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  قبل وبعد عملیة التقییم الذاتي برنامج الدیوانةجدول مقارنة بین أهداف ومؤشرات 

برنامج الدیوانة
  

  بعد عملیة التقییم الذاتي  قبل عملیة التقییم الذاتي

  المؤشرات  األهداف  المؤشرات  األهداف

الهدف
1.0.1

تسهیل عملیات : 
التسریح الدیواني 

للبضائع
  

  معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1المؤشر

الهدف
1.0.1

 :
تسهیل 

عملیات التسریح الدیواني 
للبضائع

  
  

  معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1المؤشر
  عدد المتعاملین اإلقتصادیین المعتمدین: 2.1.0.1المؤشر   المتعاملین اإلقتصادیین المعتمدینعدد : 2.1.0.1المؤشر 
   المتعلقة بالتسریح الدیوانينسبة المادیة اإلجراءات : 3.1.0.1المؤشر   نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة: 3.1.0.1المؤشر 
  المتعلقة بالتسریح الدیواني عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر   عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر 

الهدف 
2.0.1

ش : 
مكافحة الغ

التجاري والتهریب 
وتحسین المراقبة

  عدد المحاضر للحد من الغش التجاري: 1.2.0.1المؤشر   

الهدف 
2.0.1

ش : 
مكافحة الغ

التجاري والتهریب 
وتحسین المراقبة

  المحاضر للحد من الغش التجاري عدد: 1.2.0.1المؤشر   
  عدد المحاضر للحد من التهریب: 2.2.0.1المؤشر   عدد المحاضر للحد من التهریب: 2.2.0.1المؤشر 
  نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة: 3.2.0.1المؤشر   نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة: 3.2.0.1المؤشر 

الهدف 
3.0.1

 :
تحسین 

التصرف 
في المحجوز

  عدد البیوعات بالمزاد العلني: 1.3.0.1المؤشر   

الهدف 
3.0.1

 :
تحسین التصرف في 

المحجوز
  عدد البیوعات بالمزاد العلني: 1.3.0.1المؤشر   

  عدد اإلحاالت: 2.3.0.1المؤشر   عدد اإلحاالت: 2.3.0.1المؤشر 
  عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤشر   عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤشر 

الهدف 
4.0.1

تحسین نسبة : 
ص الدیون

إستخال
المثقلة الممكن  

نسبة إستخالص الدیون المثقلة الممكن : 1.4.0.1المؤشر 
  إستخالصها

الهدف 
4.0.1

 :
تحسین 
ص الدیون

نسبة إستخال
  

  الممكن إستخالصهانسبة إستخالص الدیون المثقلة : 1.4.0.1المؤشر 

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

نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع : 2.4.0.1المؤشر 
  اآلداءات المستوجبة بشأنها
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  قبل وبعد عملیة التقییم الذاتي برنامج الجبایةجدول مقارنة بین أهداف ومؤشرات 
برنامج الجبایة

  

  بعد عملیة التقییم الذاتي  قبل عملیة التقییم الذاتي

  المؤشرات  األهداف  المؤشرات  األهداف

الهدف
1.0.2

 :
تحسین مستوى 

جودة إسداء الخدمات
من قبل مركز اإلرشاد الجبائي  نسبة األجوبة المؤجلة: 1.1.0.2المؤشر  

  عن بعد على مطالب إرشادات المواطنین

لهدف
1.0.2

 :
تحسین مستوى 

جودة إسداء الخدمات
نسبة األجوبة في الحین على مطالب إرشادات المواطنین من قبل مركز : 1.1.0.2المؤشر   

  اإلرشاد االجبائي عن بعد
المطالبین معدل آجال الرد على على عرائض : 2.1.0.2المؤشر 
  باألداء

  معّدل آجال الّرد على عرائض المطالبین باألداء :2.1.0.2المؤشر 

نسبة الرد على مطالب إرجاع  األداء على القیمة : 3.1.0.2المؤشر 
  المضافة في اآلجال

عدد الخدمات اإلداریة المشمولة بالتطبیقة اإلعالمیة للتصرف في الشهائد  :3.1.0.2المؤشر 
  الجبائیة

الهدف 
2.0.2

  :
الحد من 
ظاهرة التهرب الجبائي

عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد تدخل مصالح : 1.2.0.2المؤشر   
  المراقبة

الهدف 
2.0.2

  :
الحد من 
ظاهرة التهرب الجبائي

 عدد نقاط تحسن نسب إیداع التصاریح السنویة بعد تدخل مصالح المراقبة :1.2.0.2المؤشر   
   

  تطّور عدد محاضر معاینة المخالفات الجبائیة الجزائیة :2.2.0.2المؤشر   معدل آجال الرد على عرائض المطالبین باآلداء: 2.2.0.2المؤشر 
نسبة الرد على مطالب إرجاع األداء على القیمة : 3.2.0.2المؤشر 

  المضافة في اآلجال
  تطّور عدد عملیات المراجعة الجبائیة :3.2.0.2المؤشر 

الهدف 
3.0.2

  :
رفع 

صالح 
مردودیة تدخالت م
المراقبة

  

  مردود المراقبة الجبائیة: 1.3.0.3المؤشر 

الهدف 
3.0.2

  :
رفع 

صالح 
مردودیة تدخالت م
المراقبة

  

  المراقبة الجبائیة مردود: 1.3.0.3المؤشر 
  بالحاضر من مردود الصلح نسبة الدفع: 2.3.0.2المؤشر   نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح: 2.3.0.2المؤشر 

نسبة المصادقة على مستوى المحاكم اإلبتدائیة على : 3.3.0.2المؤشر 
  المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري

موسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف : 3.3.0.2المؤشر 
  اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائیة
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  برنامج المحاسبة العمومیةجدول مقارنة بین أهداف ومؤشرات 
  قبل وبعد عملیة التقییم الذاتي 

برنامج المحاسبة العمومیة
  

  بعد عملیة التقییم الذاتي  قبل عملیة التقییم الذاتي
  المؤشرات  األهداف  المؤشرات  األهداف

الهدف
1.0.3

:
ص الدیون العمومیة

تحسین إستخال
نسبة تطور المبالغ الجبائیة المستخلصة : 1.1.0.3المؤشر  

  )نظام داخلي(

الهدف
1.0.3

: 
ضمان توفیر الموارد ال

مكلفة
 

بها
 

االدارة
 

العامة
 

للمحاسبة
 

العمومیة
 

واإل
ص

ستخال
   

 نسبة تحقیق الموارد الجبائیة مقارنة بالتقدیرات: 1.1.0.3المؤشر
  

نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة مقارنة : 2.1.0.3المؤشر   نسبة إستخالص الدیون الجبائیة المثقلة: 2.1.0.3المؤشر 
  بالتقدیرات

نسبة تطور إستخالص الدیون الجبائیة : 3.1.0.3المؤشر 
  المثقلة

  
  
  
  
  
  
  

  نسبة إستخالص الدیون غیر الجبائیة المثقلة: 4.1.0.3المؤشر 
 نسبة تطور إستخالص الدیون غیر الجبائیة: 5.1.0.3المؤشر 
  المثقلة

  نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة: 6.1.0.3المؤشر 
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الهدف 
2.0.3

 :
تحسین تأدیة 

نفقات الدولة
  

نسبة إحترام اآلجال القانونیة للتأشیر على : 1.2.0.3المؤشر 
  النفقات العمومیة من قبل المحاسب

لهدف 
2.0.3

 :
سرعة تأدیة 

النفقات العمومیة
  

آجال تأدیة النفقات العمومیة لدى المحاسبین معدل : 1.2.0.3المؤشر 
  العمومیین

  
  
  

الهدف 
3.0.3

 :
مسك 
محاسبة موثوق بها 
ومقدمة في اآلجال

التي لم تحض (نسبة الحسابات المرفوضة : 1.3.0.3المؤشر   
  )بالمصادقة

لهدف 
3.0.3

 :
تحسین 
مطابقة حسابات المراكز 

المحاسبیة
  

  المحاسبیة المطابقة نسبة حسابات المراكز: 1.3.0.3المؤشر 

  أجل التجمیع الشهري للحسابات: 2.3.0.3المؤشر 
أجل تقدیم الحساب العام لإلدارة المالیة إلى : 3.3.0.3المؤشر 

  دائرة المحاسبات

الهدف 
4.0.3

ضمان حسن : 
صرف في 

الت
الخزینة والقیم

عدد القباضات المالیة المجهزة بمطرفیات : 1.4.0.3المؤشر   
  الدفع اإللكتروني

الهدف 
4.0.3

:
جودة الخدماتتحسین 

  
  

 نتظار بالقباضات المالیةمعدل مدة اإل :1.4.0.3المؤشر 
  

معدل آجال تسویة فصول الصكوك المقدمة : 2.4.0.3المؤشر 
  للخالص

الهدف
5.0.3

 :
الخدماتتحسین جودة 

  

عدد المصالح التي تطبق مرجعیة في : 1.5.0.3المؤشر 
  الجودة

  

  

تطور عدد المنخرطین في منظومة التصریح : 2.5.0.3المؤشر 
  عن بعد والدفع بالقباضات المالیة

تطور عدد المكالمات الواردة على مركز : 3.5.0.3المؤشر 
  النداء والتصرف في الخطایا المروریة والخطایا والعقوبات المالیة
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  المیزانیةبرنامج مصالح جدول مقارنة بین أهداف ومؤشرات 
  قبل وبعد عملیة التقییم الذاتي 

برنامج مصالح المیزانیة
  

  بعد عملیة التقییم الذاتي  قبل عملیة التقییم الذاتي

  المؤشرات  األهداف  المؤشرات  األهداف

الهدف
1.0.4

 :
تطویر 
جودة تقدیرات موارد 

الدولة
  

الفارق بین التقدیرات : 1.1.0.4المؤشر
  الجبائیةواإلنجازات في الموارد 

الهدف
1.0.4

:
تطویر 
تطویر 
جودة تقدیرات میزانیة 
جودة تقدیرات میزانیة 

الدولة
الدولة

    

  نجازات في الموارد الجبائیةالفارق بین التقدیرات واإل: 1.1.0.4المؤشر

الفارق بین التقدیرات : 2.1.0.4المؤشر 
  واإلنجازات في الموارد الدیوانیة

لنفقات نجازات بالنسبة بین التقدیرات واإل الفارق: 2.1.0.4المؤشر 
  اتستثمار اإل

الهدف 
2.0.4

 :
تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة

الفارق بین التقدیرات : 1.2.0.4المؤشر   
  واإلنجازات بالنسبة لنفقات التصرف

الهدف 
2.0.4

 :
ضیات أحكام القانون األساسي 

تطبیق مقت
ضیات أحكام القانون األساسي 

تطبیق مقت
للمیزانیة الجدید
للمیزانیة الجدید

  

نفقاتها مع  تتالءمنسبة الحسابات الخاصة التي : 1.2.0.4المؤشر 
  طبیعة مواردها

الفارق بین التقدیرات : 2.2.0.4المؤشر 
  واإلنجازات بالنسبة لنفقات التنمیة

  نسبة تقدم إعداد التبویب النهائي للنفقات: 2.2.0.4المؤشر 
  
  
  
  
  
  
  
  

الفارق بین التقدیرات : 3.2.0.4المؤشر 
واإلنجازات بالنسبة لنفقات التنمیة المحمولة على 

  القروض الخارجیة الموظفة 

الهد
3.0.4ف 
 :

اآجال نشر المعطیات الخاصة :1.3.0.4المؤشر 
لهد
 3.0.4ف 
تحس :
  جال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیةآ :1.3.0.4المؤشر تحس
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  بمتابعة تنفیذ المیزانیة
دوریة صدور التقریر السداسي : 2.3.0.4المؤشر 

  الخاص بمیزانیة الدولة
  دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة: 2.3.0.4المؤشر 

   
ا

لهدف 
4.0.4

 :
تدعیم تركیز منظومة 
صرف في المیزانیة حسب األهداف

الت
العدد الجملي للبرامج المحددة : 1.4.0.4المؤشر   

  بأمر

  

  

عدد األهداف المصادق علیها من : 2.4.0.4المؤشر
  طرف لجان المتابعة والتقییم بالوزارات

عدد المؤشرات المصادق علیها : 3.4.0.4المؤشر 
  المتابعة والتقییم بالوزاراتمن طرف لجان 

عدد األدلة ووثائق العمل : 4.4.0.4المؤشر 
  المنشورة
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  برنامج الدین العموميجدول مقارنة بین أهداف ومؤشرات 
  قبل وبعد عملیة التقییم الذاتي 

برنامج الدین العمومي
  

  بعد عملیة التقییم الذاتي  قبل عملیة التقییم الذاتي

  المؤشرات  األهداف  المؤشرات  األهداف

الهدف
1.0.5

 :
التحكم في 

تكلفة الدین العمومي 
  معدل تكلفة الدین العمومي: 1.1.0.5المؤشر  

  
  

الهدف 
1.0.5

 :
صرف في 

تحسین الت
كلفة الدین العمومي

 
والتحكم 

في مخاطره
  

  

  العمومي معدل تكلفة الدین: 1.1.0.5المؤشر

الهدف 
2.0.5

 :
صرف في 

تحسین الت
المخاطر المتعلقة بالدین

مناب الدین الداخلي من الدین : 1.2.0.5المؤشر   
  العمومي

  مناب الدین الداخلي من الدین العمومي: 2.1.0.5المؤشر 

مناب الدین الخارجي بنسب فائدة : 2.2.0.5المؤشر 
  متغیرة

  معدل مدة سداد الدین العمومي :3.1.0.5المؤشر 

  مناب الدین الذي سیتم إعادة تسعیره في غضون سنة: 4.1.0.5المؤشر   مدة سداد الدین العموميمعدل : 3.2.0.5المؤشر 

الهدف 
3.0.5

 :
تطو

یر 
السوق المحلیة لسندات 

الدولة
  

  عدد المناقصات في السنة: 1.3.0.5المؤشر 
الهدف

 
2.0.5

 :
تطویر 
السوق المحلیة لسندات 

الدولة
  

          السنةعدد المناقصات في : 1.2.0.5المؤشر 

           حجم التداول في السوق الثانویة: 2.2.0.5المؤشر   حجم التداول في السوق الثانویة: 2.3.0.5المؤشر 
  عدد النقاط على منحني نسب الفائدة: 3.3.0.5المؤشر  
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  برنامج القیادة والمساندةجدول مقارنة بین أهداف ومؤشرات 
  قبل وبعد عملیة التقییم الذاتي 

برنامج القیادة والمساندة
  

  بعد عملیة التقییم الذاتي  قبل عملیة التقییم الذاتي
  المؤشرات  األهداف  المؤشرات  األهداف

الهدف
1.0.6

 :
صرف 

تحسین الت
في الموارد البشریة

  

نسبة إنجاز الخطط المخصصة لإلنتداب في : 1.1.0.6المؤشر
  اآلجال

الهدف
1.0.6

 :
صرف 

تحسین الت
في الموارد البشریة

  
  

  نسبة إنجاز الخطط المخصصة لإلنتداب في اآلجال: 1.1.0.6المؤشر

نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقیة في :2.1.0.6المؤشر
  اآلجال

  نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقیة في اآلجال: 2.1.0.6المؤشر

التكوین السنوي لفائدة  نسبة إنجاز مخطط: 3.1.0.6المؤشر
  أعوان وزارة المالیة

  نسبة إنجاز مخطط التكوین السنوي لفائدة أعوان وزارة المالیة: 3.1.0.6المؤشر
  

الهدف 
2.0.6

 :
صرف في میزانیة وزارة 

تحسین الت
المالیة

  

  آجال فتح والتصرف في اإلعتمادات: 1.2.0.6المؤشر 

الهدف 
2.0.6

 :
صرف في میزانیة 

تحسین الت
وزارة 

المالیة
  

  اإلعتمادات تفویض أو وٕاحالة فتح آجال: 1.2.0.6المؤشر 
  خارج الصفقات العمومیة العمومیة الشراءات تنفیذ آجال: 2.2.0.6المؤشر   آجال تنفیذ الشراءات العمومیة: 2.2.0.6المؤشر 
نسبة اإلستجابة لطلبات الهیاكل المركزیة : 3.2.0.6المؤشر 

  للتزود باللوازم
  المركزیة الهیاكل لوازم تزود لطلبات اإلستجابة نسبة: 3.2.0.6المؤشر 

نسبة تنفیذ مشاریع البناءات ذات الصبغة : 4.2.0.6المؤشر 
  الوزاریة

  
  
  

  نسبة تنفیذ دراسة وأشغال مشاریع البنایات المبرمجة: 4.2.0.6المؤشر 
  

الهدف 
3.0.6

تحسین : 

الهدف   نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الهیئة: 1.3.0.6المؤشر 
3.0.6

تحسین : 
قدرة أداء 

  نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الهیئة: 1.3.0.6المؤشر 
نسبة إستجابة الهیئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل : 2.3.0.6المؤشر نسبة إستجابة الهیئة إلنجاز مهمات تم طلبها : 2.3.0.6المؤشر 
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من قبل الوزراء أو مسؤولین آخرین بالدولة خارج إطار البرنامج 
  السنوي

  الوزراء أو مسؤولین آخرین بالدولة خارج إطار البرنامج السنوي

نسبة التقاریر النهائیة لتدقیق حسابات المشاریع : 3.3.0.6المؤشر
الممولة بموارد خارجیة المرسلة إلى الممولین األجانب في اآلجال 

  المنصوص علیها في إتفاقیات القروض والهبات

نسبة التقاریر النهائیة لتدقیق حسابات المشاریع الممولة : 3.3.0.6المؤشر 
إلى الممولین األجانب في اآلجال المنصوص علیها في بموارد خارجیة المرسلة 

  إتفاقیات القروض والهبات
  هدف جدید

الهدف 
4.0.6

 :
اإلندماج الماليتدعیم 

  

  نسبة  اإلندماج  المالي: 1.4.0.6المؤشر 

  هدف جدید

الهدف 
5.0.6

 :
تدعیم 
نجاعة أداء البنوك 

العمومیة
  

  التعاقدیة الواردة بعقود البرامج التقدم في إنجاز اإللتزامات: 1.5.0.6المؤشر 
  
  

   



  

 

 

 

 :2 ملحق عدد

  

  بطاقات مؤشرات قیس األداء
  لمهمة المالیة
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 قیس األداء برنامج  مؤّشرات بطاقات 
 لدیوانةا
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  بطاقة مؤّشر قیس أداء

 

  1.1.0.1مؤشر: )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( ررمز المؤشّ 
  .معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: تسمیة المؤشر

  .30/05/2017: رتاریخ تحیین المؤشّ 

I-  ّرالخصائص العامة للمؤش:  

  ).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
یدّل هذا المؤّشر على المدة التي تستوجبها عملیة التسریح الدیواني بدایة  :تعریف المؤّشر  -4

 .من تاریخ إیداع التصاریح الدیوانیة وصوال إلى تاریخ منح اإلذن بالرفع

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(ر نوع المؤشّ   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة(رطبیعة المؤشّ  -6

 .ال توجد تفریعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7

  
II- رللمؤشّ  التفاصیل الفنیة:  

یتّم احتساب األجل من تاریخ إیداع التصاریح الدیوانیة ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
بمیناء رادس الذي یمثل حوالي إلى تاریخ منح اإلذن بالرفع بالمكتب الحدودي للعملیات التجاریة 

 .من المجموع الوطني 80%

حیث تتوّلى اإلدارة العامة للدیوانة حالیا احتساب معّدل آجال التسریح الدیواني على ضوء عّینة 
شهریة من عملیات التورید یتّم تحدیدها إثر تحقیق میداني بمیناء رادس ینجز خالل األسبوع 

  .عملیات الرفع التي تتّم في هذه الفترةخیر من كّل شهر ویشمل كّل األ
 .الیوم: وحدة المؤشر  -2

تواریخ إیداع التصاریح الدیوانیة وتواریخ اإلذن بالرفع : رالمعطیات األساسیة الحتساب المؤشّ   -3
 .الفعلیة

الحصول : ...)استمارة، تقریر، استبیان،(رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشّ   -4
ع التصاریح الدیوانیة وتواریخ اإلذن بالرفع الفعلیة حسب المعطیات المجمعة على تواریخ إیدا

 .لدى إدارة التصرف في المخاطر
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  .التصاریح الدیوانیة لدى المكاتب: رمصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشّ   -5
 سنویا: تاریخ توفر المؤشر  -6

 .2020یوما سنة  0.70: (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر   -7

 التصّرف إدارة مدیر ) :الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(عن المؤشر بالبرنامج  المسؤول  -8
  .المخاطر في

III-  ّر قراءة  في نتائج المؤش:  

  :روالتقدیرات الخاصة بالمؤشّ ) االنجازات( سلسلة النتائج -1
 رر المؤشّ جدول بیاني لتطوّ 

   انجازات  الوحدة  ر قیس األداءمؤشّ 

2017  

  تقدیرات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :1.1.0.1ر مؤشّ 

معدل آجال 
التسریح الدیواني 

 للبضائع

  

 الیوم

 
0.76 0.75 0.74 0.73 0.72 0.71 0.70 

      

  :روالتقدیرات الخاصة بالمؤشّ ) االنجازات (تحلیل النتائج  -2
الدیواني بدایة من تاریخ إیداع التصاریح الدیوانیة ة التي تستوجبها عملیة التسریح المدّ  شهدت

نظرا  2016سنة  یوما 0.74وصوال إلى تاریخ منح اإلذن بالرفع انخفاضا هاما وصلت إلى 
  .ةنت من تقلیص هذه المدّ لتطور المنظومة اإلعالمیة للدیوانة التي مكّ 

 :رسم بیاني لتطور المؤّشر -3

 

0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع

معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع



 

15 

  
  :القیمة المنشودة للمؤّشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقیق  - 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 -     
  : رالمتعلقة بالمؤشّ )  Limites(تحدید أهم النقائص  - 5
  .ال شيء -     
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  بطاقة مؤّشر قیس أداء
  

  2.1.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر
  .عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین: تسمیة المؤشر

  .30/05/2017: رتاریخ تحیین المؤشّ 
  

I-  ّرالخصائص العامة للمؤش:  

  ).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
یدّل هذا المؤّشر على عدد مطالب المتعاملین االقتصادیین الذین  تتوّفر  :تعریف المؤّشر  -4

 .فیهم الشروط الالزمة للتمّتع باالمتیازات التسهیالت 

  . نتائج): ر نشاطر منتوج، مؤشّ ر نتائج، مؤشّ مؤشّ ( نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):ر فاعلیةر نجاعة، مؤشّ ر جودة، مؤشّ مؤشّ ( ر طبیعة المؤشّ  -6

 .ال توجد تفریعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7
 

II - رللمؤشّ  التفاصیل الفنیة:  

عدد مطالب المتعاملین االقتصادیین المعتمدین الذین وقعت ): Formule(رطریقة احتساب المؤشّ  -1
  .خالل السنة االستجابة لمطالبهم

  .العدد :روحدة المؤشّ  -2
مطالب المتعاملین االقتصادیین المعتمدین الذین وقعت : األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات -3

 .االستجابة لمطالبهم والعدد الجملي للمطالب
الحصول عدد مطالب المتعاملین االقتصادیین  :رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشّ  -4

  .لجملي للمطالبالمعتمدین الذین وقعت االستجابة لمطالبهم والعدد ا
                           .مطالب المتعاملین االقتصادیین المسجلة لدى إدارة النظم الدیوانیة :وطبیعة البیانات مصدر -5
  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
متعامل  24 اإلستجابة لمطالب: (Valeur cible de l’indicateur)ر القیمة المستهدفة للمؤشّ  - 7

 .2020سنة  اقتصادي معتمد خالل

  .الدیوانیة النظم إدارة مدیر ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(عن المؤّشر بالبرنامج  المسؤول -8
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III -  ّرقراءة  في نتائج المؤش:  

  :روالتقدیرات الخاصة بالمؤشّ ) االنجازات( سلسلة النتائج -1
 رجدول بیاني لتطور المؤشّ 

  

  األداءر قیس مؤشّ 

  

  الوحدة

    انجازات

2017  

  تقدیرات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :2.1.0.1مؤشر 

عدد المتعاملین 
االقتصادیین 
 المعتمدین

  

 24 22 20 18 16 90 09 العدد

 

  :روالتقدیرات الخاصة بالمؤشّ ) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
إلى سنة ) متعاملین اقتصادیین معتمدین 9( 2008سنة ذ منتغییر  لم یشهد هذا المؤشر أيّ 

بعد إعادة تنشیط خلیة دراسة ملفات طلب االنتفاع من المتوقع و  16 عددحیث ارتفع إلى  2016
  .2020سنة  24حدود  تدریجیا إلىهذا العدد  رتفعأن یبهذا االمتیاز على 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
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  :رالقیمة المنشودة للمؤشّ أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق   -4
 .ر فیهم الشروط القانونیةقبول أكبر عدد ممكن من المتعاملین االقتصادیین المعتمدین الذین تتوفّ  - 

 .إعادة إحیاء خلیة دراسة مطالب المتعاملین االقتصادیین المعتمدین بإدارة النظم الدیوانیة - 

نة التونسیة والدیوانة الفرنسیة في مجال القیام بدورات تكوین في إطار التعاون الثنائي بین الدیوا
 .التدقیق األولي والبعدي

  : رالمتعلقة بالمؤشّ  )Limites(تحدید أهم النقائص  -5

  .ال شيء
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  3.1.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر

  .المتعلقة بالتسریح الدیوانينسبة المادیة اإلجراءات : تسمیة المؤشر
  .30/05/2017: تاریخ تحیین المؤشر

  
I- الخصائص العامة للمؤشر:  

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

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

  . 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 بقسمة عدد الوثائق الالمادیة على  ):Formule( طریقة احتساب المؤشر -1
 .العدد الجملي للوثائق المتعلقة بالتسریح الدیواني

  . نسبة مأویة: وحدة المؤشر  -2
 .الوثائق الالمادیة منها العدد الجملي للوثائق وعدد :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 3       

الحصول على العدد الجملي للوثائق : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4  
 .المتعلقة بالتسریح الدیواني وعدد الوثائق الالمادیة منها

الحصول على العدد الجملي للوثائق الدیوانیة : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5
وعدد الوثائق الالمادیة منها وتحدید النسبة المائویة  من مكتب  يالمتعلقة بالتسریح الدیوانالورقیة 

 .الدراسات والتشریع أساسا ووحدة االتصال
 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6

من  % 33بلوغ نسبة : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7
  . 2020المادیة الوثائق سنة 
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 الدراسات مكتب رئیس ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(عن المؤشر بالبرنامج  المسؤول -8
  .واإلعالمیة اإلحصائیات وٕادارة االتصال ووحدة والتشریع

III- قراءة في نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( النتائج سلسلة -1
 جدول بیاني لتطور المؤشر

    مؤشر قیس األداء

  الوحدة

    انجازات

2017  

  تقدیرات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :3.1.0.1مؤشر 

نسبة المادیة 
 اإلجراءات الدیوانیة

  

%  

 

30 29.26 29.26 30 31 32 33 

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
  2015سنة %29.3و  2014سنة  %30 بقیت في حدودنسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة 

رسم بیاني لتطور .ولم تتغیّر نظرا لصعوبة إدراج المادیة أّي إجراء  2016وسنة 
 :المؤشر

  
 

 
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4

إتمام إجراءات المادیة التصریح الدیواني بعد الموافقة على اعتماد اإلمضاء االلكتروني والدفع  - 
 .االلكتروني

 :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
 .إدراج اإلجراء الالماديصعوبة إحصاء  - 

27
28
29
30
31
32
33
34

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

نسبة المادیة اإلجراءات المتعلقة بالتسریح الدیواني
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  

  4.1.0.1مؤشر: )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر
  .المتعلقة بالتسریح الدیواني عدد الخدمات على موقع الواب: تسمیة المؤشر

  .30/05/2017: تاریخ تحیین المؤشر
  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .للبضائعتسهیل عملیات التسریح الدیواني : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
یمّكن الموقع المتعاملین مع اإلدارة من الحصول على العدید من الخدمات  :تعریف المؤّشر -4

اإلداریة عن 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(طبیعة المؤشر  -6

  .ال توجد تفریعات :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  

هذا المؤّشر باحتساب عدد الخدمات المتوفرة یحتسب ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
 .على موقع الواب

 .العدد :وحدة المؤشر  -2

العدد الجملي للخدمات المتوفرة بموقع الواب الخاص  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -3
 .باإلدارة

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

عدد الخدمات على موقع الواب حسب معطیات :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر مصدر  -5
    .مكتب الدراسات والتشریع وخلیة االتصال

 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر  -6

خدمة على  21بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر   -7
 .2020الواب سنة 
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  .االتصال خلیة رئیس ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(عن المؤشر بالبرنامج  المسؤول  -8
III- قراءة في  نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

    اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس األداء

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :4.1.0.1مؤشر 

عدد الخدمات على 
 موقع الواب

  

 21 20 19 18 17 17 17 العدد

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات (تحلیل النتائج  -2
خدمة سنة  17إلى  2014خدمة سنة  17شهد عدد الخدمات على موقع الواب استقرارا من 

وذلك لعدم تطور المنظومة اإلعالمیة للدیوانة ونظرا لعدم انتداب كفاءات في  2016وسنة  2015
  .هذا االختصاص خالل الفترة األخیرة

  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 

 
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 4

  .الخدمات على موقع الواب الخاص باإلدارة العامة للدیوانةإضافة أكبر عدد ممكن من  -    

تعّقد إجراءات إدراج خدمات جدیدة  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
    .على الواب
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  

  1.2.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر
  .عدد المحاضر للحّد من الغّش التجاري: تسمیة المؤشر

    .30/05/2017: تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  .)1برنامج عدد(اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .تحسین المراقبةحة الغش التجاري والتهریب و مكاف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
یعتبر هذا المؤّشر هاما لقیاس فاعلیة إدارة الدیوانة وتوجهها في مجال  :تعریف المؤّشر  -4       

 ). الردع(مكافحة الغش 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:  

