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 دتمهی
عرض  خاصة على إثرمنظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف تطورات هامة  تشهد

إضافة  ،أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة للمیزانیة على الجدیدمشروع القانون األساسي 
في  لنواب والرأي العام بالوثائق المتعلقة بالسیاسات والمالیة العمومیةا إهتمام تصاعدإلى 

  .صادي واإلجتماعي الوطنيظل الظرف اإلقت

القیام بتدقیق لوثائق على أحكام مشروع القانون األساسي الجدید  من بینوتم التنصیص 
من مشروع القانون األساسي  62و 31الفصلین ) (الرقابة والفحص(القدرة على األداء 

ي تقییم السیاسات والبرامج العمومیة ضمن مشروع القانون األساس عالوة عن) للمیزانیة
  ).8الفصل(المتعلق بتنظیم محكمة المحاسبات 

وبالنظر إلى بلوغ تجربة تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب  ،وعلى هذا األساس
حیث تم إصدار أول مشروع سنوي للقدرة على األداء لوزارة األهداف مرحلة نضج نسبي 

طار القدرة على األداء إداللة ، تم الشروع في عملیة تقییم ذاتي ل2013المالیة منذ سنة 
على ضوء اإلستراتیجیة القطاعیة وأولویات بهدف تحیینه  2017لمهمة المالیة خالل سنة 

تغییر بعض األهداف  وأفضت هذه العملیة إلى .عند اإلقتضاء تطویرهو  مختلف البرامج 
د إضافة أهداف جدیدة یمكن أن تؤدي فیما بع مهمة كما تمال والمؤشرات على مستوى برامج

من برنامج القیادة ض هماتم إدراج على غرار الهدفین الذینإلى تقسیم برامجي جدید للمهمة 
تدعیم نجاعة أداء البنوك و  تدعیم اإلندماج الماليب والمتعلقین على التواليوالمساندة 

 2018تم إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة  على هذا األساسو . العمومیة
  .)قأنظر المالح(
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I-  المالیة مهمةتقدیم: 

وتتعلق . إعداد وتنفیذ وتطویر السیاسات المالیة والنقدیة والجبائیة للدولةب المالیة مهمة تعنى
  . السیاسات المالیة بمجاالت المالیة العمومیة وبتمویل اإلقتصاد عامة

هداف االقتصادیة واالجتماعیة المرسومة ویندرج دور المهمة في المساهمة في تحقیق األ
 .وبالتالي أهداف التنمیة

  :وتتنزل مهمة المالیة في المشموالت التالیة
  ،قتراح السیاسة المالیة للدولة بمشاركة الهیاكل المختصةإ .1
اإلشراف على الشؤون المالیة والجبائیة وذلك في حدود القوانین النافذة والسیاسة العامة  .2

  ،للدولة
  والتكمیلیة، األصلیةشاریع قوانین المالیة إعداد م .3
 على والمحافظة واإللتزامات بالتعهدات اإلیفاء قصد الدولة میزانیة دیمومة ضمان .4

  التوازنات،
 وعلى اإلقتصادي والمیزان التنمیة مخططات إطار في الدولة میزانیة تقدیرات ضبط .5

 المدى، متوسطة برمجة أساس
ریع اسهر على تنفیذ التشالو  والدیوانیةالجبائیة  إعداد مشاریع النصوص ذات الصبغة .6

 العالقة، ذات العمل بها الجاري
 مراعاة مع المحلیةحسابة الدولة والجماعات مإعداد مشاریع النصوص المتعلقة ب .7

 ،واتخاذ كل التدابیر الضروریة لتطبیقها الالمركزیة مقتضیات
 وٕاسنادتمویل الصغیر، مشاریع النصوص المتعلقة بتنظیم نشاط مؤسسات ال إعداد .8

 التراخیص لمؤسسات التمویل الصغیر بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمویل الصغیر،
مراقبة المحاسبین العمومیین فیما له مساس بممارسة المهمة المسندة لهم بمقتضى  .9

  ،القوانین والتراتیب الجاري بها العمل
وزارة الالمحلیة بمشاركة  اإلشراف من الناحیة المالیة على الجماعات العمومیة يتول .10

في الشؤون البلدیة أو الجهویة التي تكون  خاصة الرأي وٕابداء المحلیة بالشؤون المكلفة
  الالمركزیة، مقتضیات مراعاة مع وذلك ماليلها إنعكاس 
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 :خالل من خاصة الخزینة وسیولة العمومي الدین فيالتصرف  يتول .11
 إلى السعي مع التمویالت من نیةالمیزا حاجیات لتغطیة اإلقتراض موارد تعبئة -

 العمومي، الدین دیمومة ضمان
 الخزینة، سیولة في التصرف إحكام -
 المتعلقة المخاطر في والتصرف كلفته على والضغط وآلیاته الدین مصادر تنویع -

 به،
  .الخزینة لرقاع الداخلیة السوق تطویر على العمل -

حسبما هو وارد  ة الدولة للمؤسساتمساعد ،بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنیة ،منح .12
فهي مكلفة  ،ولهذا الغرض .بالنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل
متیازات ستثمار فیما یخص اإلبالخصوص بتنفیذ أحكام مجلة التشجیع على اإل

