمز المؤشر
التنمیة المحمولة على القروض الخارجیة الفارق بین التقدیرات واالنجازات  بالنسبة لنفقات  :تسمیة المؤشر

  الموظفة
  .  2015-05-22: تاریخ أخر تحیین

                                                                                                          

        
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر         
 مصالح المیزانیة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر -1
 شئ ال: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر -2
 تطویر جودة نفقات الدولة  : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر -3
بالنسبة لنفقات التنمیة هو نسبة  الفارق بین اإلنجازات والتقدیرات المدرجة بقانون المالیة : تعریف المؤشر -4

 .المحمولة على القروض الخارجیة الموظفة
 مؤشر نتائج: نوع المؤشر -5
 مؤشر جودةطبیعة المؤشر  -6

  .حسب الجهة المنفذة لمشاریع الدولة -...)دارات الجهویةحسب الجهات، حسب اإل: ( لتفریعاتا - 6
 

 
ӀӀ- الخصائص الفنیة للمؤشر 
 

هي جملة انجازات نفقات التنمیة المحمولة على  xباعتبار   :طریقة احتساب المؤشر - 1

 .رات نفقات التنمیة المحمولة على القروض الخارجیة الموظفةهي جملة تقدی  القروض الخارجیة الموظفة   و
 % نسبة مائویة: وحدة المؤشر - 2
المحمولة على القروض الخارجیة تقدیرات وانجازات نفقات التنمیة : المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر - 3

 .الموظفة
 ة الدولةتقریر حول تنفیذ میزانی :: طریقة تجمیع المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر - 4
 منظومتي سیاد و أ د ب: المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر مصدر - 5
 n+1بدایة من جوان لسنة  :تاریخ توفر المؤشر - 6
 % 15 :القیمة المستهدفة للمؤشر - 7
  المدیر العام لمتابعة تأدیة النفقات على القروض الخارجیة الموظ :المسؤول عن مؤشر البرنامج - 8
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ӀӀӀ - قراءة في نتائج المؤشر 

  
 )اإلنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج -1

 
 التقدیرات

2015 
 االنجازات

:دوریة المؤشر الوحدة  
2018 2017 2016 2014 2013 2012 

15.0 20.0 23.0 25  -  -  - % 
الفارق بین التقدیرات واالنجازات  بالنسبة لنفقات 

المحمولة على القروض الخارجیة  التنمیة
 الموظفة

إن اإلرتفاع النسبي للفارق بین تقدیرات وٕانجازات نفقات : تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر -2
التنمیة المحمولة على القروض الخارجیة الموظفة یرجع یاألساس إلى خصوصیة هذه النفقات والتي تتم تأدیتها 

توى التقدیرات من جهة وكذلك إنجاز وتسویة النفقات عبر حسب إجراءات إستثنائیة من شأنها التأثیر على تحدید مس
 . من جهة أخرى ″أدب″و  ″سیاد″منظومتي 

كما أن اإلنخفاض النسبي للمؤشر دلیل على تحسن نسق إنجاز مشاریع التنمیة الممولة بقروض خارجیة وتطور 
 . ″أدب″و  ″سیاد″عبر منظومتي إیجابي لعملیات التسویة لهذه النفقات 

  
  :م بیاني لتطور المؤشررس - 3
  

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018
  

  

 
 :هم االنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأ - 4
الموظفة توفیر الحلول اإلجرائیة والفنیة المالئمة لتحسین نسق تسویة النفقات المحمولة على القروض الخارجیة  -

 .″أدب″و ″سیاد″منظومتي ضمن 
اریع بهدف تحسین نسق تسویة النفقات المحمولة على ضبط برنامج مساندة ومتابعة للجهات المنفذة للمش -

 ..″أدب″و ″سیاد″منظومتي ضمن الموظفة القروض الخارجیة 
 تركیز منظومة في تقنیات التقدیر -
 .الموظفةمراجعة تقنیات التقدیرات المتعلقة بالنفقات المحمولة على القروض الخارجیة  -



184 
 

 .الموظفةالقروض الخارجیة  إعداد دلیل إجراءات في منظومة تأدیة النفقات على -
  
 :بالمؤشر  تحدید اهم النقائص المتعلقة -5
تتحمل الوزارات والهیاكل المنفذة لمشاریع الدولة الجزء األكبر من مسؤولیة إنجازوتسویة النفقات المحمولة   -

 .على القروض الخارجیة الموظفة
العملة الصعبة بالتقدیرات المرسمة بقانون تأثیر تطور أسعار الصرف على عدم تطابق حجم النفقات المقومة ب -

 .المالیة
  .عدم توفر اإلمكانیات البشریة والمادیة الضروریة لمتابعة تأدیة النفقات على القروض الخارجیة الموظفة
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  بطاقة المؤشر - 6

  1.3.0.4: المؤشررمز 
 آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة :المؤشرتسمیة 
 12/05/2015:  تحیین المؤشرتاریخ 

                      
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر        
 
 مصالح المیزانیة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر - 1
 ال شئ: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر - 2
 تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة :  الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر - 3
یتمثل المؤشر في احتساب آجال نشر المعطیات اإلحصائیة حول متابعة تنفیذ میزانیة : : تعریف المؤشر - 4

و تحتوي هذه النشریة على النتائج الوقتیة لتنفیذ .الدولة التي تنشر في شكل نشریة شهریة على موقع وزارة المالیة
 .میزانیة الدولة

 مؤشر نتائج: نوع المؤشر - 5
 نجاعةمؤشر طبیعة المؤشر  - 6
  ال شئ -...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهویة( لتفریعات ا - 7

 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 
احتساب عدد األیام الفاصلة بین نهایة الشهر المعني بالنشریة اإلحصائیة  وتاریخ  :طریقة احتساب المؤشر - 1

 نشر النشریة اإلحصائیة الشهریة
 الیوم: : وحدة المؤشر - 2
المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة في بوابة وزارة تاریخ نشر  :ة الحتساب المؤشرالمعطیات االساسی - 3

 المالیة
نشریة إحصائیة شهریة تتعلق بمتابعة النتائج الشهریة  :: طریقة تجمیع المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر - 4

 لتنفیذ میزانیة الدولة
 زارة المالیةموقع و : المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر مصدر - 5
 .في نفس یوم نشر البیانات :تاریخ توفر المؤشر - 6
 یوما 25 :القیمة المستهدفة للمؤشر - 7
 .المدیر العام للموارد والتوازنات :المسؤول عن مؤشر البرنامج - 8
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ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر 

 
 

 )االنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة  النتائج  -1

 
شهدت آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ   :رات االنجازات الخاصة بالمؤشریتقدتحلیل النتائج و  -2

دولة انخفاضا دل على سعي اإلدارة الى تسریعها في إطار دعم الشفافیة و توفیر المعلومة للمستعمل في میزانیة ال
  .أقرب اآلجال

 
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
 

 
 

تنظیم وتدعیم فریق العمل لمزید السرعة في إعداد  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر -4
 .اآلجال و مزید التنسیق مع اإلدارات مصدر المعطیات البیانات ونشرها في أقصر

 
  :/تحدید أهم النقائص  المتعلقة بالمؤشر -5

      
  
  
  

  م.ق إنجازات الوحدة مؤشرات قیس األداء

2015 

  تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

أجال نشر المعطیات الخاصة : 1المؤشر

 بمتابعة تنفیذ المیزانیة

 25 25 30 30 49 45   45 یوم
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  بطاقة المؤشر- 7
  

  2.3.0.4: المؤشررمز 
 دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة :تسمیة المؤشر

 12/05/2015:  تاریخ تحیین المؤشر
 

Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر       
 
 مصالح المیزانیة: لبرنامج الذي یرجع إلیه المؤشرا - 1
 ال شئ: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر - 2
 تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة :  الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر - 3
لعمومیة الذي یبین یتمثل في احتساب المدة الزمنیة الالزمة لنشر التقریر السنوي للمالیة ا: تعریف المؤشر - 4

ومقارنتها بما تم تقدیره خالل نفس الفترة مبرزا في نفس الوقت ) 1-س(نتائج تنفیذ میزانیة الدولة خالل السنة 
 .اإلجراءات والتدابیر المتخذة قصد الحـفاظ على التوازنات المالیة العامة

 مؤشر نتائج: نوع المؤشر - 5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر - 6
 ال  -: ...)لجهات ، حسب االدارات الجهویةحسب ا( لتفریعات ا - 7
 شئ ال: التفاصیل الفنیة للمؤشر - 8

 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة 

 
احتساب عدد األشهر الفاصلة بین نهایة السنة المعنیة بالتقریر وتاریخ نشر التقریر  :طریقة احتساب المؤشر - 1

 بموقع وزارة المالیة 
 الشهر :وحدة المؤشر - 2
 المالیةتاریخ نشر التقریر بموقع وزارة  :المؤشر المعطیات االساسیة الحتساب - 3
 تقریر سنوي للمالیة العمومیة  :طریقة تجمیع المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر - 4
 موقع وزارة المالیة: المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر مصدر - 5
 .في نفس یوم نشر التقریر :تاریخ توفر المؤشر - 6
 أشهر 9 :القیمة المستهدفة للمؤشر - 7
 .المدیر العام للموارد والتوازنات :لمسؤول عن مؤشر البرنامجا - 8
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ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر 
 

 )التقدیرات الخاصة بالمؤشراالنجازات و (سلسلة  النتائج  -1

 

 :رات االنجازات الخاصة بالمؤشریتقدتحلیل النتائج و  - 2
شهدت دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة تأخیرا  في السنوات األخیرة یرجع لعدید األسباب من أهمها 

التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة تسریع آجال نشر  إلىتسعى اإلدارة و . توفر المعلومة و صعوبة الوضع العام بالبالد 
 .الحوكمة المفتوحةر االنخراط في منظومة الشفافیة و و تنظیم دوریة صدورها في إطا

إال أن هذا التقریر . 2013نشر التقریر المتعلق بالمالیة العمومیة لسنة  2014إلى أنه تم خالل سنة  اإلشارةتجدر و 
للمالیة العمومیة المتعلقة باإلدارات المركزیة و تم نشره بصفة وقتیة في انتظار  2013ا لنتائج سنة یمثل ملخص

استكمال التقریر السنوي حول النتائج المجمعة بین اإلدارة المركزیة وصنادیق الضمان االجتماعي والجماعات 
نتائج صنادیق الضمان االجتماعي التي إن و یعود ذلك أساسا لصعوبة الحصول على المعطیات المتعلقة ب. المحلیة

 .توفرت تكون في شكل إجمالي دون أي تفاصیل مما یعیق عملیة إعداد التقریر في اآلجال المحددة
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
 

تدعیم فریق العمل لمزید السرعة في إعداد التقاریر  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر -4
 ا في اآلجال المحددةونشره

  /:تحدید أهم نقائص المؤشر -5

 الوحدة مؤشرات قیس األداء
 قانون مالیة إنجازات

2015 

  تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

التقاریر  دوریة صدور: 2المؤشر 

 الخاصة بمیزانیة الدولة
 9 9 12 15 6.5 24 18 شهر
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
  
  عدد البرامج المحددة بأمر.: 1.4.0.4المؤشر مزر 

 عدد البرامج المحددة بأمر :تسمیة المؤشر
  .31/12/2015 :تاریخ تحیین المؤشر

  
 
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  

 میزانیةمصالح ال: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .8
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .9

 دعم تركیز منظومة التصرف حسب األهداف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .10
یحتسب هذا المؤشر عدد البرامج التي تم تحدیدها بأمر حكومي مهما كانت : تعریف المؤشر .11

 .الوزارة
 مؤشر نتائج:نوع المؤشر .12
 مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر .13
 ال تفریعات...): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(ات التفریع .14

  
  
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 عملیة جمع): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .8
 برنامج: وحدة المؤشر .9

 عدد البرامج الواردة بمجموع األوامر المحددة للبرامج: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .10
 ) الرائد الرسمي(وثیقة قانونیة : الحتساب المؤشر طریقة تجمیع المعطیات األساسیة  .11
 المطبعة الرسمیة: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .12
  سنوي: تاریخ توّفر المؤشر .13
 برنامج Valeur cible de l’indicateur :(100(القیمة المستهدفة للمؤشر  .14
منظومة التصرف في وحدة التصرف حسب األهداف لتركیز : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .15

 .المیزانیة حسب األهداف
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III- رقراءة في نتائج المؤش  
  مؤشروالتقدیرات الخاصة بال) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -4
 

اصدار أمر تحدید برامج  2014تم خالل سنة : النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر تحلیل - 5
وزارات الدفعة األولى وتم المصادقة على مشروع أمر وزارات الدفعة الثانیة بمجلس وزاري ومن 

دید برامج فسیتم العمل على تح 2017أما خالل سنة . 2016أو بدایة  2015النتظر صدوره نهایة 
 .وزارات الدفعة الثالثة

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -6
  
 

  
 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 7
  مواصلة اإلحاطة بالوزارات عبر تكثیف حصص التفكیر في البرامج - 
  مواصلة العمل على التكوین - 
  اعداد األوامر المحددة للبرامج - 
 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  - 8

 
یعتبر المؤشر ذو طابع كمي وال یأخذ بعین االعتبار جودة البرامج ومدى تمثیلیتها للسیاسات العمومیة 

  .أو تكابقها مع المبادئ العانة للتصرف في المیزانیة حسب االهداف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م ق  اإلنجازات  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
2015  

  التقدیـرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

 100 79 39 20 20 0 0 هدف  عدد البرامج المحددة بأمر
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   بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء  

  

  ادق علیها من طرف لجان المتابعة والتقییم بالوزاراتعدد األهداف المص: 2.4.0.4 المؤشر رمز
 علیها من طرف لجان المتابعة والتقییم بالوزارات المصادقعدد األهداف  :تسمیة المؤشر

  .31/12/2015 :تاریخ تحیین المؤشر
  
 
I- الخصائص العامة للمؤشر  

 مصالح المیزانیة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :رجع إلیه المؤشرالبرنامج الفرعي الذي ی .2
 دعم تركیز منظومة التصرف حسب األهداف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
یحتسب هذا المؤشر عدد األهداف التي تمت المصادقة علیها من طرف لجان : تعریف المؤشر .4

 متابعة وتقییم أعمال وحدات التصرف حسب االهداف بالوزارات
 مؤشر نتائج:نوع المؤشر .5
 ر نجاعةمؤش :طبیعة المؤشر .6
 ال تفریعات...): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 عملیة جمع): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
 هدف: وحدة المؤشر .2
عدد االهداف الواردة بمحاضر الجلسات للجان المتابعة : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3

 اخلیةوالتقییم أو بمقررات د
 محاضر جلسات و مقررات : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4
 مختلف الوزارات: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
  سنوي: تاریخ توّفر المؤشر .6
 هدف Valeur cible de l’indicateur :(300(القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
رف حسب األهداف لتركیز منظومة التصرف في وحدة التص: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 المیزانیة حسب األهداف
 

III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  - 9
 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2015  
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
عدد األهداف المصادق علیها من طرف 
  لجان المتابعة والتقییم بالوزارات

 120 80 40 0 0 0 0 هدف
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ستشرع وحدة التصرف حسب األهداف : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -10
في مراجعة أهداف برامج الوزارات وذلك بغرض التأكد من مطابقتها بما ورد  2016ابتداءا من سنة 
تعمل الوحدة خالل السنوات المقبلة على مراجعة أهداف حوالى وس. 2012لسنة  42بالمنشور عدد 

اهداف على اقصى تقدیر  3بنیت هذه التوقعات على أساس احتساب معدل . (وزارات في السنة 3
 .)برامج لكل وزارة 4لكل برنامج و 

 
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -11

 
 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -12
  د برنامج مفصل إلعادة التفكیر في األهداف الواردة بمشاریع القدرة على األداءاعدا - 
  تكثیف حلقات التفكیر والمراجعة - 
  العمل مع مختلف الوزارات على استصدار المقررات الالزمة - 
  مواصلة العمل على التكوین - 

 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  -13
 

صادق علیها من قبل لجان المتابعة والتقییم أو من قبل الوزیر المعني التزاما یمثل عدد األهداف الم
صریحا بما ورد بمشروع القدرة على األداء للوزارة عیر أنه یمكن لى مستوى نتیجة على اعتبار أن 

 . ارتفاع قیمة المؤشر ال یمكن أن تضمن تغییرا في حیاة المواطن ودافع الضرائب
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 اقة مـؤشــــر قیس أداءبطـ

  
 

  عدد المؤشرات المصادق علیھا من طرف لجان المتابعة والتقییم بالوزارة: 3.4.0.4 المؤشر رمز
 عدد المؤشرات المصادق علیھا من طرف لجان المتابعة والتقییم بالوزارات :تسمیة المؤشر

 31/12/2015 :تاریخ تحیین المؤشر
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  

 مصالح المیزانیة: لذي یرجع إلیھ المؤشربرنامج اال .8
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 دعم تركیز منظومة التصرف حسب األھداف :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .2
یحتسب ھذا المؤشر عدد المؤشرات التي تمت المصادقة من طرف لجان المتابعة والتقییم ألعمال  :تعریف المؤشر .3