یحتسب هذا المؤّشر بتجمیع العدد الجملي لمحاضر ): Formule(طریقة احتساب المؤشر - 1
 .المكاتب الدیوانیة

 .العدد :وحدة المؤشر  -2
 .للمحاضر بمختلف المكاتب الدیوانیة العدد الجملي :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -3
للمحاضر  العدد الجمليالحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 4

بمختلف المكاتب الدیوانیة من قبل اإلدارات الجهویة التي تتولى تجمیع المعطیات من المكاتب 
  .الدیوانیة الراجعة لها بالنظر

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

 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر - 6

الهدف هو بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  - 7
 .2020محضر مخالفة مسجلة بمكاتب الدیوانة سنة  54500
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   ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  - 8
  .مدیرو اإلدارات الجهویة للدیوانة    

III-  في نتائج المؤشرقراءة:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

    اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس األداء

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  
  :1.2.0.1مؤشر 

عدد المحاضر للحّد 
 من الغّش التجاري

  

 54500 54000 53500 53000 52866 64642 53867 العدد

  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
محضرا مقابل  64642لیبلغ  2015للحّد من الغّش التجاري ارتفاعا سنة  شهد عدد المحاضر

محضرا وربما یرجع  52866إلى حدود  2016بفضل  ثم انخفض سنة  2014سنة  53867
ارتكاب المخالفات بعد تطور المنظومة األمنیة للدیوانة في إطار مقاومة ذلك إلى تراجع نوایا 

  .الغش التجاري
 :رسم بیاني لتطور المؤشر - 3
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  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4
 .رفع أكبر عدد ممكن من المخالفات لردع المخالفین - 

 .انتداب عدد إضافي من األعوان - 

یعنى بالمراقبة الالحقة باإلدارة العامة للدیوانة وتدعیمه بالموارد البشریة والمعدات إحداث هیكل  - 
  .الالزمة

  .ال شيء :بالمؤشرالمتعلقة  )Limites(تحدید أهم النقائص  -5
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  

  2.2.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر
  .عدد المحاضر للحّد من التهریب: تسمیة المؤشر

  .30/05/2017: 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
هذا المؤّشر یسمح إلدارة الدیوانة بتعزیز عملها الدؤوب لمكافحة التهریب  :تعریف المؤّشر - 4       

 .بوضع اإلمكانیات المادیة والوسائل البشریة على ذّمة مصالح المراقبة

  . 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 ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
 .البّر والبحرالتهریب عبر 

 .العدد :وحدة المؤشر  -2

الجملي لمحاضر التهریب عبر البّر والبحر العدد  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
والمسجلة لدى مكاتب ... المسجلة من قبل مصالح إدارة الحرس الدیواني والحرس الوطني والشرطة ،

 .الدیوانة الراجعة بالنظر لإلدارات الجهویة

الجملي لمحاضر العدد الحصول على  :تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرطریقة  -4
 .التهریب عبر البّر والبحر المسجلة لدى المكاتب الدیوانیة

 .اإلدارات الجهویة للدیوانة :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 ).آخر السنة(سنویا : تاریخ توفر المؤشر - 6

محضرا  12500بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7
 .2020سنة 
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اإلدارات  مدیرو ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
 الجهویة للدیوانة 

III- قراءة في نتائج المؤشر:  

 بالمؤشروالتقدیرات الخاصة ) االنجازات( سلسلة النتائج - 1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

مؤشر قیس 
  األداء

  

  الوحدة

    اإلنجازات

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :2.2.0.1مؤشر 

عدد المحاضر 
 للحّد من التھریب

  

 12500 12000 11500 11000  10405 14931 13490 العدد

   : بالمؤشروالتقدیرات الخاصة ) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
  2015محضرا سنة  14931إلى  2014محضر سنة  13490ارتفاعا من  شهد عدد المحاضر

وذلك بفضل تطور المنظومة األمنیة للدیوانة في إطار مقاومة  2016سنة  10405ثم تراجع إلى 
 .وعي أعوان الدیوانة بمخاطر التهریبعبر إحداث نقاط مراقبة جدیدة  و  التهریب

 :المؤشر رسم بیاني لتطور -3
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  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
تكثیف جهود وحدات المراقبة للحد من التهریب بالنقاط الحدودیة وداخل الجمهوریة وذلك بتوفیر  - 

 .التجهیزات والمعدات والعنصر البشري بالعدد الكافي

 .جدیر تهیئة الممر الحدودي براس - 

 ). سند(مجهزة بنظام إعالمي متنقل  4X4توفیر وسائل تنقل نوع  - 

 ...).س، واقیات صدریة من الرصاص، مناظیر لیلیة،.ر.ب.ر ، ج.ب.ج(اقتناء معدات خاصة  - 

 .اقتناء أسلحة وذخیرة - 

  .ال شيء:بالمؤشرالمتعلقة ) Limites(تحدید أهم النقائص  -5
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  3.2.0.1مؤشر : )البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشرج، رقم رقم البرنام( رمز المؤشر

  .نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة: تسمیة المؤشر
  .30/05/2017: 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 :تعریف المؤّشر -  4        

 .وانيالحراسة التابعة للحرس الدی             
  . 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 بقسمة عدد ساعات التواجد الفعلي ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
 .على عدد ساعات العمل الجملیة دون اعتبار العطل

 .نسبة مأویة :وحدة المؤشر  -2
الجملي لساعات العمل دون اعتبار العطل العدد  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 3

  .والراحات
الجملي لساعات العدد الحصول على  :الحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسیة  - 4

 .العمل دون اعتبار العطل والراحات
الجملي لساعات العمل دون اعتبار العدد  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 5

 .العطل والراحات

  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر - 6

من  %51بلوغ نسبة : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  - 7
  .2020تواجد وحدات المراقبة سنة 
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مدیر إدارة الحرس  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
  .الدیواني

III- قراءة نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1

  لتطور المؤشرجدول بیاني 

    مؤشر قیس األداء

  الوحدة

    اإلنجازات

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :3.2.0.1مؤشر 

نسبة التواجد 
الفعلي لوحدات 

 المراقبة

  

%  

 
46.6 54.04 47 48 49 50 51 

  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2

سنة  54.04إلى   2014سنة  46.6وحدات المراقبة ارتفاعا من الفعلي لالتواجد  شهدت نسبة
سنة  %47وذلك نتیجة إلحداث نقاط مراقبة جدیدة في بعض مناطق الجمهوریة ثم انخفضت إلى  2015
  .والسبب هو عدم استقرار المؤّشر حیث یتّم تركیز الدوریات حسب الحاجة وحسب الظرف 2016

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3
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  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

  .نسبة تواجد وحدات المراقبةالرفع من  - 
  .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
  .صعوبة احتساب النسبة بصفة مدّققة  -      
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  1.3.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام(رمز المؤشر

  .عدد البیوعات بالمزاد العلني: تسمیة المؤشر
 .30/05/2017: تاریخ تحیین المؤشر

  
I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  ).1برنامج عدد(ارة العامة للدیوانة اإلد: البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .التصّرف في المحجوزتحسین : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
الحجز التي  هذا المؤّشر یعكس ولو بصفة غیر مباشرة أهمیة عدد عملیات :تعریف المؤّشر -4

 .تقوم بها 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 ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
 .العلني في السنة

 العدد :وحدة المؤشر  -2

 .للبیوعات التي تتم بالمزاد العلني  الجمليالعدد  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3    

  الجملي العدد الحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4    
  .للبیوعات التي تتم 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  980القیام بعدد : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7   
 .2020بالمزاد العلني سنة 

  ):المسؤول عن جمع البیاناتالهیكل (المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8

  .مكتب اإلیداع والحجز رئیس   
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III- قراءة نتائج المؤشر:  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

مؤشر قیس 
  األداء

  

  الوحدة

    اإلنجازات

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :1.3.0.1مؤشر 

عدد البیوعات 
 بالمزاد العلني

  

 641 العدد

  

791  

  

868  

  

870  

  

900  

  

950  

  

980  

  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات (تحلیل النتائج  -2

 2015سنة عملیة بیع  791بیع و عملیة 641بلغ  2014عدد البیوعات بالمزاد العلني سنة 
بصفة متواصلة من طرف قباض الدیوانة في إعداد  بفضل المجهود المبذول 2016عملیة سنة  868و

قوائم البضائع المزمع بیعها والتأّكد من وضعیتها القانونیة حتى ال یتّم بیع بضائع لم تستوفي اإلجراءات 
  .في شأنها

  :المؤشر لتطور بیاني رسم -3
 

  

  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4

 .البیع بالمزاد العلني في اآلجال ودون تأخیر لتجنب االكتظاظالقیام بعملیات  -
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 .تفعیل قباضة البیوعات ودعمها  بالوسائل البشریة والمادیة الالزمة -
  .اقتناء تجهیزات إعالمیة لمتابعة المحجوزات عبر التطبیقات اإلعالمیة -

 :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5

تقییم  ،تقییم غیر موضوعي، بطء(ائع المعدة للبیع من طرف الخبراء المعتمدین إشكالیة تقییم البض - 
  ).مكلف
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  

  2.3.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر
  .عدد اإلحاالت: تسمیة المؤشر

  .30/05/2017 :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
  هذا المؤشر یبین عدد عملیات إحالة البضائع المحجوزة من طرف  :تعریف المؤّشر -4

  مصالح الدیوانة بعد 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 ):جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیةمؤشر (طبیعة المؤشر  -6

 .ال توجد تفریعات :) حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  
یحتسب هذا المؤّشر بتجمیع عدد اإلحاالت إلى ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1

 .جمعیات أو منظمات خیریة أو اجتماعیة
 .العدد :المؤشروحدة   -2

 .عدد اإلحاالت :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3
الجملي العدد الحصول على : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4

 .لإلحاالت إلى جمعیات أو منظمات خیریة أو اجتماعیة

 .عدد اإلحاالت حسب مكتب اإلیداع والحجز :مصدر وطبیعة البیانات -5

  ).السنةآخر (سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
عملیة  1180بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur )القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

 .2020إحالة سنة 

مكتب اإلیداع  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
 .والحجز
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III- قراءة في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( النتائج سلسلة - 1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

    مؤشر قیس األداء

  الوحدة

    اإلنجازات

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :2.3.0.1مؤشر 

 عدد اإلحاالت

  

 العدد
553 

  

640  

  

1120  

  

1130  

  

1140  

  

1150   

  

1180  

  

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات (تحلیل النتائج  -2
 2016عملیة سنة  1120ثم قفز إلى   2015سنة  640و 2014إحالة سنة  553عدد اإلحاالت بلغ 

إدارات (نظرا للطلب المتزاید علیها من قبل المنتفعین بها  والتسریع فیها لةاإلحا اتعملیللتركیز على وذلك 
  .)عمومیة

 المؤشربیاني لتطور  رسم -3
 

  
  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر  -4

  ...).قضاء، إدارات،( القیام بعملیات اإلحالة مباشرة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة  - 
  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
تطیل العملیة أكثر من بعض الهیاكل المنتفعة باإلحاالت ال تقوم برفع المحجوزات مباشرة بل  - 

    .اللزوم
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  3.3.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام(رمز المؤشر

  .عدد محاضر اإلتالف: تسمیة المؤشر
  .30/05/2017: 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
  هذا المؤشر یقیس عدد عملیات اإلتالف التي تقوم بها مصالح  :تعریف المؤّشر -4

  المجرورات وحسن في تقلیص تكالیف ربوض الحاویات و الدیوانة للبضائع التالفة ویساهم 
  التصّرف واستغالل الفضاءات لتخزین وحدات الشحن وٕامكانیة استعمال هذه الوحدات من 

 .لناقلین البحریین في عملیات أخرىطرف ا

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):نجاعة، مؤشر فاعلیةمؤشر جودة، مؤشر (طبیعة المؤشر  -6

  .ال توجد تفریعات): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7

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

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

 .العدد :وحدة المؤشر -2      

 .لمحاضر إتالف البضائع  العدد الجملي :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3      

تجمیع یدوي عن طریق جمع محاضر  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4
  .اإلتالف من المكاتب لدى مكتب اإلیداع والحجز

 .عدد محاضر اإلتالف :مصدر وطبیعة البیانات  -5

  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر -6
عملیة  220بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur )القیمة المستهدفة للمؤشر  -7

 .2020إتالف سنة 

رئیس مكتب اإلیداع  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
    .والحجز
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III- قراءة في نتائج المؤشر:  
  :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1

  جدول بیاني لتطور المؤشر

    مؤشر قیس األداء

  الوحدة

    اإلنجازات

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :3.3.0.1مؤشر 

 عدد محاضر اإلتالف

  

 العدد
273 

  

191  

  

 180  

  

190   

  

200  

  

210  

  

220  

  

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
 2015عملیة إحالة سنة  191ثم انخفض إلى  2014محضرا سنة  273بلغ عدد محاضر اإلتالف 

وذلك بفضل النظرة الجدیدة لإلدارة للتعامل مع المحجوزات مما  2016سنة  180مستوى وانخفض إلى 
مكنها  من حسن التصرف فیها بالقیام بعملیات البیع واإلحالة في اإلّبان وعدم اللجوء لإلتالف إّال كآخر 

  .حل وفي الوقت المناسب قصد استغالل الفضاءات بصفة ناجعة
 :المؤشربیاني لتطور  رسم -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

عملیات اإلتالف  مجهود إدارة الدیوانة مرتبط بمدى نجاعة عمل األطراف األخرى المتدّخلة في - 
    .والتحطیم
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  

  1.4.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام(رمز المؤشر
  .المثقلة الممكن إستخالصها الدیون إستخالصنسبة : تسمیة المؤشر

  .30/05/2017: تاریخ تحیین المؤشر
I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .ستخالص الدیونإتحسین نسبة : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
  یدل على مدى نجاعة إدارة الدیوانة عند قیامها بمهّمة استخالص  :تعریف المؤّشر  -4

 .المثّقلة بقباضات الدیوانةالدیون 

  . 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:  

یتّم احتساب هذا المؤّشر بقسمة مبلغ المقابیض التي ): Formule(احتساب المؤشرطریقة  -1
 .تّمت تغطیتها على المبلغ الجملي للدیون المثّقلة ویكون ذلك سنویا

 .نسبة مأویة :وحدة المؤشر  -2

الجملي للدیون المثّقلة ومبلغ المقابیض التي المبلغ : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -3
  .یتهاتّمت تغط

الجملي للدیون المبلغ الحصول على  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  -4
  .المثّقلة ومبلغ المقابیض التي تّمت تغطیتها من قبل إدارة االستخالص

 .محاضر الدیون المثقلة :مصدر وطبیعة البیانات  -5

 ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر  -6

بلوغ نسبة استخالص  : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7
 .2020سنة  % 0.110الدیون المثقلة 

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

  جدول بیاني لتطور المؤشر

    مؤشر قیس األداء

  الوحدة

    اإلنجازات

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

نسبة  :1.4.0.1مؤشر 
 تغطیة الدیون المثقلة
 الممكن استخالصھا

  نسبة

%  

 

0.010 0,056 0,074 0,080  0.090  0.100  0.110  

  

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
 2015سنة   %0.056  إلى  2014سنة  %0.010شهدت نسبة استخالص الدیون المثقلة ارتفاعا من 

وذلك نتیجة لتكثیف الجهود الستخالص الدیون المثّقلة بقباضات الدیوانة وتطویر  2016سنة  0.074ثم 
مشكال  تلّدد بعض المدینین یبقى ولكن  2014عملیات االستخالص باالستخالص الجبري منذ نوفمبر 

  .حقیقیا
 :المؤشربیاني لتطور  رسم -4

  

  :األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأهم   -4
  .تحسیس قباض الدیوانة لمواصلة مجهودات استخالص الدیون المثقلة بقطع آجال التقادم - 
  .تدعیم قباضات الدیوانة بالعدد الكافي من األعوان من خالل إعادة التوزیع - 
  .االلتجاء إلى خدمات مأموري المصالح المالیة الستخالص الدیون المثقلة - 
  .كل قباضات الدیوانةإحداث خلیة استخالص الدیون المثقلة ب - 

0
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 .التفكیر في إیجاد تطبیقة إعالمیة لمتابعة استخالص الدیون المثقلة - 
  
  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  - 5

  .النسبة تبدو ضعیفة وهي ال تبرز حقیقة المجهود الذي تبذله مصالح الدیوانة الستخالص الدیون
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  بطاقة تقدیم مؤّشر قیس أداء
  2.4.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام(رمز المؤشر    
  .نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات المستوجبة  بشأنها: تسمیة المؤشر   
 .30/05/2017: تاریخ تحیین المؤشر  

  
I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  ). 1برنامج عدد (اإلدارة العامة للدیوانة : البرنامج  -1
  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر -2
  .ستخالص الدیونإتحسین نسبة : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر -3
هذه النسبة تعتبر مؤشرا على مدى نجاعة إدارة الدیوانة عند قیامها بمهّمة  :تعریف المؤّشر  -4

 .تصفیة التصاریح

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشاط(نوع المؤشر   -5
 .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعلیة( طبیعة المؤشر  -6

 .ال توجد تفریعات :)هویةحسب الجهات، حسب اإلدارات الج(التفریعات  -7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر:  

یتّم احتساب هذا المؤّشر بقسمة عدد التصاریح ): Formule(طریقة احتساب المؤشر -1
موضوع األذون بالرفع والتي لم یتّم دفع األداءات المستوجبة بشأنها على عدد التصاریح التي 

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

 .نسبة مأویة :وحدة المؤشر -2

الجملي للتصاریح موضوع األذون بالرفع والتي العدد  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3      
تها دون داءات المستوجبة بشأنها والعدد الجملي للتصاریح التي تمت تصفیلم یتّم دفع األ

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

الجملي العدد الحصول على  :الحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسیة  -4     
للتصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتّم دفع األداءات المستوجبة بشأنها وعدد التصاریح 

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



 

43 

عدد التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتّم دفع األداءات  :مصدر وطبیعة البیانات -5
  .من خالل منظومة سند المستوجبة بشأنها في المكاتب الدیوانیة

  ).آخر السنة(سنویا : تاریخ توفر المؤشر -  6
  % 0.47بلوغ نسبة :  (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤشر  -7        

 .2020من التصاریح موضوع إذن بالرفع التي لم یقع دفع األداءات المستوجبة بشأنها سنة 

مدیر إدارة  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
 ".سند"بالتعاون مع خلیة تطویر نظام اإلحصائیات واإلعالمیة 

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

  جدول بیاني لتطور المؤشر

    مؤشر قیس األداء

  الوحدة

    اإلنجازات

2017  

  التوقعات

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

نسبة  :2.4.0.1مؤشر 
موضوع التصاریح 

األذون بالرفع والتي لم 
یتم دفع األداءات 
 المستوجبة بشأنھا

  نسبة

% 
0.50 0.48 0.53 0.50  0.49 0.48 0.47 

  : والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2

سنة  % 0.50بلغت نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها  
وهي نسبة یجب العمل على تقلیصها إلى أدنى  2016سنة  % 0.53و 2015سنة   0.48 %و 2014

  .حّد ممكن
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:المؤشربیاني لتطور  رسم -3

  

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

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

  :المتعلقة بالمؤشر)  Limites(تحدید أهم النقائص  -5
سائل الضغط عدم وجود أساس قانوني لتوقیف الرمز الدیواني في مثل هذه الحاالت غیر و  - 

  .                    التعسفیة
  

  

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0,54

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات 
المستوجبة بشأنھا
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  قیس األداء مؤّشرات بطاقات 

  جبایةلبرنامج ا
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  بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
  1/ 1/0/ 2.: المؤشر رمز  
نسبة األجوبة في الحین على مطالب إرشادات المواطنین من قبل مركز اإلرشاد : تسمیة المؤشر  

 .الجبائي عن بعد
 . 2017/05/22:تاریخ تحیین المؤشر

I. الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشرالبرنامج  .2
 إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
إحداث  مركز  2012في إطار تقریب اإلدارة من المواطن تم خالل سنة : تعریف المؤشر .4

اإلرشاد االجبائي عن بعد لتمكین المواطن من االنتفاع باإلرشاد االجبائي  من دون  حاجة 
وفى صورة تعذر مده بالمعلومة في الحین تتعهد . إلى التنقل إلى المصالح اإلداریة

 .ساعة 48 أقصاهسؤاله فى غضون اجل المصلحة  باالتصال به واالجابة عن 
 ).ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
 . (qualité)مؤشر جودة : طبیعة المؤشر .6
 .ال شئ:  التفریعات .7

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
عدد البطاقات المتعلقة باألجوبة في الحین مقارنة بالعدد :Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1

 .الواردة على المركزالجملي للمكالمات 
 (%)نسبة مائویة : وحدة المؤشر .2
 .عدد األجوبة في الحین وعدد المكالمات الجملي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
 .تطبیقة إعالمیة:  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4
 .إعالمیةمنظومة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 نسبة األجوبة في الحین): Valeur cible de l’indicateur(المستهدفة للمؤشر القیمة  .6

100 % . 
  .ركز اإلرشاد االجبائي عن بعدم مدیر:  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7

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

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2017  
  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة األجوبة في الحین على مطالب 
إرشادات المواطنین من قبل مركز 

 .اإلرشاد االجبائي عن بعد 
% 97.5 99.56 99.84 97.75 100 100 100 
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 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

یات لفائدة توفیر كمیة من المطو إثراء القاعدة الوثائقیة  و : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
 .نسخ ألدلة إجراءات لألعوانالمطالبین باألداء  و 

 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  -5
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99,50
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

نسبة األجوبة في الحین على مطالب إرشادات المواطنین من قبل مركز اإلرشاد االجبائي 
عن بعد 



 

48 

  بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 

  2/ 1/ 0/ 2.: المؤشر رمز
 .معدل آجال الرد على عرائض المطالبین باألداء :تسمیة المؤشر

 
 2017/05/22 :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 یحدد :  تعریف المؤشر :تعریف المؤشر .4

واالستفسارات الجبائیة والعرائض الواردة على اإلدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي خالل 
باالمتیازات الجبائیة والمالیة من قبل سنة معّینة وكذلك معدل آجال الرد على مطالب االنتفاع 

 .مصالح اإلدارة العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیة
 ) 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- ة للمؤشرالتفاصیل الفنی 

المعّدل البسیط ألجال الرّد على مختلف العرائض الواردة  ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
خالل واإلدارة العامة لإلمتیازات الجبائیة والمالیة على اإلدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي 

بالنسبة إلى العرائض التي السنة ویتّم احتساب أجل الرّد من تاریخ استیفاء البیانات المطلوبة 
تستوجب توضیحات إضافیة من العارض أو من تاریخ رد المصالح المتداخلة على طلبات 

 .اإلرشادات واالستفسارات
 .الیوم: وحدة المؤشر .2
تاریخ الرد على /   تاریخ العرائض الواردة بمكتب الضبط: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .المعلومة اإلضافیةتاریخ الحصول على / العرائض
 یدویا:  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4
منظومة اإلعالمیة بمكتب الضبط الفرعي : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .وبیانات المصالح
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة :تاریخ توّفر المؤشر .6
 .یوما Valeur cible de l’indicateur :( 12(القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
اإلدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي واإلدارة العامة : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

   لإلمتیازات الجبائیة والمالیة
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III - قراءة في نتائج المؤشر  

  بالمؤشروالتقدیرات الخاصة ) اإلنجازات(سلسلة النتائج . 1

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 
 
 
 
 
 
 
 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
 )تأثیث المصالح المعنیة( تمكین المصالح المعنیة من ظروف العمل المالئمة  - 
لالمتیازات الجبائیة والمالیة وكذلك اإلدارة العامة للدراسات تمكین إطارات وأعوان اإلدارة العامة  - 

والتشریع الجبائي من منظومة تراسل إلكترونیة داخلیة تیسر تبادل المعلومات بخصوص الملفات 
 التي یتم درسها،

تمكین األعوان الراجعین بالنظر لإلدارتین العامتین من اإلطالع على الوضعیة الجبائیة للمطالبین  - 
 "صادق"و" رفیق"اء من خالل توفیر التجهیزات اإلعالمیة المركزة بها منظومة باألد

   

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2017  
  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

معدل آجال الرد على عرائض المطالبین 
 .باألداء

 یوم

       

استفسارات واردة على  -
اإلدارة العامة للدراسات 

  والتشریع الجبائي
20 13 14 12 11 10 9 

مطالب انتفاع بامتیازات  -
  جبائیة ومالیة

19 19 17 17 16 15 14 

0

5

10

15

20

25

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

عرائضعلىالردآجالمعدل
باألداءالمطالبین واردةاستفسارات .

للدراساتالعامةاإلدارةعلى
الجبائيوالتشریع

عرائضعلىالردآجالمعدل
باألداءالمطالبین انتفاعمطالب .

ومالیةجبائیةبامتیازات
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 :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
   1/ 2/ 0/ 2 .: المؤشر رمز

 .مراقبةبعد تدخل مصالح الالتصاریح السنویة عدد نقاط تحسن نسب إیداع : تسمیة المؤشر
 2017/05/22 : 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: تعریف المؤشر .4

 .التصاریح 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  :أ'' أ و ب '' هي عملیة طرح عنصرین ):Formule(طریقة احتساب المؤشر .1       
 .نسبة اإلغفال أخر السنة :اإلیداع  ب  اإلغفال عند انقضاء أجال

  .طعدد النقا :وحدة المؤشر .2
نسبة اإلیداع عند انقضاء اآلجال القانونیة إلیداع : الحتساب المؤشر ةالمعطیات األساسی .3

  .التصاریح السنویة ونسبة اإلیداع بموفى السنة
 .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
 نقطة Valeur cible de l’indicateur :(20(القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
وحدة التطبیقات اإلعالمّیة (اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 .)ونظام المعلومات
  

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

 -- :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2       

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2017  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

عدد نقاط تحسن نسب 
اإلیداع بعد  تدخل 

 مصالح الجبائیة
 20 20 19 18 13.8 12.4 15.7 نقطة
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 :رسم بیاني لتطور المؤشر. 3           
 

 

 

  
  
  
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر.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  -

 "صادق"و" رفیق"أسطح بیانیة بین المنظومتین اإلعالمیتین 
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الجبائیةمصالحتدخلبعداإلیداعنسبتحسننقاطعدد
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
   2/ 2/ 0/ 2.: المؤشر رمز      
 .عدد معاینات المخالفات الجبائیة الجزائیةتطور : تسمیة المؤشر       
  2017/05/22 :تاریخ تحیین المؤشر      

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

عملیات مراقبة احترام الواجبات الجبائیة وٕالى ترصد المخالفین من خالل معاینة المخالفات 
 .بواسطة محاضر جبائیة جزائیة

 )Ind d’activité(مؤشر نشاط : نوع المؤشر .5
 .يمؤشر كم: طبیعة المؤشر .6
 شئ ال: التفریعات  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
عدد جمعي لعدد المخالفات الجبائیة الجزائیة التي   ):Formule(طریقة احتساب المؤشر .1

 .تمت معاینتها من قبل مختلف مصالح المراقبة الجبائیة
 عدد :وحدة المؤشر.2
 محاضر جبائیة جزائیة: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3
  یدویة: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرطریقة تجمیع .4
جداول إحصائیة صادرة عن الهیاكل المكلفة : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5

 .لألداءات بالمراقبة التابعة لإلدارة العامة
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : تاریخ توّفر المؤشر -6
 .عملیة Valeur cible de l’indicateur :(100.000(القیمة المستهدفة للمؤشر  - 7
 .وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
  

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

  

مؤشر قیس 
  :األداء

الوحدة          
  اإلنجازات

 التقدیـرات
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

تطور عدد 
معاینات 

المخالفات 
 الجبائیة الجزائیة

 110.000 105.000 100.000 83.000 97.954 80.596 32.974 عدد



54 

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

 .المراقبة بالطریق العام التي تكون في إطار دوریات مشتركة مع األمن والدیوانة

 

 

إحداث مكاتب مراقبة األداءات : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

   

30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000
110000
120000

2014 2015 2016

الجزائیةالجبائیة

 

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر
تطور عدد المعاینات للمخالفات الجبائیة الجزائیة وذلك تبعا الستقرار الوضع األمني في البالد 

مما نتج عنه استعادة السیر العادي للعمل بمصالح المراقبة الجبائیة وخاصة فیما یتعلق بعملیات 
المراقبة بالطریق العام التي تكون في إطار دوریات مشتركة مع األمن والدیوانة

 :رسم بیاني لتطور المؤشر

أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر
 وتكوین األعوان

  :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص 

2016 2017 2018 2019
2020

الجبائیةالمخالفاتمعایناتعددتطور .