  ،الجبائیة والمالیة
 ةشاركوالم عامة بصفة التمویلذ السیاسة التي ترسمها الدولة في میدان یوتنف دیتحد .13

األخرى في نطاق  التمویلومؤسسات  المالیة مؤسساتوال البنوك في اإلشراف على
  ،التشاریع والتراتیب الجاري بها العمل

 والمنشئات والمؤسسات والجماعات المصالح مختلف وحسابات تصرف مراقبة .14
اونیة العمومیة والجمعیات والمجامع المهنیة والشركات التع المساهمة ذات أو العمومیة

المركزیة والتعاونیات والهیاكل األخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 
بمساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات المحلیة، وتدقیق حسابات المشاریع الممولة 

 ،بموارد خارجیة، عن طریق هیئة الرقابة العامة للمالیة
ات العمومیة والجماعات المحلیة مراقبة التصّرف في میزانیة الدولة وحسابات المؤسس .15

قتصاد المشترك وبصفة عامة المنظمات التي والمنشآت العمومیة والشركات ذات اإل
من  تطلب بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مساعدة الدولة أو إحدى الجماعات العمومیة

 ،الهیكل المكلف بالرقابة العامة للمالیةخالل 
دولة في المیدان النقدي وفي میدان المالیة السیاسة التي تسلكها ال وتنفیذتسطیر  .16

  : ــب بالمالیة المكلفة الوزارة تقوم حیثالخارجیة وذلك بمشاركة البنك المركزي التونسي 
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النصوص التشریعیة والترتیبیة المتعلقة بالصرف بعد أخذ رأي البنك المركزي  إعداد -
 ،التونسي

 ،تفاقات الدفعإفي إعداد وٕابرام  المشاركة -
 ،تطور میزان الدفوعات مع البنك المركزي التونسي متابعة -
 ،رأي بشأن حركات رؤوس األموال مع الخارجال إبداء -
تفاقات المالیة وفي التفاوض بشأن القروض األجنبیة وضبط في إعداد اإل المشاركة -

 .برامجها
 المعروضة،جتماعیة رأي بشأن كل المسائل ذات الصبغة االقتصادیة أو اإلال إبداء .17
 .المحاسبیة المهن على اإلشرافو  والخاصة العمومیة المحاسبة معاییر إعداد .18

وعالوة عن المشموالت التقلیدیة لمهمة المالیة، أحدثت لجنة وطنیة لدى وزارة المالیة تتولى 
التصرف في األموال والممتلكات العقاریة والمنقولة المعنیة بالمصادرة وتلك التي یتم 

  .األموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غیر مشروعة استرجاعها لفائدة الدولة من
  :وتتمثل مهام هذه اللجنة خاصة في

اتخاذ جمیع اإلجراءات المتعلقة بالحقوق واإللتزامات المرتبطة باألوراق المالیة  -
 والحصص والسندات المعنیة بالمصادرة أو اإلسترجاع،

طة بها والحصص التصرف في محفظة األوراق المالیة والحقوق المرتب -
 والسندات والممتلكات العقاریة والمنقولة المعنیة بالمصادرة واإلسترجاع،

اتخاذ اإلجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجاریة وخاصة لضمان مواصلة  -
 تنفیذها،

اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان المحافظة على السیر العادي للشركات ذات  -
 .أو اإلسترجاع بالمصادرة المساهمات المعنیة
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  :الهیاكل المندرجة ضمن الهیكل التنظیمي للوزارة
 العام، الكاتب .1
 الدیوان، .2
 المشاریع، ومتابعة للتدقیق العامة اإلدارة .3
 العمومي، للتأجیر العامة اإلدارة .4
 للتأمین، العامة الهیئة .5
 الدولة، میزانیة في للتصرف العامة الهیئة .6
 للدیوانة، العامة اإلدارة .7
 للمالیة، العامة الرقابة .8
 لألداءات، العامة اإلدارة .9

 العامة للدراسات والتشریع الجبائي،  اإلدارة .10
 للمساهمات، العامة اإلدارة .11
 للتمویل، العامة اإلدارة .12
 والتوازنات، للموارد العامة اإلدارة .13
 المالي، والتعاون العمومي الدیني العامة للتصرف ف اإلدارة .14
 ألهداف،ا حسب المیزانیة في التصرف وحدة .15
 المالیة، اإلصالحات ومتابعة والدراسات اإلقتصادي الظرف خلیة .16
 والمعدات، والتجهیزات المالیة للشؤون العامة اإلدارة .17
 البشریة، الوسائل في للتصرف العامة اإلدارة .18
 واإلستخالص، العمومیة للمحاسبة العامة اإلدارة .19
 والمالیة، الجبائیة لإلمتیازات العامة اإلدارة .20
 الموظفة، الخارجیة القروض على النفقات تأدیة لمتابعة العامة اإلدارة .21
 الشؤون القانونیة،  وحدة .22
 والخاص، العمومي القطاعین بین للشراكة العامة اإلدارة .23
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  :الهیاكل تحت إشراف الوزارة المكلفة بمهمة المالیة والمتدخلة في برامجها
  للمالیة، الوطنیة المدرسة .1
  ،لمالیةدیوان مساكن أعوان وزارة ا .2
  ،مركز اإلعالمیة لوزارة المالیة .3
  للتأمین، العامة الهیئة .4
  الصغیر، التمویل رقابة سلطة .5
  بالجزائر، والجبائي الجمركي اإلقتصاد معهد .6
  للدیوانة، الطبي المركز .7
 ،الوكالة الوطنیة للتبغ والوقید .8
 ،مصنع التبغ بالقیروان .9