 .سب األھداف بالوزاراتوحدات التصرف ح
 مؤشر نتائج:نوع المؤشر .4
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .5
 .ال تفریعات: ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .6

 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 عملیة جمع ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
 مؤشر :وحدة المؤشر .2
شرات الواردة بمحاضر الجلسات للجان المتابعة والتقییم أو عدد المؤ: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3

 بمقررات داخلیة
  محاضر جلسات و مقررات:  رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4
 مختلف الوزارات :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
  سنوي: تاریخ توّفر المؤشر .6
 مؤشر Valeur cible de l’indicateur :(600(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7
وحدة التصرف حسب األھداف لتركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  .األھداف
III- رقراءة في نتائج المؤش  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -14

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء 
  م.ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

ادق علیھا من عدد المؤشرات المص
طرف لجان المتابعة والتقییم 

  بالوزارات
 240 160 80 0 0 0 0 مؤشر
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ستشرع وحدة التصرف حسب األھداف ابتداءا من سنة  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -15

 42ج الوزارات وذلك بغرض التأكد من مطابقتھا بما ورد بالمنشور عدد في مراجعة أھداف ومؤشرات برام 2016

وزارات في السنة  3وستعمل الوحدة خالل السنوات المقبلة على مراجعة أھداف ومؤشرات حوالى . 2012لسنة 

بنیت ھذه التوقعات على أساس احتساب معدل . (والمصادقة علیھا من طرف اللجان الخاصة بالمتابعة والتقییم

 )برامج لكل وزارة 4أھداف على اقصى تقدیر لكل برنامج و  3مؤشرین لكل ھدف، 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -16

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018

عدد المؤشرات المصادق 
علیھا

 

 :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر- 17
  اعداد برنامج مفصل إلعادة التفكیر في المؤشرات الواردة بمشاریع القدرة على األداء -
  مراجعةتكثیف حلقات التفكیر وال -
  العمل مع مختلف الوزارات على استصدار المقررات الالزمة -
  مواصلة العمل على التكوین -

 
 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أھم النقائص  18

 
یضمن ارتفاع قیمة ھذا المؤشر ارتفاع نسبة انخراط والتزام الوزارات المعنیة بما ورد في مشاریع القدرة على األداء 

لم یخضع (دون تقییم خارجي ) عن طریق ھیكل تابع لنفس الوزارة(قى معرضا لمخاطر التقییم الداخلي غیر أنھ یب
 .مما یمكن أن یفقد المؤشرات المصادق علیھا المصداقیة) لعملیة تدقیق خارجي
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  بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

 
   عدد األدلة ووثائق العمل المنشورة: 4.4.0.4 المؤشر رمز

 عدد األدلة ووثائق العمل المنجزة :تسمیة المؤشر
  .31/12/2015 :تاریخ تحیین المؤشر

 
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  

 مصالح المیزانیة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 دعم تركیز منظومة التصرف حسب األهداف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
یحتسب هذا المؤشر األدلة ووثائق العمل المنجزة من طرف الوحدة سواء عن طریق أعمال فرق : تعریف المؤشر .4

 .العمل أو عن طریق مشاریع التعاون مع الدول والمنظمات الخارجیة
 مؤشر نتائج:نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 تفریعات ال...): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7

  
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 عملیة جمع): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
 دلیل ووثیقة: وحدة المؤشر .2
 www.gbo.tnعدد األدلة ووثائق العمل المنشورة على الموقع : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
 الوحدة  احتساب یدوي من موقع: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4
 www.gbo.tn: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
  سنوي: تاریخ توّفر المؤشر .6
 ): Valeur cible de l’indicateur(القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
وحدة التصرف حسب األهداف لتركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 .األهداف
 

III- المؤشر قراءة في نتائج  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1
 

نظرا للنقلة النوعیة التي شهدها تركیز منظومة التصرف في : مؤشرتحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بال - 2
المیزانیة حسب األهداف وتفاعال مع المتطلبات الجدیدة ستعمل وحدة التصرف المركزیة بالتنسیق مع مختلف 

 .االطراف المتدخلة على اعداد مجموعة من االدلة المنهجیة في الغرض
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
 
 
 

  م.ق  اإلنجازات  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
2015  

  التقدیـرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

 16 13 10 7 5 5 5 وثیقة/دلیل  عدد األدلة ووثائق العمل المنشورة

http://www.gbo.tn
http://www.gbo.tn
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 :نشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأهم األ  -4
  تأطیر فرق العمل وحثها على تدعیم دوریة االجتماعات -
  العمل على مزید تمثیل الوحدة بفرق العمل -
  العمل على استصدار مقررات جدیدة لفرق العمل تحدد المسؤولیات بأكثر دقة-
  ألوروبيالعمل على تسرع امضاء اتفاق عمل جدید مع االتحاد ا -
 OCDEاستغالل االمكانیات المتاحة من طرف من منظمة  -
 
 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  -5

 
یمثل هذا المؤشر مؤشر نجاعة من جانب برنامج مصالح المیزانیة غیر أن كثرة األدلة ال تكون ناجعة إال إذا استعملت 

  .غرضوهو ما یمكن أن یتطلب استصدار نصوص ملزمة لل
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  الدین العمومي :5عدد  برنامج
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 .2015تولت السیدة كوثر بابیة مهمة رئیس برنامج الدین العمومي  منذ سنة 

Ӏ- تقدیم البرنامج واستراتیجیته:  
Ӏ.1- تقدیم البرنامج: 

في تحقیق  تمثل اإلدارة العامة للتصرف في الدین والتعاون المالي اإلدارة الرئیسیة
ن كل من الهیئة العامة لمیزانیة الدولة والخزینة أأهداف برنامج الدین العمومي إال 

الهدف أن خاصة و  ،العامة للبالد التونسیة یعتبران متدخلین في البرنامج وتحقیق أهدافه
النهائي للبرنامج یتمثل في متابعة ومزید التحكم في المدیونیة باعتبار ارتباطها بعوامل 

العالقة المباشرة بالتصرف في الدین العمومي وعوامل خارجیة ذات العالقة   ذات
 .بسیاسة المالیة العمومیة والظرف االقتصادي المحلي والعالمي

تتمثل المحاور الرئیسّیة الستراتیجیات برنامج الدین العمومي في تنویع مصادر الدین 
تعلقة به والعمل على تطویر وآلیاته وآجال سداده والضغط على كلفته والمخاطر الم

تصرف نشیط في الدین العمومي وذلك بهدف  وٕارساءالسوق المحلیة لسندات الدولة 
االستجابة لحاجیات المیزانیة من موارد االقتراض بالتوازي مع مزید التحكم في مستوى 
 الدیـن العمومي والتقلیص من المدیونیة التي تبقى رهینة عوامل خارجیة مختلفة وخارجة

  .نسبیا عن أداء التصرف في الدین العمومي
Ӏ.2- مهام البرنامج:  

  :تتمثل المهام األساسیة  لبرنامج الدین العمومي في ما یلي
 المحافظة على مستوى مقبول للدین على المدى المتوسط والطویل -
 متابعة مختلف المخاطر المتعلقة بالدین العمومي -
  تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة -

إرساء منظومة (غم من التطّورات المنجزة في مجال التصّرف في الدین العمومي بالر 
إعالمیة متطورة للتصرف في الدین وضبط ومتابعة جملة من المؤشرات ذات العالقة 

والتعدیالت التي أدخلت على هیكلته ...) بالدین، ومتابعة دوریة لسیولة الخزینة 
اآللیات مومي یسعي إلى اكتساب التقنیات و ومجاالت تدخله، ال یزال هیكل الدین الع

البرمجیات ر النظم و المعمول بها عالمیا في مجال التصرف النشیط في الدین وتطوی
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الخاصة به وضبط إستراتیجیة واضحة للتصرف في الدین وتطویر الســـوق الداخـلیة 
  .واعتماد جملة من اإلصالحات لذلك

  
ӀӀ -  بالبرنامجأهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة: 
ӀӀ.1 -  تقدیم أهداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج: 

  : تتمثل أهداف البرنامج في المحاور التالیة
ü                                            التحكم في تكلفة الدین العمومي 
ü       التحكم في مستوى المدیونیة             تحسین التصرف في المخاطر المتعلقة بالدین             
ü تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة 
  

 التحكم في تكلفة الدین العمومي : 1-5الهدف 
 : تقدیم الهدف -أ

تعتبر متابعة تكلفة الدین العمومي والتحكم فیه من أهم مؤشرات أداء التصرف في 
ویتمثل في الضغط على تكلفة الدین عبر التصرف النشیط وذلك . الدین العمومي

 .عمال آلیات التغطیة في الوقت المناسبباست
  :مرجع الهدف -ب

  .واحترام المعاییر الدولیةیتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج 
  : مبررات إعتماد المؤشرات -ج

    :معدل تكلفة الدین العمومي:  1المؤشر
  یمكن هذا المؤشر من متابعة تطور كلفة الدین قصد الضغط علیها

  
 

  

 الوحدة الهدف رات قیس أداء مؤش
  ت.م.ق إنجازات

2015  

 تقدیرات

2012 2013 2014 2016  2017  2018

 3.7 3.8 4.1 4.3 4.3 4.5 4.4 % معدل تكلفة الدین العمومي: المؤشر
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 تحسین التصرف في المخاطر المتعلقة بالدین: 2-5الهدف 
 : تقدیم الهدف -أ

د المخاطر التي یمكن أن تؤثر سلبا على تطور تعد حافظة الدین العمومي عرضة لعدی
حجمه وكلفته ویتعین على هیكل الدین العمومي السهر على حسن  التصرف في هذه 

  : المخاطر وذلك بـ
التحكم في مخاطر الصرف عبر الترفیع في مناب الـدین الداخــلي قدر  -        

  .اإلمكان وتنویع عمالت التداین الخارجي
فیض من مخاطر نسب الفائدة المرتبطة بالقروض ذات نسب الفائدة التخ -        
 .المتغیرة

التحكم في مخاطر إعادة التمویل من خالل التمدید في مدة تسدید الدین  -        
 .وتفادي الدین قصیر المدى

  :مرجع الهدف -ب
لتحكم في المتعلق بتكلفة الدین واالبرنامج  إستراتیجیةیتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ 

  .المخاطر المنجرة عن ذلك حسب المعاییر الدولیة
 : مبررات إعتماد المؤشرات -ج

 مناب الدین الداخلي من الدین العمومي:1المؤشر
یمكن هذا المؤشر من متابعة تطور مناب الدین الداخلي من الدین العمومي باعتبار  

  .       يأقل مخاطر مقارنة بالدین الخارجأن الدین الداخلي یتمیز ب
 مناب الدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة:2المؤشر

ذلك بمتابعة تطور مناب ر نسب الفائدة المتعلقة بالدین و إحكام التصرف في مخاط
  .الدین  الخارجي بنسب فائدة متغیرة مقارنة بحجم الدین العمومي الخارجي الباقي سداده

  معدل مدة سداد الدین العمومي:3المؤشر
مؤشر من متابعة تطور معدل مدة سداد الدین قصد إحكام التصرف في یمكن هذا ال

 .مخاطر إعادة التمویل
  معدل مدة إعادة التسعیر:4المؤشر
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الدیون ذات الفائدة المتغیرة  یمكن هذا المؤشر من متابعة تطور معدل مدة إعادة تسعیر
     .قصد التقلیص من أخطارها

  

  
  تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة: 3-5الهدف 

 : تقدیم الهدف -أ
إلى توفیر التمویالت الالزمة لتغطیة  الدولةیهدف تطویر السوق المحلیة لسندات  

تفادي اللجوء إلى االقتراض الخارجي باعتبار االقتراض و د حاجیات المیزانیة من موار 
  . المخاطر ذات العالقة به

  :مرجع الهدف -ب
حترام المعاییر الدولیة فیما یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج وا

  .یخص نسب االقتراض الداخلي والخارجي
 :مبررات إعتماد المؤشرات -ج

  في السنة         عدد المناقصات: 1المؤشر
یبرز هذا المؤشر مدى انتظام اإلصدارات بالسوق األولیة باستعمال آجال سداد مختلفة 

  .تأخذ بعین االعتبار تسدیدات أقساط الدین العمومي
 حجم التداول في السوق الثانویة         : 2المؤشر

نة وهو دلیل یمكن هذا المؤشر من  إبراز مستوى سیولة السوق الثانویة لرقاع الخزی
    .على مدى تطورها

 عدد النقاط على منحني نسب الفائدة: 3المؤشر 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قیس أداء 
ازاتإنج ت.م.ق   

2015 

 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 34 33 33.9 34.4 39.2 42.9 37.3 % مناب الدین الداخلي من الدین العمومي: 1المؤشر

 16 17 18 18 20.68 13.2 17.8 %  مناب الدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة: 2المؤشر 

7≥ 6.5 6.3 6.4 6.9 ةسن  معدل مدة سداد الدین العمومي: 3المؤشر   ≤7  ≤7  

6≥ 5 4.73 5.57 5.7 سنة  معدل مدة إعادة التسعیر:  4المؤشر   ≤6  ≤6  
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یمكــــــــــن هــــــــــذا المؤشــــــــــر مــــــــــن إرســــــــــاء منحنــــــــــى مرجعــــــــــي لنســــــــــب الفائــــــــــدة بالســــــــــوق  
  .المالیة

  

 

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 
 ت.م.ق إنجازات

2015 

 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 48 48 48 33 32 27 36 مناقصة في السنةعدد المناقصات : 1المؤشر

 25 22 20 20 20.2 20.4 28.5 %  حجم التداول في السوق الثانویة: 2المؤشر

عدد النقاط على منحني نسب : 3المؤشر 

  الفائدة
 7=< 7=< 7=< 7 7 7 6 نقطة
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ӀӀ.2 - تقدیم أنشطة البرنامج:  
  

  المؤشرات  األهداف
  تقدیرات

2016  
 األنشطة

  االعتمادات

  1-5الهدف

  التحكم في تكلفة

  الدین العمومي 

معدل تكلفة الدین  :1-1-5 شرالمؤ

 العمومي
4.1% 

    

  

  2-5الهدف 

  تحسین التصرف

  في المخاطر 

  المتعلقة بالدین

مناب الدین  : 1-2-5 المؤشر

 الدین العمومي الداخلي من
33.9% 

ال یمكن تقدیر   تعزیز آلیات تطویر السوق المالیة الداخلیة -

لمبالغ المعتمدةا

مناب الدین  :2-2-5 المؤشر

  متغیرة الخارجي بنسب فائدة

  

18% 

الفائدة  استعمال آلیات التغطیة لتثبیت نسب -

  العائمة

ال یمكن تقدیر 

المبالغ المعتمدة

معدل مدة سداد الدین  :3-2-5 المؤشر

  العمومي
الجدیدة  المباعدة بین أجال التسدید القروض-  سنوات7

  قصیرة المدى ص من إصدار السنداتوالتقلی

ال یمكن تقدیر 

المبالغ المعتمدة

معدل مدة إعادة : 4-2-5 المؤشر

  التسعیر
 سنوات 6

الفائدة  استعمال آلیات التغطیة لتثبیت نسب -

  العائمة

ال یمكن تقدیر 

المبالغ المعتمدة

  3 -5الهدف

  تطویر السوق 

  المحلیة

  لسندات الدولة 

المناقصات في عدد : 1-3-5 المؤشر

  السنة
 مناقصات 48

تأمین شفافیة وسرعة المناقصات بإرساء منظومة  -

  الكترونیة للغرض

رقاع  مراجعة كراس الشروط المختصین في-

  الخزینة

ال یمكن تقدیر 

المبالغ المعتمدة

حجم التداول في  :2-3-5 المؤشر

  السوق الثانویة
20% 

یة والتجاریة الشراء لألوراق المال إعادة آلیةتفعیل  -

  لتعزیز عمق السوق النقدیة وتطویر السوق الثانویة

ال یمكن تقدیر 

المبالغ المعتمدة

عدد النقاط على : 3-3-5 المؤشر

  منحني نسب الفائدة
  نقاط 7

في  مع التصرف لإلصدارفتح خطوط جدیدة  -

  التمویل إعادةمخاطر 

ال یمكن تقدیر 

المبالغ المعتمدة
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ӀӀӀ- رنامجنـفـقـات الب:  

  :میزانیة البرنامج  -1.3
ألف دینار  1212ما قدره  2016بلغت جملة إعتمادات برنامج الدین العمومي لسنة 

  .%20أي بنسبة تطور قدرت بـ 2015ألف دینار لسنة  1008مقابل 
  
  

  تطور إعتمادات برنامج الدین العمومي
  ألف دینار: الوحدة

 إنجازات بیــــــــــــان البرنامج

انون المالیة ق 2014

2015 

)1( 

 تقدیرات

2016 

 نسبةالتطّور

)2015- 2016( 
  

  

مادات تاع

 التعهد

 ماداتتاع

 الدفع

)2( 

 المبلغ

)2(-)1( 

 

 )(%النسبة  

)2(- )1) /(1( 

 