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2
تطور عدد المعاینات للمخالفات الجبائیة الجزائیة وذلك تبعا الستقرار الوضع األمني في البالد 

مما نتج عنه استعادة السیر العادي للعمل بمصالح المراقبة الجبائیة وخاصة فیما یتعلق بعملیات 
المراقبة بالطریق العام التي تكون في إطار دوریات مشتركة مع األمن والدیوانة

 

رسم بیاني لتطور المؤشر.3

  

  

  

أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر.4
وتكوین األعوان

تحدید أهم النقائص .5
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
   3/ 2/ 0 /  : 2رقم البرنامج.: المؤشر رمز      
 .المراجعات الجبائیةعدد تطور  :تسمیة المؤشر       
  2017/05/22 :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
من ظاهرة التهرب الجبائي تعمل إدارة الجبایة إلى إطار الحد   في: تعریف المؤشر . .4

تكثیف عدد عملیات 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 : عدد جمعي): Formule(احتساب المؤشر طریقة .1

  .مختلف 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 :(25.000(القیمة المستهدفة للمؤشر .7
وحدة البرمجة والتنسیق والصلح (اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8
 )اإلداري

 

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

 
 

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2017  
  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

عدد المراجعات تطور 
 الجبائیة  

 23.000 22.000 21.000 20.000 11.961 17.000 13.376 عدد
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رغم تسجیل تطورا في عدد المراجعات الجبائیة إال أن هذا العدد یبقى دون المأمول 
عدد هام من باعتبار العودة التدریجیة لنسق السیر العادي للعمل وكذلك إلى إحالة 

كما أن المنتدبین الجدد تمت دعوتهم للقیام بدورات تكوینیة قبل مباشرتهم لعملیات 

: 

 ضعف نسب التغطیة بالنسبة لبعض الهیاكل المكلفة بالمراجعة
عدم اعتماد المراجعة الهادفة أي دون أن تشمل عملیة المراجعة آلیا كامل الفترة المعنیة 

 .الداءات الخاضع لها المطالب باألداء
   

2014 2015 2016

13376
17000

11961

عدد المراجعات الجبائیة  

 

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر
رغم تسجیل تطورا في عدد المراجعات الجبائیة إال أن هذا العدد یبقى دون المأمول  -

باعتبار العودة التدریجیة لنسق السیر العادي للعمل وكذلك إلى إحالة 
 المحققین إلى التقاعد دون تعویضهم

كما أن المنتدبین الجدد تمت دعوتهم للقیام بدورات تكوینیة قبل مباشرتهم لعملیات  -
 مراجعة جبائیة

 
 :رسم بیاني لتطور المؤشر

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر
 .إحداث مكاتب مراقبة -
 تكوین المحققین  -
 تطویر نظام المعلومات -

 .المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص 
 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  -

الداءات الخاضع لها المطالب باألداءبالمراقبة وكافة ا

2016 2017 2018 2019 2020

11961

20000 21000 22000 23000

عدد المراجعات الجبائیة  

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
-

-

رسم بیاني لتطور المؤشر .3
 

 

 

 

 

 

 

 

أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
-
-
-

تحدید أهم النقائص  .5
-
-
-
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
   1/ 3/ 0/ 2.: المؤشر رمز

                             .مردود المراقبة الجبائیة :تسمیة المؤشر
  2017/05/22 :تاریخ تحیین المؤشر

  
I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 .رفع مردودیة تدخالت مصالح المراقبة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
العمل على تحقیق العدالة الجبائیة والعمل على الرفع في مردودیة تدخالت  تعریف المؤشر .4

 .مصالح المراقبة الجبائیة وترشیدها لتعبئة موارد میزانیة الدولة
  )ind de résultats(مؤشر نتائج :المؤشر نوع .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
قرارات وعدم اإلعتراض على  مردود عملیات التسویة: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3

 .التوظیف اإلجباري واألحكام
 .آلیة :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.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:(1600(القیمة المستهدفة للمؤشر .7
وحدة البرمجة والتنسیق والصلح (اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8
  ).اإلداري

  

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

  

  

 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2017  
  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 2.000 1.900 1.700 1.450 1.534 1.407 1.380 ملیون دینار الجبائیةمردود المراقبة 
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 : 

مساندة مصالح المراقبة الجبائیة عند إعداد برنامج المراجعة النتقاء الملفات ذات 
 المردودیة الهامة اعتمادا على التصرف حسب المخاطر

 اعتماد التكنولوجیا الحدیثة وتطویر نظام المعلومات
إثراء قاعدة المعلومات وتفعیل نشاط خلیة األبحاث الجبائیة والعمل على تفعیل نشاط 

 الخلیة المكلفة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات ذات الصبغة الجبائیة

statut particulier( 
 تداخل العدید من األطراف فیما یتعلق بنظام المعلومات وتطویره 

   

0

500

1000

1500

2000

2014 2015 2016

الجبائیةالمراقبة

 

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر
 :رسم بیاني لتطور المؤشر

: أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر
 .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 -
 المصالح بالتجهیزات والمعدات اإلعالمیةتعزیز  -
اعتماد التكنولوجیا الحدیثة وتطویر نظام المعلومات -
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 
 .قلة الموارد البشریة -
statut particulier(غیاب منظومة تحفیزیة ناجعة  -
تداخل العدید من األطراف فیما یتعلق بنظام المعلومات وتطویره  -

2016 2017 2018 2019 2020

المراقبةمردودتطور .( دینارملیون )

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
رسم بیاني لتطور المؤشر3

 
 
 
 

أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
-
-

-
-
-
-

تحدید أهم النقائص  .5
-
-
-
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
   2/ 3/ 0/ 2.: المؤشر رمز      
 .مردود الصلح نسبة  الدفع بالحاضر من :تسمیة المؤشر       
  2017/05/22 :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(مؤشر نتائج مؤشر منتوج :نوع المؤشر .5
 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
 .ال شئ: التفریعات  .7
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
 :المقسوم  /  مردود الصلح  : القاسم .عدد كسري ):Formule(طریقة احتساب المؤشر .1

 .لدفع بالحاضرا
  % :وحدة المؤشر. 2
 .الدفع بالحاضر ومردود الصلح :المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر.3
 .آلیة: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.4
 ."صادق"و " رفیق "منضومتي اإلعالمیة  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.5
  .الشهر الثاني من السنة الموالیة : المؤشرتاریخ توّفر .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

  --:تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2017  
  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
نسبة  الدفع 

مردود  بالحاضر من
 الصلح
 

% 50.6 35.1 35.4 42.0 45.0 50.0 50.0 
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

 مناخ اقتصادي واجتماعي صعب أثر سلبا على السیولة المالیة لجل المؤسسات
   

0

20

40

60

2014 2015 2016

الصلحمردود

 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر

أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر
 .توفیر مناخ أفضل للمصالحة -
 .اعتماد المراجعة الهادفة -

 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص 
مناخ اقتصادي واجتماعي صعب أثر سلبا على السیولة المالیة لجل المؤسسات -

2017
2018

2019
2020

مردودمنبالحاضرالدفعنسبة .(%)

رسم بیاني لتطور المؤشر .3
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 

أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -3
-
-

تحدید أهم النقائص  -4
-
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

   3/ 3/ 0 / 2.: المؤشر رمز
موسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري من  :تسمیة المؤشر

 .قبل المحاكم االبتدائیة
  2017/05/22 :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 الجبایة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال شئ :إلیه المؤشرالبرنامج الفرعي الذي یرجع  .2
 .رفع مردودیة 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  
موسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة ): Formule(المؤشر طریقة احتساب . 1

 .بقرارات التوظیف اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائیة
  %  :وحدة المؤشر.2
المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري المتعلقة : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر.3

 المبالغ المحكوم بها ابتدائیا –قرارا في شأنها  بالقضایا التي أصدرت المحاكم االبتدائیة
  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 (اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج.8
 )القضائي

  ،(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر.9
 ال شيء :...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات .10 
 

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

  --: تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  م.ق  اإلنجازات

2017  
  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
موسط سلسلة نسب  :  3.3.0.2المؤشر 

المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات 
 التوظیف اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائیة

% _ _ 68 70 71 73 75 
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 :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
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  قیس األداء مؤّشرات بطاقات 

  محاسبة العمومیةلا برنامج 
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 1.1.0.3:الّرمز

  بالتقدیرات مقارنة الجبائیة الموارد تحقیق نسبة: تسمیة المؤشر
  2017- 06-07:تاریخ تحیین المؤشر

  
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  

 المحاسبة العمومیة :یرجع إلیه المؤّشرالبرنامج الذي  .1
المكلفة بها اإلدارة العامة للمحاسبة ضمان توفیر الموارد : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .2

  العمومیة واإلستخالص
یقیم  هذا المؤشر مدى نجاعة عمل منظومة االستخالص المتمثلة في وضع : تعریف المؤشر .3

لتأمین عمل المصالح المركزیة والخارجیة وشبكة المحاسبین  اإلمكانیات المادیة والبشریة الالزمة
وتحرص مصالح . على أحسن وجهالجبائیة  العمومیین للقیام باستخالص الموارد العمومیة

المحاسبة العمومیة على تامین انتظام نسق تعبئة هذه الموارد لفائدة المیزانیة لتتمكن الدولة من 
 .االیفاء بتعهداتها

 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
 مؤّشر فاعلّیة: طبیعة المؤّشر .5
  -- : التفریعات .6

 
II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  

 : طریقة احتساب المؤشر .1
)/ فوریة ومثقلة(جملة الموارد الجبائیة المستخلصة في السنة =  نسبة تحقیق الموارد الجبائیة

 .جملة الموارد الجبائیة المبرمجة بالمیزانیة

  النسبة:وحدة المؤّشر .2
المبرمجة ) فوریة ومثقلة(جملة الموارد الجبائیة :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  .والمستخلصة في السنة
 "رفیق"بصفة آلیة عن طریق منظومة :الحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساسّیة  .4

 وتجمیع المعلومات من أمانات المصاریف فیما یتعلق بالموارد المتأتیة من الخصم من المورد
قائمات التجمیع الدورّیة المستخرجة باإلعالمیة : مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5

  لموارد الجبائیة بالنسبة ل
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  سنویا: مؤشرتاریخ توفر ال .6
  % Valeur cible de l’indicateur:( 95(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
   رئیس الوحدة المكّلفة باالستخالص :عن المؤّشر بالبرنامج لینالمسؤو  .8

 
III. قراءة في نتائج المؤّشر  

 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 الوحدة األداء قیس مؤشر
 تقدیرات  االنجازات

2017 

 التقدیرات

2014 2015 2016  2018 2019 2020 

نســـبة تحقیـــق المـــوارد 
مقارنـــــــــــة  الجبائیـــــــــــة
  بالتقدیرات 

  -  -  -  17170,7 14065,8  14399  14285,4   ملیون دینار

نســبة مائویــة 
)1(  

105,15 94,12 85,19 94,82  100  100  100  

نســبة مائویــة 
)2( 

  

99,96  99,97 94,89  98,27  -  -  -  

  . تم احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقدیرات األولیة المضمنة بقوانین المالیة األصلیة:  (1)
 .احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقدیرات النھائیة المضمنة بقوانین المالیة التكمیلیة تم:  (2)

 

 :تحلیل الّنتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .2
مقارنة % 94,89، حیث بلغت 2016سّجلت نسبة تحقیق جملة الموارد الجبائیة تراجعا خالل سنة 

تراجعا بنسبة  2016كما سّجلت المداخیل الجبائیة خالل سنة  .%99,62، 2015بما تّم تسجیله سنة 
  .2015سنة  .د .م14348,3مقارنة بـ .د.م 14065,8، حیث بلغت  % 1,96

. 2017حسب تقدیرات قانون المالیة لسنة  % 94,71تحقیق تطّورا بـ   2017ویعتزم في موفى سنة 
 .ومن المأمول أن تتحّسن نسبة تطّور المداخیل الجبائیة خالل الّسنوات القادمة
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: 
 تحدید مقاییس إلحكام توزیع وتنظیم األعوان بالقباضات المالیة  

والمضـمنة المحققـة بعنـوان االستخالصـات الفوریـة والـّدیون المثقلـة 
 . عملیة االستخالص

  .األهداف وتقییم أدائهمنهجیة 
 .لها الطرح بالنسبة إجراءاتتفعیل و  فصول غیر القابلة لالستخالص

   

0
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20000

2014

) .د.م(تحقیق الموارد الجبائیة مقارنة بالتقدیرات 

 

 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر

:طة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشرأهّم األنش
تحدید مقاییس إلحكام توزیع وتنظیم األعوان بالقباضات المالیة  

المحققـة بعنـوان االستخالصـات الفوریـة والـّدیون المثقلـة تنظیم ورشات تقیـیم النتـائج 
عملیة االستخالص تحسینتخاذ التدابیر الضروریة لبلوحات القیادة ال

نهجیة لترسیخ مخالیا االستخالص تكثیف عملیات تأطیر 
فصول غیر القابلة لالستخالصال ضبط مقاییس تصنیف

 
 -- :بالمؤّشر المتعّلقة الّنقائص

2015 2016

تحقیق الموارد الجبائیة مقارنة بالتقدیرات 

الموارد المحققة

الموارد المقدرة بـ ق م ت

الموارد المقدرة بـ ق م أ

رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  

أهّم األنش .4
تحدید مقاییس إلحكام توزیع وتنظیم األعوان بالقباضات المالیة   -
تنظیم ورشات تقیـیم النتـائج  -

بلوحات القیادة ال
تكثیف عملیات تأطیر  -
ضبط مقاییس تصنیف -

الّنقائص أهمّ  .5

الموارد المحققة

الموارد المقدرة بـ ق م ت

الموارد المقدرة بـ ق م أ
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
 2.1.0.3:الّرمز

  المحلیة مقارنة بالتقدیرات الجماعات موارد تحقیق نسبة: تسمیة المؤشر
  2017- 06-07:تاریخ تحیین المؤشر

  
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  

 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
المكلفـــة بهـــا اإلدارة العامـــة للمحاســـبة ضـــمان تـــوفیر المـــوارد : الهـــدف الـــذي یرجـــع إلیـــه المؤّشـــر .2

یقـــــیم  هـــــذا المؤشـــــر مـــــدى نجاعـــــة عمـــــل منظومـــــة : تعریـــــف المؤشـــــر العمومیـــــة واإلســـــتخالص
االســــتخالص المتمثلــــة فــــي وضــــع اإلمكانیــــات المادیــــة والبشــــریة الالزمــــة لتــــأمین عمــــل المصــــالح 

علـى  موارد الجماعات المحلیـةالمركزیة والخارجیة وشبكة المحاسبین العمومیین للقیام باستخالص 
ین انتظام نسق تعبئة هذه الموارد لفائدة وتحرص مصالح المحاسبة العمومیة على تام. أحسن وجه

 .المیزانیة لتتمكن الجماعات المحلیة من االیفاء بتعهداتها
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .3
 مؤّشر فاعلّیة: طبیعة المؤّشر .4
  -- : التفریعات .5

 
II. الّتفاصیل الفنّیة للمؤّشر  

 : طریقة احتساب المؤشر .1
فوریة ( جملة الموارد المستخلصة في السنة =  الجماعات المحلیةنسبة استخالص موارد 

 جملة موارد الجماعات المحلیة المبرمجة بمیزانیتها)/ومثقلة

  النسبة:وحدة المؤّشر .2
جملة موارد الجماعات المحلیة المبرمجة والمستخلصة  :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  .في السنة
الحسابات الشهریة والسنویة للجماعات  :ّیة الحتساب المؤشرطریقة تجمیع المعطیات األساس .4

 المحلیة
قائمات التجمیع الدوریة المرسلة من قبل قباض : مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5

 الجماعات المحلیة 
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  سنویا: تاریخ توفر المؤشر .6
  % Valeur cible de l’indicateur:( 98(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
  رئیس الوحدة المكلفة بالجماعات المحلیة :عن المؤّشر بالبرنامج لینالمسؤو  .8

  
III. قراءة في نتائج المؤّشر  

  

 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 الوحدة األداء قیس مؤشر
 تقدیرات  االنجازات

2017 

 التقدیرات

2014 2015 2016  2018 2019 2020 

ــــق مــــوارد  نســــبة تحقی
 المحلیــــــة الجماعــــــات

  مقارنة بالتقدیرات

  -  -  -  964.5(3)  857,6  813,5  739,7   ملیون دینار

نســبة مائویــة 
)1(  

108,97 107,73 100,79  97 100 100 100  

نســبة مائویــة 
)2( 

  

100  104,5 99  97  -  -  -  

  . تم احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقدیرات األولیة:  (1)
  .احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقدیرات النھائیة تم:  (2)

  .2017انجازات محتملة حسب تقدیرات ): 3( 
 

 :تحلیل الّنتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .2
%  99، حیث بلغت 2016سّجلت نسبة تحقیق جملة موارد الجماعات المحلیة تراجعا خالل سنة 

ویرجع ذلك باألساس إلى تسجیل  ).% 104,5( 2015و) % 100( 2014مقارنة بما تّم تسجیله سنتي 
م  813,5م د مقارنة بـ 857,6حیث بلغت  % 5,42تطور في الموارد المحققة للجماعات المحلیة بنسبة 

 .2015د سنة 
 
 
 
 
  



69 

  

: 

إعــادة تنظــیم مهــام تثقیــل واســتخالص الــّدیون الراجعــة للجماعــات المحلیــة ووضــع منهجیــة فــي 

0
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) .د.م(تحقیق موارد الجماعات المحلیة مقارنة بالتقدیرات 

 

 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر

:أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر
إعــادة تنظــیم مهــام تثقیــل واســتخالص الــّدیون الراجعــة للجماعــات المحلیــة ووضــع منهجیــة فــي 

 . االستخالص لتدعیم الّالمركزیة
  -- :بالمؤّشر المتعّلقة الّنقائص

2016

تحقیق موارد الجماعات المحلیة مقارنة بالتقدیرات 

الموارد المحققة

الموارد المقدرة بـ ق م ت

الموارد المقدرة بـ ق م أ

رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  
 

أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
إعــادة تنظــیم مهــام تثقیــل واســتخالص الــّدیون الراجعــة للجماعــات المحلیــة ووضــع منهجیــة فــي  -

االستخالص لتدعیم الّالمركزیة
الّنقائص أهمّ  .5

الموارد المقدرة بـ ق م ت

الموارد المقدرة بـ ق م أ
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
   1.2.0.3: الّرمز

  معدل آجال تأدیة النفقات العمومیة لدى المحاسبین العمومیین: تسمیة المؤشر
 2017- 06-07:تاریخ تحیین المؤشر 
  

I. الخصائص العاّمة للمؤشر 
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 سرعة تأدیة النفقات العمومیة: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
هذا المؤشر مدى نجاعة منظومة تأدیة النفقات العمومیة باحتساب معدل یقیم : تعریف المؤشر .3

 .عدد األیام الفاصلة بین تاریخ إحالة األمر بالصرف للمحاسب العمومي وتاریخ تأدیته للنفقة
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
 مؤّشر نجاعة:طبیعة المؤّشر .5
 --  :التفریعات .6

 
II.  الفنّیة للمؤّشرالّتفاصیل  
 : طریقة احتساب المؤشر .1

مجموع عدد األیام المنقضیة بین  تاریخ إحالة جمیع األوامر بالصرف للمحاسبین العمومین وتاریخ (
  ) مجموع األوامر بالصرف للسنة/ تأدیتهم لها 

  یوم: وحدة المؤّشر .2
 :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3
مجموع عدد األیام المنقضیة بین  تاریخ إحالة جمیع األوامر بالصرف للمحاسبین العمومین وتاریخ  -

 تأدیتهم لها
  مجموع األوامر بالصرف للسنة -     
  بصفة آلیة :طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  "أدب"منظومة : مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  سنویا: تاریخ توفر المؤشر .6
  أیام Valeur cible de l’indicateur :(5(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 رئیس الوحدة المكّلفة بتأدیة النفقات:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8
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 : سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 تقدیرات  االنجازات  الوحدة  األداء قیس مؤشر
2017  

  التقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 تأدیــــــــة آجــــــــال معــــــــدل
ـــة النفقـــات ـــدى  العمومی ل

  المحاسبین العمومیین
  5  5  5  5  5,43  -  -  یوم

 :تحلیل الّنتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .2

یوم وهو ما یبین مدى سرعة  435,، 2016بلغ معدل آجال التأشیر على النفقات العمومیة سنة   
ومن المتوقع أن یتواصل تحسین نتائج هذا المؤّشر خالل . اإلدارة على اإلیفاء بتعهداتها للمتعاملین معها

  ".أدب"السنوات القادمة وذلك من خالل تطویر نظام المعلومات الخاّصة به عبر منظومة 

 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  

 :لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر أهّم األنشطة المبرمجة .4

مواصلة تدعیم الّدور الّرقابي والمحاسبي في مجال تأدیة النفقات العمومیة خاصة اثر  ¬
 .إحداث أسلوب الرقابة المعّدلة

   -- :الّنقائص المتعّلقة بالمؤّشر أهمّ  .5
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III. قراءة في نتائج المؤشر  
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 مـؤشــــر قیس أداء بطـاقة
  1.3.0.3:الّرمز

  نسبة حسابات المراكز المحاسبیة المطابقة: المؤشرتسمیة 
  2017- 06-07:تاریخ تحیین المؤشر 

 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 تحسین مطابقة حسابات المراكز المحاسبیة :الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
الدولة والجماعات المحلّیة (حسابات المراكز المحاسبیة یقّیم هذا المؤشر جودة : تعریف المؤشر .3

المقّدمة من قبل المحاسبون العمومیین للمراجعة والتثبت من ) والمؤسسات العمومّیة اإلداریة
 .مطابقتها من قبل مصالح أمانات المال الجهویة المختصة

 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر  .4
 مؤّشر فاعلیة:طبیعة المؤّشر .5
 نسبة حسابات الدولة المطابقة، - : التفریعات .6

  نسبة حسابات الجماعات المحلیة المطابقة، -           
 نسبة حسابات المؤسسات العمومیة المطابقة، -           

 
II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
) للحسابات المقدمةالعدد الجملي / عدد الحسابات المقدمة المطابقة : (طریقة احتساب المؤشر .1

  في جمیع أمانات المال الجهویة
  النسبة: وحدة المؤّشر .2
 :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

 )دولة، جماعات محلیة ومؤسسات عمومیة(عدد الحسابات المقدمة المطابقة  -
  العدد الجملي للحسابیات المقدمة  - 

  تجمیع جداول مهمة مراقبة الحسابات: طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
بیانات رقمیة مصدرها المصالح المكلفة بمراقبة : مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5

  الحسابات
  فیفري من كل سنة: تاریخ توفر المؤشر .6
   % Valeur cible de l’indicateur :(91(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 رئیس اإلدارة المكلفة بمراقبة الحسابات :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

I. الخصائص العامة للمؤشر  
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 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 

 :بالمؤّشرتحلیل الّنتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاّصة  .1

 92,3مقارنة بـ  2016سنة   % 91,9شهدت نسبة مطابقة الحسابات تراجعا طفیفا حیث تّم تسجیل 
، ویعود ذلك إلى ایالء أعمال الرقابة والمراجعة األهمّیة القصوى وكذلك الّترفیع في عدد 2015سنة  %

كما تم تكثیف  .من األخطاءعملّیات المراقبة وتفّقد الحسابات الذي مّكن من اكتشاف أكثر عدد ممكن 
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
  

  

  

  

 

 

  

III. قراءة في نتائج المؤشر  

  الوحدة  األداء قیس مؤشر
 تقدیرات  االنجازات

2017  

  التقدیرات  

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نســـــــــــــــــــــبة   بالنسبة لّلدولة
 مائویة

85,4  88,79  84,6  90  91  92  92  

بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــبة  
  للجماعات المحلیة

  92  92  91  90  88  89,54  84,7 نسبة مائویة

بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــبة 
للمؤسســـــــــــــــــــــــات 

  العمومیة

  92  92  91  90  93  93,57  87,1 نسبة مائویة

نســـــــبة حســـــــابات 
المراكــز المحاســبیة 

  المطابقة

  92  92  91  90  91,9  92,3  86  نسبة مائویة
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 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

  

  
  

 :المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشرأهّم األنشطة  .4

الشروع في تركیز نظام الّرقابة الداخلیة المحاسبیة حسب المعاییر الّدولیة من خالل  ¬
 .تحلیل وتصنیف المخاطر في المراكز المحاسبیة المكّلفة بالنفقات العمومیة

 .تنظیم دورات تكوینیة في مجال مسك الحسابات وتأدیة النفقات العمومیة ¬

  
-- : بالمؤّشر المتعّلقة الّنقائص أهمّ  .5
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

  1.4.0.3 :الّرمز
  معدل مّدة االنتظار بالقباضات المالیة: تسمیة المؤشر

 2017- 06-07:تاریخ تحیین المؤشر 
  

I. الخصائص العامة للمؤشر  
 المحاسبة العمومیة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
 تحسین جودة الخدمات:الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .2
یعتبر االستقبال المباشر مهّما بالنسبة لمصالحنا إذ نحرص على االقتراب أكثر : تعریف المؤشر .3

ما یمكن من المواطن لنسدي له الخدمة ویدل على ذلك تواجد قباضات المالیة بكامل تراب 
ومن أهّم المؤشرات التي یمكن . كافة التجمعات السكنیة واالقتصادیة الجمهوریة و توزعها على

أن تقیس نجاعة خدماتنا هو مؤشر سرعة تأدیتها على مستوى شبابیك القباضات حرصا على 
في هذا اإلطار تّم تجهیز . تقلیص وقت انتظار المواطنین وسعیا إلى تقدیم خدمة جیدة وسریعة

كثیفة مع المواطنین بمنظومات إعالمیة تتصرف في قصاصات أهّم القباضات التي لها عالقة 
األسبقیة لتنظیم طوابیر االنتظار من ناحیة وقیس آجال االنتظار بمختلف شبابیك الخدمات من 

  . ناحیة أخرى
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
 مؤّشر جودة:طبیعة المؤّشر .5
 -- : التفریعات .6

 
II. لمؤشرالتفاصیل الفنیة ل  

یتم احتساب هذا المؤشر بقیس معدل انتظار المواطن أمام شبابیك : طریقة احتساب المؤشر .1
قباضة مالیة ذات  20وقد وقع اختیار عّینة تضم . القباضات في أوقات الذروة وخارجها

 .العالقة الكثیفة مع المواطن وذلك باالستناد لعدد الوصوالت الصادرة عنها
  دقیقة: وحدة المؤّشر .2
 :المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .3

  وقت االنتظار بالقباضات المالیة ذات العالقة الكثیفة مع المواطن - 
 عدد القباضات المعنیة - 
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منظومات التصرف في قصاصات : طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة الحتساب المؤشر .4
  األسبقیة

  صرف في قصاصات األسبقیةمنظومات الت: مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  سنوّیا: تاریخ توفر المؤشر .6
 دقائق Valeur cible de l’indicateur :(5(القیمة المستهدفة للمؤّشر  .7
 .المدیر المكّلف بالجودة :المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  

  

 :سلسلة الّنتائج والتقدیرات الخاّصة بالمؤّشر .1

 تقدیرات  االنجازات  الوحدة  األداء قیس مؤشر
2017  

  التقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 االنتظــــــــار مــــــــّدة معــــــــدل
  المالیة بالقباضات

  5  5  5  6  7  -  -  دقیقة

  
 :تحلیل الّنتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاّصة بالمؤّشر .2

دقائق ومن المأمول تقلیص هذه المدة في  7، 2016بلغ معدل مّدة االنتظار بالقباضات المالیة سنة 
 .السنوات المقبلة

 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3
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  قراءة في نتائج المؤشر
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 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4

 ..) نظام األسبقیة، بهو االستقبال، الحضور(اتخاذ المستلزمات لضمان جودة الخدمات  ¬

سبقیة لتنظیم طوابیر االنتظار بعدد اعتماد منظومات التصرف في قصاصات األتوسیع  ¬
 إضافي من القباضات المالیة ذات تعامل كثیف مع الواطنین

تحدید شبابیك القباضات التي تسّجل أكثر مدة انتظار بهدف تكوین أعوانها وتحسین  ¬
 .مردودیتهم

 
 -- :بالمؤشر المتعلقة النقائص أهم .5
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  قیس األداء بطاقات مؤشرات
  برنامج  مصالح المیزانیة
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
  1.1.0.4:المؤشررمز 

 الفارق بین التقدیرات واإلنجازات في الموارد الجبائیة:تسمیة المؤشر

  06/06/2017:  تاریخ تحیین المؤشر

        الخصائص العامة للمؤشر - 1
 

 مصالح المیزانیة :الذي یرجع إلیه المؤشر البرنامج -1
 ال شيء :الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر البرنامج -2
 تطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولة: الذي یرجع إلیه المؤشرالهدف  -3
نسبة  الفارق بین جملة الموارد الجبائیة المنجزة مقارنة بتقدیرات الموارد المدرجة   :تعریف المؤشر -4

 .بقانون المالیة
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر -5
 مؤشر جودة  :طبیعة المؤشر -6
 ال شيء ...):حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  -7

 

 الفنیة للمؤشر التفاصیل - 2
 

��:طریقة احتساب المؤشر -1 = (|� − ��|)  ��هو القیمة المحققة للموارد الجبائیة و  xباعتبار ��
 .هو جملة الموارد الجبائیة المقدرة بقانون المالیة

 نسبة مائویة :وحدة المؤشر -2
جملة الموارد الجبائیة المقدرة في إطار قانون المالیة و جملة  :المعطیات األساسیة لالحتساب المؤشر -3

 . الموارد الجبائیة المستخلصة فعلیا
 تقریر حول تنفیذ میزانیة الدولة: :ریقة تجمیعالمعطیات األساسیة الحتساب المؤشرط -4
 منظومة رفیق :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5
 )n+1(ابتداء من شهر مارس للسنة ، nبالنسبة للسنة  :تاریخ توفر المؤشر -6
 %0.5:القیمة المستهدفة للمؤشر -7
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 المدیر العام للموارد و التوازنات :عن المؤشر بالبرنامجالمسؤول  -8
 

 قراءة في نتائج المؤشر - 3
 )االنجازات و التقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج  - 1

 

 

 :تحلیل النتائج و تقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
هي بالمقارنة مع قانون المالیة  2016و  2015و  2014تجدر اإلشارة إلى أن النتائج المسجلة في 

التكمیلي لذلك نجد نسبة الفارق منخفظة باعتبار أنه یتم تحیین الفرضیات المعتمدة إلعداد التقدیرات 
على ضوء تنفیذ المیزانیة خالل األشهر األولى من السنة وكذلك تطور الضرف االقتصادي الداخلي 

 . والخارجي
القادمة هي مبنیة على ما تم تحقیقه بالمقارنة مع تقدیرات و لكن تقدیرات المؤشر للثالث سنوات 

  .قانون المالیة األصلي
و یهدف المؤشر إلى تقلیص هامش الخطأ في التقدیرات و إدارة المخاطر المتعلقة به و ذلك للحفاظ 

  .على توازن المیزانیة و السیاسة المالیة للدولة
  

  

  

 

  

- 

نجازات في الفارق بین التقدیرات واإل: 1المؤشر
 الموارد الجبائیة

   م ق  إنجازات الوحدة

2017 

  تقدیرات

 2014 2015 2016 2018 2019 2020 

    1 0.7 0.12 0.06 % )ق م ت(/ 

 2 5 6 6.5 10.1 7.2    )ق م(/ 
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 مزید تطویر األنموذج القیاسي للتنبؤ الذي یلم بكل الفرضیات المتدخلة في التقدیرات 
برمجة دورات تكوینیة لإلطارات المسؤولة على إعداد التقدیرات في طرق التنبؤ على المدى 