 ،البنك الوطني الفالحي .10
 ،الشركة التونسیة للبنك .11
 ،بنك اإلسكان .12
 ،البنك التونسي للتضامن .13
 ،بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة .14
 ،وكالة الكحول .15
 ،الوكالة التونسیة للتضامن .16
 ،شبكة تونس للتجارة .17
 ،الشركة التونسیة للضمان .18
 ."البنیان" شركة  .19

ه خاصة وتشمل مهمة اإلشراف على المنشآت والمؤسسات العمومیة المذكورة أعال
  :األعمال التالیة

 العامة، والجلسات اإلدارة جلسات محاضر على المصادقة -
 المالیة، القوائم وعلى التقدیریة المیزانیات على المصادقة -
 تنفیذها، ومتابعة لالنتدابات السنوي البرنامج على المصادقة -
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 .األهداف وعقود البرامج عقود على المصادقة -

  .عقود البرامج عبر آلیةاإلشراف  تموفیما یخص البنوك العمومیة، ی

II. ةالمالی مهمة إستراتیجیة: 
 :العام اإلطار .1

اختصت فترة اإلنتقال التي تعیشها تونس بتحوالت عمیقة سواء على الصعید السیاسي أو 
اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو حتى الثقافي آلت إلى ظهور العدید من الرهانات وخاصة في 

  :التي نذكر من بینها ظل مناخ إجتماعي وأمني دقیق
  االجتماعیة، المطالب وتصاعد واالقتصادي المالي الظرف صعوبة 
 عجز المیزانیة وحجم الدین واختالل التوازنات المالیة، تفاقم 
 والبنكي، المالي القطاع هشاشة 
  .االستثمار مناخ في الثقة وتراجع الموازیة والتجارة الضریبي التهرب نسبة ارتفاع 

ه الرهانات في إطار المحیط الدولي والجیوسیاسي المتحرك بدوره خاصة تحت وتتفاقم حدة هذ
ضغط ندرة الموارد والتنافسیة والمقتضیات اإلجتماعیة والمدنیة مما یدفع إلى ضرورة تدعیم 

  .الجهود لتحقیق أهداف الرقي المرجوة على جمیع األصعدة
في ظل مناخ سیاسي دیمقراطي وتطرح هذه الدینامكیة فرصا وٕامكانیات لإلصالح والتطور 

  :دستوریة جدیدة وخاصة منهاومقتضیات 
 الجهات بین والتوازن المستدامة والتنمیة اإلجتماعیة العدالة لتحقیق الدولة سعي 

 الوطنیة، للثروات الرشید واإلستغالل
 الخدمات جودة وٕاحكام اإلدارة في والمساءلة والنجاعة والنزاهة الشفافیة قواعد تكریس 

 المواطن، لفائدة داةالمس
 خدمة في والمساءلة والنجاعة والنزاهة الشفافیة قواعد العمومیة اإلدارة اعتماد تدعیم 

 العام، والصالح المواطن
 ومنصف، عادل جبائي نظام توفیر 
 . االستخالص الضریبة ومقاومة التهرب والغش الجبائیین ضمان 
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 لصرفه الالزمة التدابیر اذواتخ العمومي المال في التصرف حسن على الدولة حرص 
 شأنه من ما وكل الفساد منع على العمل مع الوطني اإلقتصاد أولویات حسب

 .الوطنیة بالسیادة المساس

وقد كرس الدستور والعدید من النصوص القانونیة والترتیبیة الصادرة في الخمس سنوات 
 مة المفتوحة والنزاهة،األخیرة مبادئ الحوكمة على غرار حق النفاذ إلى المعلومة والحوك

  .ا ضمن اإلصالحات المبرمجة في إطار مخطط التنمیة الجدیدمتم إدراجه ناللتی
  

 :المالیة لمهمة اإلستراتیجیة التوجهات .2

الرؤیة الجدیدة لتونس التي تم تحدید معالمها ضمن  على وزارة المالیة إستراتیجیةتبلور ت
هذا وقد . لجانب المالي والجبائي واإلقتصاديالوثیقة التوجیهیة لمخطط التنمیة فیما یخص ا

شرعت وزارة المالیة في إصالحات هیكلیة ذات عالقة بمجال تدخلها على غرار تلك المتعلقة 
  ...بالجبایة والدیوانة وقطاع المالي العمومي والمالیة العمومیة