 %16 153 128 1 178 1 975 849 نفقات التصّرف: العنوان األول

 %15 127 988 1017 861 798,3 التأجیر العمومي

 %23 26 140 161 114 50,7 المصالح وسائل

 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 %155 51 84 86 33 3 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %155 51 84 86 33 3 االستثمارات المباشرة

 %155 51 84 86 33 3 على الموارد العامة للمیزانیة

 على موارد القروض الخارجیة الموظفة
      

 ميالتمویل العمو 
      

 صنادیق الخزینة
      

 %20 204 212 1 264 1 1008 852 مجموع البرنامج

  .دون إعتبار الموارد الّذاتیة للمؤسسات العمومیة *
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  :لبرنامج  الدین العمومي2018-2016إطار النفقات متوسط المدى -3.2
أد  ما قدره1212 2016بلغت جملة إعتمادات الدفع لبرنامج الدین العمومي لسنة 

أي  2018لسنة  1335.4و 2017لسنة  1308.3 مقابل جملة  إعتمادات قدرت بـ
  .2017ـمقارنة ب 2018سنة % 2و% 8بنسبة تطور ستبلغ 

           
  2018-2016: إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج الدین العمومي           

  ألف دینار: الوحدة 

 النفقات

قانون المالیة  إنجــــازات
2015 

 تقـــــــــــــــــدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 236 1 215,8 1 128 1 975 849 691 714 نفقات التصرف

I  - 057 1 046 1 988 861 798,3 600 592 التأجیر العمومي 
               ـوسائل المصالح 

               على الموارد الذاتیة للمؤسسات
               الخزینةعلى موارد صنادیق 

 179 169,6 140 114 50,7 91 123 وسائل المصالح-اا 
               على الموارد العامة للمیزانیة

               على الموارد الذاتیة للمؤسسات
               ـعلى موارد صنادیق الخزینة

 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي-ااا
               میزانیةعلى الموارد العامة لل

               على موارد صنادیق الخزینة

 99,4 92,5 84 33 3 578 506 31 نفقات التنمیة

I - 99,4 92,5 84 33 3 10   االستثمارات المباشرة 
 99 92,5 84 33 3     على الموارد العامة للمیزانیة

II - 506568   التمویل العمومي           
               رد العامة للمیزانیةعلى الموا

 335,4 1 308,3 1 212 1 008 1 852 269 507 745 5مجموع البرنامج 
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  بطاقات مؤشرات قیس األداء

  لبرنامج الدین العمومي
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 1
  

  1.1.0.5 : المؤشر رمز
 معدل تكلفة الدین العمومي :تسمیة المؤشر

  .2015 أكتوبر: ؤشرتاریخ تحیین الم
  
  
Ӏ- العامة للمؤشر الخصائص  

 الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر -1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر -2
 التحكم في تكلفة الدین العمومي: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  -3
 لدین العموميمؤشر یتعلق بمتابعة تطور الكلفة السنویة ل: تعریف المؤشر -4
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر -5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر -6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7
  
 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
قسمة مجموع مبلغ الفوائد والعموالت التي تم تسدیدها في السنة على حجم الدین : طریقة احتساب المؤشر -1

 العمومي
 نسبة مئویة: حدة المؤشرو  -2
 مؤشرات الدین العمومي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر -3
تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشرعن طریق :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -4

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي 
منظومة التصرف في الدین العمومي  بیانات كمیة مصدرها: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرمصدر  -5

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"الخارجي 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر -6
 %4أقل من : القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

  .راتیجیة الدین العموميإدارة إست: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج - 9
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ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

أساسا   2014انخفض معدل تكلفة الدین العمومي سنة : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر - 2
  . 2015لتراجع نسب الفائدة في األسواق المالیة العالمیة و یتوقع أن یظل المؤشر في نفس المعدل سنة 

 
  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 

 
 : ة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیم -4
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5

  

  

  

  

  

 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
ت .م.ق  اإلنجازات

2015   
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
معدل تكلفة الدین 

 العمومي
  

% 4.4 4.5 4.3 4.3 4.1 3.8 3.7 
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 2
  1.2.0.5 :المؤشر رمز

 مناب الدین الداخلي من الدین العمومي :تسمیة المؤشر
  2015 أكتوبر:تاریخ تحیین المؤشر 

  
  
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر  
  دین العموميال: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 التحكم في المخاطر المتعلقة بالدین: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
مؤشر یتعلق بمتابعة تطور مناب الدین الداخلي من الدین العمومي إلحكام التصرف في : تعریف المؤشر .4

 مخاطر الصرف المتعلقة بالدین
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
 
 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  قسمة المبلغ الباقي سداده للدین الداخلي على قائم الدین العمومي: طریقة احتساب المؤشر .1
 نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2
 ین العمومي و الدین الداخليمؤشرات الد: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
یقع تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشر عن طریق : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

 .ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي 
نظومة التصرف في الدین العمومي بیانات كمیة مصدرها م: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"الخارجي 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 %50أكثر من : القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
  إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر 
   والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

انخفضت نسبة الدین الداخلي من الدین العمومي سنة : ؤشرتحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالم -2
نظرا لعدم قدرة السوق الداخلیة على توفیر حاجیات تمویل المیزانیة بسبب صغر حجمها وأزمة السیولة التى   2014

 .وارتفاع نسبة الدین الخارجي من الدین العام میزانیةیمر بها القطاع البنكي باإلضافة إلى تزاید حاجیات ال
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

  ....)إصدار صكوك , رقاع خزینة(المزید من اللجوء إلى الدین الداخلي 
  :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5
  
  
  
  
  
  

  الوحدة  :س األداءمؤشر قی
ت.م.ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

مناب الدین الداخلي من 

  الدین العمومي
% 37.3 42.9 39.2 34.4 33.9 33 34 
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 3
  2.2.0.5  :المؤشر مزر 

 مناب الدین الخارجي بنسبة فائدة متغیرة :تسمیة المؤشر
  .2015 أكتوبر :تاریخ تحیین المؤشر 

  
  
Ӏ .الخصائص العامة للمؤشر  
  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 ي المخاطر المتعلقة بالدینالتحكم ف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
مؤشر یتعلق بمتابعة تطور مناب الدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة إلحكام التصرف في : تعریف المؤشر .4

 مخاطر نسب الفائدة المتعلقة بالدین
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ....)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
  
 
ӀӀ.لتفاصیل الفنیة للمؤشرا  
قسمة المبلغ الباقي سداده للدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة على قائم الدین : طریقة احتساب المؤشر .1

 .العمومي الخارجي
 نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2
 مؤشرات الدین الخارجي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشرعن طریق  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي 
منظومة التصرف في الدین العمومي  بیانات كمیة مصدرها: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"الخارجي 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  یخ توّفر المؤشرتار  .6
 %16: القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 .إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
  
  
  
  



212 
 

 
  
ӀӀӀ.مؤشرقراءة في نتائج ال  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

   2014ارتفع مناب الدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة سنة: تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2

رتفاع حجم القروض الخارجیة ذات نسب الفائدة المتغیرة وأهمها قرض االستعداد نظرا ال 2013مقارنة بسنة 
 .للدولةاني المسند من طرف صندوق الدولي االئتم

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

  .استعمال آلیات التغطیة لتثبیت نسب الفائدة العائمة
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(حدید أهم النقائص ت -5

 

 ت.م.ق  اإلنجازات  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
2015  

  التقدیـرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

مناب الدین الخارجي بنسب فائدة 

  متغیرة
% 17.8 13.2 20.68 18 18 17 16 
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 4

  3.2.0.5 :المؤشر رمز
 معدل مدة سداد الدین العمومي :تسمیة المؤشر

  .2015 أكتوبر :تاریخ تحیین المؤشر 
  
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر  

  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :ي یرجع إلیه المؤشرالبرنامج الفرعي الذ .2
 التحكم في المخاطر المتعلقة بالدین: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
مؤشر یتعلق باحتساب معدل مدة سداد الدین العمومي ومتابعة تطوره إلحكام التصرف في : تعریف المؤشر .4

 مخاطر إعادة التمویل
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ....)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

قائم ) /مدة سداد كل مبلغ xالمبالغ الباقي سدادها بعنوان أصل الدین (قسمة مجموع : طریقة احتساب المؤشر .1
 .الدین العمومي

 سنة: وحدة المؤشر .2
 مؤشرات الدین العمومي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشرعن طریق : ة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرطریق .4

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي 
منظومة التصرف في الدین العمومي  بیانات كمیة مصدرها: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"الخارجي 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 سنوات 7أكثر من : القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 .إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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ӀӀӀ - قراءة في نتائج المؤشر 

   رات الخاصة بالمؤشروالتقدی) اإلنجازات(سلسلة النتائج -1

 

 تراجعت مدة السداد تراجعا طفیفا سنتي          : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
األخیرة على السوق المالیة العالمیة ذات مدة سداد تراوحت   لإلصداراتباألساس ویرجع ذلك  2014و2013

  ).سنوات 10و 3بین (سنوات  وإلصدارات رقاع الخزینة متوسطة المدى  10و  7متوسطة تراوحت بین 
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

  .یص من إصدار السندات قصیرة المدىین أجال التسدید القروض الجدیدة  والتقلالمباعدة ب
  :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  -5
  
  
  

  
  
  

  

مؤشر قیس 
  األداء

 ت.م.ق  2014  2013  2012  
2015  

2016  2017  2018  

معدل مدة 

سداد الدین 

  العمومي

7≥ 6.5 6.3 6.4 6.9 سنة  ≤7  ≤7  
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 4
  4.2.0.5 :المؤشر رمز

 معدل مدة إعادة التسعیر :تسمیة المؤشر
  .2015 أكتوبر :تاریخ تحیین المؤشر 

  
  
Ӏ- لعامة للمؤشرالخصائص ا  
  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 التحكم في المخاطر المتعلقة بالدین: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .3
مؤشر یتعلق باحتساب معدل مدة إعادة التسعیر ومتابعة تطوره إلحكام التصرف في مخاطر : تعریف المؤشر .4
 .ر الفائدةسع
 مؤشر نتائج  :نوع المؤشر  .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ....)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
  
 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
قائم ) / أصل الدین المتغیر+مدة سداد كل مبلغ xأصل الدین الثابت (قسمة مجموع : طریقة احتساب المؤشر .1

 .الدین العمومي
 سنة: مؤشروحدة ال .2
 مؤشرات الدین العمومي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشرعن طریق : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  .ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي 
منظومة التصرف في الدین العمومي  بیانات كمیة مصدرها: حتساب المؤشرمصدر المعطیات األساسیة ال .5

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"الخارجي 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 .سنوات 6أكثر من : القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 .ميإدارة إستراتیجیة الدین العمو : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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ӀӀӀ - شرالمؤ قراءة في نتائج  
 

 
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 عن القیمة 2014عادة التسعیر سنة انخفض معدل مدة إ: تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
مصدرة على السوق المالیة العالمیة نظرا  للحجم الهام للقروض الخارجیة ال) أكثر من ست سنوات(المنشودة 

  .وكذلك الرتفاع  حجم إصدارات رقاع الخزینة قصیرة المدى, سنوات 10و 5بمدة سداد متوسطة تراوحت بین
 

  
 :رسم بیاني لتطور المؤشر-3

 
  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

  استعمال آلیات التغطیة لتثبیت نسب الفائدة العائمة
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5
  

  

  

  

  الوحدة  مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

  ت.م.ق
2015  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

معدل مدة إعادة 

  التسعیر
6≥ 5 4.73 5.57 5.7 سنة  ≤6  ≤6  
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 بطـاقة مـؤشــــر - 5
  

  1.3.0.5 :المؤشر رمز
 العدد السنوي لمناقصات رقاع الخزینة  :تسمیة المؤشر

  2015 أكتوبر:تاریخ تحیین المؤشر 
  
  
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر  
  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .3
مؤشر یتعلق بمتابعة عدد المناقصات الخاصة بإصدار رقاع الخزینة للمحافظة على دوریة : رتعریف المؤش .4

 .اإلصدارات وانجاز ما تم ضبطه في الرزنامة التقدیریة
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
 مؤشر تشغیلیة: طبیعة المؤشر .6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
  
ӀӀ- ؤشرالتفاصیل الفنیة للم  
  مجموع عدد مناقصات رقاع الخزینة المنجزة: طریقة احتساب المؤشر  .1
 عدد المناقصات في السنة: وحدة المؤشر .2
 عدد مناقصات رقاع الخزینة المنجزة: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
  زینةمنظومة إلصدار رقاع الخمعطیات من تجمیع ال: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
 بیانات كمیة مصدرها منظومة إلصدار رقاع الخزینة : : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 مناقصة 48: القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 .إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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ӀӀӀ-نتائج المؤشر قراءة في 
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج -1

   : زات الخاصة بالمؤشرتحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجا -2

و ذلك لتوفیر السیولة  الالزمة للحساب  2013مقارنة بسنة  2014ارتفع عدد مناقصات رقاع الخزینة المنجزة  سنة 
مناقصة و هو یعتبر أكثر عدد ممكن من المناقصات  48لكنه یبقى أقل من  .  الجاري للخزینة لتغطیة نفقات الدولة

  .خزینةیمكن إصداره تلبیة لحاجیات ال
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
 تعزیز آلیات تطویر السوق المالیة الداخلیة  -
  سرعة المناقصات بإرساء منظومة الكترونیة للغرضتأمین شفافیة و  -
  مراجعة كراس الشروط المختصین في رقاع الخزینة -
  :المتعلقة بالمؤشر) limites(هم النقائص تحدید أ  -5
  
  
  
  
  

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
ت .م.ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

العدد السنوي لمناقصات 

  رقاع الخزینة
 48 48 48 33 32 27 36 مناقصة
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 6
  2.3.0.5 :المؤشر رمز

 حجم التداوالت على السوق الثانویة :تسمیة المؤشر
  2015 أكتوبر:تاریخ تحیین المؤشر 

  
  
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر  
  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :ي یرجع إلیه المؤشرالبرنامج الفرعي الذ .2
 تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
مؤشر یتعلق بمتابعة تطور أداء السوق الثانویة لرقاع الخزینة باعتبارها الضامن األول :  تعریف المؤشر .4

 .الستمراریة السوق األولیة لإلصدارات
 مؤشر اقتصادي :نوع المؤشر  .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
 
 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  
 .قسمة مبلغ التداول بالسوق الثانویة على حجم رقاع الخزینة الباقي سـدادها: طریقة احتساب المؤشر    .1
 نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2
 ل على السوق الثانویةمؤشرات التداو : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
معطیات عن طریق إحصائیات شركة اإلیداع تجمیع ال: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 ". STICODEVAM" و المقاصة التونسیة       
إحصائیات شركة اإلیداع و المقاصة بیانات كمیة مصدرها :   مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 ". STICODEVAM"     التونسیة   
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 %25: القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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-IIIرقراءة في نتائج المؤش 

   والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 

انخفض حجم تداول رقاع الخزینة   :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2

و یرجع ذلك إلى الركود الذي  2012رنة بسنة مقا  2013بالسوق الثانویة بدایة من  سنة 

  .شھدتھ السوق المالیة المحلیة باإلضافة إلى صغر حجمھا 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 

 
  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 4

ر السوق تفعیل الیة اعادة الشراء لألوراق المالیة و التجاریة لتعزیز عمق السوق النقدیة و تطوی

  الثانویة

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء

  ت.م.ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

حجم التداول في السوق 

 الثانویة

  

% 28.5 20.4 20.2 20 20 22 25 
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 بطـاقة مـؤشــــر - 7
  

  3.3.0.5 :المؤشر رمز
 عدد النقاط على منحني نسب الفائدة :تسمیة المؤشر

  .2015  أكتوبــــــــــــــــــر:تاریخ تحیین المؤشر 
  
  
Ӏ- الخصائص العامة للمؤشر  

  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة: هدف الذي یرجع إلیه المؤشر ال .3
متابعة عدد خطوط رقاع  إرساء منحني مرجعي لنسب الفائدة  بالسوق الرقاعیة من خالل:  تعریف المؤشر .4

 الخزینة حسب اآلجال المستعملة
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ....)سب اإلدارات الجهویةحسب الجهات، ح(التفریعات  .7
 
 
ӀӀ- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

مجموع عدد خطوط رقاع الخزینة حسب اآلجال المستعملة إلصدارات رقاع : طریقة احتساب المؤشر    .1
 الخزینة

 عدد النقاط: وحدة المؤشر .2
 .لالخطوط المستعملة إلصدارات رقاع الخزینة حسب اآلجا: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
معطیات عن طریق منظومة النجاز مناقصات تجمیع ال: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  رقاع الخزینة
منظومة النجاز مناقصات رقاع بیانات كمیة مصدرها :   مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 . الخزینة
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 نقاط 7أكثر من : مة المستهدفة للمؤشر القی .7
 .إستراتیجیة الدین العموميإدارة : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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ӀӀӀ - رقراءة في نتائج المؤش 

 
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

   : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
 

  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

 .التمویل دةإعامع التصرف في مخاطر  لإلصدارفتح خطوط جدیدة 
 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص   -5