قدم المؤشر تقییما لتقدیرات جملة الموارد الجبائیة دون األخذ 
 .في االعتبار مختلف عناصرها و تبیین أیها كان األحسن تقدیرا و أیها لم یتم تقدیره بصورة سلیمة

   

4

2

20192020

)%(الفارق بین التقدیرات واإلنجازات في الموارد الجبائیة 

 

 :بیاني لتطور المؤشر

 :المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر  أهم األنشطة
مزید تطویر األنموذج القیاسي للتنبؤ الذي یلم بكل الفرضیات المتدخلة في التقدیرات 

برمجة دورات تكوینیة لإلطارات المسؤولة على إعداد التقدیرات في طرق التنبؤ على المدى 
 القصیر والمتوسط

قدم المؤشر تقییما لتقدیرات جملة الموارد الجبائیة دون األخذ ی :تحدید أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر
في االعتبار مختلف عناصرها و تبیین أیها كان األحسن تقدیرا و أیها لم یتم تقدیره بصورة سلیمة

7,2

10,1

6,56

2015201620172018

الفارق بین التقدیرات واإلنجازات في الموارد الجبائیة 

بیاني لتطور المؤشر رسم - 3
 

أهم األنشطة -4
مزید تطویر األنموذج القیاسي للتنبؤ الذي یلم بكل الفرضیات المتدخلة في التقدیرات  -
برمجة دورات تكوینیة لإلطارات المسؤولة على إعداد التقدیرات في طرق التنبؤ على المدى  -

القصیر والمتوسط
تحدید أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر -5

في االعتبار مختلف عناصرها و تبیین أیها كان األحسن تقدیرا و أیها لم یتم تقدیره بصورة سلیمة
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
2.1.0.4: رمز المؤشر  

لنفقات االستثماراتالفارق بین التقدیرات واإلنجازات بالنسبة :تسمیة المؤشر  

2017-06- 20:تاریخ أخر تحیین  

        الخصائص العامة للمؤشر - 1
 مصالح المیزانیة:البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر - 1

 ال شئ:البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر- 2

 یر جودة تقدیرات میزانیة الدولةتطو : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر- 3

بالنسبة  نسبة الفارق بین اإلنجازات والتقدیرات التي تم ضبطها بقانون المالیةهو :تعریف المؤشر- 4
هي نفقات االستثمارات المحمولة على الموارد العامة لمیزانیة الدولة وعلى القروض . لنفقات االستثمارات
 الخارجیة الموظفة

 مؤشر نتائج:نوع المؤشر- 5

 مؤشر جودةطبیعة المؤشر - 6

 ال شئ- ...)لجهات ، حسب االدارات الجهویةحسب ا:( لتفریعاتا-7

 للمؤشرالخصائص الفنیة  - 2
 

��:طریقة احتساب المؤشر -1 = (|� − ��|) هي جملة انجازات نفقات االستثمارات و  xباعتبار ��  هي جملة تقدیرات نفقات االستثمارات ��
 %نسبة مائویة:وحدة المؤشر -2
 تقدیرات وانجازات نفقات االستثمارات لمیزانیة الدولة :المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر -3
 تقریر حول تنفیذ میزانیة الدولة::طریقة تجمیع المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر -4
 منظومة أدب و أمد: مصدرالمعطیات االساسیة الحتساب المؤشر -5
 n+1بدایة من مارس لسنة  :تاریخ توفر المؤشر -6
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 % 0 :القیمة المستهدفة للمؤشر -7
 رئیس الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة :المسؤول عن مؤشر البرنامج -8

  
 
 قراءة في نتائج المؤشر - 3

  
 )اإلنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج - 1

 
 ق م التقدیرات

2017 
: دوریة المؤشر الوحدة االنجازات  

2020 2019 2018 2016 2015 2014 
نجازات  التقدیرات واإل الفارق بین         

ستثماراتإلابالنسبة لنفقات   0.08 0.10 0.15 - - - - % 
 

 :بالمؤشر تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة  -2
تم إعداد هذا المؤشر في إطار عملیة التقییم الذاتي إلطار القدرة على األداء بمناسبة المشروع 

 2018 السنوي للقدرة على األداء لسنة
 لتطور المؤشر رسم بیاني  - 3

  
  
 

 :المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر األنشطة أهم -4
 النجاز المشاریعا إرساء متابعة دوریة -
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الفارق بین التقدیرات و اإلنجازات بالنسبة لنفقات اإلستثمارات
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 تنظیم دورات تكوینیة ألعوان في تقنیات التقدیر -
 عدم ترسیم مشاریع جدیدة قبل تسویة المشاكل العقاریة والتقدم في الدراسات -
 الوزارات على انجاز المشاریع المبرمجةتقییم موضوعي لقدرة  -
 إعداد دلیل إجراءات -
 :النقائص المتعلقة  بالمؤشر  أهمتحدید  -5
 .تتحمل الوزارات الجزء األكبر من مسؤولیة اإلنجاز -
 ترسیم مشاریع غیر قابلة للتنفیذ خالل السنة المعنیة -
یة منجزة لمجرد تفویض تعتبر المشاریع الجهو : إشكالیات حول متابعة تنفیذ المشاریع الجهویة -

 اإلعتمادات للجهات ولیس إنجاز حقیقي لهذه المشاریع
 غیاب طریقة عمل موحدة بین مختلف المتصرفین في میزانیة الدولة -
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

1.2.0.4: رمز المؤشر  

نسبة الحسابات الخاصة التي تتالئم نفقاتها مع طبیعة مواردها :تسمیة المؤشر  

                                                        2016-06- 14: تاریخ أخر تحیین  

        الخصائص العامة للمؤشر - 1
 مصالح المیزانیة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر- 1

 ال شئ: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر- 2

   تطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة الجدید :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر- 3

والمقصود . الحسابات الخاصة التي تتالئم نفقاتها مع طبیعة مواردهانسبة  : تعریف المؤشر- 4
 بالحسابات الخاصة الحسابات الخاصة في الخزینة وحسابات أموال المشاركة 

 مؤشر نتائج: نوع المؤشر- 5

 جودةمؤشر طبیعة المؤشر - 6

  ال شئ - ...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهویة: ( لتفریعاتا-7

  الخصائص الفنیة للمؤشر - 2

حسابات أموال المشاركة وحسابات الخاصة في (عدد الحسابات الخاصة    :طریقة احتساب المؤشر- 1
 للحسابات الخاصة العدد الجملي /التي تتالئم نفقاتها مع طبیعة مواردها  ) الخزینة

 % نسبة مائویة: وحدة المؤشر- 2

 تقدم عمل الفریق: المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر- 3

محاضر جلسات فریق العمل المكلف  :: طریقة تجمیع المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر- 4
 بالحسابات الخاصة
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 فریق العمل المكلف بالحسابات الخاصة: المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر مصدر- 5

 n+1لسنة  جانفيبدایة من  :ریخ توفر المؤشرتا- 6

  %100 :القیمة المستهدفة للمؤشر-7

 رئیس الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة :المسؤول عن مؤشر البرنامج-8

 

 قراءة في نتائج المؤشر -3

 )اإلنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج - 1

 

  : تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر -2
القدرة على األداء بمناسبة المشروع تم إعداد هذا المؤشر في إطار عملیة التقییم الذاتي إلطار 

  .2018السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 رسم بیاني لتطور المؤشر -3
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 :اهم االنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
عقد جلسات عمل لدراسة واقتراح حلول للغرض بتشریك جمیع األطراف المعنیة بالحسابات  -

  الخاصة
 :المتعلقة  بالمؤشرتحدید أهم النقائص  -5
 صعوبة جرد هذه الحسابات الخاصة واستخراج جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بها  -
 تنقیح القوانین والنصوص المتعلقة بتخصیص موارد لفائدة الحسابات الخاصة  -
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  بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
2.2.0.4: رمز المؤشر  

نسبة تقدم إعداد التبویب النهائي للنفقات :تسمیة المؤشر  

2017- 06- 20:تاریخ أخر تحیین    

        الخصائص العامة للمؤشر - 1
 مصالح المیزانیة:البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر -1
 ال شئ:البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر -2
   تطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة الجدید : الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر -3
 حسب األقسام  تتقدم إعداد التبویب النهائي للنفقایمثل :تعریف المؤشر - 4
 مؤشر نتائج:نوع المؤشر -5
 مؤشر جودةطبیعة المؤشر  -6
 ال شئ-...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهویة:( لتفریعاتا -7

 
  الخصائص الفنیة للمؤشر - 2

 

جملة أقسام نفقات / عدد األقسام التي تم إعداد التبویب النهائي المتعلق بها  :ساب المؤشرطریقة احت -1
 میزانیة الدولة

 %نسبة مائویة:وحدة المؤشر -2
 تقدم عمل الفریق :الحتساب المؤشر األساسیةالمعطیات  - 3
محاضر جلسات فریق العمل المكلف بإعداد  :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -4

 .التبویب النهائي للنفقات
 .فریق العمل المكلف بإعداد التبویب النهائي للنفقات: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر مصدر -5
 n+1لسنة  جانفي بدایة من  :تاریخ توفر المؤشر -6
 % 100 :القیمة المستهدفة للمؤشر -7
 رئیس الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة:المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8
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  قراءة في نتائج المؤشر - 3
 

 )اإلنجازات والتقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة النتائج - 1

   : بالمؤشر تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة -2
 رسم بیاني لتطور المؤشر  -3

 

 
 

 :األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر أهم -4
 عقد جلسات عمل دوریة للفریق المكلف بإعداد التبویب النهائي للنفقات -
 العالمیة للتبویبالقیام بدورات تكوینیة حول المقاییس  -
 استدعاء خبراء أجانب لالستعانة بخبراتها في مجال التبویب -

 :تحدید أهم النقائص المتعلقة  بالمؤشر  -5
 الحضور الدوري لكافة أعضاء فریق العمل -
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
  1.3.0.4: المؤشررمز 

 آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة :المؤشرتسمیة 

  06/06/2017:  تاریخ تحیین المؤشر

        الخصائص العامة للمؤشر - 1
 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 :: تعریف المؤشر -4

و تحتوي هذه النشریة على .میزانیة الدولة التي تنشر في شكل نشریة شهریة على موقع وزارة المالیة
 .نیة الدولةالنتائج الوقتیة لتنفیذ میزا

 مؤشر نتائج:نوع المؤشر -5
 مؤشر نجاعةطبیعة المؤشر  -6
  ال شئ-...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهویة( لتفریعات ا -7

 

  الفنیة للمؤشر التفاصیل - 2
احتساب معدل سنوي لعدد األیام الفاصلة بین نهایة الشهر المعني بالنشریة :طریقة احتساب المؤشر -1

 اإلحصائیة الشهریة اإلحصائیة و تاریخ نشر النشریة
 الیوم: :وحدة المؤشر -2
المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة في تاریخ نشر  :الحتساب المؤشر األساسیةالمعطیات  -3

 بوابة وزارة المالیة
نشریة إحصائیة شهریة تتعلق بمتابعة النتائج  ::الحتساب المؤشر األساسیةطریقة تجمیع المعطیات  -4

 میزانیة الدولةالشهریة لتنفیذ 
 موقع وزارة المالیة: الحتساب المؤشر األساسیة تمصدر المعطیا -5
 في نهایة السنة:تاریخ توفر المؤشر -6
 یوما 35:القیمة المستهدفة للمؤشر -7
 المدیر العام للموارد و التوازنات :المسؤول عن مؤشر البرنامج -8
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شهدت آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ میزانیة الدولة انخفاضا دل على سعي اإلدارة 
  .تسریعها في إطار دعم الشفافیة وتوفیر المعلومة للمستعمل في أقرب اآلجال

 تنظیم و تدعیم فریق العمل لمزید السرعة في إعداد البیانات ونشرها في أقصر اآلجال 

4240
35

201820192019

)الیوم(أجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة 

قانون 
 مالیة

2017 

  تقدیرات

2016 2018 2019 2019 

4245 42 40 35 

 

 قراءة في نتائج المؤشر
 )الخاصة بالمؤشر االنجازات و التقدیرات(سلسلة  النتائج 

 :االنجازات الخاصة بالمؤشر تتقدیراتحلیل النتائج و 
شهدت آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ میزانیة الدولة انخفاضا دل على سعي اإلدارة 

تسریعها في إطار دعم الشفافیة وتوفیر المعلومة للمستعمل في أقرب اآلجال

 :بیاني لتطور المؤشر 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر
تنظیم و تدعیم فریق العمل لمزید السرعة في إعداد البیانات ونشرها في أقصر اآلجال 

 .مزید التنسیق مع اإلدارات مصدر المعطیات
 --  :تحدید أهم النقائص  المتعلقة بالمؤشر

4848
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أجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة 

 إنجازات الوحدة مؤشرات قیس األداء

2014 2015 2016

جال نشر المعطیات 
 الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة

 یوم
48 48 42 

قراءة في نتائج المؤشر - 3
سلسلة  النتائج  - 1

 
تحلیل النتائج و  -2

شهدت آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ میزانیة الدولة انخفاضا دل على سعي اإلدارة   
تسریعها في إطار دعم الشفافیة وتوفیر المعلومة للمستعمل في أقرب اآلجال إلى

 

بیاني لتطور المؤشر  رسم - 3

 

أهم األنشطة المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر -4
تنظیم و تدعیم فریق العمل لمزید السرعة في إعداد البیانات ونشرها في أقصر اآلجال  -
مزید التنسیق مع اإلدارات مصدر المعطیات -

تحدید أهم النقائص  المتعلقة بالمؤشر - 5
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  بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
  2.3.0.4: المؤشررمز 

 دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة :تسمیة المؤشر

 07/06/2017:  تاریخ تحیین المؤشر

       الخصائص العامة للمؤشر - 1
 مصالح المیزانیة:البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر -1
 ال شئ:البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر -2
 المتعلقة بالمیزانیة تحسین الشفافیة في نشر المعلومات:  الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر -3
یتمثل في احتساب المدة الزمنیة الالزمة لنشر التقریر نصف السنوي للمالیة العمومیة : تعریف المؤشر -4

ومقارنتها بما تم تقدیره خالل نفس الفترة مبرزا في  الذي یبین نتائج تنفیذ میزانیة الدولة خالل السداسیة
 .الحـفاظ على التوازنات المالیة العامة نفس الوقت اإلجراءات و التدابیر المتخذة قصد

 مؤشر نتائج: نوع المؤشر -5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر -6
 ال -...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهویة( لتفریعات ا -7
 شئالتفاصیاللفنیة للمؤشر -8

 

  للمؤشر الفنیةالخصائص  - 2

السداسیة المعنیة بالتقریر و احتساب  معدلعدد األشهر الفاصلة بین نهایة :طریقة احتساب المؤشر -1
 .تاریخ نشر التقریر بموقع وزارة المالیة  بالنسبة للسنة المعنیة

 الشهر :وحدة المؤشر -2
 المالیةتاریخ نشر التقریر بموقع وزارة  :المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر -3
 تقریر نصف سنوي للمالیة العمومیة :طریقة تجمیع المعطیات االساسیة الحتساب المؤشر -4
 موقع وزارة المالیة: مصدرالمعطیات االساسیة الحتساب المؤشر -5
 .في نفس یوم نشر التقریر :تاریخ توفر المؤشر -6
 أشهر 3:القیمة المستهدفة للمؤشر -7
  المدیر العام للموارد و التوازنات :المسؤول عن مؤشر البرنامج -8
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 قراءة في نتائج المؤشر - 2
 )االنجازات و التقدیرات الخاصة بالمؤشر(سلسلة  النتائج  - 1

 

 :بالمؤشرتحلیل النتائج و تقدرات االنجازات الخاصة  -2
التقریر النصف سنوي للمالیة العمومیة الذي تعده اإلدارة العامة للموارد والتوازنات  إعداد و نشرتم  -3

وذلك في إطار انخراط تونس في مبادرة الحوكمة المفتوحة بهدف ترسیخ مبادئ  2014منذ سنة 
و .  Open Budget Index" المیزانیة المفتوحة"الشفافیة وتحسین ترتیب تونس على مستوى مؤشر 

 2أشهر أي معدل نشر تقریر السداسیة األولى للسنة خالل 3تقدر القیمة المشتهدفة لهذا المؤشر بـ  
 .أشهر 4أشهر و تقریر السداسیة الثانیة خالل 

 :بیاني لتطور المؤشر رسم - 4
  

 
 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقق القیمة المنشودة للمؤشر - 4

 السرعة في إعداد التقاریر و نشرها في اآلجال المحددةتدعیم فریق العمل لمزید  -
 مزید التنسیق مع مختلف اإلدارات العامة لمدنا بالمعطیات الالزمة -

  /:تحدید أهم نقائص المؤشر - 5
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 بطـاقة مـؤشــــر 
  1-1-0-5:  المؤشر رمز

 تكلفة الدین العموميمعدل  :المؤشرتسمیة 

  2017 أكتوبر: تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر - 1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر - 2
 والتحكم في مخاطره كلفة الدین العموميفي  تحسین التصرف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  - 3
 مؤشر یتعلق بمتابعة تطور الكلفة السنویة للدین العمومي: تعریف المؤشر - 4
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر - 5
 مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر - 6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  - 7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

قسمة مجموع مبلغ الفوائد والعموالت التي تم تسدیدها في السنة على حجم : طریقة احتساب المؤشر - 1
 الدین العمومي

 نسبة مئویة: وحدة المؤشر - 2
 العموميمؤشرات الدین : المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر - 3
تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشرعن :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  - 4

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي "SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي طریق 
ین منظومة التصرف في الد بیانات كمیة مصدرها: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 5

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"العمومي الخارجي 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر - 6
 %4أقل من : القیمة المستهدفة للمؤشر  - 7
  .إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: 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
ة في األسواق المالیة العالمیة أساسا لتراجع نسب الفائد 2015سنة انخفض معدل تكلفة الدین العمومي  

األورو لذي شهده الدینار أمام الدوالر و نظرا للتراجع الملحوظ ا  2016في  نهایة سنة لكنه إرتفع مجددا 
باإلضافة  إلى أن نسبة الفائدة على . مما ساهم في ارتفاع كلفة سعر الصرف على الدین الخارجي

للخطوط طویلة  %7تجاوزت و  2016رقاع الخزینة قد ارتفعت منذ أواخر الثالثي الثالث لسنة إصدارات 
 .المدى

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 
 -- : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4
 -- :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5

  

  

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

معدل تكلفة الدین العمومي

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
ت.م.ق  اإلنجازات

2017   
  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 معدل تكلفة الدین العمومي
  

% 4.3 4 4.2 4.03 4.1 4 4 
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 مـؤشــــر بطـاقة 

  2-1-0-5: المؤشر رمز
 مناب الدین الداخلي من الدین العمومي :تسمیة المؤشر

  2017 أكتوبر:تاریخ تحیین المؤشر 

I- الخصائص العامة للمؤشر  
  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 والتحكم في مخاطره في كلفة الدین العمومي تحسین التصرف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .3
مؤشر یتعلق بمتابعة تطور مناب الدین الداخلي من الدین العمومي إلحكام : تعریف المؤشر .4

 التصرف في مخاطر الصرف المتعلقة بالدین
  مؤشر نتائج:نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 -:...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7

II-  شرالتفاصیل الفنیة للمؤ  
  قسمة المبلغ الباقي سداده للدین الداخلي على قائم الدین العمومي: حتساب المؤشرإطریقة  .1
 نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2
 مؤشرات الدین العمومي والدین الداخلي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
یقع تجمیع المعطیات الخاصة بهذا : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر  .4

ومنظومة لمتابعة الدین "SIADE"المؤشر عن طریق منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي 
 .الداخلي

بیانات كمیة مصدرها منظومة التصرف في الدین : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"العمومي الخارجي 

  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 %30أكثر من : القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III - قراءة في نتائج المؤشر 
   والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج   -1

 

انخفضت نسبة الدین الداخلي من الدین  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
نظرا لعدم قدرة السوق الداخلیة على توفیر حاجیات تمویل المیزانیة بسبب صغر  2015العمومي سنة 

حجمها وأزمة السیولة التى  یمر بها القطاع البنكي باإلضافة إلى تزاید حاجیات المیزانیة  وارتفاع نسبة 
  .الدین الخارجي من الدین العام

 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 

 : لقیمة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقیق ا -4
  ....)إصدار صكوك , رقاع خزینة(المزید من اللجوء إلى الدین الداخلي 

 -- :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5
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مناب الدین الداخلي من الدین العمومي

مناب الدین الداخلي من الدین 
العمومي

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
 ت.م.ق  اإلنجازات

2017  

  التقدیـرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

مناب الدین الداخلي من 

  الدین العمومي
% 39.8 35.2 34.9 30.3 29.3 30 30 
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 بطـاقة مـؤشــــر

  3-1-0-5: المؤشر رمز
 معدل مدة سداد الدین العمومي :تسمیة المؤشر

  2017أكتوبر :تاریخ تحیین المؤشر 

I.  العامة للمؤشرالخصائص  
  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2

 والتحكم في مخاطره في كلفة الدین العمومي تحسین التصرف: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر

إلحكام مؤشر یتعلق باحتساب معدل مدة سداد الدین العمومي ومتابعة تطوره : تعریف المؤشر .3
 التصرف في مخاطر إعادة التمویل

  مؤشر نتائج:نوع المؤشر  .4
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .5
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .6

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
مدة سداد  xالمبالغ الباقي سدادها بعنوان أصل الدین (قسمة مجموع : طریقة احتساب المؤشر .1

 .قائم الدین العمومي) / كل مبلغ
 سنة: وحدة المؤشر .2
 مؤشرات الدین العمومي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
 تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشر: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 لمتابعة الدین الداخليومنظومة "SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي عن طریق 
منظومة التصرف في الدین  بیانات كمیة مصدرها: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"العمومي 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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 قراءة في نتائج المؤشر -3
 والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 

إرتفعت مدة السداد الدین منذ سنة          : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر - 2
و یرجع ذلك باألساس لإلصدارات األخیرة على السوق المالیة العالمیة ذات مدة سداد تراوحت   2015

  ).سنة 12بین سنتین و (الخزینة متوسطة و طویلة المدى سنوات  وإلصدارات رقاع  10و 7بین 
   رسم بیاني لتطور المؤشر - 3

 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 4

  المباعدة بین أجال التسدید القروض الجدیدة  والتقلیص من إصدار السندات قصیرة المدى 

  :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  - 5
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معدل مدة سداد الدین العمومي

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
ت .م.ق  اإلنجازات

2017  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

معدل مدة سداد الدین 

  العمومي
7≥ 7 6.9 6.9 6.3 سنة  ≤7  ≤7  
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 بطـاقة مـؤشــــر 
  4-1-0-5: المؤشر رمز

 مناب الدین الذي سیتم تسعیره في غضون سنة: تسمیة المؤشر
  2017أكتوبر :تاریخ تحیین المؤشر 

I. الخصائص العامة للمؤشر  

  الدین العمومي: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 -- :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر .2
 تحسین التصرف في كلفة الدین العمومي والتحكم في مخاطره: الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .3
مؤشر یتعلق باحتساب معدل مدة إعادة التسعیر ومتابعة تطوره إلحكام : : تعریف المؤشر .4

 .التصرف في مخاطر سعر الفائدة
  مؤشر نتائج:نوع المؤشر  .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ...)جهات، حسب اإلدارات الجهویةحسب ال(التفریعات  .7
 

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  

أصل الدین الثابت في +قائم الدین ذو فائدة متغیرة (قسمة مجموع : طریقة احتساب المؤشر .1
 .قائم الدین العمومي) / غضون سنة

 نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2
 مؤشرات الدین العمومي: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
تجمیع المعطیات الخاصة بهذا المؤشرعن : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  .ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"منظومة التصرف في الدین العمومي الخارجي طریق 
منظومة التصرف في الدین  بیانات كمیة مصدرها: مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 ومنظومة لمتابعة الدین الداخلي"SIADE"خارجي العمومي ال
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 % 40أقل من : القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 .إدارة إستراتیجیة الدین العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III. 3 - قراءة في نتائج المؤشر 

  الخاصة بالمؤشروالتقدیرات ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  - 1

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر - 2

و ذلك بسبب ارتفاع حجم  2015ارتفع مناب الدین الذي سیعاد تسعیره في غضون سنة خالل سنة  
خاصة حجم ) 2014سنة % 22.3مقابل  2015سنة % 24.6(الدین العمومي ذي الفائدة المتغیرة 

ئدة ومع ارتفاع أسعار ائتمان الفا. القروض الخارجیة بالدوالر وحقوق السحب الخاصة بنسب فائدة متغیرة 
على الدوالر طویلة المدى تم إرجاء عملیات التثبیت على القروض بالدوالر و مواصلة االنتفاع بالمستوى 

تراجع مؤشر مناب   2016أما في سنة .   المنخفض لنسب الفائدة العائمة للتقلیص من كلفة التداین
  : و ذلك لألسباب التالیة%) 31.7(الدین الذي سیعاد تسعیره في غضون سنة 

  % .24.7أي  2015استقرار حجم الدین العمومي ذي الفائدة المتغیرة  في  نفس مستوى سنة  -
والراجع إلى انخفاض أصل الدین المتعلق   2017انخفاض أصل الدین ذي الفائدة الثابتة المقدر في سنة  -

  . 2017 د مقدرة بقانون المالیة لسنة.م 974مقابل   2016د سنة .م 1629برقاع الخزینة التي بلغت 
 :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  -6
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مناب الدین الذي سیتم تسعیره في غضون سنة 

مناب الدین الذي سیتم تسعیره في 
غضون سنة 

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  ت.م.ق  اإلنجازات

2017  

  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

مناب الدین الذي سیتم تسعیره 
   في غضون سنة

% 29.2 33.5 31.7 30 ≥40  ≥40  ≥40  
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 بطـاقة مـؤشــــر 
  

  1-2-0-5: المؤشر رمز
  المناقصات في السنةعدد : تسمیة المؤشر

  2017 أكتوبر:تاریخ تحیین المؤشر 

I. 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
عدد المناقصات الخاصة بإصدار رقاع الخزینة للمحافظة  مؤشر یتعلق بمتابعة: تعریف المؤشر .4

 .زنامة التقدیریةو على دوریة اإلصدارات وانجاز ما تم ضبطه في الر 
  مؤشر نتائج:نوع المؤشر  .5
 مؤشر تشغیلیة: طبیعة المؤشر .6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7
 

II. 2 - التفاصیل الفنیة للمؤشر  
  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
منظومة إلصدار معطیات من تجمیع ال: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

  رقاع الخزینة
بیانات كمیة مصدرها منظومة إلصدار رقاع : : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 الخزینة 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 مناقصة 48: القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 اإلصداراتإدارة : 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

و  یرجع ذلك لعدم رغبة . 2014شهد عدد مناقصات رقاع الخزینة المنجزة تراجعا تدریجیا منذ سنة  
المختصین في رقاع الخزینة االستثمار في الخطوط قصیرة المدى نظرا لنسب الفائدة المرتفعة المقترنة بقلة 

حاجیات الخزینة قصیرة المبالغ المعروضة التي ساهمت في  ارتفاع كلفة اإلصدار دون تحقیق هدف سد 
  . المدى

 :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 

 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -7
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عدد المناقصات في السنة

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
 ت.م.ق  اإلنجازات

2017  
  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 عدد المناقصات في السنة
  

 48 48 48 25 23 29 32 مناقصة
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء

 
  

  2-2-0-5: المؤشر رمز
 حجم التداول في السوق الثانویة: تسمیة المؤشر

  2017أكتوبر :تاریخ تحیین المؤشر 

I. 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 تطور أداء السوق الثانویة لرقاع الخزینة باعتبارها الضامن :  تعریف المؤشر .4

 .األول الستمراریة السوق األولیة لإلصدارات
  مؤشر اقتصادي: نوع المؤشر  .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  .7

II. 2 - التفاصیل الفنیة للمؤشر  
قسمة مبلغ التداول بالسوق الثانویة على حجم رقاع الخزینة الباقي : طریقة احتساب المؤشر  .1

 .سـدادها
 نسبة مئویة: وحدة المؤشر .2
 ویةمؤشرات التداول على السوق الثان: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
معطیات عن طریق إحصائیات تجمیع ال: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 ". Tunisie Clearing" شركة اإلیداع و المقاصة التونسیة 
إحصائیات شركة اإلیداع و بیانات كمیة مصدرها :   مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 ". Tunisie Clearing" المقاصة التونسیة 
  موفى شهر دیسمبر من كل سنة:  تاریخ توّفر المؤشر .6
 %30: القیمة المستهدفة للمؤشر  .7
 إدارة اإلصدارات: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III. 3 - قراءة في نتائج المؤشر 

 

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  - 1

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر - 2      

انخفض حجم تداول رقاع الخزینة بالسوق الثانویة في  سنة بسبب الركود الذي شهدته السوق المالیة   
بسبب المشاركة  2016إال أنها شهدت تحسنا ملحوظا خالل سنة . المحلیة باإلضافة إلى صغر حجمها
  .د.م 778.6في عملیات السوق المفتوحة بمبلغ 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر - 3     

 

  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 4

 .مراقبة تطبیق كراس الشروط الجدید الخاص بالمختصین في رقاع الخزینة
  :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص   - 5
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حجم التداول في السوق الثانویة

  الوحدة  :مؤشر قیس األداء
  ت.م.ق  اإلنجازات

2017  
  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

السوق  حجم التداول في
  الثانویة

% 20.2 14.9 26.5 28 30 30 30 
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 بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
  1-1-0-6: المؤشر رمز

  نسبة إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب في اآلجال:تسمیة المؤشر

  2017أفریل  28 :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: المؤشرالهدف الذي یرجع إلیه  .3
إلى حاجیات كافة یعتمد هذا المؤّشر لقیاس مدى قدرة اإلدارة على االستجابة :تعریف المؤشر .4