لى وتتجه هذه اإلصالحات نحو رفع تحدیات الظرف اإلقتصادي الدقیق خاصة بالنظر إ
تفاقم إختالالت المالیة العمومیة وهشاشة القطاع المالي وتراجع الثقة في مناخ األعمال 
واإلستثمار من جهة ولإلستجابة النتظارات المواطنین والمجتمع المدني ومختلف األطراف 

من حیث القدرة على األداء والشفافیة على مختلف لك ذو  ،من جهة أخرى الخارجیة 
  .2014تم أخذها بعین اإلعتبار على مستوى دستور  التي رةمستویات تدخل الوزا

  :وتستجیب اإلصالحات الهیكلیة المذكورة عامة إلى مقتضیات التوجهات اإلستراتیجیة التالیة

 المیزانیة، دیمومة وضمان العمومیة المالیة توازنات في التحكم -1
 المالیة، السیاسات مستوى على أكبر نجاعة إضفاء -2
 .الحوكمة تدعیم -3
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  :التوازنات المالیة العمومیة وضمان دیمومة المیزانیةالتحكم في  -2-1
إن التحدیات والصعوبات اإلقتصادیة التي یشهدها العالم الیوم وتأثیراته المباشرة على 

اإلختالالت  اإلقتصاد الوطني وتوازناته یحمل وزارة المالیة مسؤولیة محوریة في تقییم
ات العامة لضمان دیمومة المالیة العمومیة وحسن توظیف المال المسجلة على مستوى التوازن

  .العام
وقد إنخرطت وزارة المالیة منذ سنوات في إصالحات كبرى شملت عدید القطاعات على 

  .غرار إصالح منظومة التصرف في المالیة العمومیة والقطاع الجبائي والبنكي والمالي
مومیة إلى تركیز منظومة عصریة تستجیب وتهدف اإلصالحات ذات العالقة بالمالیة الع

تمكن من مزید التحكم في التوازنات العامة وتعبئة الموارد وترشید  كما ،لمتطلبات المرحلة
تكریس مبادئ الشفافیة  عالوة على ،النفقات وتحسن مردودیة ونجاعة التصرف العمومي

  .والمصداقیة والمساءلة
  :الیةویمكن بلورة هذا التمشي ضمن المحاور الت

 :خالل من خاصة وذلك الموارد في التحكم تدعیم )أ (
 وٕارساء مخاطره في التصرف آلیات وتحسین العمومي الدین مصادر تنویع -

 المتوسط، المدى على الدین استراتیجیة
 الدولة، القتراض داخلي كمصدر اإلدخار تدعیم -
 المصادرة، واألموال المساهمات في التفویت برنامج تنفیذ في التسریع -
 والدیوانیة، الجبائیة المستحقات استخالص عیمتد -
 األداء، قاعدة توسیع -
 .الجبائي التهرب مقاومة -

 
 :التحكم في التصرف في المیزانیة وذلك خاصة من خالل تدعیم )ب (

 في التصرف منظومة أهداف من هدفا یمثل والذي العمومیة النفقات ترشید -
 المدى متوسطة النفقات أطر اعتماد ذلك ومن ،األهداف حسب المیزانیة
 وتصویبها الدعم منظومة وترشید العام القطاع في األجور كتلة في والتحكم

 .مستحقیها نحو
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 :المالیة السیاسات مستوى على أكبر نجاعة إضفاء -2-2
  :حول المحاور التالیة خصوصاتمت بلورة هذا التوجه  

  العمومیة، البنوك صالبة تدعیم -
ك العمومیة من دور اإلشراف إلى دور دور الدولة على مستوى البنو  تطویر -

  لمحیط التنافسي الذي تنشط فیه،امراعاة  في المساهم
 المالیة والمؤسسات البنكي القطاع طریق عن التمویل بین التوازن تدعیم -

 األخرى، التمویل وأشكال
 الصغیر، التمویل منظومة وتطویر  1المالي اإلدماج عیمتد -
 اإلقتصاد، لدعم الضمان آلیات وتدعیم التمویل شروط تیسیر -
 الدولیة، الممارسات أفضل نحو التأمین قطاع تطویر -
 اإلدخار، تدعیم -
 .اإلئتمانیة والمعلومات الضمان منظومة تدعیم -

  
  :الحوكمة تدعیم -2-3

یعد هذا التوجه اإلستراتیجي توجها ذي البعد األفقي إذ یتعلق بتكریس مبادئ الشفافیة 
على جمیع مجاالت تدخل الوزارة المكلفة بالمالیة وكل  والنزاهة والنجاعة والمساءلة

  . برامجها اإلصالحیة سواء تعلقت بالمستویات التنظیمیة أو الفنیة
  

  :ویمكن بلورة التوجه نحو تدعیم الحوكمة حول المحاور التالیة
 مع أو المهمة مستوى على سواء والتواصل اإلفصاح وقواعد الشفافیة تدعیم -

 األخرى، ارجیةالخ األطراف مختلف
  اإلدارة، أداء نجاعة تدعیم -
  المهمة، مصالح قبل من المسداة الخدمات جودة تدعیم -
  المفتوحة، مةكو الح اعتماد -
  المنظم، باإلقتصاد الموازي القطاع وٕادماج التهریب مقاومة -