 
  

  

  
  
  
 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  ت.م.ق  اإلنجازات

2015  

  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

عدد النقاط على منحني 

  نسب الفائدة
% 6 7 7 7 ≥7 ≥7 ≥7 
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  القیادة والمساندة: 6عدد برنامج 

  
  



224 
 

 
الكاتب العام لوزارة المالیة تم تعیینه بدایة  السید الهادي دمق: المسؤول عن البرنامج

  .إلى الیوم ویتولى مهمة رئیس البرنامج 2012جانفي  23من 
Ӏ- تقدیم البرنامج وٕاستراتجیته:  
Ӏ.1- تقدیم البرنامج:  

  :التالیة الهیاكل اإلداریةیتكّون برنامج القیادة والمساندة من 
  ،هیئة الرقابة العاّمة للمالیة -
  ،اإلدارة العاّمة للمساهمات  -
  ،اإلدارة العاّمة للتمویل -
  ،شراكة بین القطاعین العام والخاصاإلدارة العاّمة لل -
  ،سالیب واإلعالمیة والتنسیق العامتب التنظیم واألمك -
  ،والمعّداتاإلدارة العاّمة للشؤون المالیة والتجهیزات  -
  ،عامة للتصّرف في الموارد البشریةاإلدارة ال -
  ،إدارة البناءات -
  ،ان المساكن ألعوان وزارة المالیةدیو  -
  .المدرسة الوطنیة للمالیة -

التي تتولى القیام بمهام الدعم المادي والتنظیمي  اإلداریة یّضم هذا البرنامج الهیاكل
لمختلف البرامج الخصوصیة واإلدارات العاّمة التي یندرج نشاطها في إطار إعداد 

القرار في المجاالت ذات  اتخاذالدراسات وتقدیم المعطیات لتوضیح الرؤیا ومساندة 
  .مجاالت تدخل الوزارةالعالقة ب
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Ӏ.2- رنامجخارطة الب:  
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Ӏ.3- إستراتیجیة البرنامج:  
ومن  .بقیة برامج وزارة المالیةة هو برنامج قیادة ومساندة ودعم برنامج القیادة والمساند

كانت  الجوانب المتعلقة بالتصّرف في الموارد بشریةنذكر هذا البرنامج بین متضمنات 
ف الهیاكل التي تنتفع تصّرف وحسابات مختلأو مادیة من جهة وتلك المتعلقة بمراقبة ال

من  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بمساعدة أو دعم من الّدولة أو الجماعات المحلّیة
 .جهة أخرى

برنامج القیادة والمساندة توفیر االنتدابات لفائدة مختلف البرامج  یؤّمنوعلى هذا األساس 
اإلحالة على  من مرحلة االنتداب إلى مرحلة(والتصّرف في المسیرة المهنیة لألعوان 

  .حسن سیر منظومة التكوین بجمیع مكوناتها لضمان جهودالتركیز ) التقاعد
الّدعم المادي واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمین الخدمات كما یقدم هذا البرنامج 

  .المتعّلقة بالجانب المالي في تنفیذ المیزانیة وٕانجاز المشاریع
حسن سیر مختلف أنشطة البرامج الخصوصیة ونظرا ألهمیة هذه الجوانب من حیث 

 مصالحبرنامج و برنامج الجبایة و برنامج المحاسبة العمومیة و برنامج الدیوانة (من ناحیة 
وحرصا على مواكبة الجهود الرامیة إلى تحسین األداء ) برنامج الدین العموميو المیزانیة 

على تحسین نسبة التأطیر  في المیادین التقنیة من ناحیة أخرى، ارتكزت خّطة البرنامج
ن لرفع ملبرامج في مختلف الالراجعة لعوان األوالتحفیز عبر دعم تكوین إطارات و 

مردودیة العمل اإلداري والرقي بجودته إضافة إلى اعتماد آلیات ومعاییر أساسها 
الحوكمة الّرشیدة في تنفیذ المیزانیة ومتابعة وتقییم إنجازها وفقا للتوقعات وتبعا لذلك 

تتعلق  (logigrammes)في إنجاز مخططات منطقیة  2014انطلقنا في موفى سنة 
الهدف منها توضیح وتحدید اإلجراءات المتعلقة بكل نشاط  التدخلبمختلف مجاالت 

ید المتدخلین عبر ضبط المخطط الزمني إلنجاز مختلف هذه اإلجراءات إضافة إلى تحد
هذه المخططات  هاشملت مجاالت التيمن بین البصفة عمودیة وأفقیة في إنجازها و 

  : نذكرالمنطقیة 
  والتصرف فیها بإجراءات إعداد المیزانیة ةخاص ةمنطقی اتمخطط -
  المخطط المنطقي الخاص بإجراءات االنتداب -
  ).في طور اإلنجاز(المخطط المنطقي الخاص بإجراءات الترقیة  -
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علقة باالنتدابات وبالترقیات وفي هذا المجال نشیر إلى أّن المخططات المنطقیة المت
ستساعدنا بنسبة كبیرة في تحسین تقدیرات وٕانجازات المؤشرین المتعلقین بإنجاز 
االنتدابات والترقیات في اآلجال المضبوطة وذلك عبر التحكم في مختلف اإلجراءات 

  .من ناحیة أخرىها زنامة إنجاز و المتعلقة بهم  من ناحیة وضبط ر 
هیئة الرقابة العامة إلى  قابي لهذا البرنامج فإنه موكولأما بخصوص المتضمن الر 

المحافظة على سالمة التصّرف في األموال  التي تضطلع بمسؤولیة مراقبةللمالیة 
أهداف  أحد أهمالعمومیة وحسن توظیف موارد المیزانیة وهو ما من شأنه أن یحّقق 

الیة عبر تركیز مبادئ المالیة العمومیة أال وهو الحفاظ على سالمة التوازنات الم
  .  الشفافیة والنجاعة

  
ӀӀ- أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج:  
  
ӀӀ.1 - تقدیم أهداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج: 

یعتبر التصّرف في الموارد البشرّیة من أهّم مقومات حسن سیر بقیة برامج الوزارة 
هذا الركن الذي یرتبط مباشرة بوضعیة ومساندتها في تحقیق أهدافها نظرا لطبیعة مهام 

كافة اإلطارات واألعوان والعملة وذلك طیلة حیاتهم المهنّیة ابتداء من مرحلة إنتدابهم 
  . مرورا بترقیاتهم وتكوینهم وصوال إلى مرحلة إحالتهم على التقاعد

ساندة ولمزید الرقّي بالعمل الموكول لمختلف الهیاكل المنضویة تحت برنامج القیادة والم
طبقا لمقتضیات الجودة والعمل اإلدارّي الحدیث وفي إطار مواصلة تطبیق مقّومات 
التصّرف حسب األهداف وتدعیمه تّمت صیاغة إستراتیجّیة خاّصة ببرنامج القیادة 

التصّرف في الموارد البشرّیة لوزارة المالّیة وفقا والمساندة في الجانب المتمّثل في 
  .لحة اإلدارة من الجهة ومصلحة أعوانها من جهة أخرىآللیات وأسالیب تخدم مص

وعمال بهذه اإلستراتیجیة فإّنه یمكن حوصلة برنامج التصرف في الموارد البشریة في 
  :محاور أساسّیة) 3(ثالث 

  االنتدابات:  المحور األول
 الترقیات:  المحور الثاني
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  .التكوین: المحور الثالث
ور ألنها تمثل القلب النابض لحسن التصرف في الموارد ولقد تّم التركیز على هذه المحا

البشریة تنفیذا لمهمتها األساسیة المتمثلة في مساندة ومّد الدعم الالزم لمختلف برامج 
وزارة المالیة لتحقیق األهداف المرسومة هذا باإلضافة إلى رغبتنا في تحسین مردودیة 

     .علقة باحترام اآلجالاإلدارة وعملها في هذه المجاالت خاصة منها المت
أّما في مجال الشؤون المالیة والتجهیزات والمعدات ستسهر الوزارة على تحسین جودة 

تطویر أسالیب عمل اإلدارة وتبسیط إجراءاتها وذلك لتمكین  الخدمات المسداة من خالل
واعتماد تكنولوجیات االتصال الحدیثة بغایة  كافة البرامج من حسن انجاز مهامها

  . رص على حسن التصرف في النفقات العمومیةالح
ومن ناحیة أخرى، یندرج تطویر المنظومة الّرقابیة في القطاع العمومي في إطار 

تطویر الّرقابة اإلدارّیة الحوكمة الرشیدة و اإلستراتیجّیة الوطنّیة لمكافحة الفساد  و 
  .والمالّیة

العمل الّرقابي، وبالّتالي تعمل وفي هذا اإلطار، تعتبر الجودة عنصرا أساسیا في أداء 
هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة، طبقا للمعاییر والمرجعّیات الدولیة للّرقابة والّتدقیق، على 

  .تحسین أدائها وطرق وٕاجراءات أعمالها
كما تحرص في إطار التصرف في المیزانیة حسب األهداف إلى تحسین قدرة أدائها في 

یقتضي قیاس تحسین أداء أعمال الرقابة والتدقیق صلب هیئة و . مجال الّرقابة والتدقیق
الرقابة العامة للمالیة اإلعتماد على مجموعة من المؤشرات القابلة لإلحتساب والّتحلیل 

  .والدراسة
  :تحسین التصرف في الموارد البشریة. 1.1.6الهدف 

  : تقدیم الهدف  - أ
ومنظور مستحدث  جدیدة  تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة یندرج ضمن سیاسة 

عماده األساسي عقلنة التصور والتوقعات مع ضرورة التكیف مع مجموع للتصرف 
 . المعطیات الداخلیة  والخارجیة التي تحیط بهیكلنا

ومن هذا المنطلق نرى وأّن الهدف المتمثل في تحسین التصرف في الموارد البشریة هو 
اهنة على هذا المستوى في مرحلة أولى الّذي سیساعدنا على تشخیص اإلشكالیات الر 
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لنتمّكن فیما بعد من حسن انتقاء مواردنا البشرّیة وتوزیعها وجلب أفضل المهارات 
وتحسن األداء والبحث عن اآللیات الكفیلة لتحفیز األعوان في مرحلة ثانیة وذلك في 

 . كنف احترام اإلجراءات واآلجال المضبوطة في هذا المجال
   :مرجع الهدف   -  ب

 .یندرج هذا الهدف في إطار تطبیق إستراتیجیة البرنامج
  : مبررات إعتماد المؤشرات   - ح

نجاعة المؤشرات المعتمدة من حیث مّدنا یرجع اختیار المؤشرات المعتمدة إلى 
بالمعطیات واألرقام والّنسب التي ستمّكننا فعلیا من قیاس مدى قدرتنا على تحقیق 

ابعتها وتحیینها بصفة منتظمة وتوّفر المعلومات الهدف المرسوم إضافة إلى سهولة مت
  .المتعّلقة بها

  

  
  :تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة. 1.2.6الهدف 

  : تقدیم الهدف  --  أأ
جدیدة في التصرف  موقع ضمن سیاسةتحسین التصرف في الموارد المالیة یتیتموقع 

عقلنة التصرف والتكیف مع مجموع المعطیات الداخلیة والخارجیة  عمادها األساسي
التخطیط اإلعتماد على سیاسة ومن أسس هذه الالتي تحیط بالهیكل اإلداري 

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 
ت  .م.ق إنجازات

2015 

 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

نسبة : 1.1.1.6 المؤشر

 االنتدابات المنجزة في اآلجال
% 30 5 88.31 90 65 70 75 

ز نجاإنسبة  :  2.1.1.6المؤشر

الخطط المخّصصة للترقیة في اآلجال
% 30 60 20 30 40 60 70 

نجاز إنسبة : 3.1.1.6المؤشر

لصالح أعوان وزارة  مخطط التكوین

  المالیة

% 60 70 80 80 90 100 
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تّم إقتراح هدف ق لاالستراتیجي على مستوى الهدف المراد تحقیقه ومن هذا المنط
سیساعدنا على تشخیص اإلشكالیات ف في میزانیة وزارة المالیة حیث تحسین التصرّ 

یمكننا في مرحلة الحقة من إحكام التصّرف في المیزانیة لراهنة على هذا المستوى ا
  .المتاحة من حیث الموارد والتوظیفات 

  
  : مرجع الهدف   - أ

اء بالتصرف في المتمثلة في االرتقیتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج 
 .الهیكل اإلداري

 : مبررات إعتماد المؤشرات -ج
  :آجال فتح وتحویل اإلعتمادات: 1.2.2.6المؤّشر

یبرز هذا المؤشر تطّور دراسة طلبات فتح اإلعتمادات  وتحویلها  في اآلجال وهو ما 
من  ر ما یلزمهاقدرة اإلدارة على االستجابة لحاجیات الهیاكل المعنّیة وتوفییشیر إلى 

الّرقي به وتطویره عمال بمبدأ و حسن سیر العمل اإلداري بذلك إعتمادات  ضامنة 
  .أعمالهاستمراریة المرفق العمومي وعدم تعطیل 

  :آجال فتح اإلعتمادات: 1.1.2.2.6المؤّشر الفرعي  ·
المدة المخصصة لدراسة مطالب فتح عى هذا المؤشر الفرعي إلى تقلیص یس  -

ا على تقدیم  المؤیدات الضروریة كاملة ومن ذلك مراسلة اإلعتمادات  وذلك استناد
  .الهیئة العامة للتصرف في میزانیة وزارة المالیة لفتح اإلعتمادات 

  :آجال تحویل اإلعتمادات: 2.1.2.2.6المؤّشر الفرعي ·
یسعى هذا المؤشر الفرعي إلى تقلیص  من المدة المخصصة لتفویض أو تحویل  -

ثر تأشیر الهیئة العامة للتصرف في میزانیة وزارة الدولة إرة ویتم ذلك مباش .اإلعتمادات
  .على قرارات فتح اإلعتمادات
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  :نسبة تنفیذ طلبات التزود للهیاكل المركزیة :2.2.2.6المؤّشر
للهیاكل المركزیة  یهدف المؤشر إلى احتساب نسبة تنفیذ طلبات التزود الیدویة

من أسابیع مقارنة بالعدد الجملي  4خالل ) للمعدات اإلعالمیة واألثاث ووسائل النقا(
  .خالل السنة المصالح المركزیةطلبات 
  :تنفیذ الصفقاتإعداد و آجال :  3.2.2.6المؤّشر

من خالل هذا المؤشر تستطیع اإلدارة العامة للشؤون المالیة أن تحصر المعدل العام 
ا وذلك حتى یتسنى لنا لآلجال اإلداریة التي تتطلبها عملیة تنفیذ الصفقات بعد إبرامه

  .جال محددةآجاز الفعلي للنفقات المبرمجة في االن
  :بغة الوزاریة المتعلقة بالبناءاتنسبة تنفیذ المشاریع ذات الص: 4.2.2.6 المؤّشر

نجاز أشغال المشاریع  ذات الصبغة الوزاریة المبرمجة إ یهدف المؤشر  إلى دراسة و 
  .والمقدرة من طرف إدارة البناءات حددةبمیزانیة وزارة المالیة في اآلجال الم

النفقات  كامل صرف تمثل ) 100%(كما تجدر اإلشارة إلى أن بلوغ المؤشر المنشود
  . في الغرض المبرمجة في المیزانیة

 

  
 

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 وتحویلفتح  آجال:  1.2.2.6ر المؤش

  االعتمادات
 10 12 14 15 15 24 31 یوم

نسبة تنفیذ طلبات التزود :  2.2.2.6المؤشر

 للهیاكل المركزیة
 6 7 7 8 8 9 10  شهر

 95 90 90 87 83 81 85.6 % .آجال تنفیذ الصفقات:3.2.2.6.المؤشر
نسبة تنفیذ المشاریع ذات : 4.2.2.6المؤشر

 الصبغة الوزاریة المتعلقة بالبناءات
% 78 40 40 82 86 90 90 
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تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة . 3.3.6الهدف 
  والّتدقیق 

  : تقدیم الهدف-أ
تقوم هیئة الرقابة العاّمة للمالّیة بمراقبة تصّرف وحسابات مختلف المصالح والجماعات 

العمومیة والجمعیات والمجامع والمؤّسسات والمنشآت العمومیة أو ذات المساهمة 
المهنیة والشركات التعاونیة المركزیة والتعاونّیات والهیاكل األخرى التي تنتفع بصفة 

  .مباشرة أو غیر مباشرة بمساعدة أو دعم من الّدولة أو الجماعات المحلّیة
 مهّمة مراقبة وتدقیق حسابات، ویمكن تبویب 60وتتولى الهیئة سنوّیا، إنجاز أكثر من 

 :مهمات الّرقابة حسب طبیعة المصالح والهیاكل على النحو التالي
 مهمات تخص مصالح وزارة المالیة، أو هیاكل تعمل تحت إشرافها، -
مهمات تفقد وبحث تخص منشآت عمومیة ومؤسسات عمومیة إداریة أو غیر  -