هیاكل وزارة المالیة من موارد بشرّیة ضمانا لحسن سیر العمل اإلداري وذلك بالّرجوع إلى مختلف 
المدرسة (االنتدابات المنجزة سواء كانت بالمناظرات الخارجّیة أو من خّرجي مدارس التكوین 

إلى ما تّم المصادقة علیه استنادا ) الوطنیة لإلدارة، معهد االقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر
 بقانون المالیة للسنة المعنیة وما تّم تحدیده بقرار ضبط الخطط المتعّلق باالنتدابات،

فالمقصود بإنجاز االنتدابات في اآلجال هو التوّصل إلى انتداب كافة الخطط المرّخص فیها 
ا من فتح المناظرة وتنظیمها بقانون المالیة خالل السداسیة الثانیة من السّنة المالیة المعنیة بدء

تجمیع الوثائق المطلوبة، الحصول على المعّرف (مرورا بجمیع اإلجراءات المتعّلقة باالنتداب 
  . وصوال إلى تعیین المنتدب باإلدارة المعنیة وفقا للحاجیات التي تّم التعبیر عنها) الوحید

  مؤشر نتائج:نوع المؤشر .5
 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  

عدد الخطط المخصصة لالنتداب والمنجزة خالل السداسیة الثانیة من :طریقة احتساب المؤشر .1
عدد الخطط المخصصة لالنتداب والمصادق علیها بمیزانیة السنة المالیة / السنة المالیة المعنیة

 .المعنیة
 نسبة مئویة :وحدة المؤشر .2
 :لمعطیات األساسیة الحتساب المؤشرا .3

  محاضر الجلسات المتعلقة باإلعالن عن النتائج النهائیة للمناظرات الخارجیة لالنتداب  - 
  القوائم اإلسمیة للناجحین - 
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قانون المالیة للسنة المالیة المعنیة وقرار ضبط الخطط المتعلق باالنتداب المتضمن لعدد  - 
  الخطط المخصصة لالنتداب 

إحصائیات تتعّلق باالنتدابات المنجزة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4
  .مقارنة بما هو مصادق علیه بمیزانیة السنة المالیة المعنیة

اإلدارة العامة للتصرف في (إدارة اإلنتدابات : مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 5
  )الموارد البشریة

  دیسمبر من السنة المالیة المعنیة  31: لمؤشرتاریخ توفر ا. 6

 2020سنة % 80/  2019سنة % 75/  2018سنة  70 % :القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 مدیرة اإلنتدابات -
 كاهیة مدیر الدراسات والتنسیق -

 
III. قراءة في نتائج المؤشر  

 
   : بالمؤشروالتقدیرات الخاصة ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 
  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2

 2016وسنة  2015وسنة  2014یظهر مؤشر قیس اآلداء تباینا واضحا بین ما تم إنجازه خالل سنة 
 :ویرجع ذلك باألساس إلى

%) 88.31( ةمرتفع 2016و 2014تعتبر نسبة إنجاز برنامج اإلنتداب خالل سنتي  ·
بخریجي ین السنتین المشار إلیهما أعاله خاص اتذلك أن برنامج اإلنتدابات خالل ه%) 82.60(و

مدارس التكوین وبالتالي فإن آجال إنجازها مضبوطة مسبقا إضافة إلى وضوح إجراءات االنتداب 
 .المتعلقة بهم

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2017  
  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة إنجاز الخطط المخصصة لإلنتداب 

  في اآلجال
% 88.31 29 *82.60 *100 70 75 80 
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 2016تم تحیین مؤشر إنجاز الخطط المخصصة لإلنتداب بعنوان سنة  2016أما بالنسبة لسنة  ·
ن طریق خطط ع 04وذلك ألنه لم یتم تسدید إال عدد  %82.60إلى نسبة %  100من نسبة 

 .2016خطط المبرمجة بقانون المالیة لسنة  08التعیین المباشر عوضا عن 
فإن االنتدابات ستكون كلها من نصیب خریجي مدارس التكوین لذلك فمن  2017بالنسبة لتقدیرات ·

المتوقع إنجازها كلیا وذلك نظرا للسیاسة المعتمد  قصد الحّد من اإلنتدابات، أما  بالنسبة لسنوات 
فإّنه تّم برمجة تنظیم مناظرات خارجیة لالنتداب سیتم خاللها اعتماد   2019-2020- 2018

 .أسالیب عمل جدیدة من شأنها أن تمّكننا من التحكم في آجال إنجاز االنتدابات المبرمجة
  
 :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر -4

التصرف التقدیري أو ما یمكن التعبیر عنه بالتصرف التقدیري لالنتدابات مزید تركیز مقومات  -
وفي . وذلك من خالل التحدید المسبق للحاجیات والتحدید المسبق للمعاییر الخاصة بمركز العمل

الجانب المتعّلق بالطابع الكمي لالنتداب یتعّین أن یكون االنتداب ناتجا عن حاجة متأكدة لشغور 
بصفة مسبقة إذ یجب أن یكون  لالنتداب تبریره في میزانیة الوزارة وذلك من  مركز عمل محدد

خالل توفیر االعتمادات الالزمة لتحمل األعباء الناتجة عنه وفي هذا اإلطار نشیر إلى أّن 
تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة یستوجب أن یكون تحدید الحاجیات من الموارد البشریة 

لح المعنیة على المدى المتوّسط یتأّسس على معطیات موضوعیة ذات مضبوط من قبل المصا
استشرافي یربط الحاجة من الموارد بجملة المتغیرات التي یمكن أن تطرأ على المحیط  بعد

الخارجي والداخلي والتي قد یكون لها بالغ األثر على نوعیة وكمیة الخدمات والمناهج التي 
 .یتوجب اعتمادها من أجل تأمینها
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 .مزید التنسیق مع مختلف األطراف المتداخلة في عملیة االنتداب -
تطویر التطبیقة اإلعالمیة الخاصة باالنتدابات والتي تم وضعها من طرف مصالحنا منذ سنة  -

 .لتتالءم مع المتطّلبات والمعاییر الجدیدة لالنتداب 2008
 ).فیفري - جانفي(یة فتح المناظرات الخارجیة لإلنتداب في بدایة السنة المالیة المعن -
إعتماد األسالیب اإلعالمیة والمنظومات اإلعالمیة الحدیثة قصد القیام بفرز الملفات لما یوّفره  -

 .ذلك من ربح للوقت
للقیام باألعمال ) لجنة الفرز ولجنة التصریح بالنتائج(تحدید آجال مضبوطة للجان المناظرة  -

 .المنوطة بعهدتها
ح بالنتائج إلى التثبت واإلمضاء على محضر جلسة المناظرة في دعوة اللجان المعنیة بالتصری -

 .أیام من تاریخ توصلهم بالنتائج 10أجل ال یتعدى 
إّبان التصریح بالنتائج یجب العمل على إرسال البرقیات للناجحین وذلك قصد موافاتنا بالوثائق  -

 .رقیةیوما من تاریخ تسّلم الب 15اإلداریة الالزمة وذلك في أجل ال یتعدى 
والمتعلق  2016مارس  11المؤرخ في  2016لسنة  300إّن صدور األمر الحكومي عدد  -

بتفویض بعض صالحیات رئیس الحكومة إلى وزیر المالیة من شأنه أن یضفي نوع من المرونة 
على اإلجراءات المتعلقة باالنتداب وهو ما سیمكننا من تحقیق أهداف البرنامج المرسومة في 

ن بینها إصدار القرارات المتعلقة بتعیین أعضاء لجان اإلمتحان الخاصة الغرض ونذكر م
 .بالمناظرات الخارجیة لالنتداب

  
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  -5
ال یعكس المؤّشر االنتدابات االستثنائیة التي یمكن الترخیص فیها من قبل الهیئة العامة للتصّرف  -

 .ك بعد المصادقة على قانون المالیةفي میزانیة الّدولة وذل
العملة (ال یعكس هذا المؤّشر االنتدابات المنجزة في إطار تسویة بعض الوضعّیات اإلداریة  -

 ...) العرضیین، عملة المناولة
مرتبط ) السداسي الثانى من السنة المالیة المعنّیة(تسدید الخطط المخّصصة لالنتداب في اآلجال  -

التأشیر على قرار ضبط الخطط المخّصصة لالنتداب والتأشیر على قرار شدید االرتباط بآجال 
 .فتح وتنظیم المناظرات الخارجیة لالنتداب المرّخص فیها

وذلك على ...) الدقة، كیفیة العمل، تجمیع وتدقیق المعطیات(مؤشر كمي ال یعكس نوعیة العمل  -
 . مستوى هیاكلنا

  



 
112 

  بطـاقة مـؤشــــر قیس أداء
  2-1-0-6: المؤشر رمز

  نجاز الخطط المخّصصة للترقیة في اآلجالإنسبة :تسمیة المؤشر

 2017أفریل  28: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
الهدف من اعتماد هذا المؤّشر هو التوصل إلى إنجاز الخطط المخصصة : تعریف المؤشر .4

التحكم في (للترقیة في اآلجال طبقا لما تم برمجته على مستوى میزانیة السنة المالیة المعنیة 
إضافة إلى ما ) المترتبة عن الترقّیةالتأجیر العمومي عبر البرمجة الدقیقة للّزیادة في األجور 

لهذا الجانب من أثر إیجابي على معنویات العون وتحفیزه للرفع من مردودیته وٕانتاجیته 
 .ونجاعته في العمل

  مؤشر نتائج:نوع المؤشر .5
 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6

 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
عدد الخطط المخصصة للترقیة والمنجزة خالل السداسیة الثانیة من :طریقة احتساب المؤشر .1

عدد الخطط المخصصة للترقیة والمصادق علیها بمیزانیة السنة المالیة / السنة المالیة المعنیة
  .المعنیة

 نسبة مئویة:وحدة المؤشر .2
 :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

النهائیة للمناظرات الداخلیة واالمتحانات محاضر الجلسات المتعلقة باإلعالن عن النتائج  -
المهنیة للترقیة  إضافة إلى محاضر جلسات التصریح بالنتائج النهائیة للترقیة عبر التكوین 

  .المستمر والترقیة باالختیار
  القوائم اإلسمیة للناجحین -
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دد قانون المالیة للسنة المالیة المعنیة وقرار ضبط الخطط المخصصة للترقیة المتضمن لع -
 .الخطط المخصصة لالنتداب

 .روزنامة ضبط تواریخ فتح وتنظیم مختلف المناظرات الداخلیة للترقیة لمتابعة اإلنجاز -

إحصائیات تتعّلق بالترقیات المنجزة مقارنة :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر. 4
 .بما هو مصادق علیه بمیزانیة السنة المالیة المعنیة

اإلدارة العامة للتصرف في الموارد (إدارة اإلنتدابات  :عطیات األساسیة الحتساب المؤشرمصدر الم.5
   )البشریة البشریة

  دیسمبر من السنة المالیة المعنیة 31 :تاریخ توفر المؤشر. 6

 2020سنة   50%/ 2019سنة  %40/  2018سنة  %35 :القیمة المستهدفة للمؤشر. 7

 مدیرة اإلنتدابات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج - 8
III - قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  - 1

  

  

 

ت - 2
ح
  :لیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشرتح- 2

 2015تعرف نسبة إنجاز نسبة الخطط المخصصة للترقیة في اآلجال تراجعا بالنسبة لسنوات  -
الترقیات في اآلجال وهو التمشي الذي تم متوسط نسبة إنجاز  %30وتعتبر نسبة  2016و  2014و

اعتماده في احتساب تقدیرات على المدى المتوسط وذلك نظرا للتأخیر الحاصل  على مستوى رئاسة 
الحكومة  فیما یتعلق بنشر قرار تنظیم وفتح مختلف المناظرات الداخلیة للترقیة  والذي حال دون إنجاز 

 .%00ع مراجعة هذه النسبة بالنقصانهذه الخطط في اآلجال المظبوطة  لذلك وق
إن اعتماد هذا المتوسط الضعیف نسبیا یرجع باألساس إلى مواصلة توخي نفس اإلجراءات وطرق  -

العمل التي ال تتالءم مع متطلبات سرعة اإلنجاز وهو ما یطرح مسألة ضرورة مراجعة النصوص 
 .یةالقانونیة والترتیبیة التي تنظم الترقیات في الوظیفة العموم

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2017  
  التقدیـرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة انجاز الخطط  :المؤشر 
 المخّصصة للترقیة في اآلجال

% 20 20.5 00 10 35 40 50 



 
114 

وذلك قصد تدارك  %10نقص بنسبة  2017سجلت نسبة إنجاز الخطط المخطط للترقیة لسنة  -
 . والتي لم یتم إنجازها بعد 2016التأخیر الحاصل في إنجاز الخطط المخصصة للترقیة بعنوان سنة 

 
  :رسم بیاني لتطور المؤشر - 3

  

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر - 4
التنسیق مع هیاكل اإلدارة العامة للمصالح المشتركة والوظیفة العمومیة لضبط برنامج عمل  -

السنة المالیة المعنیة یتضمن تاریخ فتح المناظرة وتاریخ غلق سجل الترشحات وتاریخ اإلعالن 
 . عن النتائج

ض والمتعلق بتفوی 2016مارس  11المؤرخ في  2016لسنة  300العمل بأحكام األمر عدد  -
بعض صالحیات رئیس الحكومة إلى وزیر المالیة والذي نص على أن إصدار القرارات 
المتعلقة بتعیین أعضاء لجان االمتحان الخاصة بالمناظرات الداخلیة واالمتحانات المهنیة 
للترقیة الراجعة بالنظر لوزارة المالیة أصبحت من مشموالت وزیر المالیة وهو ما سیمكن من 

 .لمتعلقة بإنجاز الترقیاتتقلیص اآلجال ا
إحداث مراكز إمتحان على مستوى الجهات یتم فیها إعطاء الدروس للمترشحین لتأهیلهم  -

الجتیاز المناظرات وفي نفس الوقت إستعمال هذه المراكز إلجراءات االختبارات وهو ما من 
تقلیص في آجال شأنه أن یقلص من عدد المتغیبین في المناظرات الداخلیة للترقیة إضافة إلى ال

 .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
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 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  - 5
التراخیص االستثنائیة للهیئة العامة للتصّرف في میزانیة الّدولة والمسندة هذا المؤّشر ال یعكس  -

 .قصد الترفیع  في عدد الخطط المخّصصة للترقیة وذلك بعد المصادقة على قانون المالیة
هذا المؤشر ال یعكس الطریقة التي سیتم إعتمادها لتنظیم مختلف المناظرات الداخلیة للترقیة  -

 وهو ما یؤّثر نسبیا على آجال تنفیذ هذه الخطط) حان بالملفات أو باالمت(
 2015وسنة  2014إن تراجع مؤشر إنجاز الترقیات في اآلجال مع تم تقدیره خالل سنة   -

یعود أساسا إلى التأخر في التأشیر على قرارات فتح وتنظیم المناظرات الداخلیة للترقیة الخاصة 
فتح المناظرات وتنظیمها من قبل المصالح المختّصة بوزارة المالیة وطول اإلجراءات المتعلقة ب

باإلدارة العامة للمصالح المشتركة والوظیفة العمومیة ونشرها بالرائد الرسمي للجمهوریة 
التونسیة، هذا باإلضافة إلى ما شهدته الساحة السیاسیة من تحویرات وزاریة وما یلیها إحترام 

  .إجراءات تفویض حق اإلمضاء
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 مـؤشــــر قیس أداءبطـاقة 
  3-1-0-6: المؤشر رمز

 أعوان وزارة المالیة فائدةنجاز مخطط التكوین السنوي لإنسبة  :تسمیة المؤشر

  2017أفریل  28: تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القیادة والمساندة:البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر .1
 ال یوجد:المؤشرالبرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه  .2
 تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة: المؤشرالهدف الذي یرجع إلیه  .3
الهدف من اعتماد هذا المؤّشر هو قیاس مدى قدرة اإلدارة وتقییم أداءها فیما :تعریف المؤشر .4

یتعّلق بإنجاز مخطط التكوین السنوي آخذین بعین اإلعتبار الموارد المالیة المخصصة للغرض 
طاقة إستیعاب المدرسة،توفر إطار التكوین، مدى تعاون ( ات اللوجستیة المتوفرة واإلمكانی

ومال هذا البرنامج السنوي للتكوین ...)  وتفاعل اإلدارات العامة المشاركة في برامج التكوین
متأثر إیجابي على الرفع من مقدرات اإلطارات واألعوان وتحیین معارفهم في مجاالت العمل 

مما ینعكس إیجابیا على أداء األعوان ...) لغات وبرامج معلوماتیة(م اإلتصالیة وتطویر قدراته
 .ویحثّهم على مزید العطاء والمثابرة

 مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6

  

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 
جملة الدورات التكوینیة / نظمة في السنةعدد الدورات التكوینیة الم:طریقة احتساب المؤشر .1

 المضبوطة على مستوى مخطط التكوین السنوي لوزارة المالیة
 نسبة مائویة:وحدة المؤشر .2
نسبة الدورات التكوینیة المنجزة، عدد المنتفعین بها، نسبة :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 ...اإلعتمادات المرصودة في الغرضالتأطیر، عدد المؤطرین، مدى تالءم برنامج التكوین مع 
إحصاءات تتعّلق بنسبة الدورات التكوینیة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .4

المنجزة مقارنة بما هو مصادق علیه ببرنامج التكوین السنوي إضافة إلى الرجوع لمختلف طلبات 
مختلف هیاكل التكوین المعنیة بتنفیذ هذا التزود المعّدة من قبل المدرسة الوطنیة للمالیة لفائدة 

 .البرنامج
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 المدرسة الوطنیة للمالیة: مصدر إداري: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .5
 آخر السنة المالیة المعنیة: تاریخ توفر المؤشر .6
 2020سنة  %2019/80سنة  %75/  2018سنة  %70  :القیمة المستهدفة للمؤشر .7
 مدیر التكوین: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 
III - قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(النتائج سلسلة  .1
 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
یعد متوسط نسبة انجاز مخطط التكوین السنوي لصالح أعوان وزارة المالیة مرتفعا نسبیا رغم اإلنخفاض 

قص في قاعات التدریس نظرا للن 2014مقارنة بـسنة  2016الطفیف الذي شهده هذا المؤشر في سنة 
  . أمام الطلب المتزاید على التكوین الذي تجابهه المدرسة

سنة  % 80كما وقع اتباع منحى تصاعدي فیما یتعلق بتقدیرات المؤشر على المدى المتوسط لیبلغ نسبة 
2020.    
 :رسم بیاني لتطور المؤشر .3
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  الوحدة    :مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2017  
  التقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة انجاز مخطط التكوین السنوي 
 أعوان وزارة المالیة في اآلجال فائدةل
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
 اقتراح مواضیع تكوین جدیدة  -
ابرام اتفاقیات تكوین مع عدة جهات تنشط في مجال التكوین لتدارك النقص في بعض  -

 ...)انقلیزیة, إعالمیة(االختصاصات 
تطعیم الفریق العامل بكفاءات من شأنها أن تعمل على مراجعة السندات البیداغوجیة  وتوحیدها         -

وتحیینها عند اإلقتضاء سواء المعتمدة من قبل المترشحین الجتیاز اإلختبارات الكتابیة أو 
 السندات التي یعتمدها المكونون في عرض الدروس 

 تصور خطة عمل بین مختلف الهیاكل المتدخلة في مجال التكوین للتنسیق أكثر فیما بینها  -
وضع برامج مشتركة تهم كل الهیاكل اإلداریة الراجعة بالنظر لوزارة المالیة وتقوم بإنجازها  -

 .مصالح المدرسة الوطنیة للمالیة
بطریقة مشتركة بین وضع برامج خصوصیة تتعلق بكل هیكل إداري على حدى ویتم إنجازه  -

 .المدرسة والهیكل اإلداري المعني
 .وضع برامج تعاون خارجي مع هیاكل ومنظمات وطنیة ودولیة في إطار إتفاقیات في الغرض -

 
 :المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  .5

ین ونسب النجاح هذا المؤّشر الیشمل التكوین التأهیلي والمستمر الذي یتم إنجازه باعتبار عدد المنتدب
  .في الوحدات القیمیة
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  1.2.0.6 :رمز المؤشر

 وٕاحالة أو تفویض اإلعتمادات آجال فتح :تسمیة المؤشر

 12/06/2017 :تاریخ تحیین المؤشر

 
 القیادة والمساندة:  06برنامج عدد  :البرنامج  .1
 .تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة:  یرجع إلیه المؤشرالهدف الذي  .2
احتساب عدد األیام أو اآلجال التي تتطلبها عملیات فتح  وٕاحالة أو تفویض :  تعریف المؤشر .3

اإلعتمادات المرسمة بقانون المالیة والمطلوبة من قبل المصالح المركزیة  والجهویة المسؤولة عن 
بحساب كل المطالب المقدمة في ذلك ومعدل اآلجال اإلداریة للقیام ویتم ذلك . إنجاز النفقات

 ).  كل ثالثة أشهر(بعملیات الفتح و اإلحالة أو التفویض خالل فترة ثالثیة معینة
 مؤشر نتائج: نوع المؤشر  .4
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .5
 : التفریعات .6

لب من قبل مصالح الهیئة یتعلق باحتساب عدد األیام المخصصة لدراسة المطا: 1مؤشر فرعي 
  .العامة للتصرف في میزانیة الدولة

 .یتعلق باحتساب عدد األیام المخصصة لفتح اإلعتمادات: 2مؤشر فرعي 
 .یتعلق باحتساب عدد األیام المخصصة إلحالة أو تفویض اإلعتمادات المطلوبة: 3مؤشر فرعي 

 .المیزانیةمدیر إعداد ومتابعة تنفیذ  :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7
  

  

 :  طریقة إحتساب المؤشر .1
تاریخ توجیه طلب فتح اإلعتمادات إلى مصالح = اآلجال اإلداریة لدراسة طلب فتح اإلعتمادات

 .تاریخ إیداع المطلب بمكتب الضبط –الهیئة العامة لمیزانیة الدولة 
تاریخ فتح  –تاریخ إحالة أو تفویض اإلعتمادات= اآلجال اإلداریة إلحالة أو تفویض اإلعتمادات

 .اإلعتمادات من قبل مصالح الهیئة

 بطاقة مؤشر قیس أداء

I- لخصائص العامة للمؤشرا 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  
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اآلجال اإلداریة لدراسة طلب فتح  =االجال اإلداریة لفتح وٕاحالة أو تفویض اإلعتمادات
 .اآلجال اإلداریة إلحالة أوتفویضاإلعتمادات+ اإلعتمادات 

 .الیوم: وحدة المؤشر .2
تاریخ ختم مكتب الضبط بالنسبة للمراسالت الواردة : المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .3

قرارات الفتح حسب منظومة أدب، تاریخ اإلحاالت أو أوامر التفویض  والصادرة، تاریخ
  .المستخرجة من منظومة أدب

 جدول متابعة فتح اإلعتمادات: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .4
منظومة تسجیل المراسالت الواردة والصادرة، : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .5

 .منظومة أدب
 .سنوي :تاریخ توفر المؤشر .6
 .أیام 10: القیمة المنشودة للمؤشر .7

 

  
  

 :سلسلة النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .1

  

  

 

 

 الوحدة تحسین التصّرف في المیزانیة: الھدف
 تقدیرات م.ق انجازات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

وٕاحالة أو تفویض  فتحأجال : 1.2.0.6المؤشر
 .االعتمادات

 10 10 11 12 11.5 17 15 یوم

آجال دراسة طلب فتح : 1.1.2.0.6.المؤشر
  االعتمادات

 3 3 3 3 3 3 4 یوم 

 6 6 7 6.5 6.5 11 9 یوم  االعتمادات فتح  آجال :  2.1.2.0.6المؤشر

إحالة أو تفویض  آجال: 2.1.2.0.6المؤشر 
  اإلعتمادات

  2  3  2  2  1  1  1  

III - قراءة في نتائج المؤشر 
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 :تحلیل النتائج والتقدیرات .2
 

سجل المؤشر تقلصا في آجال فتح وإلحالة أو تفویض االعتمادات السنوات األخیرة  ویعود ذلك  -
إلى تنشیط حوار التصرف عبر اعتماد مخططات منطقیة لضبط مسارات اإلجراءات والمتدخلین 
 واآلجال العملیة وٕاتباع طرق ناجعة في التعامل مع طلبات الهیاكل وفي هذا اإلطار قدرت مدة االنجاز

  .   وذلك حرصا على الحصول على القیمة المنشودة للمؤشر 2018یوما لسنة  11
 :رسم بیاني لتطو المؤشر .1

 

 حدود ونقائص المؤشر .2
   .المالیة والتجهیزات والمعدات للشؤونالعامة  اإلدارةودقة األعمال المنجزة من طرف مصالح  یعكس هذا المؤشر كمیة  ال - 
مكتب الضبط المركزي، المنظومة (یشوب هذا المؤشر نقائص تتمثل في كثرة األطراف المتداخلة - 

مما ینجر عنه بعض التأخیر الذي ینسب إلى ...) اإلعالمیة، إدارة التنظیمات واألسالیب، اإلعالمیة
 . مصالح اإلدارة العامة للشؤون المالیة والتجهیزات والمعدات
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 بطاقة مؤشر قیس أداء

 2-2-0-6:رمز المؤشر
 10/06/2017: تاریخ تحیین المؤشر

  آجال تنفیذ الشراءات العمومیة خارج إطار الصفقات العمومیة:  تسمیة المؤشر
  

  

 6برنامج عدد: القیادة والمساندة:البرنامج .1
 حسن التصرف في میزانیة وزارة المالیة: الهدف .2
إلى متابعة مدى سرعة إستجابة المصالح المكلفة بالشراءات یهدف المؤشر :تعریف المؤشر .3

وقد تم إقتراح مسار الشرتءات من بدایة الدعوة إلى . للطلبات الصادرة عن مختلف المصالح
وتم إستثناء الصفقات العمومیة الخاضعة إلجراءات . المنافسة إلى حد إمضاء محضر التسلیم

ة هذا المؤشر نظرا إلختالف إجراءاتها عن تلك من إحتساب قیم 2014لسنة  1039األمر عدد 
  .المتعلقة بالشراءات العمومیة العادیة

 مؤشر نشاط: نوع المؤشر .4
 مؤشر فاعلیة: طبیعة المؤشر .5
 .حسب طبیعة الشراءات: التفریعات .6

  

 
االستشارة بالجرائد أو الوسائل تاریخ نشر  –تاریخ التزود بالخدمات أو المواد:طریقة احتساب المؤشر .1

 .المادیة والالمادیة أو تاریخ القیام باالستشارة المباشرة
معدل األیام الفاصلة بین تاریخ التزود بالخدمات أو المواد وتاریخ نشر : طریقة تجمیع البیانات .2

 ).أشهر 3(االستشارة بالجرائد أو القیام باالستشارة المباشرة خالل فترة معینة 
إدارة الشؤون المالیة والتجهیزات  :ة أو اإلدارة المسؤولة عن تجمیع المعطیات األساسیةالمصلح .3

 .اإلدارة الفرعیة للمعدات والتجهیزات –والمعّدات 
 الیوم:وحدة المؤشر .4
 .السنة: دوریة المؤشر .5
 .یوما 60: القیمة المنشودة للمؤشر .6
 .مدیر التصرف في میزانیة الوزارة: المسوؤل عن البرنامج .7

   

I. لخصائص العامة للمؤشرا 

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر 
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 :سلسلة النتائج وتقدیرات االنجازات الخاصة بالمؤشر .1

  .إعتماد مؤشر إنجاز الصفقات العمومیة وتم تعویضه بالمؤشر تنفیذ الشراءات العمومیة خارج الصفقاتتم 

 

 :أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .2
الصفقات العمومیة، وكاالت (عدم األخذ بعین االعتبار كل الشراءات العمومیة المنجزة 

  ......) الدفوعات
  
 :رسم البیاني لتطور المؤشر .3

  

 :األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشرأهم  .4
 

المختصة في فتح الظروف وتقییم العروض للقیام باألعمال المنوطة آجال مضبوطة للجان  دیدتح*
  .بعهدتها
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آجال تنفیذ الشراءات العمومیة خارج الصفقات

 الوحدة تحسین التصّرف في المیزانیة: الھدف
 تقدیرات م.ق انجازات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

آجال تنفیذ الشراءات  :2.2.0.6المؤشر
 العمومیة العمومیة خارج الصفقات

 60 70 80 90 90 -  -   یوم

III.  قراءة في نتائج المؤشر 
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  أداء قیس مؤشـــــــــــــر بطــــــــــاقة

  
 الهیاكل المركزیة لوازم طلبات تزودنسبة اإلستجابة  ل: تسمیة المؤشر
  3-2-0-6:رمز المؤشر 

 06/06/2017: تاریخ تحبین المؤشر
  

  
  
 .القیادة والمساندة: 6برنامج عدد : البرنامج .1
 تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة:الهدف  .2
یهدف المؤشر إلى متابعة مدى نجاعة اإلدارة في اإلستجابة لطلبات الهیاكل : تعریف المؤشر .3

المركزیة للتزود الصادرة عن الهیاكل التابعة لبرنامج القیادة والمساندة وبرنامج الدین العمومي 
 .وبرنامج مصالح المیزانیة

 .مؤشر نتائج:نوع المؤشر .4
 .مؤشر فاعلیة:طبیعة المؤشر  .5
 .سنة: دوریة المؤشر .6
 : لتفریعاتا .7

 .لطلبات التزودیتعلق باحتساب نسبة اإلستجابة الكلیة باإلیجاب : 1مؤشر فرعي - 
 .یتعلق باحتساب نسبة اإلستجابة الجزئیة باإلیجاب لطلبات التزود:  2مؤشر فرعي - 

   

I. لخصائص العامة للمؤشرا 
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 عدد) / جزئیا لوو ( باإلیجاب لها اإلستجابة تمت يعدد طلبات التزود الت: طریقة احتساب المؤشر .1
 .أنواعها بمختلف الواردة التزود طلبات

 .نسبة مأویة: المؤشروحدة قیس  .2
الحصول على عدد الطلبات المنجزة  خالل فترة معینة والعدد  :المؤشر الحتساب األساسیة المعطیات .3