                                                 
  .احتیاجاتھمیسمح لكل األفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالیة التي تتناسب مع   يذالوضع ال اإلدماج المالي یعني  1
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  الجبائیة، العدالة إضفاء -
  اآلجال، على والضغط اإلجراءات تبسیط -
  العمومیة، والمنشآت سساتالمؤ  على المالي اإلشراف تدعیم -
 والدیوانیة، الجبائیة ومنها اإلدارة تعصیر -
 اإلفصاح إلى اإلعداد من مراحلها جمیع في المالیة المعلومة جودة تدعیم -

  .والتدقیق
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   :المالیة مهمةبــــــرامــج  -2

 :تّم تقسیم مهّمة وزارة المالیة إلى سّتة برامج تّم ضبطها كما یلي
  

 

  المتدخلة لالهیاك  البرنامج

  الدیوانة :1عدد برنامج
  اإلدارة العامة للدیوانة -
  للدیوانة الطبي المركز -

  الجبایة :2عدد برنامج
  لألداءات العامة اإلدارة -
  الجبائي والتشریع للدراسات العامة اإلدارة -
  والمالیة الجبائیة لإلمتیازات العامة اإلدارة -

  دارة العامة للمحاسبة العمومیة واإلستخالصاإل -  العمومیة المحاسبة:3عدد برنامج

  

  مصالح المیزانیة :4عدد برنامج

  الدولة میزانیة في للتصرف العامة الهیئة -
  اإلدارة العامة للموارد والتوازنات -
  للتأجیر العامة اإلدارة -
  اإلدارة العامة للتدقیق ومتابعة المشاریع الكبرى -
  ألهدافا حسب المیزانیة في التصرف وحدة -
  المالیة اإلصالحات ومتابعة والدراسات اإلقتصادي الظرف خلیة -

  الموظفة الخارجیة القروض على النفقات تأدیة لمتابعة العامة اإلدارة -

  اإلدارة العامة للتصرف في الدین والتعاون المالي -  الدین العمومي :5عدد برنامج

  القیادة والمساندة :6عدد برنامج

  الدیوان -
  ئة الرقابة العامة للمالیةهی -
  البشریة الموارد في للتصرف العامة اإلدارة -
  والمعدات والتجهیزات المالیة للشؤون العامة اإلدارة -
  اإلدارة العامة للبناءات -
  اإلدارة العاّمة للمساهمات -
  اإلدارة العاّمة للتمویل -
  اإلدارة العاّمة للشراكة بین القطاعین العام والخاص -
  واألسالیب واإلعالمیة والتنسیق العام كتب التنظیمم -
  دیوان المساكن ألعوان وزارة المالیة  -
  المدرسة الوطنیة للمالیة -
 وحدة الشؤون القانونیة -
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ӀӀ- میزانیة وزارة المالیة وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط :  
  : 2018تقدیم میزانیة الوزارة لسنة  -1
 

في  2018وزارة المالیة لسنة التصرف والتنمیة وصنادیق الخزینة لتم ضبط نفقات 
  .%1  اإنخفاض قدرهبنسبة أي  2017د سنة .أ 743548د مقابل .أ  735667حدود

  
  )إعتمادات الدفع( حسب البرامج 2018تطور میزانیة الوزارة لسنة 

  )ألف دینار: الوحدة(

 إنجازات البرامج
2016 

  

قانون المالیة 
2017 

  
  

 2018مقترحات 
  

 تطّور إعتمادات الدفع
  

 النسبة المبلغ إعتمادات إعتمادات
 ( %)   الدفع  التعهد 

الدیوانة: 1برنامج عدد   290098 277 968 282 741 282 741 4 773 1,72% 

الجبایة:2برنامج عدد   128479 129 570 143 430 143 430 13 860 10,70% 

ة العمومیةالمحاسب: 3برنامج عدد   202786 197 473 208 718 208 718 11 245 5,69% 

مصالح المیزانیة: 4برنامج عدد   6213 6 279 6 628 6 628 349 5,56% 

العمومي الدین: 5برنامج عدد   1234 1 294 1 286 1 286 -8 -0,62% 

والمساندة قیادةال: 6برنامج عدد   52912 130 864 92 864 92 864 -38 000 -29,04% 

 %1- 781 7- 667 735 667 735 448 743 681722 المجموع
  دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة* 
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  حسب البرامج 2018و 2017تطور میزانیة وزارة المالیة  
  

  
  

 )إعتمادات الدفع(وطبیعة النفقة  حسب البرامج 2018لسنة میزانیة وزارة المالیة  توزیع
  )دینار ألف: الوحدة(