 إداریة،
 مهمات تفقد وتقییم وبحث تخص عدة إدارات وهیاكل أخرى، -
 .ات مشاریع ممولة بموارد خارجیةمهمات تدقیق حساب -

وتفضي مهمات الّرقابة والّتقییم إلى إعداد تقاریر تتضّمن جملة من المالحظات 
والنقائص التي تم تسجیلها، مما یستدعي مزید حرص المصالح والهیاكل المعنیة 
لتداركها مستقبال، قصد إحكام إنجاز البرامج  والمشاریع العمومیة واالستعمال األمثل 

  . لموارد المالیة المخّصصة لهال
تنجز مهّمات المراقبة طبقا للبرنامج السنوي الذي تعّده الهیئة بالتنسیق مع الهیئة العلیا و 

للرقابة اإلداریة والمالیة وذلك بعد المصادقة علیه من طرف الوزیر المكّلف بالمالیة، 
ات مراقبة غیر مدرجة كما یمكن للوزیر المكّلف بالمالیة أن یأذن عند االقتضاء بمهم

وتحرص الهیئة على إنجاز مهّماتها طبقا للمعاییر الّدولّیة للمراجعة و . بالبرنامج السنويّ 
  .الّتدقیق

تحسین قدرة وتحرص الهیئة في إطار التصّرف في المیزانیة حسب األهداف على 
والّتدقیق  ، ویقتضي قیاس تحسین أداء أعمال الّرقابةأدائها في مجال الّرقابة والتدقیق
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صلب هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة  اإلعتماد على مجموعة من المؤّشرات القابلة 
  .لإلحتساب والّتحلیل والّدراسة

  .یتنزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتیجیة البرنامج والقطاع :مرجع الهدف - ب
المذكورة والّتي في هذا اإلطار، تّم إعتماد المؤشرات : مبّررات إعتماد المؤّشرات -ج

  :تمّكن الهیئة من تقییم
إنجاز المهّمات المدرجة ضمن برنامجها الّسنوي المصادق علیه من طرف وزیر    -

 المالّیة،
إنجاز المهّمات غیر المدرجة ضمن برنامجها الّسنوي والّتي كّلفت الهیئة بالقیام بها    -

  بناء على مطالب من مختلف هیاكل الّدولة،
الهیئة اللتزاماتها بخصوص آجال إرسال التقاریر النهائّیة لتدقیق  مدى احترام   -

  .     حسابات المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة المنصوص علیها ضمن اتفاقیات القروض
  :ویتعّلق تحقیق الهدف بأهّم العوامل اآلتیة

 التخطیط والتوزیع الزمني المحكم لمهّمات المراقبة والّتدقیق  §
مراقبة (جال أعمال التفّقد والتدقیق على مستوى مختلف مراحل اإلنجاز التحّكم في آ §

 ...)میدانّیة، إعداد التقریر األّولّي والنهائيّ 
§   

  الوحدة  مؤّشرات قیس أداء الهدف
  م.ق  إنجازات

2015  

  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة إنجاز البرنامج : 1.3.3.6المؤّشر
  یئةالسنوي لتدّخل اله

  %  90  % 90  % 80  % 80  % 81,94  غیر متوفر  غیر متوفر  نسبة مائوّیة

نسبة إنجاز المهمات : 2.3.3.6المؤّشر
المطلوبة من قبل هیاكل أخرى خارج 

  إطار البرنامج السنويّ 
  %  50  %  50  %  50  %  50 %  50  غیر متوفر  غیر متوفر  نسبة مائوّیة

نسبة إحترام اآلجال  :3.3.3.6المؤّشر
لتعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات ا

  المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة
  %  90  90 %  % 80  % 70  % 60  غیر متوفر  غیر متوفر  نسبة مائوّیة
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ӀӀ.2- تقدیم أنشطة البرنامج:  
  :تتوزع أنشطة برنامج القیادة والمساندة حسب األهداف المنتظرة وفق الجدول التالي

  
  

  المؤشرات  األهداف
  تقدیرات

2016  
 األنشطة

اإلعتمادا

  ت

 د.أ

  
الهدف 

1.1.6
 :

ف في الموارد
تحسین التصرّ

 
البشریّة

  

نسبة  :1.1.1.6المؤشر

 االنتدابات المنجزة في اآلجال
  30  تأجیر اللجان الخاصة بالمناظرات الخارجیة لالنتداب -  65

نسبة انجاز الخطط  :2.1.1.6

 المخّصصة للترقیة في اآلجال
40  

اللجان الخاصة بالمناظرات الداخلیة  تأجیر -

  للترقیة
30  

نسبة انجاز  :3.1.1.6 المؤشر

مخطط  التكوین  لصالح أعوان 

 وزارة المالیة

86.51  

الترفیع في قاعات التدریس وذلك عبر التوسیع  -

  في مساحة المدرسة

تزوید المدرسة بالمعدات الالزمة لتأثیث المدرسة  -

  وحسن قبول المتكونین

  ترفیع في عدد ملتقیات التكوینال  -

مزید التنسیق مع مختلف الهیاكل المعنیة  -

  .بالتكوین لحسن تنفیذ برنامج التكوین في اآلجال

100  

  

0.500  

  

140  

الهدف 
1.2.6

:  
تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة

  

آجال فتح و : 1.2.2.6المؤشر

  تحویل اإلعتمادات

 

  

ات فتح تطویر منظومة أدب لتشمل طلب -

ذلك تقلیصا و دراسة المطالب  عملیة االعتمادات 

  .في اآلجال 

ال یمكن 

تقدیر 

المبالغ 

  المعتمدة

إعداد نسبة : 2.2.2.6المؤشر

تنفیذ طلبات التزود للهیاكل و 

 المركزیة

 

  

  التقلیص من مدة االستحقاق  -

المتابعة الشهریة لتنفیذ طلبات التزود لكل هیكل -

ا یتعلق بكل من المعدات مركزي بالوزارة فیم

اإلعالمیة وصیانة األثاث و المعدات و صیانة 

ال یمكن 

تقدیر 

المبالغ 

  المعتمدة



235 
 

 

 

 ...وسائل النقل ولوازم المكاتب 

  

آجال تنفیذ  :3.2.2.6المؤشر

 الصفقات
  

لجنة ( تحدید آجال مضبوطة للجان الصفقات  -

باألعمال المنوطة ) الفرز الفني ولجنة التصریح

  ابعهدته

 بتثبت دعوة اللجان المعنیة بالنتائج للقیام -

واإلمضاء على محضر جلسة الصفقة في أسرع 

 )أیام3(اآلجال 

  

ال یمكن 

تقدیر 

المبالغ 

  المعتمدة

نسبة تنفیذ : 4.2.2.3المؤشر

المشاریع ذات الصبغة الوزاریة 

 المتعلقة بالبناءات

  

ضبط  رزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة   -

ز أشغال المشاریع الوزاریة المبرمجة بمیزانیة وانجا

  وزارة المالیة

إدراج برمجة المشاریع الوزاریة بمیزانیة الوزارة  -

ضمن جدول أعمال اللجنة الفنیة للبنایات بوزارة 

المالیة قصد دراسة إمكانیة انجاز هذه المشاریع من 

  عدمها على المستوى الفني

یة الضروریة توفیر الوثائق العقاریة واإلدار  -

الخاصة بكل مشروع وزاري قبل برمجته بالمیزانیة 

  تفادیا لكل مایمكن أن یعطل انجاز المشروع

ال یمكن 

تقدیر 

المبالغ 

  المعتمدة

الهدف 
3.3.6

 .
تحسین قدرة أداء هیئة الرّقابة 

ة للمالیّة في مجال  الرّقابة والّتدقیق
العامّ

 

  

 

نسبة إنجاز : 1.3.3.6المؤّشر

 لسنوي لتدّخل الهیئةالبرنامج ا

 

80 %

إعداد من قبل فریق الرقابة مذّكرة تحوصل  -

نتائج التشخیص لإلدارة أو الهیكل موضوع الرقابة 

وتتضمن أبرز المحاور المقترح أن تشملها أعمال 

التفقد، والجدول الزمني تقع المصادقة علیها من 

  .قبل وزیر المالیة أو رئیس الهیئة

ة تقدم إنجاز تحسین دوریة إجتماعات متابع -

المهمات بین رئیس الهیئة وأو رئیس الدائرة والفریق 

ال یمكن 

تقدیر 

المبالغ 

  المعتمدة
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  .المكلف بالمراقبة

الحرص على إعداد مسودة التقریر اّألولي  -

 لمهمة التفقد قبل إنتهاء أعمال الرقابة المیدانیة

الضغط على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد  -

  التقاریر الخاصة بها

نسبة إنجاز : 2.3.3.6لمؤّشرا

المهمات المطلوبة من قبل هیاكل 

 أخرى خارج إطار البرنامج السنويّ 

50%    -  

نسبة إحترام  :3.3.3.6المؤّشر

اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر 

تدقیق حسابات المشاریع الممّولة 

 بموارد خارجّیة

80 %

مواصلة إرسال في شهر جانفي من كل  -

الوزارات المشرفة على  سنة مكاتیب رسمیة إلى

ثها على إعداد التصرف في المشاریع إلستحثا

  .توجیه القوائم المالیة للسنة السابقة في أجل محددو 

تكلیف قدر اإلمكان نفس الفریق الذي تولى  -

تدقیق حسابات المشروع بعنوان السنة المنقضیة 

إلنجاز مهمة التدقیق بعنوان السنة الموالیة وذلك 

  .یة والنجاعة والتحكم في اآلجالضمانا لإلستمرار 

ال یمكن 

تقدیر 

المبالغ 

  المعتمدة
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ӀӀӀ- نفقات البرنامج  
  : میزانیة البرنامج -1.3

  أد  33223ة ما قدره لبرنامج القیادة والمساند 2016بلغت جملة إعتمادات الدفع لسنة 
تقلص ویعود ذلك إلى % 90أي بنسبة تقلص قدرت ب 2015سنة  328871مقابل 

  .)تمویل لرسملة البنوك العمومیة( 2015حجم التمویل العمومي مقارنة بسنة 
  :یبین الجدول التالي توزیع نفقات برنامج القیادة والمساندة حسب طبیعة النفقةو  

  
   رنامج القیادة والمساندة المیزانیة ل تطور إعتمادات 

  دینار ألف :الوحدة

 بیــــــــــــان البرنامج

 نسبةالتطّور تقدیرات انون المالیةق إنجازات

2014 2015 2016 2016 -2015 

اعتمادات 

 التعهد

 اعتمادات

 الدفع
  

 النسبة المبلغ

  
)2(-)1( )2)/(2(-)1(  

 %16 4266 30458 30947 26192 18673 نفقات التصّرف: العنوان األول

 %19 4040 25780 25022 21740 13399 التأجیر العمومي

 %25 695 3500 4089 2805 2256 وسائل المصالح

 %28- 469- 1178 1836 1647 3018 التدخل العمومي

 %99- 299914 2765 4797 302679 501308 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %13 86 765 797 679 508 االستثمارات المباشرة

 %13 86 765 797 679 508 على الموارد العامة للمیزانیة

 %99- 300000- 2000 4000 302000 500800 لتمویل العموميا

 %99- 300000- 2000 4000 302000 500800 على الموارد العامة للمیزانیة

 صنادیق الخزینة
      

 %90- 295648- 33223 35744 328871 519981 مجموع البرنامج

 .دون إعتبار الموارد الّذاتیة للمؤسسات العمومیة *
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لبرنامج القیادة  2018-2017-2016النفقات متوسط المدى إطار  -2.3
  :والمساندة

  أد  33223ما قدره  2016بلغت جملة إعتمادات برنامج القیادة والمساندة لسنة 
أد  444 36 وتقدر بـ% 3.75أي بنسبة تطور  2017سنة  بعنوانأد   34470و

  .2017مقارنة بسنة % 5.72أي بنسبة تطور  2018سنة بعنوان 
 

 2018-2017-2016طار النفقات متوسط المدى إ
  دینار: ة الوحد

 النفقات
قانون المالیة  إنجــــازات

2015 
 تقـــــــــــــــــدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 523 35 613 33 458 30 26192 18673 788 15 088 16 نفقات التصرف

I - 803 26 053 26 25780 21740 13399 639 13 930 10 التأجیر العمومي 

        وسائل المصالح

 997 4 639 4 3500 2805 2256 148 2 745 2 وسائل المصالح-اا 

 3732 2921 1178 1647 3018 0 2413 التدخل العمومي-ااا

 921 857 765 2 302679 501308 500 4 371 5 نفقات التنمیة

I - 921,0 857 765 679 508 0 301 1 االستثمارات المباشرة 

 921 857 765 679 508 0 301 1على الموارد العامة للمیزانیة

II - 0 0 2000 302000 500800 4500 4070 التمویل العمومي 

   2000 302000 500800  على الموارد العامة للمیزانیة

 444 36 470 34 223 33 328871 519981 288 20 459 21 6مجموع البرنامج 
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  اقات مؤشرات بط

  القیادة والمساندةبرنامج 
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  بطـاقة مـؤشــــر - 1
  1.1.1.6 : المؤشر رمز

خالل السداسیة الثانیة من السنة المالیة (نسبة إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب في اآلجال : تسمیة المؤشر
 )المعنیة

  2015جوان  01:تاریخ تحیین المؤشر
  
Ӏ-الخصائص العامة للمؤشر  

 برنامج القیادة والمساندة: امج الذي یرجع إلیه المؤشرالبرن. 1
 ال یوجد: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر. 2
 تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر . 3
هیاكل وزارة  یعتمد هذا المؤّشر لقیاس مدى قدرة اإلدارة على االستجابة إلى حاجیات كافة :تعریف المؤشر. 4

المالیة من موارد بشرّیة فیما یتعلق باالنتداب ضمانا لحسن سیر العمل اإلداري وذلك بالّرجوع إلى ما تم إنجازه من 
المدرسة الوطنیة لإلدارة، (االنتدابات المباشرة لخّریجي مدارس التكوین  المناظرات الخارجّیة أوانتدابات عن طریق 

وذلك باالستناد إلى ما تّم برمجته بمیزانیة السنة المالیة المعنیة وما تّم ) ائي بالجزائرمعهد االقتصاد الجمركي والجب
تحدیده بقرار ضبط الخطط المتعّلق باالنتدابات، فالمقصود بإنجاز االنتدابات في اآلجال هو التوّصل إلى إنجاز 

المالیة المعنیة بدءا بفتح المناظرة وتنظیمها كافة الخطط المرّخص فیها بالمیزانیة خالل السداسیة الثانیة من السّنة 
وصوال إلى التصریح ...) الفرز األولي، الفرز الثاني، االختبارات الشفاهیة(مرورا بجمیع اإلجراءات المتعّلقة بالمناظرة

 . بالنتائج النهائیة وتعیین الناجحین بهیاكل الوزارة وفقا للحاجیات التي تّم التعبیر عنها
 مؤشر نتائج : نوع المؤشر. 5
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر. 6
  ال یوجد: الفریعات. 7
 
ӀӀ-التفاصیل الفنیة للمؤشر  
العدد الجملي / عدد االنتدابات المنجزة خالل السداسیة الثانیة من السنة المالیة المعنیة: طریقة احتساب المؤشر.1

 .السنة المالیة المعنیة لالنتدابات المبرمجة بمیزانیة
  نسبة مأویة: وحدة المؤشر. 2
 : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 3
  .لالنتداب  هائیة للماظرات الخارجیةمحاضر الجلسات المتعلقة باإلعالن عن النتائج الن -
  .القوائم اإلسمیة للناجحین -
لمتعلق باالنتداب المتضمن لعدد الخطط المخصصة قانون المالیة للسنة المالیة المعنیة وقرار ضبط الخطط ا -

  لالنتداب 
إحصائیات تتعّلق باالنتدابات المنجزة مقارنة بما هو : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

  .مصادق علیه بمیزانیة السنة المالیة المعنیة
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  : مصدر إداري: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5
  دیسمبر من السنة المالیة المعنیة  31: ریخ توفر المؤشرتا. 6
  2018سنة % 75/  2016سنة  % 65: القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
  االنتدابات عن طریق المناظرات: السیدة لمیاء الوسالتي -
   االنتدابات المباشرة لخریجي مدارس التكوین: السیدة أمینة حرمل -
  
ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر  
   والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) تاإلنجازا(سلسلة النتائج  -1
  

 
  : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
 :نظرا للعوامل التالیة 2014وسنة  2012یظهر مؤشر قیس اآلداء  تباینا واضحا بین تم إنجازه خالل سنة  
اإلنتدابات المباشرة  والتي خصصت لفائدة 2012الطابع االستثنائي لبرامج اإلنتدابات المنجزة خالل سنة  ·

 .لجرجى الثورة والمنتفعین بالعفو العام وبرنامج تشغیل فرد من كل عائلة جمعیهم عاطلین عن العمل
 2012تأخر في صدور األمر المتعّلق بتحدید اإلجراءات الخاصة ببرنامج اإلنتدابات اإلستثنائیة المتخذة سنة   ·