الجملي لطلبات التزود في نفس الفترة بالرجوع إلى قائمة كشوفات في الطلبات الواردة على مكتب 
  .الضبط الفرعي لإلدارة ومن خالل منظومة التصرف في المخزون

 :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر .4
  العدد الجملي للطلبات الصادرة

  ).كلیا أو جزئیا(العدد الجملي للطلبات التي تمت اإلستجابة لها 

وذلك بالرجوع لإلحصائیات الصادرة عن التطبیقة اإلعالمیة الصادرة عن مكتب الضبط الفرعي 
قائمة إحالة وٕاسناد التجهیزات (لفة بالتصرف في المخزون ةاإلحصائیات المتوفرة لدى المصالح المك

 ).والمعدات

 في تصرفاإلدارة الفرعیة لل –إدارة التصرف في میزانیة وزارة المالیة :  المعطیات األساسیة مصدر .5
  .التجهیزات و المعدات و المخزون

 %95: للمؤشر المنشودة القیمة .6
 
 .الوزارة میزانیة في التصرف مدیر: بالبرنامج المؤشر عن المسؤول .7

 

  

 : تحلیل النتائج والتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -1
وفي هذا اإلطار قدرت نسبة  2016سجل المؤشر تقلصا في آجال مدة اإلستحقاق خالل سنة 

وذلك حرصا على الحصول على القیمة المنشودة  2018لسنة  %91اإلستجابة لطلبات التزود بـ
 .للمؤشر

 :سلسلة النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

III. في نتائج المؤشر  قراءة 
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 :بیاني لتطور المؤشررسم  .3

  

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4
 .حرص مصلحة التصرف في المخزون على عملیة الجرد الدوریة - 

 .بالوزارة مركزي هیكل لكل التزود طلبات لتنفیذ الشهریة المتابعة -

 یتعلق فیما المالیة بقانون للتقید)  والخارجیة المركزیة(  الوزارة مصالح كافة دعوة - 
 .التزود طلبات طریق عن طلبها یتم التي بالحاجیات

 .  نظام معلوماتي یوفر معلومات حول مدى استحقاق طلبات التزود اعتماد -
 :أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

مستوى التنفیذ الصحیح للطلبات في اآلجال وذلك الرتباطه باإلعتمادات  الیعكس هذا المؤشر -
 .  المتوفرة وتوفر المعدات أو اللوازم بالمخزون ومدى إستحقاق الطلب

 

   

82
84
86
88
90
92
94
96

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

نسبة اإلستجابة  لطلبات تزود لوازم الھیاكل المركزیة

 تحسین التصّرف في میزانیة: الهدف
 وزارة المالیة

 الوحدة
   تقدیرات م.ق انجازات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

نسبة اإلستجابة  :  3.2.0.6 المؤشر
 هیاكل المركزیةاللطلبات تزود لوازم 

% - - 87 91 91 93 95 

نسبة اإلستجابة : 1.3.2.0.6المؤشر 
  الكلیة باإلیجاب لطلبات التزود

% -  -  86  90  90  94  95  

نسبة اإلستجابة : 2.3.2.0.6المؤشر 
  الجزئیة باإلیجاب لطلبات التزود

% -  -  89  92  92  92  95  
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 بطـــــــــــاقة مؤشـــــــــــــر قیس أداء
  

   4.2.0.6:رمز المؤشر 
  المبرمجةنسبة تنفیذ دراسة وأشغال مشاریع البنایات : تسمیة المؤشر 

  06/06/2017: تاریخ تحیین المؤشر 
  
I. الخصائص العامة للمؤشر  

 برنامج القیادة و المساندة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤشر  .1
 ال یوجد :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤشر  .2
 تحسین التصرف في میزانیة الدولة :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر  .3
النسبة المبرمجة لدراسة وأشغال جمیع مشاریع یهدف المؤشر إلى تنفیذ  :تعریف المؤشر  .4

البنایات، من خالل إحتساب النسبة المائویة لتقدم تنفیذ المشاریع مقارنة بما هو مبرمج بمیزانیة 
 .وزارة المالیة

 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
 مؤشر فاعلیة :طبیعة المؤشر  .6
 :التفریعات .7

 فیذ الدراساتنسبة تن: 1مؤشر فرعي عدد ·
  نسبة تنفیذ األشغال : 2مؤشر فرعي عدد ·

II. التفاصیل الفنیة للمؤشر  
معدل نسب تنفیذ دراسة المشاریع المبرمجة من = نسبة تنفیذ الدراسات :طریقة احتساب المؤشر .1

  .خالل ترجیحها حسب القیمة المالیة المقابلة لكل نسبة
  

  المالیة المقدرة لتلك النسبالقیمة * مجموع نسب إنجاز الدراسات      
  

  مجموع قیمة الدراسات المقدرة                      
  

معدل نسب تنفیذ أشغال المشاریع المبرمجة من خالل ترجیحها حسب = نسبة تنفیذ األشغال
 .القیمة المالیة المقابلة لكل نسبة
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  لتلك النسبالمالیة المقدرة  القیمة* األشغال  إنجاز نسب مجموع       
  

  االلمقدرة األشغالقیمة  مجموع                      
  
  

  =نسبة تنفیذ دراسة وأشغال المشاریع المبرمجة 
  
  
  
  
  
  
  

 المئویةالنسبة : المؤشروحدة  .2
الحصول على نسبة تقدم الدراسة من خالل تقییم اللجنة   :طریقة تجمیع البیانات والمعطیات .3

باإلدارة العامة للبنایات واللجان الفنیة بمختلف اإلدارات الجهویة للتجهیز المدون الفنیة للبناءات 
 .في محاضر اإلجتماعات

، اإلدارات الجهویة تیاللبنا العامةدارة اإل :األساسیة الحتساب المؤشرمصدر المعطیات  .4
  للتجهیز

 آخر السنة المالیة المعنیة :تاریخ توفر المؤشر .5
 2020سنة  % 90/  2018سنة  % 80 :القیمة المستهدفة للمؤشر .6
 .تیالبنال العام مدیرال: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7
  

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

  
 الوحدة

م.ق اإلنجاز  التقدیرات 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020  
 وأشغال دراسة تنفیذ نسبة

 البنایات مشاریع
 المبرمجة

% - - - - 80 85 90 

القیمة المالیة * نسبة تنفیذ األشغال) + (القیمة المالیة المقدرة للدراسات *نسبة تنفیذ الدراسات(
)المقدرةة لألشغال  

  مجموع قیمة المشاریع المبرمجة
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 تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
 المؤشر رسم بیاني لتطور .3

 

  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

  إعداد روزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وٕانجاز أشغال المشاریع المبرمجة بمیزانیة وزارة المالیة، - 
إعداد برنامج اإلجتماعات المزمع عقدها من طرف المصالح الجهویة للتجهیز سواء باإلدارات الجهویة  - 
  تجهیز للدراسة أو إجتماعات الحظیرة الخاصة باألشغال،لل
توفیر الوثائق العقاریة واإلداریة الضروریة الخاصة بكل مشروع قبل برمجته بالمیزانیة، تفادیا لكل ما  - 

  یمكن أن یعطل إنجاز المشروع،
  .ذلك بصفة دوریةإعداد مراسالت تذكیر وعقد إجتماعات بالنسبة للمشاریع المعطلة إلى مختلف الوالة و  - 
  

 :تحدید أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5
ü مجال تدخل اإلدارة العامة للبنایات في المشاریع الجهویة: 

تشرف اإلدارة الجهویة للتجهیز على إنجاز مختلف مراحل دراسة وٕانجاز المشاریع الجهویة بصفة       
المشروع الجهوي، فهي المسؤولة على مباشرة بإعتبارها المصلحة المختصة لدى السید الوالي صاحب 

تعیین الجلسات وٕاجتماعات الحظیرة، أما بالنسبة لإلدارة العامة للبنایات بإعتبارها ممثل عن المصلحة 
المستفیدة فهي تسهر على متابعة هذه المشاریع والمصادقة على مختلف مراحل الدراسات واألشغال لكن 

وبالتالي فإن مجال تدخل اإلدارة العامة للبناءات محدود خاصة  دون أن یكون لها مسؤولیة اإلشراف علیها
  .بالنسبة لآلجال
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نسبة تنفیذ دراسة وأشغال مشاریع البنایات المبرمجة  
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   1.3.0.6:رمز المؤّشر

  .نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الهیئة :تسمیة المؤّشر

  2017 ماي :تاریخ تحیین المؤّشر

  

 القیادة والمساندة: یرجع إلیه المؤّشر البرنامج الذي .1
تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة :الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .2

 .والّتدقیق
یتمثل المؤّشر في إحتساب نسبة التقاریر األولیة للّرقابة والتدقیق والمذكرات الّصادرة :تعریف المؤشر .3

إلى وزیر المالیةخالل الّسنة مقارنة بعدد المهّمات الصادرة في شأنها أذون  الموجهةو عن الهیئة 
  .بمأمورّیة خالل السنة

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 .4
 مؤّشر فاعلّیة: طبیعة المؤّشر .5
 :یمكن تفریع البرنامج السنوي لتدّخل الهیئة حسب التقسیم التاليّ : التفریعات .6

 ...تقییم أو متابعة أو بحث أومراقبة معمقة: حسب طبیعة المراقبة -
مصالح تابعة لوزارة المالیة أومنشآت ومؤسسات عمومّیة : حسب طبیعة الهیاكل التي تّم تفّقدها -

 ...هیاكل أخرىأو 
  

 :طریقة إحتساب المؤشر .1
    

عدد تقاریر +عدد التقاریر األّولّیة والمذكرات لمهمات التفّقد الصادرة عن الهیئة والمبرمجة خالل السنة 
  المهّمات التي صدرت في شأنها أذون بمأمورّیة قبل غّرة جانفي من نفس السنة

عدد المهّمات التي صدرت في + الرقابة الصادرة في شأنها أذون بمأمورّیة خالل السنة عدد مهمات 
  شأنها أذون بمأمورّیة قبل غرة جانفي من السنة ولم یقع إستكمالها في ذلك التاریخ

.I الخصائص العامة للمؤّشر : 

.II التفاصیل الفنیة للمؤّشر: 

  :مؤشر قیس األداءبطاقة 
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عدد مهمات الرقابة الصادرة في شأنها أذون بمأمورّیة خالل " تسمیةتجدر اإلشارة أنه تم إعتماد 
البرنامج  لتضمنوذلك " عدد مهمات الرقابة المدرجة ضمن البرنامج السنويّ " تسمیةعوضا عن "السنة

باألساس ومهمات غیر مبرمجة یمكن لوزیر المالیة أن یاذن بها  السنوي مهّمات مبرمجة بصفة مسبقة
  . عند اإلقتضاء

محورّیة ومحّددة في الّزمن  ومن ناحیة أخرى تقوم الهیئة، بطلب من السید وزیر المالیة، بإنجاز مهمات
وتعّد الهیئة بخصوص هذه المهّمات تقاریر رسمیة تكون أحیانا في شكل . وذلك بمقتضى إذن بمأموریة

  .ویستوجب في هاته الحالة إحتسابها ضمن نسبة إنجاز البرنامج السنوي. مذّكرات

 نسبة مائوّیة: وحدة المؤّشر .2
 ائیاتإحص: المعطیات األساسّیة إلحتساب المؤّشر .3
إحتساب عدد التّقاریر األّولّیة والمذكرات : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشر .4

الهیئة أثناء الّسنة مع األخذ بعین اإلعتبار المهّمات التي صدرت في شأنها أذون  عنالّصادرة 
  .بمأمورّیة خالل السنة السابقة دون إستكمالها خالل نفس السنة

  هیئة الرقابة العامة للمالیة: ألساسیة إلحتساب المؤّشرمصدر المعطیات ا .5
 سنویا: تاریخ توّفر المؤّشر .6
 %90:القیمة المستهدفة للمؤّشر .7
 رئیس هیئة الرقابة العامة للمالّیة:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  
  

 
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  
  إنجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة إنجاز : 1.3.0.6المؤّشر
  البرنامج السنوي لتدخل الهیئة

%  81,94 84 
  

68.97 
  

90  
 
  

90  
 
  

90  
 
  

90  

.IIIقراءة في نتائج المؤشر: 
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أي بنسبة %80مقابل تقدیرات بـــ %69حوالي 

  :وتعود أسباب تسجیل فارق بین اإلنجازات والتقدیرات إلى أسباب عدیدة، من أبرزها
 .مهّمات تفقد وبحث غیر مبرمجة، وبصفة مستعجلة

 .ّمات تفّقد معّمقة دون إستكمالها خالل نفس الّسنة
  .وستعمل الهیئة على إتمام مهّمات المراقبة والتدقیق المذكورة سابقا وٕاعداد التقاریر الخاصة بها

األخذ بعین اإلعتبار عند إحتساب المؤّشر للتقاریر الصادرة 
بالنسبة للمهّمات التي صدرت في شأنها أذون بمأموریة خالل السنة السابقة لسنة 

  
  .تقریر 23

دون إحتساب المهمات التي ( 2016ومن ناحیة أخرى بلغت نسبة إنجاز البرنامج السنوي بعنوان سنة 
. 

 

قبل فریق الرقابة تحوصل نتائج التشخیص لإلدارة أو الهیكل موضوع الرقابة 
وتتضمن أبرز المحاور المقترح أن تشملها أعمال التفقد والجدول الزمني إلنجازها وتتم المصادقة علیها 

 .أو رئیس الدائرة  یس الهیئةتحسین دوریة إجتماعات متابعة تقدم إنجاز المهمات من طرف رئ
 .الحرص على إعداد مسودة التقریر اّألولي لمهمة التفقد قبل إنتهاء أعمال الرقابة المیدانیة

90%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2017

ل  دّخ ت ل لسنوي  ا مج  ا ن ر ب ل ا ز  نجا إ ة  نسب

 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤّشر
حوالي  ،2016بعنوان سنة  ،لمؤّشرا هذابلغت اإلنجازات بالنسبة ل

  .%86إنجاز تقدر بـــ 
وتعود أسباب تسجیل فارق بین اإلنجازات والتقدیرات إلى أسباب عدیدة، من أبرزها

مهّمات تفقد وبحث غیر مبرمجة، وبصفة مستعجلة ،خالل السنة ،إضطرار الهیئة إلنجاز
ّمات تفّقد معّمقة دون إستكمالها خالل نفس الّسنةشروع الهیئة في إنجاز مه

وستعمل الهیئة على إتمام مهّمات المراقبة والتدقیق المذكورة سابقا وٕاعداد التقاریر الخاصة بها

األخذ بعین اإلعتبار عند إحتساب المؤّشر للتقاریر الصادرة  تممن ناحیة أخرى، یجدر التّذكیر إلى أّنه 
بالنسبة للمهّمات التي صدرت في شأنها أذون بمأموریة خالل السنة السابقة لسنة  2016

  . وتم الشروع في تنفیذها دون إستكمالها خالل نفس السنة
23بقا وقد بلغ عدد التقاریر الصادرة بعنوان المهمات المذكورة سا

ومن ناحیة أخرى بلغت نسبة إنجاز البرنامج السنوي بعنوان سنة 
.%58حوالي ) 2016صدرت في شأنها أذون بمأموریة قبل سنة 

 :رسم بیانّي لتطّور المؤّشر

 :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر
قبل فریق الرقابة تحوصل نتائج التشخیص لإلدارة أو الهیكل موضوع الرقابة إعداد مذّكرة من 

وتتضمن أبرز المحاور المقترح أن تشملها أعمال التفقد والجدول الزمني إلنجازها وتتم المصادقة علیها 
  .من قبل وزیر المالیة أو رئیس الهیئة

تحسین دوریة إجتماعات متابعة تقدم إنجاز المهمات من طرف رئ
الحرص على إعداد مسودة التقریر اّألولي لمهمة التفقد قبل إنتهاء أعمال الرقابة المیدانیة

90% 90% 90%

2017 2018 2019 2020

ر مؤشّ ل ل : 1.3.3.6ا دّخ ت ل لسنوي  ا مج  ا ن ر ب ل ا ز  نجا إ ة  نسب
ة  ئ ھی ل ا

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤّشر .2
بلغت اإلنجازات بالنسبة ل

إنجاز تقدر بـــ 
وتعود أسباب تسجیل فارق بین اإلنجازات والتقدیرات إلى أسباب عدیدة، من أبرزها

إضطرار الهیئة إلنجاز -
شروع الهیئة في إنجاز مه -

وستعمل الهیئة على إتمام مهّمات المراقبة والتدقیق المذكورة سابقا وٕاعداد التقاریر الخاصة بها

من ناحیة أخرى، یجدر التّذكیر إلى أّنه 
2016خالل سنة 

وتم الشروع في تنفیذها دون إستكمالها خالل نفس السنة2016
وقد بلغ عدد التقاریر الصادرة بعنوان المهمات المذكورة سا

ومن ناحیة أخرى بلغت نسبة إنجاز البرنامج السنوي بعنوان سنة 
صدرت في شأنها أذون بمأموریة قبل سنة 

رسم بیانّي لتطّور المؤّشر .3

 

أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
إعداد مذّكرة من  -

وتتضمن أبرز المحاور المقترح أن تشملها أعمال التفقد والجدول الزمني إلنجازها وتتم المصادقة علیها 
من قبل وزیر المالیة أو رئیس الهیئة

تحسین دوریة إجتماعات متابعة تقدم إنجاز المهمات من طرف رئ -
الحرص على إعداد مسودة التقریر اّألولي لمهمة التفقد قبل إنتهاء أعمال الرقابة المیدانیة -
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 .والضغط على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد التقاریر الخاصة بها -
  

  :تحدید أهّم النقائص المتعّلقة بالمؤشر .5
 وبحث غیر مبرمجة،إضطرار الهیئة إلنجاز خالل السنة مهمات تفقد  -
 .شروع الهیئة في إنجاز مهّمات تفّقد وتدقیق دون إستكمالها خالل نفس السنة -
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  2.3.0.6:رمز المؤّشر

نسبة إستجابة الهیئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو مسؤولین آخرین بالدولة  :تسمیة المؤّشر
  السنويخارج إطار البرنامج 

  2017 ماي :تاریخ تحیین المؤّشر

  
  

 القیادة والمساندة: البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر .2

 .والّتدقیق
إحتساب نسبة اإلستجابة إلجراء مهمات تفقد وتدقیق مطلوبة من  یتمثل المؤّشر في: تعریف المؤشر .3

قبل هیاكل ومصالح الدولة وذلك من خالل إحتساب عدد التقاریر األّولّیة لمهمات الرقابة والتدقیق 
المنجزة من قبل هیئة الرقابة العاّمة للمالّیة وغیر المدرجة ضمن برنامج التدخل السنوّي مقارنة بعدد 

  .مطلوبة من قبل هیاكل ومصالح الدولةالمهّمات ال
  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 الواردة خالل السنة

 

  بطاقة مؤشر قیس األداء 

.I العامة للمؤّشر الخصائص  : 

.IIالتفاصیل الفنیة للمؤّشر: 
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تأخذ بعین اإلعتبار عند إحتساب هذا المؤّشر إال المعطیات المتعلقة بطلبات الجهات ال : مالحظة
وال تأخذ بعین اإلعتبار الطلبات . الرسمّیة الواردة على الهیئة والمهمات المنجزة بناء على هذه الطلبات
  .الواردة على الهیئة والخاصة بإنجاز مهمات تدقیق حسابات المشاریع

 نسبة مائوّیة: وحدة المؤّشر .2
 إحصائیات: المعطیات األساسّیة إلحتساب المؤّشر .3
إحتساب عدد التّقاریر األّولّیة والمذكرات : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشرات .4

  الّصادرة أثناء الّسنة  
  هیئة الرقابة العامة للمالیة: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشر .5
 سنوّیا: شرتاریخ توّفر المؤ  .6
 %45:القیمة المستهدفة للمؤّشر .7
   رئیس هیئة الرقابة العامة للمالّیة:المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  

  

  

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1
 

  الوحدة  
  إنجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة : : 2.3.0.6المؤّشر 
إستجابة الهیئة إلنجاز مهمات 

تم طلبها من قبل الوزراء أو 
مسؤولین آخرین بالدولة خارج 

  إطار البرنامج السنوي

  45%  45 %  45 %  45 % %40 28,75 %  50 %  نسبة مائوّیة

 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
أي بنسبة  %50مقابل تقدیرات بـ  %40 2016بعنوان سنة  2بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 

  %.80إنجاز تقدر بـ

 III.قراءة في نتائج المؤّشر: 
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مهمات مراقبة وبحث غیر مدرجة بالبرنامج السنوي، وذلك بطلب من 

ائض وطلبات مهّمات نظرا لعدم اإلختصاص وإلنشغالها في 
 .إنجاز برنامجها السنوّي خاّصة المتعّلق بتدقیق حسابات المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة

 

: 

عدم مواكبة عدد المراقبین للزیادة المستمّرة في حجم نشاط الهیئة خاّصة بالنظر إلرتفاع عدد 
من الحیز الزمني لعمل أعضاء الهیئة 

 .إلنجاز مهمات التدقیق الخاصة بها وٕارسال التقاریر النهائّیة للممّولین األجانب
   

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2 0 1 7

من قبل  بھا  طل مھمات تم  لھیئة إلنجاز  إستجابة ا نسبة 
السنويّ  برنامج  ل ا إطار  لدولة خارج  ا آخرین ب مسؤولین  الوزراء أو 

 

مهمات مراقبة وبحث غیر مدرجة بالبرنامج السنوي، وذلك بطلب من 8إنجاز  2016وقد تولت الهیئة سنة 
  .هیاكل ومصالح الدولة

ائض وطلبات مهّمات نظرا لعدم اإلختصاص وإلنشغالها في علما أّن الهیئة لم تستجب إلى عدد من العر 
إنجاز برنامجها السنوّي خاّصة المتعّلق بتدقیق حسابات المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة

 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر

:أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر
  :تحدید أهّم النقائص المتعلقة بالمؤّشر

عدم مواكبة عدد المراقبین للزیادة المستمّرة في حجم نشاط الهیئة خاّصة بالنظر إلرتفاع عدد 
من الحیز الزمني لعمل أعضاء الهیئة  % 50المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة والّتي تتطّلب حوالي 

إلنجاز مهمات التدقیق الخاصة بها وٕارسال التقاریر النهائّیة للممّولین األجانب

45% 45% 45%

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

ر  من قبل : 2.3.0.6المؤشّ بھا  طل مھمات تم  لھیئة إلنجاز  إستجابة ا نسبة 
السنويّ  برنامج  ل ا إطار  لدولة خارج  ا آخرین ب مسؤولین  الوزراء أو 

وقد تولت الهیئة سنة 
هیاكل ومصالح الدولة

علما أّن الهیئة لم تستجب إلى عدد من العر 
إنجاز برنامجها السنوّي خاّصة المتعّلق بتدقیق حسابات المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة

رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
تحدید أهّم النقائص المتعلقة بالمؤّشر .5
عدم مواكبة عدد المراقبین للزیادة المستمّرة في حجم نشاط الهیئة خاّصة بالنظر إلرتفاع عدد  -

المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة والّتي تتطّلب حوالي 
إلنجاز مهمات التدقیق الخاصة بها وٕارسال التقاریر النهائّیة للممّولین األجانب

%

2 0 2 0

ر  المؤشّ
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  3.3.0.6: رمز المؤشر

نسبة التقاریر النهائیة لتدقیق حسابات المشاریع الممولة بموارد خارجیة المرسلة إلى : تسمیة المؤشر
  .الممولین األجانب في اآلجال المنصوص علیها في إتفاقیات القروض والهبات

  2017 ماي:تاریخ تحیین المؤّشر

  
  
 القیادة والمساندة :البرنامج الذي یرجع إلیه المؤّشر .1
تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة  :الهدف الذي یرجع إلیه المؤشر .2

 .والّتدقیق
ع یتمثل المؤّشر في إحتساب نسبة التقاریر النهائیة لتدقیق حسابات المشاری: تعریف المؤّشر .3

  .الممّولة بموارد خارجّیة المرسلة في اآلجال القانونیة الواردة في إتفاقیات القروض والهبات
  مؤّشر نشاط :نوع المؤشر .4
 مؤّشر فاعلّیة :طبیعة المؤّشر .5
  ال یوجد :التفریعات .6

  

  

  :طریقة إحتساب المؤشر .1
 المشاریع التي وقع إرسالها في اآلجال التعاقدیةعدد التقاریر الّنهائّیة لتدقیق حسابات 

  
  )*(عدد مهمات تدقیق حسابات المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة المطلوب إنجازها خالل السنة 

بعد طرح عدد المشاریع التي لم یشرع في تنفیذها وبالتالي یتم تأجیل تدقیق حساباتها إلى السنة ) *(
 .المقبلة

  مائوّیةنسبة : وحدة المؤّشر .2
 إحصائیات: المعطیات األساسیة إلحتساب المؤّشر .3

 :مؤشر قیس األداءبطاقة 

.I  العامة للمؤشرالخصائص  : 

.IIالتفاصیل الفنیة للمؤّشر: 
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إحتساب عدد التقاریر النهائیة المرسلة : طریقة تجمیع المعطیات األساسّیة إلحتساب المؤّشر .4
  .  في اآلجال القانونیة إلى الممّول األجنبيّ 

  هیئة الرقابة العامة للمالیة: مصدر المعطیات األساسّیة الحتساب المؤّشر .5
  سنوّیا: توفر المؤشرتاریخ  .6
  %80:القیمة المستهدفة للمؤّشر .7
  رئیس هیئة الرقابة العامة للمالّیة: المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج .8

  
  

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  الوحدة  
  إنجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة التقاریر النهائیة لتدقیق : 3.3.0.6المؤّشر 
حسابات المشاریع الممولة بموارد خارجیة المرسلة 
إلى الممولین األجانب في اآلجال المنصوص علیها 

  في إتفاقیات القروض والهبات

نسبة 
 80%  80 %  80 %  80 %  %45,71  67,5 % 60 %  مائوّیة

 :الخاصة بالمؤّشر تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات .2
أي  %80مقابل تقدیرات بــ  %46 حوالي 2016بعنوان سنة  3بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 

  %57بنسبة إنجاز تقدر بـــ 
مشروعا وقد تّم التدقیق في  52ویجدر التذكیر أن عدد مهمات تدقیق حسابات المشاریع المبرمجة یبلغ 

مشروعا، ولم یتّم إنجاز بقّیة المهّمات نظرا لعدم القیام بسحوبات لفائدة المشاریع المعنّیة أو لعدم  35
إعداد قوائم مالّیة من طرف الوحدات المتصّرفة في المشاریع أو إرسال القوائم المالیة من قبل الوحدات 

  .2016 المشرفة على المشاریع بعد نهایة سنة
 

 

 

 

 

 

 

  

.IIIقراءة في نتائج المؤّشر: 
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: 
مواصلة إرسال مكاتیب رسمّیة في شهر جانفي من كّل سنة إلى الوزارات المشرفة على التصّرف 

  .السنة الّسابقة في أجل محّددفي المشاریع لدعوتها إلرسال القوائم المالّیة لحسابات هذه المشاریع بعنوان 
تكلیف قدر اإلمكان نفس الفریق الذي توّلى تدقیق حسابات المشروع بعنوان السنة المنقضیة 

 .إلنجاز مهّمة التدقیق بعنوان السنة الموالیة وذلك ضمانا لإلستمرارّیة والنجاعة والّتحكم في اآلجال

إعداد وٕارسال القوائم المالیة من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في المشاریع إلى الهیئة 
 .  بصفة متأخرة، إذ تم في بعض الحاالت تجاوز اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریع

اتجة خاصة وجود صعوبات أثناء أعمال التدقیق المیداني، خاصة بالنسبة للمشاریع الجهویة، ن
عن عدم تجمیع الوثائق والبیانات المحاسبیة على مستوى الوحدة المركزیة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع 

طول آجال تقدیم اإلجابات على التقاریر األولیة لنتائج التدقیق من طرف بعض المتصرفین على 

   

80%

0%

50%

100%

2 0 1 7

لممولة  ا لمشاریع  ا بات  حسا تدقیق  ل ئیة  نھا ل ا قاریر  ت ل ا نسبة 
ی عل لمنصوص  ا اآلجال  في  األجانب  لممولین  ا لى  إ لمرسلة  ا خارجیة  ھا بموارد 

لھبات وا لقروض  ا قیات  ا ف ت إ في 

 

 :رسم بیاني لتطّور المؤّشر

:أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر
مواصلة إرسال مكاتیب رسمّیة في شهر جانفي من كّل سنة إلى الوزارات المشرفة على التصّرف 

في المشاریع لدعوتها إلرسال القوائم المالّیة لحسابات هذه المشاریع بعنوان 
تكلیف قدر اإلمكان نفس الفریق الذي توّلى تدقیق حسابات المشروع بعنوان السنة المنقضیة 

إلنجاز مهّمة التدقیق بعنوان السنة الموالیة وذلك ضمانا لإلستمرارّیة والنجاعة والّتحكم في اآلجال

  :تحدید أهّم النقائص المتعلقة بالمؤشر
إعداد وٕارسال القوائم المالیة من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في المشاریع إلى الهیئة 

بصفة متأخرة، إذ تم في بعض الحاالت تجاوز اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریع
وجود صعوبات أثناء أعمال التدقیق المیداني، خاصة بالنسبة للمشاریع الجهویة، ن

عن عدم تجمیع الوثائق والبیانات المحاسبیة على مستوى الوحدة المركزیة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع 
 .وٕاعداد القوائم المالیة الخاصة به

طول آجال تقدیم اإلجابات على التقاریر األولیة لنتائج التدقیق من طرف بعض المتصرفین على 
  . المشاریع المذكورة

80% 80% 80%

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

ر  لمؤشّ لممولة : 3.3.0.6ا ا لمشاریع  ا بات  حسا تدقیق  ل ئیة  نھا ل ا قاریر  ت ل ا نسبة 
ی عل لمنصوص  ا اآلجال  في  األجانب  لممولین  ا لى  إ لمرسلة  ا خارجیة  بموارد 