 البرامج
 1برنامج عدد 
 الدیوانة

 2برنامج عدد 
 الجبایة

 3برنامج عدد 
االمحاسبة 
 العمومیة

 4برنامج عدد 
 مصالح المیزانیة

 5برنامج عدد 
 الدین العمومي

 6برنامج عدد 
 المجموع القیادة والمساندة

 طبیعة النفقة

 625667 30364 1260 6474 197718 140740 249111 نفقات التصّرف

 578608 21145 1120 5860 186390 134130 229963 التأجیر العمومي

 40395 3240 140 614 11305 6555 18541 وسائل المصالح

 6664 5979 - - 23 55 607 التدخل العمومي

 110000 62500 26 154 11000 2690 33630 نفقات التنمیة

 735667 92864 1286 6628 208718 143430 282741 المجموع

  دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة* 
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  )إعتمادات الدفع(وطبیعة النفقة  حسب البرامج 2018لسنة میزانیة وزارة المالیة  توزیع 

  
  
  :للوزارة) 2020 -2018(متوسط على المدى التقدیم إطار النفقات  -2

ألف دینار مقابل  735767 قیمة 2018ستبلغ جملة النفقات لمختلف البرامج لسنة 
  %.13 تقدر بـ أي بنسبة تطور 2019ألف دینار خالل سنة  831378
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  للوزارة) 2020- 2018(جدول النفقات على المدى المتوسط 
 )إعتمادات الدفع(التوزیع حسب البرامج  

  )ألف دینار: الوحدة(

 البرنامج

 إنجــــــــــــــازات
قانــــــــــــون 

 مالیــــــــــــةال

  

 تقدیــــــــــرات

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 388328 376537 282741 277968 290098 206071 181977 الدیوانة

 311020 297322 249111 246917 234269 193339 172203 نفقات التصّرف
 77308 79215 33630 31051 55829 12732 4887 نفقات التنمیة

 168682 160650 143430 129570 128479 119675 107207 الجبایة
 162806 155054 140740 126808 125625 117817 106505 نفقات التصّرف

 5876 5596 2690 2762 2844 1858 5595 نفقات التنمیة
 229140 249045 208718 197473 202786 189100 154923 المحاسبة العمومیة

 224188 223785 197718 188312 195807 179973 150906 نفقات التصّرف
 5022 25260 11000 9161 6977 9124 4013 نفقات التنمیة

 2 3 4  صنادیق الخزینة
 8180 8294 6628 6279 6213 5906 256 5 مصالح المیزانیة
 7800 8035 6474 6143 6112 5576 5248 نفقات التصّرف

 380 259 154 136 101 101 8 نفقات التنمیة
 1495 1395 1286 1294 1234 1024 852 الدین العمومي
 1409 1309 1260 1220 1204 1022 849 نفقات التصّرف

 86 86 26 74 30 2 3 نفقات التنمیة
 42503 41053 92864 130864 52912 113765 674552 القیادة والمساندة
 36881 35544 30364 28251 18891 16502 23318 نفقات التصّرف

 5699 5509 62500 102613 34021 97260 651234 نفقات التنمیة
 838328 831378 735667 743448 681722 635541 1124767 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  ):المسؤول عن البرنامج( تقدیم رئیس البرنامج

ماي  04 برنامج الدیوانة منذل ارئیس بن حسن المدیر العام للدیوانةالسید العادل تم تعیین 
2015.  

  :التقدیم العام لبرنامج الدیوانة واستراتیجیته -1
  : شموالتهالتعریف بالبرنامج وهیكلته وم -1.1

  :تعریف البرنامج -1.1.1         
وطني، وتعتبر عنصرا تحتل الدیوانة التونسیة موقعا إستراتیجیا هاما بالنسبة لالقتصاد ال

لذا، فإنها تلعب  .فاعال في مجال التبادل التجاري للبالد التونسیة وموازنة األموال العمومیة
  .دورا كبیرا بالنسبة للتنمیة االقتصادیة للبالد وحمایتها

  
  :الدیوانة التونسیة جهاز إداري تابع لوزارة المالیة منظم حسب

المتعلق بتنظیم وزارة ( 1991أفریل  23المؤرخ في  1991لسنة  556األمر عدد  -
مكلفة بالسهر على تطبیق التشریعات ) المالیة كما تم تنقیحه بالنصوص الالحقة

والقوانین المرتبطة بتحركات األشخاص، البضائع والمنقوالت عند الدخول والخروج من 
  التراب الوطني، 

إلدارة العامة المنظم ل 1994سبتمبر  06بتاریخ  1994لسنة  1845األمر عدد  -
  ، 06/09/2004مؤرخ في  2004لسنة  2128للدیوانة كما تّم تنقیحه باألمر عدد 

  ، 21/12/2004مؤرخ في  2004لسنة  2703واألمر عدد  -
لسنة  772واألمر عدد  01/07/2013مؤرخ في  2013لسنة  2800األمر عدد و  -

جهاز اإلداري الذي أحدث تصورا ورؤیة جدیدة لهذا ال 23/01/2014مؤرخ في  2014
  : وذلك بـ

 ٕادارات مراقبةو  تنظیم اإلدارات المركزیة التي أصبحت تتكّون من إدارات تقنیة ·
  .ٕادارات إسناد ومكاتب مختصةو 