لسنة  4والمتعّلق بضبط كیفّیة تطبیق أحكام القانون عدد 2012لسنة  833األمر عدد ( 2013إلى غایة جانفي 
وهو ما تولد عنه )  2012دیسمبر  25المتعّلق باألحكام االستثنائّیة لالنتداب بالوظیفة العمومّیة تّم بتاریخ  2012

 .2012تأخیرا في إنجاز االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة 
  2013نظرا وأّن الخطط المبرمجة بقانون المالیة لسنة  %5 2013بلغت نسبة اإلنتدابات المنجزة خالل سنة  -

 .2012خّصصت معظمها إلنجاز االنتدابات االستثنائیة بعنوان سنة 
خّطة لفائدة لالنتدابات الخارّجیة موّزعة بین  324تّم تضمین  2012إلى قانون المالّیة لسنة  حیث أنه باالستناد

خّطة لفائدة جرحى الثورة والعفو العام والمنتفع  98أي ما یساوي %  30مختلف الّرتب تّم منها تخصیص نسبة 
بعنوان شهید إّال أّنه تطبیقا لمختلف المكاتیب الصادرة عن رئاسة الحكومة والمتعّلقة بتعیین المترّشحین لهذه 

وهو ما نتج عنه  342اوى االنتدابات فإّن العدد الجملي للمترّشحین لفائدة وزارة المالّیة بالنسبة للبرامج المذكورة س
   . لتسدید هذا الفائض 2013استغالل الخطط المخصصة لالنتداب بعنوان سنة 

وهي بذلك تكون قد سجلت % 88.31بـــ  2014قدرت نسبة إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب بعنوان سنة  -
% 90والذي حدد ب  2014ة تراجعا ضئیال مقارنة بما تم احتسابه ضمن المشروع السنوي للقدرة على األداء لسن

والتي خصصت النتداب خریجي مدارس  2014ویرجع ذلك باألساس إلى طبیعة االنتدابات المبرمجة بعنوان سنة 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2015  
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة إنجاز الخطط المخصصة 
خالل (لالنتداب في اآلجال 

السداسیة الثانیة من السنة 
  )المالیة المعنیة

% 30 5 88.31 90 65 70 75 



242 
 

تاریخ التخّرج معلوم بصفة مسبقة، (التكوین إذ بمجرد تخّرجهم یلتحق المعنیون باألمر بمختلف هیاكل وزارة المالیة
في هذا المجال وأـنه لم یتم تحقیق النسبة المقدرة على مستوى المشروع السنوي ونشیر ...). سرعة إجراءات التعیین

لعدم تسدید الخطط المخصصة لالنتدابات في سلك المتصرفین في الوثائق    2014للقدرة على األداء لسنة 
قبل مصالح  وذلك من 2014خطة ذلك أنه لم یتم فتح مناظرة في الغرض بعنوان سنة  50واألرشیف التي قدرت بــــ

 .رئاسة الحكومة
فإّنه تّم برمجة تنظیم مناظرات خارجیة لالنتداب یقترح في شأنها  2018-2017-2016بالنسبة لتقدیرات  -

 .توخي أسلوب جدید في العمل یمّكننا من إنجاز االنتدابات المبرمجة في اآلجال المضبوطة
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  
 : حقیق القیمة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لت -4

د شغور مركز عمل یقع ضبطه بصفة مسبقة حتى یتم رصده  ینتداب ناتجا عن حاجة متأكدة لتسدیتعّین أن یكون اال
بمیزانیة الوزارة قصد توفیر االعتمادات الالزمة لتحمل األعباء الناتجة عنه وفي هذا اإلطار نشیر إلى أّن تحسین 

لبشرّیة یستوجب أن یكون تحدید الحاجیات المتعلقة بها مضبوطا من قبل المصالح المختصة التصّرف في الموارد ا
بشریة الستشرافي یربط الحاجة من الموارد على المدى المتوّسط بناءا على أسس ومعطیات موضوعیة ذات بعد ا

 جدیدة، مصالح إحداث ،ملتغییر أسالیب الع(بجملة المتغیرات التي یمكن أن تطرأ على المحیط الداخلي للوزارة 

والتي قد یكون لها بالغ األثر على نوعیة الخدمات اإلداریة والمناهج التي  ...)التدخل مجاالت وتعدد المهام تطور
 .یستوجب اعتمادها من أجل تأمینها

توّخي أسالیب جدیدة وطرق عمل مستحدثة في إلنجاز االنتدابات وخاصة التنسیق مع مختلف األطراف  -
نشیر إلى إمكانیة استغالل بالمنظومة اإلعالمیة المتعّلقة باالنتدابات  وفي هذا المجال. لة في عملیة االنتدابالمتداخ

مع إمكانیة تحسینها ) 2009-2008(والتي أحدثتها اإلدارة العامة للتصّرف في الموارد البشرّیة منذ سنوات 
 .ي الغرضوتطویرها حسب متطّلبات االنتدابات والمعاییر المستوجبة ف

هذا باإلضافة إلى التنسیق مع الهیاكل الّراجعة بالّنظر لوزارة المالّیة والهیئة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الحكومة 
 قصد عقد اجتماعات وحلقات عمل نتوّلى من خاللها متابعة انجاز االنتدابات

  ).فیفري-جانفي(ة المالیة المعنیة النظر في إمكانیة فتح المناظرات الخارجیة لالنتداب في بدایة السن -
إعتماد األسالیب اإلعالمیة والمنظومات اإلعالمیة الحدیثة قصد القیام بفرز الملفات لما یوّفره ذلك من  -

 . ربحا للوقت
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للقیام باألعمال المنوطة ) لجنة الفرز ولجنة التصریح بالنتائج (تحدید آجال مضبوطة للجان المناظرة  -
  .بعهدتها

ن المعنیة بالتصریح بالنتائج إلى التثبت واإلمضاء على محضر جلسة المناظرة في أجل ال دعوة اللجا -
  .یوما من تاریخ توصلهم بالنتائج 15یتعدى 

تحدید أجال قصوى للمترشحین قصد اإلدالء بالوثائق الالزمة لتكوین ملف انتدابه والتي یمكن تحدیدها  -
  .یوما من تاریخ إعالمه 15ب
  :المتعلقة بالمؤشر)  limites(ص تحدید أهم النقائ -2
ال یعكس المؤّشر االنتدابات االستثنائیة التي یمكن الترخیص فیها من قبل الهیئة العامة للتصّرف في میزانیة  -

 .الّدولة وذلك بعد المصادقة على المیزانیة
لة العرضیین، عملة العم(یعكس هذا المؤّشر االنتدابات المنجزة في إطار تسویة بعض الوضعّیات اإلداریة  ال -

 ...)  المناولة
ال یعكس هذا المؤّشر كمّیة ودّقة ونوعیة األعمال المنجزة من قبل األعوان الراجعین بالنظر لإلدارة العامة  -

 .للتصّرف في الموارد البشّریة في إطار إنجاز المناظرات الخارجیة لالنتداب
مرتبط شدید ) انى من السنة المالیة المعنّیةالسداسي الث(تسدید الخطط المخّصصة لالنتداب في اآلجال  -

 .االرتباط باحترام مصالح الهیئة العامة للوظیفة العمومیة بآجال فتح وتنظیم المناظرات واإلعالن عنها بالرائد الرسمي
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 2
  2.1.1.6 : المؤشر رمز

خالل السداسیة الثانیة من السنة المالیة ( في اآلجال نسبة انجاز الخطط المخّصصة للترقیة: تسمیة المؤشر
 )المعنیة

  2015جوان  01:تاریخ تحیین المؤشر
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال یوجد: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 صّرف في الموارد البشرّیةتحسین الت: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .3
یعتمد هذا المؤشر لقیاس مدى االستجابة إلى حاجیات كافة الهیاكل الراجعة بالنظر لوزارة  :تعریف المؤشر ·

/ الترقیة عن طریق االمتحانات المهنیة/ الترقیة عن طریق المناظرات الداخلیة:(المالیة من ترقیات بمختلف أشكالها
وذلك لما لها من تأثیر إیجابي على معنویات األعوان لحّثهم على ) ر التكوین المستمرّ الترقیة باالختیار الترقیة عب

 مزید العطاء والمثابرة في العمل وبالتالي التحسین من أداءهم 
إّن الّنظر في نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقّیة في اآلجال من شأنه أن یمّد اإلدارة بالمعطیات المالیة الّالزمة 

أي التأثیر المالي للترقیات لكي تتمّكن من برمجة الّزیادة في األجور المترتبة عنها بصفة جدیة، إذ أّن  في الغرض
عدم التحّكم في نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقّیة في اآلجال من شأنه أن یؤّدي إلى رصد إعتمادات وتجمیدها 

 .ة نظرا لعدم إنجاز الخطط المبرمجةلفائدة الترقیات  دون صرفها بعنوان السنة المالّیة المعنیّ 
 مؤشر نتائج : نوع المؤشر .4
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .5
 .ال یوجد: التفریعات .6
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
جملي العدد ال/ عدد الترقیات المنجزة خالل السداسیة الثانیة من السنة المالیة المعنیة: طریقة احتساب المؤشر .1

 .للترقیات المصادق علیها بمیزانیة السنة المالیة المعنیة
  نسبة مأویة: وحدة المؤشر .2
 :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
محاضر الجلسات المتعلقة باإلعالن عن النتائج النهائیة للمناظرات الداخلیة واالمتحانات المهنیة للترقیة  إضافة  -

  .ائج النهائیة للترقیة عبر التكوین المستمر والترقیة باالختیارإلى محاضر جلسات التصریح بالنت
  القوائم اإلسمیة للناجحین -
قانون المالیة للسنة المالیة المعنیة وقرار ضبط الخطط المخصصة للترقیة المتضمن لعدد الخطط المخصصة  -

 .لالنتداب
 . یة لمتابعة اإلنجازرزنامة ضبط تواریخ فتح وتنظیم مختلف المناظرات الداخلیة للترق -
إحصائیات تتعّلق بالترقیات المنجزة مقارنة بما هو  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4

 .مصادق علیه بمیزانیة السنة المالیة المعنیة
  : مصدر إداري :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5
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  المالیة المعنیةدیسمبر من السنة  31 :تاریخ توفر المؤشر. 6
 2018سنة  %70/    2016سنة  % 40: القیمة المستهدفة للمؤشر. 7
  السیدة  لمیاء الوسالتي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج - 8
 
III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 

  : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
  : 2013والمعلن عنها سنة  2013و 2012فتح المناظرات الداخلّیة للترقیة بعنوان سنتي 

فتح المناظرات الّداخلّیة للترقیة بالملفات عمال بما جاء بمنشور رئاسة الحكومة عدد   2013تم خالل سنة 
 2012و تم على إثره ضّم عدد الخطط المخّصصة للترقیة بعنوان سنتي  2012جویلیة  17بتاریخ   14858/3

جزة باعتماد هذه الطریقة عمال بقرار وزیر المالّیة  الصادر في الغرض حیث بلغ العدد الجملي للترقیات المن 2013و
وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات الفارطة التي عرفت ركودا كبیرا على مستوى الترقیات وذلك في خطة  1894

ویعود ذلك باألساس إلى تأخر  2014مختلف األسالك والرتب في حین عرفت هذه النسبة تراجعا بالنسبة لسنة 
إضافة إلى تأخر في اإلعالن عن فتح وتنظیم المناظرات واإلعالن عن  2014المصادقة على المیزانیة بعنوان سنة 

     .   نتائجها  ونشرها بالرائد الرسمي نتیجة لتعاقب الحكومات
فإّن معدل  إنجاز ها في اآلجال  یتوقع أن یشهد  2015بالنسبة للترقیات المصادق علیها بقانون المالیة لسنة  -

  .نتیجة لبعض اإلجراءات المتخذة في الغرض 2014نة لــ مقار % 10إرتفاعا طفیفا  یقدر بــ
 
 :رسم بیاني لتطور المؤشر - 3
 

  
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2015  
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

لخطط نسبة انجاز ا: المؤشر

 المخّصصة للترقیة في اآلجال
% 30 60 20 30 40 60 70 
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مزید التنسیق مع ممثل وزارة المالیة بالهیئة العامة للوظیفة العمومیة برئاسة الحكومة حول البرنامج المزمع إنجازه  -
رقیات بالرجوع إلى قانون المالیة والرزنامة المضبوطة في الغرض  ومده بهذه الرزنامة تتضمن تواریخ فیما یتعلق بالت

فتح المناظرة وتنظیمها والتاریخ المحتمل لإلعالن عن النتائج وهو ما یمثل عبارة عن لوحة قیادة بالنسبة لألطراف 
 .المتداخلة

فتح المناظرات وتنظیمها من قبل المصالح المختّصة برئاسة یقارح حذف اإلجراء المتعلق بالتأشیر على قرارات  -
الحكومة لطول هذا اإلجراء خاصة إذا أخذنا بعین االعتبار وأنه تمت المصادقة على عدد الخطط المخصصة 
للترقیة على مستوى قانون المالیة وأنه تم إعالم مصالح رئاسة الحكومة بقرار ضبط الخطط المخصص للترقیة 

  .كن اإلكتفاء في هذا المجال للمراقبة الالحقة لرئاسة الحكومة على اإلنجازات وبالتالي یم
إحداث مراكز إمتحان على مستوى الجهات یتم فیها إعطاء الدروس للمترشحین لتأهیلهم الجتیاز المناظرات وفي  -

تغیبین في المناظرات نفس الوقت إستعمال هذه المراكز إلجراءات اإلختبارات وهو ما من شأنه أن یقلص من عدد الم
 .الداخلیة للترقیة إضافة إلى التقلیص في آجال تنظیم المناظرات وذلك في إطار دعم مفهوم الالمركزیة

تحسین تطویر البنیة التحتیة للمدرسة الوطنیة للمالیة بما یتالءم مع عدد أعوان وزارة المالیة للترفیع في قدرة  -
 .إستیعاب المدرسة

 
  :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5
هذا المؤّشر ال یعكس التراخیص االستثنائیة للهیئة العامة للتصّرف في میزانیة الّدولة والمسندة قصد الترفیع في  -

 .عدد الخطط المخّصصة للترقیة وذلك بعد المصادقة على قانون المالیة
بالملفات أو (المناظرات الداخلیة للترقیة  هذا المؤشر ال یعكس الطریقة التي سیتم إعتمادها لتنظیم مختلف -

 .وهو ما یؤّثر نسبیا على آجال تسدید هذه الخطط) باالمتحان 
یعود أساسا إلى  وطول اإلجراءات  2014إن تراجع مؤشر إنجاز الترقیات في اآلجال مع تم تقدیره خالل سنة  -

سة الحكومة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهوریة المتعلقة بفتح المناظرات وتنظیمها من قبل المصالح المختّصة برئا
التونسیة، هذا باإلضافة إلى ما شهدته الساحة السیاسیة من تحویرات وزاریة وما یلیها إحترام إجراءات تفویض حق 

 . اإلمضاء
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 3
  3.1.1.6 : المؤشر رمز

 لصالح أعوان وزارة المالیة نسبة انجاز مخطط التكوین السنوي: تسمیة المؤشر
  2015جوان  25:تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال یوجد: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
یعتمد هذا المؤّشر لقیاس مدى قدرة اإلدارة على تقییم أداءها فیما یتعّلق  بإنجاز مخطط  :لمؤشرتعریف ا .4

التكوین السنوي لصالح أعوان وزارة المالیة وذلك باالعتماد على جملة من المعاییر الموضوعیة على غرار حجم 
طاقة استیعاب المدرسة، توفر إطار ( الموارد المالیة الموضوعة في الغرض واإلمكانیات اللوجیستیة المتوفرة 

وهو ما ینجر عنه ...)  التكوین، مدى تعاون وتفاعل مختلف هیاكل وزارة المالیة في المشاركة في برامج التكوین
قیاس األثر اإلیجابي الّذي یرتّبه إنجاز مخطط التكوین السنوي على قدرات اإلطارات واألعوان من خالل تطویر 

وحّثهم على ...) لغات وبرامج معلوماتیة( هم في مجاالت تّدخلهم والرفع من قدراتهم االتصالیة أدائهم وتحیین معارف
مزید العطاء والمثابرة، هذا باإلضافة إلى تزوید اإلدارة بالمعلومات الّالزمة حول نسبة التأطیر، والعمل على تحسینها 

 .عبر الترفیع من عدد المنتفعین بالتكوین من سنة إلى أخرى
ّكن هذا المؤشر من برمجة اإلعتمادات المالیة الضروریة إلنجاز مخططات التكوین بعنوان السنوات المقبلة، إذ أّن یم

عدم التحّكم في نسبة إنجاز هذا المخطط  في اآلجال من شأنه أن یؤّدي إلى رصد إعتمادات وتجمیدها لفائدة هذا 
 .مالّیة المعنیة  برصد تلك االعتماداتالبرنامج  دون استعمالها بصورة فعلیة خالل السنة ال

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
 ال یوجد :التفریعات .7
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 
 جملة الدورات التكوینیة المضبوطة على/ نسبة الدورات التكوینیة المنظمة في السنة: طریقة احتساب المؤشر .1