لھبات وا لقروض  ا قیات  ا ف ت إ في 

رسم بیاني لتطّور المؤّشر .3

 
أهّم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر .4
مواصلة إرسال مكاتیب رسمّیة في شهر جانفي من كّل سنة إلى الوزارات المشرفة على التصّرف  -

في المشاریع لدعوتها إلرسال القوائم المالّیة لحسابات هذه المشاریع بعنوان 
تكلیف قدر اإلمكان نفس الفریق الذي توّلى تدقیق حسابات المشروع بعنوان السنة المنقضیة  -

إلنجاز مهّمة التدقیق بعنوان السنة الموالیة وذلك ضمانا لإلستمرارّیة والنجاعة والّتحكم في اآلجال
 
  
تحدید أهّم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5
إعداد وٕارسال القوائم المالیة من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في المشاریع إلى الهیئة  -

بصفة متأخرة، إذ تم في بعض الحاالت تجاوز اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریع
وجود صعوبات أثناء أعمال التدقیق المیداني، خاصة بالنسبة للمشاریع الجهویة، ن -

عن عدم تجمیع الوثائق والبیانات المحاسبیة على مستوى الوحدة المركزیة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع 
وٕاعداد القوائم المالیة الخاصة به

طول آجال تقدیم اإلجابات على التقاریر األولیة لنتائج التدقیق من طرف بعض المتصرفین على  -
المشاریع المذكورة

  

  

%

2 0 2 0

ر  لمؤشّ ا
ی عل لمنصوص  ا اآلجال  في  األجانب  لممولین  ا لى  إ لمرسلة  ا خارجیة  بموارد 
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  مؤّشر قیس أداءبطاقة 
  

  1.4.0.6 مؤشر: )المؤّشر رقم الهدف، رقم الفرعي، البرنامج رقم ج،البرنام رقم( المؤشر رمز

  المالي اإلندماج نسبة: المؤشر تسمیة

  05/07/2017: تحیین المؤّشر تاریخ

I- الخصائص العامة للمؤّشر:  

  ).6برنامج عدد(القیادة والمساندة : البرنامج  -1

  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر - 2

  تدعیم اإلندماج المالي: الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر - 3

یدّل هذا المؤّشر على نسبة إنتفاع الفئات اإلجتماعیة ذات الطلبات غیر  :تعریف المؤّشر  - 4
الملبات أو الملبات بصفة محدودة بمنتجات وخدمات مالیة  تتماشى وحاجیاتهم                                                        

 ) اإلندماج المالي ال یتعلق فقط بالنفاذ إلى القطاع المالي(

  . نتائج): مؤّشر نتائج، مؤّشر منتوج، مؤّشر نشاط( نوع المؤشر   -5

 .مؤشر نجاعة ):لیةمؤّشر جودة، مؤّشر نجاعة، مؤّشر فاع( طبیعة المؤّشر  - 6

 .ال توجد تفریعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  - 7

II - للمؤّشر التفاصیل الفنیة:  

مؤسسات تمویل صغیر (عدد حرفاء المؤسسات المالیة ): Formule(طریقة احتساب المؤّشر - 1
  .سنة 18أعمارهم عدد السكان الذي تفوق ...) / وبنوك ومؤسسات التأمین والبرید التونسي

  نسبة :وحدة المؤّشر - 2
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بنوك ومؤسسات اإلیجار (عدد القروض والخدمات المالیة األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات - 3
، عدد حسابات اإلدخار،  بنوك ، البرید التونسي، عدد عقود ...)المالي ومؤسسات التمویل الصغیر

  …التأمین، تطور عدد الحرفاء
  
جمع المعطیات الواردة من قبل مختلف  :المعطیات األساسیة الحتساب المؤّشرطریقة تجمیع  - 4

  المتدخلین
منظومة في طور الدراسة ویعتزم اإلنطالق في إعتمادها خالل سنة ال :وطبیعة البیانات مصدر - 5

2018.                           
  ).آخر السنة(سنویا  :تاریخ توفر المؤشر - 6

 .2018سنة  % 38: (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤّشر  - 7
خلیة متابعة إعادة هیكلة  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج  - 8

  .البنوك العمومیة
  

III - قراءة  في نتائج المؤّشر:  
  :بالمؤّشر الخاصة والتقدیرات) االنجازات( النتائج سلسلة -1

 المؤّشر لتطور بیاني جدول

  

    األداء قیس مؤّشر

  الوحدة

  م ق  انجازات

2017  

  تقدیرات

  

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :1.4.0.6 مؤشر

 المالي اإلندماج نسبة
  

 نسبة
 مائویة

- 36 36  38 40 40 

 

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤّشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2

  .2018تم إعداد هذا المؤشر بمناسبة المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

  :رسم بیاني لتطور المؤشر - 3
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  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر  -4

محاور  6تضم بالخصوص  2017وضع إستراتیجیة وطنیة لدعم اإلندماج المالي موفى سنة  - 
والتمویل الرقمي واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني وٕاعادة التمویل والتقیف المالي التأمین الصغیر (

 ...)والقیس اإلجتماعي واإلقتصادي
 وضع إطار قانون مناسب لدعم اإلندماج المالي في تونس: مثال - 

  -: المتعلقة بالمؤّشر) Limites(تحدید أهم النقائص  - 5

عدم أخذه بعین اإلعتبار لخدمة مالیة معینة على (في حد ذاته یتم فیها تحدید النقائص المتعلقة بالمؤشر 
  )سبیل المثال

  

 

  

  

   

32
34
36
38
40
42
44

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

نسبة اإلندماج المالي
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  بطاقة مؤّشر قیس أداء
  

  1.5.0.6 مؤشر: )المؤّشر رقم الهدف، رقم الفرعي، البرنامج رقم ج،البرنام رقم(المؤشر رمز

  البرامج بعقود الواردة التعاقدیة اإللتزامات إنجاز في التقدم: المؤشر تسمیة

  05/07/2017: تحیین المؤّشر تاریخ
  

I- الخصائص العامة للمؤّشر:  
  ).6برنامج عدد(القیادة والمساندة : البرنامج  -1

  .ال شيء: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیه المؤّشر - 2

البنك الوطني الفالحي و (تدعیم نجاعة البنوك العمومیة : الهدف الذي یرجع إلیه المؤّشر - 3
  ).والشركة التونسیة للبنكبنك اإلسكان 

یهدف إلى التثبت في تحقیق اإللتزامات التي تعهد بها المتصرفون ممثلي  :تعریف المؤّشر - 4
 .المساهمین العمومیین واإلدارة العامة للبنوك

  . نتائج): مؤّشر نتائج، مؤّشر منتوج، مؤّشر نشاط(نوع المؤشر   -5

 .مؤشر نجاعة ):ة، مؤّشر فاعلیةمؤّشر جودة، مؤّشر نجاع(طبیعة المؤّشر  - 6

 .ال توجد تفریعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهویة(التفریعات  - 7

II - للمؤّشر التفاصیل الفنیة:  
علما وأنه . معدل نسبة إنجاز المؤشرات الواردة بعقود البرامج): Formule(طریقة احتساب المؤّشر - 1

  %. 0قیمتها  تعتبر%  60إذا لم تبلغ نسبة إنجاز مؤشر عن 

  

  

  

إنجازات مختلف مؤشرات عقود البرامج=  البرامج بعقود الواردة التعاقدیة اإللتزامات إنجاز في التقدم                 

تقدیرات مختلف مؤشرات عقود البرامج                                                   
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  نسبة مائویة :وحدة المؤّشر -2 

 مخطط أعمال، تقاریر متابعة إنجاز عقد البرنامج: األساسیة الحتساب المؤشر المعطیات - 3
  التقاریر الصادرة عن البنوك :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤّشر - 4
 اإلدارات العامة للبنوك                       :المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر مصدر - 5
  الثالثیة األولى للسنة التي تلي السنة المستهدفة :تاریخ توفر المؤشر - 6

تقییم مدى تقدم إنجاز : (Valeur cible de l’indicateur)القیمة المستهدفة للمؤّشر  - 7
 اإللتزامات الموضوعة على كاهل المتصرفین واإلدارة العامة للبنك

مدیر خلیة متابعة إعادة  ):الهیكل المسؤول عن جمع البیانات(المسؤول عن المؤّشر بالبرنامج  - 8
  .هیكلة البنوك العمومیة

III - قراءة  في نتائج المؤّشر:  

  :بالمؤّشر الخاصة والتقدیرات) االنجازات( النتائج سلسلة -1
 المؤّشر لتطور بیاني جدول    

  

  ر قیس األداءمؤشّ 

  

  الوحدة

    انجازات

  

2017  

  تقدیرات

  

2014 2015 2016 2018  2019  2020  

  :1.4.0.6مؤشر 

التقدم في إنجاز اإللتزامات 
التعاقدیة الواردة بعقود 

  البرامج

 

  

نسبة 
 100 90 80 - - - - مائویة

 

  :والتقدیرات الخاصة بالمؤّشر) االنجازات(تحلیل النتائج  -2
  .2018المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة تم إعداد هذا المؤشر بمناسبة 
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  :رسم بیاني لتطور المؤشر -3

  

  

  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر  -4
 متابعة تقدم إنجاز عقد البرنامج كل ثالثة أشهر، تحیین المعطیات الواردة بمخطط األعمال - 

  : المتعلقة بالمؤّشر) Limites(تحدید أهم النقائص  - 5
  .التأخیر في مد اإلدارة بالوثائق والتقاریر التي تدخل في تقییم مدى تقدم إنجاز اإللتزامات - 

  
 

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

التقدم في إنجاز اإللتزامات التعاقدیة الواردة بعقود البرامج
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  :3ملحق عدد

  

بطاقات المنشآت والمؤسسات 
  لمهمة المالیة العمومیة
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  للدیوانةالمركز الطبي :1بطاقة عدد
 

  برنامج الدیوانة. 1

-I التعریف:  
 همتعائالالدیوانة و  ألعوانتقدیم الخدمات الصحیة : النشاط الرئیسي - 1

  .أداریةمؤسسة عمومیة ذات صبغة : ترتیب المنشأة - 2

  . 1998دیسمبر  18المؤرخ في  2522األمر عدد   :اإلحداثمرجع  - 3

   .1998دیسمبر  18المؤرخ في  2522عدد  األمر: مرجع التنظیم اإلداري والمالي - 4

  .ال یوجد: المؤسسة/تاریخ آخر عقد برنامج أو أهداف بین الوزارة والمنشأة -5

II- إطار القدرة على األداء:  
  
ذلك بتوفیر احدث بي و شبه الطبي العامل بالمركز و الط اإلطار أداءتحسین  :اإلستراتیجیة العامة - 1

                                                                                                                   مواكبةل اتالملتقیتمكینهم من المشاركة في مختلف التقنیات والمعدات الطبیة و 
  .التطور العلمي في المیدان الطبي

تطویر مختلف وعائالتهم و الدیوانة  ألعوانالخدمات الصحیة  أفضلتقدیم   :أهم األولویات واألهداف - 2 
 إلىعائالتهم اللجوء الدیوانة  و  أعوانتوفر على  باختصاصات جدیدةتعزیز طاقمه الطبي الطبیة و  األقسام

ضمان جستیة الضروریة لحسن سیر العمل و تجهیز مقره بالمعدات اللو  إلى باإلضافةالقطاع الخاص 
  .سالمة العاملین بالمركز

تفاع ر إجانب  إلىالتقنیات العالجیة و  حدث اآلالتأتوفیر  :مؤشرات قیس األداء وأهم األنشطة - 3 
عدد المنتفعین بخدمات المركز الطبي  أن إلى اإلشارةكما تجدر  أخرى إلىمیزانیة المركز الطبي من سنة 

وهو ما   عائالتهمالدیوانة و  أعوانرتفاع عدد إیرجع ذلك إلى و  أخرى إلىللدیوانة ما فتئت تتزاید من سنة 
  .ما تقدمه من خدمات صحیةیعكس مدى ثقتهم بالمؤسسة و 
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III- المیزانیة:  
تقدیرات میزانیة المركز الطبي للدیوانة تحكمها قیمة اإلعتمادات التي یقع رصدها للعنوان األول  إن

مع  ،2016 بالمقارنة مع اإلعتمادات المرصودة بمیزانیة 2017والعنوان الثاني وتتضمن مشروع نفقات 
اإلبقاء علي نفس اإلعتمادات بالنسبة لبعض الفقرات والترفیع في إعتمادات بعض الفقرات أخذا بعین 

رتفاع األسعار إرتفاع عدد المنتفعین بالخدمات الصحیة واتساع عدد الخدمات المسداة وكذلك إلعتبار اإل
 .زمات الطبیة والتحالیل الطبیةالتي شملت المعدات الطبیة المواد الكیمائیة لالستعمال الطبي  والمستل

هم أیلي جدول تألیفي یتضمن أهم الموارد ومصدرها بما في ذلك مختلف أشكال تمویالت الدولة و  وفي ما 
  .  النفقات
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 تقدیرات میزانیة المركز الطبي للدیوانة لسنة 
2017 

 الموارد النفقات

 العنوان األول

د300المنح الخصوصیة المتغیرة   

د120.000       التأجیرنفقات   

د1.698.300نفقات التسییر   

د1.698030مجموع نفقات التسییر   

 

مجموع نفقات العنوان األول 
د 1.818.330  

 

 العنوان الثاني

د231.000اقتناء معدات طبیة    

 

د50.000اقتناء سیارة نفعیة   

 

 العنوان األول 

الدیوانة  أعوانمساهمة تعاونیة 
د 650.000  

د120.000 التأجیرمنحة الدولة بعنوان   

منحة الدولة بعنوان التسییر  
د1.048.330  

 

مجموع موارد العنوان األول 
د1.818.330  

 

 العنوان الثاني

 

   د381.000منحة الدولة     
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د100.000عازلة للنیران  أبواباقتناء   

 

مجموع نفقات العنوان الثاني 
د381.000  

 

مجموع موارد العنوان الثاني 
   د381.000

 

 

 

د2.199.330المجموع  د2.199.330المجموع    
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    شركة شبكة تونس للتجارة: 2بطاقة عدد

  برنامج الدیوانة. 1

IV- - Iالتعریف:  
شركة شبكة تونس للتجارة هي منشأة عمومیة ذات صبغة تجاریة تحت إشراف : النشاط الرئیسي  - 1

 .الوساطة الوثائقیةوزارة المالیة تنشط في مجال 
 صنف أ :ترتیب المنشأة - 2
ـــدد المؤرخ 97/2470بموجب المرسوم عـــ 2000تم إحداثها في غرة فیفري من سنة  :مرجع اإلحداث - 3

 في إطار مشروع تنمیة الصادرات 1997دیسمبر  22في 
 22المؤرخ في ـــدد 97/2470النظام األساسي للشركة المرسوم عـــ :مرجع التنظیم اإلداري و المالي - 4

 .1997 دیسمبر
  2009 – 2007 :تاریخ آخر عقد برنامج بین الوزارة و المنشأة - 5

II- إطار القدرة على األداء:  

 : محاور رئیسیة  3التوجهات اإلستراتجیة للشركة متمثلة في  :اإلستراتیجیة العامة - 1

مؤشرات  تعزیز خدمات الشركة وتطویرها لتصبح أداة فاعلة في االقتصاد الرقمي وتوفر :أوال -
النقل  یقوم على ضوئها  خلین من  وزارة المالیة والتجارة و النقل لكل المتدنشاط التجارة الخارجیة و 

خبرة الشركة على الصعید ترویج اتجیات وسیاسات  ناجعة من جهة و توضیح الرؤیة ووضع إستر 
  .تطویر خدمات جدیدة كالفاتورة اإللكترونیة و تعمیم اإلمضاء اإللكتروني من جهة أخرىولي و الد

شرط أساسي في مجال عمل الشركة وذلك نظرا للدور األساسي  ستمراریة الخدمة هيإ: ثانیا -
یع السالمة فیها على جم أسسقتصاد التونسي مما یستدعي تدعیم الحساس الذي تلعبه في اإلو 

نها سالمة المؤسسة واألشخاص وسالمة المركز الموزع للمعلومات والسالمة األصعدة م
حیث سیتم رصد  2017ستثمار لسنة ینعكس هذا التوجه من خالل میزانیة اإلو . المعلوماتیة

  .استثمارات هامة في هذا المجال
كان ینشط في مجال  إذاخاصة شریة في أي مشروع مفتاح للنجاح و تعتبر الموارد الب:  ثالثا -

. و الحال في شبكة تونس للتجارةخدمات تكنولوجیا المعلومات ذات القیمة المضافة العالیة كما ه
الموارد البشریة وتعزیز ستراتجیة الشركة على هذا الصعید في التركیز على تحفیز إتتلخص و 

  .لنشاط بالشركةمالئمة تنظیم العمل مع متطلبات امهاراتها وتحسین ظروف العمل بالشركة و 
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 تعزیز خدمات الشركة في  -
 لكترونیةق استغالل الفاتورة اإلإنطال ·
 : هياإللكتروني لعدة إجراءات جدیدة و انطالق العمل بالتبادل اإللكتروني عبر الشباك الموحد  ·
 Facture »المقیمة أشیر على الفاتورة عند التورید والخاصة بالمؤسسات المصدرة كلیا و الت

ETER »  وثیقة طلب وصل الخروج الغیر مرتبط ببیان الحمولة و« Bon de sortie hors 
manifeste »  وثیقة طلب وصل الخروج المرتبطة باإلذن بالوسق أو الرفعو  « Bon de sortie 
suite DAE » . 

داءات الدیوانیة إلغاء  سندات االلتزام المضمونة الدفع لخالص المعالیم واأل" إدراج سیناریو  ·
 .عبر منظومة اإلضبارة الوحیدة" ستوجبة عند التوریدالم

  .تعمیم إستعمال إضبارة النقل ·
 الوطني المعهد من كل لفائدة شروط كراسات ضبط في وٕاحاطة مساعدة خدماتتوفیر  ·

 .للمواصفات
 الصناعة ووزارة التصدیر عند لألصل المطابقة شهادات لمعالجة تطبیقة لتطویر الصناعیة والملكیة
 الخارجیة التجارة سندات لمعالجة جدیدة تطبیقة لتطویر  )الخارجیة للتجارة العامة اإلدارة(  والتجارة
 .اإللكتروني الموحد الشباك عبر الواردة الملفات معالجة في اإلدارة مردودیة تحسین شأنها من والتي

رف اتفاقیات جدیدة مع الغالعمل على عقد فاقیات التعاون مع غرف التجارة والصناعة و تفعیل ات ·
 ,الشمال الغربيالخاصة بجهات الجنوب الشرقي والغربي و 

باألساس مشروع الفاتورة لمشاریع الجدیدة و تغطیة حاجیات الحرفاء للتكوین المترتبة عن ا ·
 .االلكترونیة

 

 السالمة المعلوماتیةفي استمراریة الخدمة و  -
وذلك بتحویل جمیع الحرفاء من النفاذ عن  مواصلة تحسین جودة الخدمات التي تسدیها الشركة ·

 ،VPNالنفاذ  عن طریق  إلى "Frame Relay"طریق 
 ،PCAوضع خطة الستمراریة العمل  ·
وض عن وموقع احتیاطي ع« Deux sites actif/actif » تركیز اثنین مواقع نشطة رئیسیة  ·

  .احتیاطي الهندسة التقنیة الحالیة والمتمثلة في موقع رئیسي وموقع نجدة وموقع
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 في التنظیم الداخلي و تحفیز الموارد البشریة -
تركیز عدة منظومات معلوماتیة جدیدة نذكر منها المعلوماتي الداخلي عبر تطویر و  تطویر النظام ·

منظومة الدفع االلكتروني للفواتیر ومنظومة متابعة و  «ERP»  للتصرف المندمج منظومة 
 تراخیص استعمال تطبیقات الشركةاستخالص الفواتیر ومنظومة متابعة 

حیث أن الهیكل التنظیمي الحالي أصبح ال یتالءم وحجم األعمال   :تنقیح الهیكل التنظیمي للشركة ·
 .التنمیة المستقبلیة إستراتیجیةیمثل عقبة أمام  أنبالشركة بل ومن الممكن 

ین الجودة في جمیع وضع وتنفیذ أدلة اإلجراءات ودلیل المحاسبة للشركة و ذلك حرصا على تحس ·
مراحل العمل و بالتالي تطویر جودة الخدمات و كذلك ضمان و تعزیز مصداقیة الحسابات التي 

 .تنتجها الشركة
  
 :أهم األولویات و األهداف - 1

 

 تعزیز خدمات الشركة في  -
 ق استغالل الفاتورة االلكترونیةإنطال ·
 : هياإللكتروني لعدة إجراءات جدیدة و انطالق العمل بالتبادل اإللكتروني عبر الشباك الموحد  ·

 Facture »التأشیر على الفاتورة عند التورید و الخاصة بالمؤسسات المصدرة كلیا و المقیمة 
ETER »  وثیقة طلب وصل الخروج الغیر مرتبط ببیان الحمولة و« Bon de sortie hors 

manifeste » و وثیقة طلب وصل الخروج المرتبطة باإلذن بالوسق أو الرفع  « Bon de 
sortie suite DAE » . 

إلغاء  سندات االلتزام المضمونة الدفع لخالص المعالیم واآلداءات الدیوانیة المستوجبة " إدراج سیناریو  ·
 .عبر منظومة اإلضبارة الوحیدة" عند التورید

 تعمیم إستعمال إضبارة النقل  ·
 للمواصفات الوطني المعهد من كل لفائدة شروط كراسات ضبط في وٕاحاطة مساعدة خدماتوفیر ت ·

 الصناعة وزارة و التصدیر عند لألصل المطابقة شهادات لمعالجة تطبیقة لتطویر الصناعیة والملكیة
 الخارجیة التجارة سندات لمعالجة جدیدة تطبیقة لتطویر  )الخارجیة للتجارة العامة اإلدارة(  والتجارة
 .اإللكتروني الموحد الشباك عبر الواردة الملفات معالجة في اإلدارة مردودیة تحسین شأنها من والتى

رف العمل على عقد اتفاقیات جدیدة مع الغفاقیات التعاون مع غرف التجارة والصناعة و تفعیل ات ·
 ,الشمال الغربيالخاصة بجهات الجنوب الشرقي والغربي و 

 .باألساس مشروع الفاتورة االلكترونیةالمترتبة عن المشاریع الجدیدة و  حاجیات الحرفاء للتكوینتغطیة  ·
 

 



 
154 

 في استمراریة الخدمة و السالمة المعلوماتیة -
مواصلة تحسین جودة الخدمات التي تسدیها الشركة وذلك بتحویل جمیع الحرفاء من النفاذ عن طریق  ·

"Frame Relay " الى النفاذ  عن طریقVPN، 
 ،PCAوضع خطة الستمراریة العمل  ·
وض عن وموقع احتیاطي ع« Deux sites actif/actif » تركیز اثنین مواقع نشطة رئیسیة  ·

 .موقع احتیاطيو  موقع نجدةالهندسة التقنیة الحالیة والمتمثلة في موقع رئیسي و 
  

 في التنظیم الداخلي و تحفیز الموارد البشریة -
تركیز عدة منظومات معلوماتیة جدیدة نذكر منها المعلوماتي الداخلي عبر تطویر و  تطویر النظام ·

منظومة الدفع االلكتروني للفواتیر ومنظومة متابعة و  «ERP»  للتصرف المندمج منظومة 
 استخالص الفواتیر ومنظومة متابعة تراخیص استعمال تطبیقات الشركة

هیكل التنظیمي الحالي أصبح ال یتالءم وحجم األعمال حیث أن ال  :تنقیح الهیكل التنظیمي للشركة ·
 .بالشركة بل ومن الممكن أن یمثل عقبة أمام إستراتیجیة التنمیة المستقبلیة

ذلك حرصا على تحسین الجودة في جمیع جراءات ودلیل المحاسبة للشركة و وضع وتنفیذ أدلة اإل ·
عزیز مصداقیة الحسابات التي تنتجها توبالتالي تطویر جودة الخدمات وكذلك ضمان و  مراحل العمل

 .الشركة
 

 :مؤشرات قیس األداء و أهم األنشطة - 2
 

ü الوساطة الوثائقیة  

تصدیر وع اإلضبارة الوحیدة عند تورید و أوكلت لشركة شبكة تونس للتجارة مهام التصرف في مشر 
عبارة عن شبكة البضائع من خالل تركیز وتسییر الشباك الموحد اإللكتروني للتجارة الخارجیة وهو 

لدولي خدمات ذات قیمة مضافة عالیة تربط جمیع المتدخلین المعنیین  بإجراءات التجارة الخارجیة والنقل ا
سبتمبر  29بتاریخ در التذكیر انه و ویج. غیرهمللبضائع من هیاكل إداریة وبنوك ومتعاملین اقتصادیین و 

من النظام  3تونس للتجارة على تنقیح الفصل  صادقت الجمعیة العامة الخارقة للعادة لشركة شبكة 2016
األساسي للشركة بإقرار توسع نشاط الشركة من الوساطة الوثائقیة وتجرید اإلجراءات من طابعها المادي 
في مجال اإلضبارة الوحیدة إلى مجاالت أخرى، خاصة وأن الشركة قد اكتسبت خالل خمسة عشرة سنة  

قیة والتجرید مما یمكنها من أن تكون شریكا فاعال في الجهود التي خبرة هامة في مجال الوساطة الوثائ
  .تبذلها الدولة إلرساء وتدعیم اإلدارة االلكترونیة
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ü الهندسة اإلعالمیة  

ٕالى جانب ذلك تقوم الشركة بتطویر تطبیقات ربط بین مختلف األنظمة المعلوماتیة للهیاكل اإلداریة و 
التطبیقات المهنیة استجابة لخصائص كل مهنة من وسطاء لدى والبنوك إلى جانب تطویر جملة من 
معالجة باط بالشباك الموحد اإللكتروني و وذلك لتمكینهم من االرت...الدیوانة ووكالء عبور وأمناء السفن،

  .اإلجراءات بصفة إلكترونیة

ü التكوین و اإلحاطة بالحرفاء  

لمرخص له من قبل وزارة التشغیل ابع لها واكما توفر الشركة خدمات تكوین من خالل مركز التكوین الت
التكوین المهني لتدریب جمیع المستعملین للشباك الموحد اإللكتروني على  كیفیة معالجة إجراءات التجارة و 

  .الخارجیة والنقل بطریقة الكترونیة وبالتالي االستفادة من جمیع الخدمات المتوفرة لدیهم على أحسن وجه

ساعة  24ساعة على  24شركة خدمات إحاطة بالحرفاء عبر مركز نداء متوّفر إضافة إلى ذلك توفر ال
مهنیة في مجال إجراءات التجارة فنیین مختصین ذوي كفاءة تقنیة و  خالل كامل أیام األسبوع متكون من

نهم من تخطي المساندة للحرفاء وتمكیمهمتهم في توفیر خدمات اإلحاطة و الخارجیة و النقل تتمثل 
  .ضمان إستغالل ناجع لخدمات الشباك الموحد اإللكترونيالمعترضة و الصعوبات 

 : من المزایا المباشرة لمنظومة شبكة تونس للتجارة و 

 "Zéro papier"حذف األوراق و " Zéro déplacement"الحط من الكلفة بحذف التنقل  –
 ساعة  24والتعامل  مع اإلدارة بطریقة المادیة دون التقید بأوقات العمل فالخدمة متوفرة  

  .في أي نقطة من الجمهوریةساعة على مدار األسبوع و  24على 

  تقلیص اآلجال –

التعامل یتم مع الشاشة أي مع المنظومة ولیس ": Transparence"شفافیة المعامالت  –
 مع أشخاص

 ". Tracabilité: " عن بعد تلف مراحل التي مر بها الملف معاینة مخ إمكانیة –

   :ذلك من خاللو  االقتصادي كما أن لهذه المنظومة انعكاسات على المحیط

  وطرق عملها،لإلدارة المعلوماتیة  ةنظماألهیل تأ -
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 تمكین اإلدارات من التخاطب فیما بینها،  -

 ، اإلداریةتحسین الخدمات  -

 للمؤسسات،تحسین القدرة التنافسیة  -

  المساهمة في التنمیة -
 

 اإلجراءات المصاحبة - 3
ü المشترك بین وزارة المالیة ووزارة النقل المتعلق بتبسیط إجراءات إیداع ورفع  تفعیل المنشور

وذلك قصد وضع حیز  2016نوفمبر 14البضائع بالموانى البحریة التجاریة الصادر بتاریخ 
 .اإلستغالل كامل مكونات اإلضبارة النقل

ü لخالص األداءات والمعالیم  ةإبرام إتفاقیة لضبط طرق التعامل بالنسبة للتحویل اإللكتروني كأدا
 .والخطایا الدیوانیة بإعتماد الشباك الموحد اإللكتروني للتجارة الخارجیة

ü  المصادقة على مشروع تحیین إتفاقیة سندات مضمونة الدفع المعالجة عبر الشباك الموحد
إثر إدماج اإلمضاء اإللكتروني وٕادراج  22/12/2014الخارجیة والممضاة في  اإللكتروني للتجارة

 .   سیناریو طلب اإللغاء اإللكتروني وٕاقرار االعتماد الكلي للوثیقة الالمادیة
ü  المتعلق بضبط طرق القیام بعملیات التجارة  1994أوت  29المؤرخ في  1743مراجعة األمر

د أو التصدیر لمنتوجات متمتعة بنظام الحریة أو خاضعة إلى لیشمل كل عملیات التوری  الخارجیة
 .التراخیص
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III- المیزانیة:  

  

   جدول الموارد والمصادر -1
 2017تقدیرات  2016منجز  2015منجز   

 632 401 14 680 576 11 783 200 11 الموارد

( السیولة(الترحیل   9 238 005 10 031 501 11 547 135 

 497 854 2 179 545 1 778 962 1 التمویل الذاتي

 757 010 2 866 074 1 929 401 1 نتیجة السنة

 740 843 312 470 849 560 استهالكات االصول

 037 385 3 545 29 282 169 1 االستعماالت

 037 385 3 545 29 282 787 االستثمارات

 0 0 000 382 تسدید القروض 

+  نقص التمویل/فائض 10 031 501  + 11 547 135  + 11 016 595 
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  میزانیة التصرف  - 2
 2016الفارق بین منجز   2017تقدیرات   2016منجز   2015منجز   البیانات  البنود 