مناطق  07إعادة هیكلة المصالح واإلدارات حسب تقسیم التراب الدیواني إلى  ·
  .جغرافیة تسمى اإلدارات الجهویة بما تشمله من مكاتب حدودیة وجهویة
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  .إحداث المدرسة الوطنیة للدیوانة والمجلس األعلى للدیوانة والرقابة العامة للدیوانة ·
إحداث إدارة حرس دیواني كهیكل مراقبة وحراسة لیغطي كامل التراب الدیواني برا  ·

 .وبحرا
  

  : هیكلة البرنامج - 2.1.1
  :اإلدارة العامة للدیوانة

  :ةّم اإلدارة العامة للدیوانة الهیاكل التالیضت
 مجلس الدیوانة -
 كتابة الدیوانة -
 الرقابة العامة للدیوانة -
إدارات إسناد  4إدارات مراقبة و 4إدارات فنیة و 4: إدارة مركزیة 12(اإلدارات المركزیة  -

 )  مكاتب مختصة  9و
 )إدارات 8(اإلدارات الجهویة  -
 الحرس الدیواني -
 المدرسة الوطنیة للدیوانة -
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 :تاليوذلك طبقا للمخطط ال

 
 
 

  :المركز الطبي للدیوانة
یتولى المركز الطبي تقدیم خدمات متعلقة بالوقایة والتشخیص واإلسعافات اإلستعجالیة 

  .والعالج لفائدة أعوان الدیوانة وأزواجهم وأبنائهم والذین في كفالتهم
  :یشتمل المركز الطبي على

طبیب اختصاصي أول یعّین إدارة فرعیة للشؤون اإلداریة والمالیة والتجهیز یدیرها  -
 .بمقتضى أمر

  .إدارة فرعیة طبیة یدیرها أطباء مختصون -
 .یسیر المركز الطبي للدیوانة مدیر یعّین بمقتضى أمر یتمتع برتبة وامتیازات مدیر للدیوانة
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 :البرنامج مشموالت -3.1.1
  :تضطلع اإلدارة العامة للدیوانة بثالثة مهام رئیسیة  تتمثل في

  :جبائیةالمهمة ال 
تقوم الدیوانة باستخالص المعالیم واآلداءات والرسوم الموظفة على البضائع عند التورید 
والتصدیر لفائدة میزانیة الدولة وأیضا الرسوم شبه الجبائیة لصالح صندوق الدعم أو صنادیق 

 ستخالص الصحیح لتلك المعالیم واآلداءات وتساهموتسهر الدیوانة على ضمان اإل. الحرفیین
  .ب الجبائيفي مقاومة التهرّ 

   
  : المهمة االقتصادیة 

یعتبر الدور االقتصادي للدیوانة امتدادا طبیعیا لدورها الجبائي التقلیدي باعتبار أن المعلوم 
الدیواني إضافة لكونه أداة لتمویل خزینة الدولة فهو كذلك یهدف لحمایة الصناعة الوطنیة 

  .والموارد الفالحیة
االقتصادیة العمیقة للتجارة الدولیة واختیار تونس القتصاد السوق أفضى  غیر أن التحوالت

تطورا في نسق المبادالت التجاریة بما یستدعي من الدیوانة ضرورة معایشة هذه التطورات 
  . وتغییر طرق عملها لتكون في مقدمة الهیاكل التنمویة لالقتصاد التونسي

ى تبسیط اإلجراءات توریدا وتصدیرا وخلق نظم وفي هذا الصدد، تسعى اإلدارة باستمرار إل
دیوانیة اقتصادیة متطورة وتدعیم القدرة التنافسیة للمنتجات ذات المنشأ التونسي، هذا إلى 
جانب تشجیع االستثمار والتصدیر بإرساء عالقة شراكة وتعاون مع المتعاملین االقتصادیین 

وبقدر حرصها على تشجیع . العراقیلوالتشاور معهم حول السبل الكفیلة لرفع التحدیات و 
القدرة التنافسیة لإلنتاج التونسي تسهر الدیوانة على ضمان سالمة التنافس النزیه من 

كما . الممارسات غیر الشرعیة مثل اإلغراق والتقلید إلى جانب مراقبة المواصفات والجودة
لتسهیل اتخاذ ) یرتورید وتصد(تساهم في ضبط اإلحصائیات المتعلقة بالمادة الدیوانیة 

   .القرارات من قبل السلط العمومیة
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  :المهمة األمنیة 
  :وتتمثل في مراقبة حركة البضائع واألموال داخل البالد وعبر الحدود فتسهر على

بضائع  ومخدرات ومصوغ  : مكافحة التهریب عند التصدیر أو التورید بجمیع أنواعه 
  ...وعملة وأعمال فنیة وتحف

  الحیوانیة والنباتیة المهددة باالنقراض،حمایة الثروة  
  .حمایة المستهلك من المواد غیر المطابقة للمعاییر الصحیة ومعاییر السالمة 

  .العامة لعمل الدیوانة اإلستراتیجیة ولهذا، یتّم األخذ بعین االعتبار لهذه المهام في
  

  :إستراتیجیة البرنامج - 2.1
وذلك لمعاضدة جهود خیرة تدعم دورها االقتصادي ما فتئت إدارة الدیوانة في السنوات األ