 مستوى برنامج التكوین السنوي للوزارة
  نسبة مأویة: وحدة المؤشر .2
نسبة الدورات التكوینیة المنجزة، عدد المنتفعین بها ، نسبة التأطیر، : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 ...عدد المؤطرین، مدى تالءم برنامج التكوین مع اإلعتمادات المرصودة في الغرض
إحصاءات تتعّلق بنسبة الدورات التكوینیة المنجزة : األساسیة إلحتساب المؤشر طریقة تجمیع المعطیات .4

مقارنة بماهو مصادق علیه ببرنامج التكوین السنوي إضافة إلى الرجوع لمختلف طلبات التزود المعّدة من قبل 
 .المدرسة الوطنیة للمالیة لفائدة مختلف هیاكل التكوین المعنیة بتنفیذ هذا البرنامج

 المدرسة الوطنیة للمالیة: مصدر إداري: المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر مصدر .5
 آخر السنة المالیة المعنیة: تاریخ توفر المؤشر .6
 2018سنة  88.98/    2016سنة  % 86.51: القیمة المستهدفة للمؤشر .7
  مدیر التكوین: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 

 : ت اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحلیل النتائج وتقدیرا .2
بلغت نسبة إنجاز المخطط السنوي للتكوین من برامج مشتركة وخصوصیة من قبل إدارة المدرسة الوطنیة للمالیة  

وهي بذلك تكون قد شهدت ارتفاعا ملموسا مقارنة بالسنوات الفارطة التي  2014وذلك بعنوان سنة  % 84.09
 .ج السنوي للتكوینسجلت نسبة ضعیفة في تنفیذ البرنام

دورات تكوینیة، ملتقیات، أیام دراسیة، ورشات (وتجدر اإلشارة وأّنه تّم تنظیم العدید من األنشطة التكوینیة في شكل 
 16528لفائدة أعوان وزارة المالیة بهدف تطویر هذا المؤشر حیث بلغ العدد الجملي للمنتفعین بالتكوین ...) عمل

  .2014منتفعا بعنوان سنة 
  
 :سم بیاني لتطور المؤشرر  .3

  
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
  برمجة مواضیع تشمل أسالك االختصاص -
  برمجة تحسین مستوى التنسیق بین مختلف الهیاكل المكّلفة بالتكوین على مستوى وزارة المالیة -

  الوحدة  :اءمؤشر قیس األد
  اإلنجازات

  2015م .ق
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة انجاز مخطط التكوین  :المؤشر

السنوي لصالح أعوان وزارة المالیة في 

 اآلجال

% 60 60 84   85  86.5 89 92 



249 
 

تنشط في مجال التكوین لتدارك النقص ) ة ودولیة منظمات وطنی( برمجة إبرام اتفاقیات تكوین مع عّدة جهات  -
  في بعض االختصاصات

  برمجة وضع استیراتیجیة تحسیسیة اتصالیة متكاملة بین المدرسة والهیاكل المنتفعة بالتكوین -
برمجة وضع خطة عمل تشمل مختلف الهیاكل المتدخلة في مجال التكوین للتنسیق في ما بینها على مستوى  -

  . نفیذ والمتابعة والتقییمالبرمجة، الت
للخروج بمقترحات وتوصیات جدیدة تمّكن من تالفي اإلشكالیات التي قد تطرح  الوقوف عند الصعوبات والمعوقات -

  .مستقبال
 
  :المتعلقة بالمؤشر)  limites(تحدید أهم النقائص  .5
  خالصهم ضعف نسبة المؤطرین بالمدرسة نظرا لتدّني معلوم التأجیر المعتمد حالیا في -
  نقص في قاعات التدریس ذلك أّن طاقة استیعاب المدرسة ال تساعد على تنفیذ البرامج بنسبة أكبر -
تأخیر في فتح االعتمادات المرصودة في الغرض وهو ما یترتب عنه تأخر في خالص مستحقات المتعاملین  -

  المدرسةوالمزودین مع المدرسة خاّصة عند المشاركة في أنشطة تكوین خارج فضاء 
  نقص في التنسیق بین المصالح المكلفة بالبرمجة والمصالح الخارجیة التابعة لها -
هذا المؤّشر ال یشمل التكوین التأهیلي والمستمر الذي یتم إنجازه باعتبار عدد المنتدبین ونسب النجاح في  -

  .الوحدات القیمیة
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء - 4
  1.2.2.6 : رالمؤش رمز

 آجال فتح وتحویل االعتمادات  :تسمیة المؤشر
  2015جوان  14: تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القیادة والمساتدة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال یوجد: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 في میزانیة وزارة المالیة تحسین التصّرف : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .3
هو احتساب المعّدل العام لآلجال اإلداریة التي تتطلبها عملیة فتح وتحویل اإلعتمادات  :تعریف المؤشر .4

المطلوبة من طرف المصالح المركزیة والجهویة المعنیة المسؤولة عن اإلنجاز الفعلي للنفقات المبرمجة  والمرسمة 
 4(فترات متفاوتة من السنة  4عّدل اآلجال اإلداریة لعملیة فتح اإلعتمادات في بقانون المالیة ویتم ذلك بحساب م

المعّدات  –وسائل النقل  –التهیئة و الصیانة  –البناءات اإلداریة (وبالنسبة لجمیع أنواع النفقات )  ثالثیات مثال
 ...).اإلعالمیة

 .مؤشر نتائج: نوع المؤشر .5
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
 حسب نوعیة النفقة و حسب اإلدارة المعنیة بطلب فتح اإلعتمادات:  التفریعات .7
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 آجال تحویل اإلعتمادات+ آجال دراسة وطلب فتح اإلعتمادات : طریقة احتساب المؤشر .1
ü تاریخ المراسلة ) -(لى الهیئة تاریخ إرسال طلب فتح اإلعتمادات إ: آجال دراسة و طلب فتح اإلعتمادات

 الواردة
ü تاریخ فتح اإلعتمادات) -(تاریخ التفویض أو اإلحالة : آجال تحویل اإلعتمادات 
 الیوم : وحدة المؤشر .2
 :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
تاریخ ختم مكتب الضبط بالنسبة للمراسالت الواردة : مصدر إداري: طریقة تجمیع البیانات والمعطیات  -

 والصادرة 
 تاریخ قرارات الفتح حسب منظومة أدب -
 تاریخ اإلحاالت وأوامر التفویض المستخرجة من منظومة أدب -
الّرجوع إلى جدول متابعة  فتح  االعتمادت  والذي :  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  . تماداتیضم تاریخ طلب االعتمادات وتاریخ فتح االعتمادات وتاریخ تحویل االع
  و منظومة أدب ) منظومة تسجیل المراسالت( مكتب الضبط-: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
  آخر السنة المالیة المعنیة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 2017أیام سنة 10/    2015سنة  یوم15: القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 .تنفیذ المیزانیةمدیر اعداد ومتابعة : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8



251 
 

 
  
III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
  

 
  : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

سجل المؤشر تقلصا في آجال فتح والتصرف في االعتمادات ویعود ذلك إلى جدیة  القائمین على المصالح المعنیة 
وذلك  2016یوما لسنة  14إتباع طرق ناجعة في التعامل مع طلبات الهیاكل وفي هذا اإلطار قدرت مدة االنجاز  و

 .  حرصا على الحصول على القیمة المنشودة للمؤشر
 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3
  

  
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر.4
مستحدثة وخاصة التنسیق مع مختلف األطراف المتداخلة في عملیة افتح توّخي أسالیب جدیدة وطرق عمل  -

 .وتحویل االعتمادات
نشیر في هذا المجال إلى ضرورة العمل بالمنظومة اإلعالمیة : فیما یتعّلق بإحداث أسالیب وطرق عمل جدیدة -

 .أدب على المزید من التطویر و التجدید لتصبح أسرع وأنجع

 الوحدة تحسین التصّرف في المیزانیة: الهدف
 تقدیرات م.ق انجازات

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 10 12 14 15 15 24 31 یوم .أجال فتح وتحویل االعتمادات: 1.1.2.6المؤشر

 3 3 3 4 4 8 21 یوم  آجال دراسة طلب فتح االعتمادات

 7 9 11 11 11 16 10 یوم  آجال تحویل االعتمادات
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اجعة بالّنظر لوزارة المالّیة والهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة قصد عقد التنسیق مع الهیاكل الرّ  -
اجتماعات وحالقات عمل نتوّلى من خاللها دراسة حاجیات اإلدارات من االعتمادات  والتي سیتّم ضبطها بالمیزانیة 

 . على المدى المتوّسط
د المصادقة على قرار فتح االعتمادات بعد القیام التنسیق مع الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة  قص  -

بالمطلوب منها  وفي كل الحاالت العمل على أن ال یتعدى آجال فتح  االعتمادات تاریخ المصادقة على قانون 
  .المالیة للسنة المعنیة

ا إعتماد األسالیب اإلعالمیة والمنظومات اإلعالمیة الحدیثة قصد تبسیط إجراءات العمل ذلك من ربح -
  للوقت 

إّبان  التأشیرة على قرار فتح االعتمادات من طرف مصالح الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة     -
 .أیام 5بالنتائج یجب العمل على تحویل االعتمادات في فترة ال تتجاوز 

 
  :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص . 5
التجهیزات االدارة العامة للشوؤن المالیة و ل المنجزة من طرف مصالح الیعكس هذا المؤّشر كمیة ودقة األعما -

 والمعدات  
 .ال یبرز هذا المؤشر المدة التي تستغرقها الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة لفتح االعتمادات -
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 5

   2.2.2.6 : المؤشر رمز 
 یذ طلبات التزود للهیاكل المركزیة نسبة تنف: تسمیة المؤشر 
 2015جوان   15:تاریخ تحیین المؤشر 
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القیادة والمساتدة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال یوجد: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 المالیة تحسین التصّرف في میزانیة وزارة : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
یهدف المؤشر إلى احتساب نسبة االستجابة للطلبات الصادرة عن مختلف الهیاكل المركزیة  :تعریف المؤشر .4

 .     أسابیع مقارنة بالعدد الجملي للطلبات في السنة 4وذلك خالل فترة زمنیة قدرت ب 
 مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 100*) عدد الطلبات الواردة على مكتب الضبط / عدد الطلبات المنجزة (: طریقة احتساب المؤشر .1
  نسبة مأویة: وحدة المؤشر .2
 :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 حصر الطلبات الشهریة المسجلة بمكتب الضبط الفرعي   -
 حة المعنیة تقسیم الطلبات الواردة حسب المصل -
 حصر الطلبات التي تم انجازها  -
 مقارنة الطلبات المنجزة بالطلبات الواردة  -
أما فیما یتعلق بمصلحة التصرف في وسائل النقل فتم حصر طلبات الصیانة الواردة على مكتب الضبط في  -

 . مرحلة أولى ثم تم حصر عدد الطلبات المنجزة في مرحلة ثانیة
أسابیع  4الحصول على عدد الطلبات المنجزة  خالل : ساسیة الحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األ .4

والعدد الجملي لطلبات التزود في السنة بالرجوع إلى قائمة كشوفات في الطلبات الواردة على مكتب الضبط الفرعي 
 . لإلدارة ومن خالل منظومة المخزون

منظومة التصرف في –مكتب الضبط الفرعي  ( مصدر إداري: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 منظومة التصرف في المخزون–المخزون 

  آخر السنة المالیة المعنیة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 .2018في  % 95: القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 .مدیر التصرف في میزانیة وزارة المالیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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 ӀӀӀ- قراءة في نتائج المؤشر                                                                                    
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
 

  : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
 .             وذلك من خالل سعیه إلى التسریع في الشراءات السنویة  2016لسنة  %90قدرت نسبة المؤشر 

 :لتطور المؤشر رسم بیاني .3
 

  
  :دة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشو . 4
  الدوریة وتحین استغالل نتائج الجرد القیام بعملیة الجرد  -
فیما یتعلق بكل من المعدات اإلعالمیة وصیانة األثاث والمعدات وصیانة   المتابعة الشهریة لتنفیذ طلبات التزود لكل هیكل مركزي بالوزارة - 

 .....وسائل النقل ولوازم المكاتب
للتقید بقانون المالیة فیما یتعلق بالحاجیات التي یتم طلبها ) كزیة والخارجیة المر ( دعوة كافة مصالح الوزارة  -

 عن طریق طلبات التزود
  .  اعتماد نظام معلوماتي یوفر معلومات حول مدى استحقاق طلبات التزود -
  :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص . 5

ود في اآلجال و ذلك الرتباطه بما هو مرسم بقانون المالیة وبمدى الیعكس هذا المؤشر التنفیذ الصحیح لطلبات التز 
  .توفر المطلوب بالمخزون فیما یتعلق ب لوازم المكاتب والمعدات اإلعالمیة وتأثیث االدارة

  
  
  
  

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2015  
  التقدیـرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

المؤشر نسبة تنفیذ طلبات 
 95 90 90 87 83 81 85.6 % التزود للهیاكل المركزیة
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 بطـاقة مـؤشــــر  - 6
  

  3.2.2.6 : المؤشر رمز
 آجال تنفیذ الصفقات : تسمیة المؤشر

  .2015جوان  20:تاریخ تحیین المؤشر
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القیادة والمساتدة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال یوجد: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 تحسین التصّرف في میزانیة وزارة المالیة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
االداریة التي تتطلبها عملیة تنفیذ الصفقات یهدف المؤشر الى احتساب المعدل العام آلجال   :تعریف المؤشر .4

 . بعد ابرامها وذلك حتى یتسنى االنجاز الفعلي  للنفقات المبرمجة والمرسمة بقانون المالیة في آجال محددة
 مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
 .(efficience)مؤشر فاعلیة  : طبیعة المؤشر .6
II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 : طریقة احتساب المؤشر .1
 الشهر : المؤشر وحدة .2
  اآلجال المحددة للتنفیذ و المطلوبة بكراس الشروط: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
 :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4
سواء تعلق األمر بالملفات المعروضة على اللجنة الوزاریة (بعد الحصول على الموافقة على نتائج الفرز المالي  .5

یتم إصدار من طرف االدارة العامة للشوؤن المالیة )و تلك التي تحال مباشرة لمراقب المصاریف العمومیةللصفقات أ
  .  إذن إداري ببدایة التنفیذ  حیث تحتسب آجال التنفیذ الفعلیة ابتداء من تاریخ هذا اإلذن

في كراس الشروط  ویقع ضبط  وذلك وفق اآلجال المحددة )التسلیم( بعملیة التنفیذ  صاحب الصفقة اثر ذلك یقوم-
تاریخ التسلیم باالعتماد على فصل التسلیم المسلم من صاحب الصفقة ویحرر محضر استالم نهائي بعد انتهاء مدة 

 .الضمان
 2014مارس   13بتاریخ  2014لسنة  1039األمر عدد  : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .6

قتضیات كراسات الشروط العامة المطبقة سواء على التزود بمواد وخدمات أو والمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وم
  .أشغال ومقتضیات كراس الشروط اإلداریة والفنیة الخاصة

  آخر السنة المالیة المعنیة:  تاریخ توّفر المؤشر .7
 أشهر 6: القیمة المستهدفة للمؤشر .8
 .نفیذ الصفقاتاإلدارة الفرعیة للشراءات وت: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .9
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III. قراءة في نتائج المؤشر  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 

 
 : لنتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتحلیل ا .2
 . ویعود ذلك أشهر 9في  2013تم تنفیذ الصفقات المتعلقة بوزارة المالیة سنة  -
السداسیة الثانیة (في اآلجال فإّنه ینتظر أن تتم  2014ة لسنة بالنسبة للصفقات المصادق علیها بقانون المالی -

 ).2014من سنة 
فإّنه تّم برمجة تنظیم سیتم خاللها اعتماد نفس التمشي المعتمد خالل  2017-2016- 2015بالنسبة لتقدیرات  -

  .مع إمكانیة برمجة فتح 2014سنة 
  :رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
 ل معرفة مدى انجاز العمل بشكل صحیح وفي الوقت المحدد له ومدى االلتزام باآلجا   -
 تحلیل الثغرات الموجودة في اآلداء وٕاجراء التعدیالت الضروریة لتحسین سیر العمل    -
 . توفیر بیانات حقیقیة وملموسة یمكن االستناد علیها في اتخاذ القرارات السلیمة -
 .التعرف على المحاور التي تحتاج إلى االهتمام والتركیز للتحكم أكثر ما یمكن في اآلجال -
  
  
  
 

 الوحدة تحسین التصّرف في المیزانیة: الهدف
 تقدیرات م.ق انجازات

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 6 7 7 8 8 9 10  شهر .آجال تنفیذ الصفقات: 2.2.6المؤشر
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  :المتعلقة بالمؤشر) limites(لنقائص تحدید أهم ا .5
الیبرز هذا المؤشر الفترة التي تتعلق بتجمیع مؤیدات انجاز الصفقات من طرف مختلف الهیاكل التابعة لوزارة  -

 ).االدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص واالدارة العامة لآلداءات  واالدارة العامة للدیوانة( المالیة 
أیضا تأخر انجاز البرمجة السنویة للنفقات باعتبار أن میزانیة السنة السابقة مفتوحة إلى حدود  الیعكس المؤشر -