   2017و تقدیرات 

 %  بالدینار

محاصیل 
  االستغالل

 %34 904 537 1 578 025 5 674 487 4 وساطة وثائقیة االستغالل

1 000  000 0  الفاتورة األلكترونیة    000  000 1  100%  

 %19 253 100 378 641 125 541  ایرادات الربط  

 %51 850 22 860 67 010 45 290 25 تــــكـویـــــن   

 %202 613 171 400 256 788 84 220 144 تـطـبـیقات إعالمـیـة  

مداخیل صیانة   

 التطبیقات

96 489 100 872 95 652 -5 220 -5% 

مجموع مداخیل 
 %35 400 827 1 868 086 7 469 259 5 829 204 5    االستغالل

مصاریف 
  االستغالل

 %60 703 13 420 36 717 22 189 14 شراءات 

 %28 251 175 260 796 009 621 824 618 خدمات خارجیة  

خدمات خارجیة   

 أخرى

204 381 199 962 361 200 161 238 81% 

 %32 600 3 000 15 400 11 600 15 مصاریف مختلفة   

مخصصات   

االستهالك و 

560 849 470 312 843 740 373 428 79% 
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 المدخرات

 %6 120 168 551 010 3 430 842 2 395 621 2 مصاریف األجور  

ضرائب و معالیم   

 مباشرة

67 258 80 557 90 088 9 531 12% 

مجموع مصاریف 

 االستغالل
  4 102 497 4 248 387 5 153 259 904 872 21% 

 %91 528 922 609 933 1 081 011 1 331 102 1   نتیجة االستغالل

 %47 081 3 600 9 519 6 069 7   مصاریف مالیة 

محاصیل السوق 
 المالیة

  547 196 577 832 749 000 171 168 30% 

 %20- 000 2- 000 8 000 10 617 29   محاصیل استثنائیة

 %0 0 0 0 059 226   تقییم البرمجیات

النتیجة قبل 

 الضریبة
  1 898 135 1 592 394 2 681 009 1 088 615 68% 

الضریبة على 

 الشركات
  496 206 517 528 670 252 152 724 30% 

 %87 891 935 757 010 2 866 074 1 929 401 1   النتیجة الصافیة
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  : 2017میزانیة االستثمار  -1

  كلفة االستثمار  اسم المشروع  صنف

2017  2018  2019  

التجهیزات والتطبیقات 
  اإلعالمیة

تعزیز االمن المعلوماتي 
 ISO 27001للشركة  

50 000 000 10  0 

منصة لتوطین المنظومة   
 الداخلیة لإلعالمیة 

164 000 000 46  0 

تجهیزات ومعدات إعالمیة   
 للمصالح المشتركة 

118 000 0 0 

منظومة تبادل الرسائل   
 االلكترونیة 

100 000 0 0 

 0 0 000 40 تطویر نظام مركز االتصال  

 0 0 0 استمراریة الولوج للشبكة    

تدعیم أسس السالمة للمركز   
 الموزع للمعلومات 

48 660 0 0 

تركیز موقع رئیسي ثاني   
)actif/actif ( 

2 000 000 0 0 

تدعیم أسس السالمة   
 المعلوماتیة 

0 0 0 

 0 0 000 120 الفاتورة االلكترونیة  

تطویر نظام التصرف المندمج   
 للمعلومات  

150 000 000 50  000 50  

     000 50 2بوابة الواب   
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  Coffre fort électronique 100 000     

برمجیة للدفع االلكتروني عبر   
 الجوال

50 000     

   000 70 خادم إرسالیات قصیرة تفاعلیة  

106 000 660 060 3 المجموع    000 50  

تهیئة قاعة شبكة االتصال و   التجهیزات األخرى
 توسیع شبكة الهاتف 

10 000 000 10  000 10  

تدعیم أسس حمایة المؤسسة   
 و األشخاص 

80 000 0 0 

 0 0 000 80 تهیئة وتوضب مقر الشركة   

تدعیم أسطول السیارات بثالث   
 سیارات

100 000 0 0 

 000 10 000 10 000 35 تجدید تجهیزات المكاتب  

 0 0 0 تجهیزات الهاتف  

 0 0 377 19 تهیئة الموقع االحتیاطي  

20 000 377 324 المجموع    000 20  

126 000 037 385 3 المجموع العام    000 70  
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  المدرسة الوطنیة للمالیة: 3بطاقة عدد

  برنامج القیادة والمساندة. 1

I. التعریف    :  
 التكوین :النشاط الرئیسي -9

  مؤسسة عمومیة إداریة :المؤسسةترتیب  -10
  1991دیسمبر  31المؤرخ في  1991لسنة  98القانون عدد :مرجع اإلحداث -11
 2006ماي  15المؤرخ في  2006لسنة  1358األمر عدد  :مرجع التنظیم اإلداري والمالي -12

 والمتعلق بضبط التنظیم اإلداري والمالي للمدرسة الوطنیة للمالیة
  -----  :المؤسسة/هداف بین الوزارة والمنشأةتاریخ آخر عقد برنامج أو أ -13

  

II. إطار القدرة على األداء:  
  تطویر قدرات ومهارات أعوان وزارة المالیة  :اإلستراتیجیة العامة -14
 : أهم األولویات واألهداف  -15
 تأمین مراحل التكوین المستمر ومراحل التكوین التأهیلي لفائدة أقصى عدد ممكن من األعوان  - 
 أساسي للحصول على رتبتي متفقد ومتفقد مركزي للمصالح المالیةفتح مراحل تكوین  - 
 فتح مراحل تكوین مستمر لإلرتقاء إلى مختلف رتب عدول الخزینة - 
 تمتیع أقصى عدد ممكن من اإلطارات واألعوان بدورات تكوینیة لتطویر كفاءاتهم  - 

 : مؤشرات قیس األداء وأهم األنشطة -16
  3.  1.  1.  6: رمز المؤشر - 
  نسبة انجاز مخطط التكوین السنوي لفائدة إطارات وأعوان وزارة المالیة : مؤشر تسمیة ال - 
 2017ماي  30: تاریخ تحیین المؤشر  - 
 مؤشر نتائج: نوع المؤشر  - 
 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر  - 
 ال یوجد:التفریعات  - 
عدد الدورات التكوینیة المبرمجة بمخّطط / في السنةعدد الدورات التكوینیة المنجزة :طریقة احتساب المؤشر - 

 التكوین السنوي للوزارة
 نسبة مأویة:وحدة المؤشر - 
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عدد الدورات التكوینیة المنجزة فعلیا وعدد الدورات التكوینیة : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 
 .المبرمجة

تتعّلق بعدد الدورات التكوینیة المنجزة إحصائیات :طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر - 
 .مقارنة بما هو مصادق علیه بمخطط التكوین السنوي 

 المدرسة الوطنیة للمالیة: مصدر إداري : مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  - 
 آخر السنة المالیة المعنیة: تاریخ توّفر المؤشر  - 
 2019سنة  % 75/  2018سنة   %70: القیمة المستهدفة للمؤشر  - 

یعتمد هذا المؤشر لقیاس مدى قدرة اإلدارة على تقییم أدائها فیما یتعّلق بإنجاز مخطط      التكوین 
السنوي لصالح أعوان وزارة المالیة و ذلك باالعتماد على جملة من المعاییر الموضوعیة على غرار حجم 

طاقة استیعاب المدرسة، توفر (لمتوفرة إلمكانیات اللوجیستیة االموارد المالیة الموضوعة في الغرض و ا
...) إطار التكوین، مدى تعاون و تفاعل مختلف هیاكل وزارة المالیة في المشاركة في برنامج التكوین 

وهو ما ینجّر عنه قیاس األثر اإلیجابي الّذي یرتّبه إنجاز مخطط التكوین السنوي على قدرات اإلطارات و 
 وتحیین معارفهم في مجاالت تدخلهم و الرفع من قدارتهم االتصالیةاألعوان من خالل تطویر أدائهم 

حثهم على مزید العطاء و المثابرة، هذا باإلضافة إلى تزوید اإلدارة و ...) لغات و برامج معلوماتیة (
العمل على تحسینها عبر الترفیع من عدد المنتفعین بالتكوین من ات الالزمة حول نسبة التأطیر، و بالمعلوم

 .إلى أخرىسنة 

برمجة اإلعتمادات المالیة الضروریة إلنجاز مخططات التكوین بعنوان  یمّكن هذا المؤشر من حسن
  السنوات المقبلة،

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر - 
بلغت نسبة إنجاز المخطط السنوي للتكوین من برامج مشتركة وخصوصیة من قبل إدارة المدرسة الوطنیة 

وهي بذلك تكون قد  2016بعنوان سنة  % 54.16مالیة، دون اعتبار أنشطة اإلدارة العامة للدیوانة، لل
  .شهدت إرتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الفارطة 

ویعزى هذا التطور إلرتفاع عدد الدورات التكوینیة المنجزة وترشید الدورات المبرمجة بمخطط التكوین السنوي 
 .2016ن سنة لوزارة المالیة بعنوا

 : اإلجراءات المصاحبة  -17
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تطعیم الفریق العامل بكفاءات یوكل إلیها مهّمة مساعدة الّلجان المحدثة بالمدرسة على مراجعة السندات  - 
البیداغوجیة وتوحیدها وتحیینها عند االقتضاء سواء المعتمدة من قبل المترشحین الجتیاز االختبارات 

المكّونون في عرض الدروس وقد تّم في هذا اإلطار تنقیح القرار الكتابیة أو السندات التي یعتمدها 
 . 2017فیفري  06المتعلق بتعیین أعضاء اللجنة العلمیة بالمدرسة الوطنیة للمالیة بتاریخ 

 : وضع خطة عمل بین مختلف الهیاكل المتدخلة في مجال التكوین للتنسیق أكثر فیما بینها - 
اف التي ینبغي أن یتم االتفاق بشأنها وتحدیدها بكل دقة وبصفة على مستوى البرمجة باعتبار األهد  ·

مسبقة وخاّصة عند إعداد مخّطط التكوین وحثهم على برمجة الدورات التكوینیة التي تعكس الحاجیات 
 الفعلیة للتكوین دون سواها،

 على مستوى التنفیذ، ·
 على مستوى المتابعة وللتقییم ، ·

لمشتركة من تحدید المعوقات وبالتالي الخروج بمقترحات وتوصیات لتالفي وتمكن هذه الخطة ا              
 .اإلشكالیات مستقبال

تكوین خارجیة إلحتضان الدورات التكوینیة التي تنظمها المدرسة على مستوى   البحث عن فضاءات - 
جهوي لتغطیة حاجیات التكوین للمصالح الجهویة لوزارة التكوین وذلك قصد تجاوز محدودیة فضاءات 
التكوین بالمدرسة، وفي هذا اإلطار تّم إبرام إتفاقیات مع المراكز الجهویة للتربیة والتكوین المستمر 

 .ختلف والیات الجمهوریة إلحتضان الملتقیات التكوینیة على مستوى جهويبم
دعم التكوین في الجهات  وذلك بالحرص على توفیر مكونین جهویین، حتى یتسنى لجمیع االعوان  - 

 .الراجعین بالنظر لوزارة المالیة اإلنتفاع بالتكوین بأقّل كلفة ممكنة
تكوینیة لفائدة إطارات جهویة في مجال هندسة التكوین وقد انطلقت المدرسة بعد في برمجة دورات 

  وبیداغوجیا التكوین بالتنسیق مع المركز الوطني لتكوین المكونین وهندسة التكوین
  

 : المتعلقة بالمؤشر (limites)أهم النقائص  -18
 محدودّیة عدد المؤطرین بالمدرسة نظرا لتدّني معلوم التأجیر المعتمد حالیا في خالصهم -
 قاعات التدریس ذلك أّن طاقة استیعاب المدرسة ال تساعد على تنفیذ البرامج بنسبة أكبر،نقص في  -
اإلدارة العاّمة لألداءات واإلدارة (نقص في التنسیق بین المصالح المكلفة ببرمجة التكوین الخصوصي  -

 والمصالح الخارجیة التابعة لها،) العاّمة للمحاسبة العمومیة واإلستخالص
ي تحدید حاجیات التكوین الحقیقیة من قبل هیاكل وزارة المالیة، عند إعداد مخّطط التكوین غیاب الدقة ف -

 .السنوي
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تنظیم العدید من األنشطة التكوینیة على مستوى جهوي دون التنسیق مع إدارة المدرسة ودون مّدها  -
 . باإلحصائیات المتعلقة باإلنجاز وهو ما یؤثر سلبا على قیمة المؤشر

المدرسة بالمعطیات المتعلقة بإنجاز األنشطة التكوینیة من قبل اإلدارة العاّمة للدیوانة لفائدة  عدم موافاة -
 .اإلطارت واألعوان الراجعین لها بالنظر

  
III- المیزانیة:  

  :2017للسنة المالیة  المدرسة الوطنیة للمالیةتقدیم عام لتقدیرات میزانیة  

  د   530.622,219:میزانیة التصرف - 
  ------ : میزانیة اإلستغالل

  د 227.000,000: میزانیة اإلستثمار - 
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  لوزارة المالیة اإلعالمیةمركز   : 4بطاقة عدد

  القیادة والمساندةبرنامج . 1

V- -Iالتعریف:  
 : عالمیة لوزارة المالیة فيتتمثل مهام مركز اإل: النشاط الرئیسي - 1

 لوزارة المالیة اإلعالمينجاز المخطط إ -
 بنوك للمعلومات لسد حاجیات مختلف مصالح الوزارة و السهر على متابعتها، إحداث -
 السهر على مردودها،و للوزارة  اإلعالمیةالتصرف في مجموع التجهیزات  -
توزیع الوثائق  أجالحترام إ ل مع السهر على صحة المعلومات و االستغال بأعمالالقیام  -

 السجالت، على المحافظةو  اإلعالمیة
  .اإلعالمیةمتابعة التطبیقات و  ستغاللإ نجاز و إ مقاییس وطرق لدراسة و  إعداد  -

مرتبة  إداریةلوزارة المالیة هو مؤسسة عمومیة ال تكتسي صبغة  اإلعالمیةمركز  :ترتیب المركز -2
  "ا"في الصنف 

لسنة   100تم إحداث مركز اإلعالمیة لوزارة المالیة بمقتضى القانون عدد :مرجع اإلحداث -3
و خاصة  1982المتعلق بقانون المالیة لسنة التصرف  .1981دیسمبر  31المؤرخ في  1981

المتعلقة بإحداث مركز اإلعالمیة لوزارة التخطیط و المالیة لیصبح  80إلى  78الفصول من 
 29المؤرخ في  2003لسنة  80ة و ذلك بمقتضى القانون عدد مركز اإلعالمیة لوزارة المالی

  . منه 12و خاصة الفصل  2004المتعلق بقانون المالیة لتصرف سنة  2003دیسمبر 

، 1982ماي  17المؤرخ في  1982لسنة  799األمر عدد  :مرجع التنظیم اإلداري والمالي -4
 . وزارة التخطیط و المالیةل اإلعالمیةالمتعلق بالتنظیم اإلداري و المالي لمركز 

تبعا لطبیعة نشاط المركز والرتباطه  :الوزارة والمركزآخر عقد برنامج أو أهداف بین  تاریخ -5
الذي یعرض برنامج عمل للسنة الموالیة و یقوم المركز سنویا بإعداد ‘ المباشر ببرامج وزارة المالیة 

 .اإلشرافعلى أنظار مجلس المؤسسة قبل إحالته إلى سلطة 
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II- إطار القدرة على األداء:  

تتمثل اإلستراتجیة العامة لمركز اإلعالمیة لوزارة المالیة في مساندة وزارة  : اإلستراتیجیة العامة - 1
 ,االستخالصالجبایة و (جال المالیة العمومیة المالیة في مشروع اإلصالحات الهیكلیة في م

  .تبسیط اإلجراءاتالوزارة و  أعمالورقمنة ) المحاسبة العمومیة المحاسبةالمیزانیة و  ,الدیوانة

 :  أهم األولویات واألهداف - 2

  النظام المعلوماتي الجدید للمالیة العمومیة، إرساء - 

  دارات التابعة لها ،دعم و تعصیر وسائل العمل بوزارة المالیة و باإل  - 

  . معلوماتیةتدعیم سالمة النظم المعلوماتیة و حمایة الشبكة ال - 

 ,تطویر منظومات معلوماتیة جدیدة ذات مردود ضریبي و دیواني هام - 

 ارساء خدمات عن بعد لفائدة المطالبین بالضریبة- 

النظام المعلوماتي  إرساءمواصلة األعمال الخاصة بمشروع : مؤشرات قیس األداء وأهم األنشطة  - 3
تلك المدرجة بالمخطط  ,تنفیذ التوجهات اإلستراتجیة للدولة إطارذلك في العمومیة و الجدید للمالیة 

ثم أیضا اإلصالحات الهیكلیة للمالیة العمومیة التي هي في  ,2020- 2016الخماسي للتنمیة 
  : من بین التوجهات اإلستراتجیة لوزارة المالیة نذكر أساساو . طور التجسیم

 ،ساسي الجدید للمیزانیةتطویر منظومة النفقات العمومیة وتكریس القانون األ ·
تدعیم الخدمات الجبائیة نحو مزید من الشفافیة وتكریس العدالة الجبائیة و تطویر المنظومة   ·

  ،المسداة للمطالبین باألداء
  ،المؤسسات عن بعدمع المواطنین و التعامل المفتوحة و  تكریس تمشي اإلدارة ·
یحترم المعاییر سریعة وصادقة و كن من الحصول على معلومة وضع نظام محاسبي متطور یم ·

 ،المحاسبیة الدولیة
 ،اإلرتقاء بالخدمات الدیوانیة ·
 ،التصرف النشیط في رصید الخزینة ·
 ،رقمنة العمل بوزارة المالیة ·
 ،تطویر تبادل المعلومات مع اإلدارات األخرى ·
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 منظومةومة الخاصة بالتصرف في الوثائق و دعم تعصیر وسائل العمل من خالل تعمیم المنظ ·
  .البرید االلكتروني

تنفیذ مشاریع جدیدة ذات مردود ضریبي هام من خالل استغالل أهم قواعد البیانات التي تملكها  - 
   »  Machine learning-Bigdata  «الوزارة وذلك باعتماد احدث تقنیات معالجة المعلومات

ك من االختراقات وذلحمایة الشبكة المعلوماتیة ل على سالمة النظم المعلوماتیة و السهر المتوص - 
  . متطورةبدعم مركز البیانات بتجهیزات ومنظومات جدیدة و 

 

 : یعتزم المركز انجاز عدة مشاریع جدیدة أهمها ,لبلوغ األهداف المرسومة: اإلجراءات المصاحبة  - 4
 ،) Fire walls(تدعیم آلیات السالمة  - 
   ،واقتناء موزعات جدیدة IPتعصیر النسخة الحالیة لبرمجیات المهاتفة عبر بروتوكول  - 
  اقتناء منصة إمضاء الكتروني مفتوحة المصدر و تطویر تطبیقات خاصة، - 
مع تجدید  2010تطویر الحلول المعتمدة حالیا لنظم مضادات الفیروسات المركزة منذ سنة  - 

  الموزعات،
 اإلستخالص،ص بالجبایة و االستعانة بمكتب دراسات مختص لتجدید النظام المعلوماتي الخا - 
 بالمركز، اإلعالمیةتعصیر المعدات  - 
 سیارات المركز، أسطولتجدید  - 
  .تنفیذ برنامج االنتدابات لتدعیم الموارد البشریة - 
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III- المیزانیة:  

:2017تقدیم عام لتقدیرات میزانیة  مركز اإلعالمیة  للسنة المالیة    

2017التوازنات المالیة لسنة   

  دینار األلفحساب ب
  

2017تقدیرات  2016انجازات    البیانات 

  الموارد 

مردود اإلتاوة على  10500 10500
 المعالجة االلیة للمعلومات

)المداخیل 293 197  

 مجموع الموارد 10793 10697
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)میزانیة التصرف(األعباء   

مشتریات مخزونة و غیر  392 468
 مخزونة

 خدمات خارجیة 617 844

 خدمات خارجیة اخرى 359 506

 اعباء االعوان 6326 6928

 اداءات و ضرائب 58 68

 مجموع االعباء 7752 8814
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)میزانیة التجهیز(ستثماراإل  

  الكلفة 2017 التمویل

 التعهد الدفع تمویل ذاتي

 مشاریع جدیدة     

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استثمارات خاصة بالمنظومات 
  االعالمیة 

اقتناء الیات لتدعیم السالمة بمركز 
  معالجة المعلومات 

 توسعة مشروع المهاتفة عبر بروتوكول 
IP  

اقتناء معدات و تطویر منظومة 
  لالمضاء االلكتروني 

  اقتناء مموجات كهربائیة 

تجدید الموزعات الخاصة بمضادات 
  الفیروسات 

تهیئة كهربائیة ومعلوماتیة لتركیز 
  المعدات االعالمیة

المساند ة الفنیة في ارساء النظام 
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265 

 

 

 

 

265 

 

 

 

 

265 
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  المعلوماتي الجدبد 

  اقتناء اجازات اوراكل

 الة ماسح ضوئي  100اقتناء  

(Scanners de chèques) 

  استثمارات خاصة بالمركز

  رمجیات اعالمیةمعدات و تجهیزات و ب

  اقتناء معدات اعالمیة

  إعالمیةاقتناء برمجیات 

تجهیزات تهیئة المباني ومعدات و 
  مشتركة

  تهیئة مختلفة 

  اقتناء سیارات مصلحة

 ثیث المكاتب أتتجهیز و 

 

 

 

790 

 

 

 

790 

  

 

 

790 

 مشاریع متواصلة 

  

استثمارات خاصة بالمنظومات 
  االعالمیة
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145 

92 

 

 

 

145 

92 

 

 

 

145 

92 

 baie de) اقتناء معدات اعالمیة 
deux serveurs, disque 

switch)  لمركز معالجة المعلومات  

   :استثمارات خاصة بالمركز

 اقتناء سیارات مصلحة

 ,اقتناء سیارة وظیفیة

 المجموع 2852 1825 2852 2852
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2018التوازنات المالیة لسنة   
 بحساب االلف دینار

2018تقدیرات  2017توقعات    البیانات  

الموارد   

تاوة على مردود األ 10500 10500
للمعلومات اآللیةالمعالجة   

 أجوراستخالص (المداخیل 197 167
)الملحقین األعوان  

 مجموع الموارد  10697 10667

) میزانیة التصرف(األعباء  

 یرمشتریات مخزونة و غ 468 514
 مخزونة

 خدمات خارجیة  844 843

أخرىخدمات خارجیة  506 371  

األعوان أعباء 6928 6732  

داءات و ضرائبأ 68 67  

األعباءمجموع  8814 8527  
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  دیوان مساكن أعوان المالیة: 5بطاقة عدد
 

  .برنامج القیادة والمساندة. 1

I- التعریف:  
لفائدة أعوان وزارة شراء بناء مساكن أو إحیاء سكنیة للكراء أو البیع و  شراء أراضي: النشاط الرئیسي 1-

  .المالیة
  ".ج"دیوان صنف : ترتیب المنشأة - 2

  .1989مؤرخ في فیفري  1998لسنة  19قانون عدد  :مرجع اإلحداث - 3

  : مرجع التنظیم اإلداري والمالي - 4

المالي و  المتعلق بالتنظیم اإلداريو  1989مارس  15مؤرخ في  1989سنة ل 403األمر عدد  - 
  .للدیوان

المتعلق بضبط الهیكل التنظیمي و  2012نوفمبر  27المؤرخ في  2012لسنة  3008األمر عدد  - 
  .المالیة أعوانلدیوان مساكن 

اإلعفاء لق بشروط إسناد الخطط الوظیفیة و والمتع 2013 جوان 12المؤرخ في  2051األمر عدد  - 
 . منها بدیوان مساكن أعوان المالیة

  2016- 2012: المؤسسة/ف بین الوزارة والمنشأةتاریخ آخر عقد برنامج أو أهدا -5

II- إطار القدرة على األداء:  

خاصة بالمدن وارتفاع كلفة  ینتمي الدیوان لقطاع تنافسي یتمیز بندرة األراضي: اإلستراتیجیة العامة ·
 .    أسعار اقتناء المساكن الجاهزةالبناء و 

هذه الوضعیة مع االستجابة تدریجیا للمطالب بذلك تتمثل اإلستراتجیة العامة للدیوان في مالئمة و 
المالیة  االجتماعیة المتزایدة في مجال الحصول على مسكن على وجه الكراء أو الملكیة لفائدة كافة أعوان

  . بجمیع أنحاء الجمهوریةبدون استثناء و 
 : ویعتزم الدیوان تفعیل هذه اإلستراتجیة على ثالث مراحل
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 location(بیع /إلى اعتماد صیغة كراء 2018 سنةو  2017 التوجه بدایة من سنة : أوال ·
vente (ملیون دینار  2قد خصص حوالي ه الملكیة و لتمكین األعوان من اقتناء مسكن على وج

 .2017لذلك بعنوان سنة 
بیعها لفائدة وتهیئتها  والتفویت فیها وبناء مساكن  و  اقتناء أراضي 2019بدایة من سنة  : ثانیا ·

ة و ذلك حسب تمركز الطلبات و سیتم البناء إما مباشرة من قبل الدیوان أو بإرساء أعوان الوزار 
وقد انطلق الدیوان في حصر  .شراكة مع دواوین السكن األخرى أو الباعثین العقاریین العمومیین

 .المطالب في هذا الخصوص
بالتوازي شرع الدیوان في إرساء شراكة مع الباعثین العقارین العمومیین لالنتهاج صیغة  : ثالثا ·

 .بنائهاو  المناولة في مجال بناء المساكن أو تهیئة األراضي
 

   : تحدید المساهمة في أهداف البرنامج ·
  ). مساندة( تعتبر مساهمة الدیوان مساهمة غیر مباشرة

  : أهم األولویات واألهداف2- 
تاریخ أول اقتناء مساكن بتونس الكبرى  ،2013نظرا إلى أن انطالقة الدیوان الفعلیة كانت بدایة من سنة 

 : ن األهداف المرسومة هيإف ،منذ انبعاثه
تقویة الرصید العقاري للدیوان و ذلك باقتناء مساكن و وضعها على وجه الملكیة   :الهدف األول ·

  . 2020-2017المالیة خالل الفترة  دعما لرقم المعامالت و تطویر البنیة
ذلك بدایة من سنة ق في اقتناء مساكن أو أراضي وبنائها والتفویت فیها و االنطال:  الهدف الثاني ·

2019 . 
 : األهداف المصاحبة ·

 

التفویت فیها بالبیع ضعیة العقاریة للمساكن القدیمة و یعتزم الدیوان تسویة الو  ,2018بدایة من سنة  -
  .الملكیة إن أمكن ذلكعلى وجه 

 لفائدة الدیوان عمال بأحكام قانون إحداث) مسكنا  319(إحالة المساكن التي هي على ملك الدیوانة  - 
  .  المالیة رار الصادر في هذا الغرض عن وزیرالقالدیوان و 

  :مؤشرات قیس األداء وأهم األنشطة - 3 
أهم األنشطة وذلك و  شرات الرئیسیة لقیس األداءالملكیة من المؤ نسبة االستجابة لمطالب الكراء و  تعتبر

  .وفقا للموارد المتاحة
   : اإلجراءات المصاحبة - 4
 .ٕاطارات الدیوان بتكوینهم في مجال تدخلهمو  تدعیم قدرات أعوان - 
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دعمه بالموارد البشریة الالزمة لتحقیق األهداف والمالیة للدیوان و  إعداد دلیل اإلجراءات اإلداریة - 
 .المرسومة

تمكین الدیوان من مقر إداري قصد إیواء المصالح الفنیة التي یفتقر إلیها الدیوان حالیا والتي یعتبر  - 
  . الرئیسیة لمزید دعم قدرات الدیوان على األداءقیة و النواة الحقی

  
III- المیزانیة:  

 

: 2018و السنة المالیة  2017تقدیم لتقدیرات میزانیة الدیوان لسنة   

ألف  2.520صرفا مقابل دینار قبضا و  ألف 4.600في حدود  2018تم ضبط میزانیة الدیوان لسنة  
  :ویعزى الفارق أساسا إلى 2017دینار مقدرة لسنة 

 2017ملیون دینار سنة  2.0ملیون دینار مقابل  4في حدود  2018اعتماد منحة المیزانیة لسنة  ·
ألف دینار سنة  250لف دینار مقابل أ 300في حدود  2018ضبط نفقات التصرف لسنة  ·

 .مرده باألساس الزیادة في الضریبة خاصة على الشركات 2017
  .2017مقارنة مع سنة  2018یبین الجدول  المصاحب تطور میزانیة الدیوان سنة و    
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  بحساب األلف دینار                                             : میزانیة االستثمار - 1

2018تقدیرات  تقدیرات منقحة  
2017 

التقدیرات االولیة  
2017 

 االعباء

تهیئة  220.0 200.0 150.0
مساكن 
 الدیوان

اقتناء  4000.0 2000.0 4000.0
 مساكن 

 معدات  50.0 40.0 40.0

 وسائل نقل   60.0

 تهیئة المقر 30.0 30.0 50.0

 المجموع 4300.0 2270.0 4300.0
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 بحساب األلف دینار :                                                   میزانیة التصرف - 2

2018تقدیرات   االیرادات تقدیرات منقحة  
2017 

التقدیرات االولیة  
2017 

  600.0  520.0  420.0  مداخیل االستغالل

  560.0  480.0  400.0  مداخیل االكریة

  40.0  40.0  20.0  مداخیل مختلفة

        االعباء

  نفقات التسییر

  

  

120.0  250.0  300.0  
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 بحساب األلف دینار :                                        مصادر التمویل - 5

  )تقدیرات(2018  )تقدیرات( 2017  )منجز( 2016  النفقات

  300.0  250  121.6  نفقات التصرف

  4300.0  2270  1948.5  نفقات التنمیة

  4600.0  2520.0  2070.100  الجملة

        الموارد

  4.0  2.0  2.0  منحة من المیزانیة

الموارد الذاتیة 
  للدیوان

375.0  520.0  600.0  

  4600.0  2520.0  2375  الجملة

 

 

 

 

  
 