  .  مارس 20
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 بطـاقة مـؤشــــر - 7

  4.2.2.6 : المؤشر رمز 
 نسبة تنفیذ المشاریع ذات الصبغة الوزاریة المتعلقة بالبناءات : تسمیة المؤشر 
 2015جوان  01:ریخ تحیین المؤشرتا 
  
I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال یوجد: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 تحسین التصّرف في میزانیة وزارة المالیة : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
تنفیذ جمیع مشاریع البناءات المبرمجة من خالل احتساب النسبة المئویة  یهدف المؤشر إلى :تعریف المؤشر .4

 .اإلجمالیة لدراسة و إنجاز أشغال المشاریع المركزیة
 مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
  مؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر .6
 

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
حدا ثم یقع جمع نسب كل  انجاز كل مشروع علىاستخراج نسبة تقدم دراسة و : طریقة احتساب المؤشر .1

من تنفیذ المشروع واالنجاز یمثل  %25المشاریع و قسمتها على عدد المشاریع المبرمجة علما وان الدراسة تمثل 
75%. 
 نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2
الحصول على نسبة تقدم الدراسة من خالل تقییم :  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

  للبناءات بإدارة البناءات المدون في محاضر االجتماعات اللجنة الفنیة
 )إدارة البناءات( مصدر إداري: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
  آخر السنة المالیة المعنیة:  تاریخ توّفر المؤشر .5
 .2018سنة % 90/  2016سنة %  86: القیمة المستهدفة للمؤشر .6
 .إدارة البناءات مدیر: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7
  
  III   قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
  

م.ق  اإلنجازات  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
2015  

  التقدیـرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

) دراسة وانجاز( نسبة تنفیذ 
یة المشاریع ذات الصبغة الوزار 
المتعلقة بالبناءات الجدیدة 

 .مشاریع التهیئة في اآلجالو 

%  78 40 40 82 86 90 90  
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  : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

شهدت نسبة تنفیذ المشاریع المركزیة للبناءات في السنوات األخیرة تغییرا نسبیا و ذلك نتیجة تغییر األولویات بالنسبة 
ة اإلنجاز من الناحیة الفنیة بالنسبة للبعض اآلخر و وجود بعض اإلشكاالت العقاریة، لبعض المشاریع و عدم إمكانی

تم األخذ بعین االعتبار كل المعطیات التي من شأنها  2015إال أنه على مستوى البرمجة بمیزانیة وزارة المالیة لسنة 
 .أن تعطل إنجاز المشاریع، وذلك لتحسین اإلنجازات على مستوى المؤشر

 
 :بیاني لتطور المؤشررسم  .3
 
 

  

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
 .إعداد رزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وانجاز أشغال المشاریع الوزاریة المبرمجة بمیزانیة وزارة المالیة -
ضمن جدول أعمال اللجنة الفنیة للبنایات بوزارة المالیة قصد دراسة إدراج برمجة المشاریع الوزاریة بمیزانیة الوزارة  -

 .إمكانیة انجاز هذه المشاریع من عدمها على المستوى الفني
الخاصة بكل مشروع وزاري قبل برمجته بالمیزانیة تفادیا لكل ما یمكن توفیر الوثائق العقاریة واإلداریة الضروریة  -

 .  أن یعطل انجاز المشروع
 
  :المتعلقة بالمؤشر) limites(أهم النقائص تحدید  .5
عدم األخذ بعین االعتبار القیمة المالیة للمشاریع الوزاریة حیث أنه توجد مشاریع ذات قیمة مالیة هامة وتتطلب  -

دراسة دقیقة وتعیین مكتب مراقبة فنیة ومكاتب دراسات وتحتسب نسبة تقدمها بنفس الطریقة التي یتم استخدامها 
  .بة تقدم مشاریع ذات قیمة مالیة متواضعةالحتساب نس
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  .بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء - 8
  1.1.3.6 :رمز المؤّشر

  . نسبة إنجاز البرنامج السنوّي لتدّخل الهیئة :تسمیة المؤّشر
  :تاریخ تحیین المؤّشر

  
  
 القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 الّرقابة المالیة : یه المؤّشرالبرنامج الفرعي الذي یرجع إل .2
 .تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة والّتدقیق: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .3
یتمثل المؤّشر في إحتساب نسبة التقاریر األّولّیة للّرقابة والتدقیق الّصادرة عن الهیئة خالل : تعریف المؤشر .4

  .د المهّمات المحددة ضمن البرنامج السنوّي المصادق علیه من طرف وزیر المالّیةالّسنة مقارنة بعد
وتجدر اإلشارة إلى أنه سیتّم األخذ بعین اإلعتبار المهّمات التي صدرت في شأنها أذون بمأمورّیة خالل السنة  

  .السابقة دون إستكمالها خالل نفس السنة
 مؤّشر نشاط: نوع المؤشر .5
 ّشر فاعلّیةمؤ : طبیعة المؤّشر .6
 :یمكن تفریع البرنامج السنوي لتدّخل الهیئة حسب التقسیم التاليّ : التفریعات .7
 .....مراقبة معمقة، تقییم، متابعة: حسب طبیعة المراقبة -
مصالح تابعة لوزارة المالیة، منشآت ومؤسسات عمومّیة، هیاكل : حسب طبیعة الهیاكل التي تّم تفّقدها -

 ...أخرى
  

  :مؤشرطریقة إحتساب ال .1
أذون عدد تقاریر المهّمات التي صدرت في شأنها +عدد التقاریر األّولّیة لمهمات التفّقد المبرمجة خالل السنة 

  . بمأمورّیة قبل غّرة جانفي من نفس السنة
عدد المهّمات التي صدرت في شأنها أذون بمأمورّیة قبل غرة + عدد مهمات الرقابة المدرجة ضمن البرنامج السنوي 

  . ي من السنة ولم یقع استكمالها في ذلك التاریخجانف
 نسبة مائوّیة: وحدة المؤّشر .2
 إحصائیات: المعطیات األساسّیة إلحتساب المؤّشر .3
إحتساب عدد الّتقاریر األّولّیة الّصادرة أثناء الّسنة مع : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشر .4

درت في شأنها أذون بمأمورّیة خالل السنة السابقة  دون استكمالها خالل نفس األخذ بعین اإلعتبار المهّمات التي ص
  .السنة

  هیئة الرقابة العامة للمالیة: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشر .5
 سنویا: تاریخ توّفر المؤّشر .6
 .2018في  % 90: القیمة المستهدفة للمؤّشر .7
  قابة العامة للمالّیةرئیس هیئة الر : المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
  

.I الخصائص العامة للمؤّشر: 

II.التفاصیل الفنیة للمؤّشر: 
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 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
م .ق  إنجازات

2015  
  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  
نسبة إنجاز البرنامج : 1المؤّشر

  السنوي لتدّخل الهیئة
  % 90  % 90  % 80  % 80  % 81,94  غیر متوفر  غیر متوفر  نسبة مائوّیة

  
 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤّشر .2

أي بنسبة  % 70، مقابل تقدیرات بــ %82حوالي  2014بعنوان سنة  1بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 
  .%117إنجاز تقدر بــ 

بالنسبة للمهمات  2014ر الصادرة خالل سنة ویعود تحقیق هذه النسبة باألساس إلى األخذ بعین اإلعتبار للتقاری
وتم الشروع في تنفیذها دون إستكمالها خالل  2014التي صدرت في شأنها أذون بمأموریة خالل السنة السابقة لسنة 

  . نفس السنة
  .تقریرا 18وقد بلغ عدد التقاریر الصادرة بعنوان المهمات المذكورة سابقا 

دون إحتساب المهمات التي صدرت في شأنها أذون ( 2014نوي بعنوان سنة علما أن نسبة إنجاز البرنامج الس
  .% 76بلغت حوالي )   2014بمأموریة قبل سنة 

 
 :رسم بیانّي لتطّور المؤّشر .3

 

  
 

 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
ل نتائج التشخیص لإلدارة أو الهیكل موضوع الرقابة وتتضمن أبرز إعداد من قبل فریق الرقابة مذّكرة تحوص -

  .المحاور المقترح أن تشملها أعمال التفقد، والجدول الزمني تقع المصادقة علیها من قبل وزیر المالیة أو رئیس الهیئة

     .III  المؤشرقراءة في نتائج: 
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یق المكلف تحسین دوریة إجتماعات متابعة تقدم إنجاز المهمات بین رئیس الهیئة و أو رئیس الدائرة والفر  -
  .بالمراقبة

 .الحرص على إعداد مسودة التقریر اّألولي لمهمة التفقد قبل إنتهاء أعمال الرقابة المیدانیة -
 .والضغط على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد التقاریر الخاصة بها -
  
  :تحدید أهّم النقائص المتعّلقة بالمؤشر .5
 مبرمجة، إضطرار الهیئة إلنجاز خالل السنة مهمات تفقد وبحث غیر -
 .شروع الهیئة في إنجاز مهّمات تفّقد و تدقیق دون إستكمالها خالل نفس السنة -
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  بطاقة مؤشر - 8
  2.1.3.6: رمز المؤّشر

نسبة إستجابة الهیئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو مسؤولین آخرین بالدولة خارج  :تسمیة المؤّشر
  البرنامج السنوّي إطار 

  :تاریخ تحیین المؤّشر
  

 القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر -1
 الرقابة المالیة: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
 .تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة  والّتدقیق: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
یتمثل المؤّشر في إحتساب نسبة اإلستجابة إلجراء مهمات تفقد وتدقیق  مطلوبة من قبل : ریف المؤشرتع -4

هیاكل ومصالح الدولة وذلك من خالل إحتساب عدد التقاریر األّولّیة لمهمات الرقابة والتدقیق المنجزة من قبل هیئة 
سنوّي مقارنة بعدد المهّمات المطلوبة من قبل هیاكل الرقابة العاّمة للمالّیة وغیر المدرجة ضمن برنامج التدخل ال

  .ومصالح الدولة
  مؤّشر نشاط: نوع المؤشر5 .

  مؤّشر فاعلّیة: طبیعة المؤّشر. 6
   ال یوجد: لتفریعاتا.  7
   
  

  
 :طریقة إحتساب المؤّشر .1

  عدد تقاریر التفّقد الّصادرة خالل السنة 
 عدد الطلبات الوارد خالل السنة   
  

 تأخذ بعین اإلعتبار عند إحتساب هذا المؤّشر إال المعطیات المتعلقة بطلبات الجهات الواردة على ال: مالحظة
وال تأخذ بعین اإلعتبار الطلبات الواردة على الهیئة والخاصة . الهیئة والمهمات المنجزة بناء على هذه الطلبات

  .بإنجاز مهمات تدقیق حسابات المشاریع
 ةنسبة مائویّ : وحدة المؤّشر .2
 إحصائیات: المعطیات األساسّیة إلحتساب المؤّشر .3
  .  إحتساب عدد الّتقاریر األّولّیة الّصادرة أثناء الّسنة: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشرات .4
  هیئة الرقابة العامة للمالیة: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشر .5
 سنوّیا: تاریخ توّفر المؤشر .6
 % 50: لمستهدفة للمؤّشرالقیمة ا .7
   .رئیسة هیئة الرقابة العامة للمالّیة: المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
  

 Ӏ .الخصائص العامة للمؤّشر: 

   ӀӀ .التفاصیل الفنیة للمؤّشر: 
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 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
  م.ق  إنجازات

2015  

  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

جاز مهمات تم طلبها نسبة إستجابة الهیئة إلن

من قبل هیاكل أخرى خارج إطار البرنامج 

  السنويّ 
  غیر متوفر  غیر متوفر  نسبة مائوّیة

  
  

50 % 50 %  50 %  50 %  50 %  

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
أي بنسبة   %20، مقابل تقدیرات بــ %50حوالي  2014بعنوان سنة  2بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 

    % 250إنجاز تقدر بــ 
علما أن المهام المذكورة . مهمات مراقبة وتدقیق غیر مدرجة بالبرنامج السنوي 7إنجاز  2014وقد تولت الهیئة سنة 

 .كانت بطلب من هیاكل ومصالح الدولة
  :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3
  

  

  

 

 :تحقیق القیمة المنشودة للمؤّشرأهّم األنشطة المبرمجة ل .4
 :تحدید أهّم النقائص المتعلقة بالمؤّشر .5

ӀӀӀ .قراءة في نتائج المؤّشر: 
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عدم مواكبة عدد المراقبین للزیادة المستمّرة في حجم نشاط الهیئة خاّصة بالنظر إلرتفاع عدد المشاریع الممّولة بموارد 
همات التدقیق الخاصة بها من الحیز الزمني لعمل أعضاء الهیئة إلنجاز م % 50خارجّیة والّتي تتطّلب حوالي 

  .وٕارسال التقاریر النهائّیة للممّولین األجانب
  بطاقة مؤشر  - 9

  3.1.3.6: رمز المؤشر
نسبة الّتقاریر النهائّیة لتدقیق حسابات المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة المرسلة إلى الممّول األجنبّي : تسمیة المؤشر

   .لقروضفي اآلجال المنصوص علیها في اتفاقیات ا
  : تاریخ تحیین المؤّشر

  
  
  
 القیادة و المساندة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 الرقابة المالیة : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
 .تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة و الّتدقیق: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .3
یتمثل المؤّشر في إحتساب نسبة التقاریر النهائیة لتدقیق حسابات المشاریع الممّولة بموارد : مؤّشرتعریف ال .4

  .خارجّیة المرسلة في اآلجال القانونیة الواردة في اتفاقیات القروض والهبات
  مؤّشر نشاط  :نوع المؤشر .5
 مؤّشر فاعلّیة : طبیعة المؤّشر .6
  ال یوجد: التفریعات .7
  
  
  
  :لمؤشرطریقة إحتساب ا .1

  التقاریر الّنهائّیة لتدقیق حسابات المشاریع التي وقع إرسالها في اآلجال التعاقدیةعدد 
  )*(عدد مهمات تدقیق حسابات المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة المطلوب إنجازها خالل السنة 

 .اتها إلى السنة المقبلةبعد طرح عدد المشاریع التي لم یشرع في تنفیذها وبالتالي یتم تأجیل تدقیق حساب) *(
  نسبة مائوّیة: وحدة المؤّشر .2
 إحصائیات: المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشر .3
إحتساب عدد التقاریر النهائیة المرسلة في اآلجال : طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة إلحتساب المؤّشر .4

  .  القانونیة إلى الممّول األجنبيّ 
  هیئة الرقابة العامة للمالیة: مؤّشرمصدر المعطیات األساسّیة حتساب ال .5
  سنوّیا: تاریخ توفر المؤشر .6
  % 80:القیمة المستهدفة للمؤّشر .7
  .رئیس هیئة الرقابة العامة للمالّیة: المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
  
  

 Ӏ. الخصائص العامة للمؤشر: 

ӀӀ .التفاصیل الفنّیة للمؤّشر: 
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 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
  

  الوحدة  مؤشرات قیس االداء
  م.ق  إنجازات

2015  
  تقدیرات

2016  2015  2014  2016  2017  2018  
نسبة الّتقاریر النهائّیة لتدقیق حسابات المشاریع الممّولة 

بموارد خارجّیة المرسلة إلى الممّول األجنبّي في اآلجال 

  التعاقدیة المنصوص علیها في اتفاقیات القروض

نسبة 
  مائوّیة

غیر 
  متوفر

غیر 
  % 90 % 90 % 80 %70  % 60  متوفر

  
 :تحلیل وتعلیق النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤّشر .2

أي بنسبة إنجاز  %80مقابل تقدیرات بــ  %60حوالي  2014بعنوان سنة  3بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 
  .% 75بــ  تقدر

 
  : رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3
 
 

 

 

 :حقیق القیمة المنشودة للمؤّشرأهّم األنشطة المبرمجة لت .4
مواصلة إرسال في شهر جانفي من كّل سنة مكاتیب رسمّیة إلى الوزارات المشرفة على التصّرف في المشاریع 

  .لدعوتها إلرسائل القوائم المالّیة للسنة الّسابقة في أجل محّدد
السنة المنقضیة إلنجاز مهّمة التدقیق تكلیف قدر اإلمكان نفس الفریق الذي توّلى تدقیق حسابات المشروع بعنوان 

 .بعنوان السنة الموالیة وذلك ضمانا لإلستمرارّیة والنجاعة والّتحكم في اآلجال

  III .قراءة في نتائج المؤّشر: 
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  :تحدید أهّم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

إعداد وٕارسال القوائم المالیة من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في المشاریع إلى الهیئة بصفة متأخرة، إذ تم 
 .  ي بعض الحاالت تجاوز اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریعف

وجود صعوبات أثناء أعمال التدقیق المیداني، خاصة بالنسبة للمشاریع الجهویة، ناتجة خاصة عن عدم تجمیع 
وٕاعداد القوائم المالیة  الوثائق والبیانات المحاسبیة على مستوى الوحدة المركزیة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع

 .الخاصة به
 . طول آجال تقدیم اإلجابات على التقاریر األولیة لنتائج التدقیق من طرف بعض المتصرفین على المشاریع المذكورة

 