المؤّسسات في إیجاد موقع لها محلیا ودولیا وبالتالي تحسین جاذبیة تونس لالستثمارات، لذا 
وقد تّم أخذ هذه التوجهات  إلى كل األطراف االقتصادیة ودعمهم، مطالبة باإلصغاءفهي 

ته الحكومة خالل المجلس الوزاري بعین االعتبار في برنامج تعصیر الدیوانة الذي أقر 
بتطویر وتحسین نوعیة الخدمات وتعصیرها ، وذلك  2015سبتمبر  07بتاریخ المضّیق 

من  وتأمین السلسلة اللوجستیة وتسهیل التجارة الدولیة مع الحفاظ على مرونة حركة البضائع
  .)1هدف( تسهیل اإلجراءات الدیوانیةیمّكن من    معلوماتي جدیدعتماد نظام إخالل 

  

وأمام تفاقم ظاهرة التهریب، حیث استغل المهربون الوضع األمني الهش بعد الثورة التي 
، لتكثیف نشاطهم وارتفعت  بذلك عملیات التهریب البرّي على  2011عرفتها البالد سنة 

الحدود اللیبیة والجزائریة والتهریب البحري من المنافذ الحدودیة وخاصة الموانئ البحریة 
تفاع عملیات الغش التجاري باستغالل نظام العبور البري ومنظومة مخازن ومساحات وار 

التسریح الدیواني واستغالل األنظمة الدیوانیة الخاصة بالمستودعات الدیوانیة، مّما أّثر سلبا 
على االقتصاد وذلك بتطّور السوق الموازیة وتسریب البضائع المهّربة بصفة كبیرة في السوق 

العنصر الثاني من برنامج  تعصیر الدیوانة على احتواء المخاطر  قد تّم التركیز في المحلیة و 
  .)2هدف (الغش التجاري والتهریب   والتصدي لظاهرة

 

كما أّن تكّدس البضائع المحجوزة بمستودعات الحجز شّكل عائقا كبیرا أمام سیولة حركة 
دهور قیمتها ودفع للتفكیر بجدیة البضائع وتعّرض بعضها للتلف بحكم طول مّدة مكوثها وت
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سواء بالبیع أو اإلحالة أو اإلتالف  التصّرف في هذه البضائع المحجوزةفي تحسین طرق 
  ).3هدف (
  

ستخالص الدیون المثقلة ال یتّم بالشكل المطلوب مّما أّدى إلى إ ومن ناحیة أخرى تبّین أن
مّما حّتم العمل على الرفع من  نقص في بعض موارد میزانیة الدولة المتأتیة من الدیوانة

  .)4هدف (ستخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها إمردود 
  

كل هذه السلبیات أّدت إلى غلق عّدة مؤّسسات مشّغلة وقّلصت بصفة هامة من نجاعة 
  . االقتصاد التونسي هذا مع ترّدي  نوعیة الخدمات وانعدام الشفافیة على عّدة مستویات

دیوانة من العاجل الوقوف على هذه السلبیات وضرورة تطویر وتحسین نوعیة لذا رأت إدارة ال
حتواء إخدماتها وذلك للمساهمة، كبقیة اإلدارات، في النهوض باالقتصاد حتى تتمّكن من 

المخاطر المنجّرة عن السلبیات التي وقع ذكرها مع الحرص على الحفاظ على مرونة حركة 
یة للمبادالت التجاریة وذلك ببلورة هذه اإلستراتیجیة في شكل البضائع وتأمین السلسلة اللوجست

  .والعمل على تحقیقها أهداف
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  :أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج -2

ولإلخالالت التي تّمت مالحظتها، وفي إطار معالجة  سات معّمقة لواقع إدارة الدیوانةبعد درا 
  :كما یلي مؤشر لقیس األداء 12و ةستراتیجیإأربعة أهداف النقائص، تّم تحدید 

  
 األهداف والمؤشرات

 المؤّشرات األهداف

  :1.0.1 الهدف
 تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع

 للبضائع الدیواني التسریح آجال معدل: 1.1.0.1 المؤّشر

 المعتمدین االقتصادیین المتعاملین  عدد: 2.1.0.1 المؤّشر
 بالتسریح المتعلقةالمادیة اإلجراءات  نسبة: 3.1.0.1 المؤّشر

  الدیواني
 المتعلقة الواب موقع على الخدمات عدد: 4.1.0.1 المؤّشر

 الدیواني بالتسریح

  :2.0.1 الهدف
مكافحة الغش التجاري   والتهریب 

 وتحسین المراقبة

 التجاري الغش من للحدّ  المحاضر عدد: 1.2.0.1 المؤّشر

 التهریب من للحدّ  لمحاضرا عدد:  2.2.0.1 المؤّشر

 المراقبة لوحدات الفعلي التواجد نسبة:  3.2.0.1 المؤّشر

  :3.0.1 الهدف
 تحسین التصّرف في المحجوز

 العلني بالمزاد البیوعات عدد: 1.3.0.1 المؤّشر

 عدد اإلحاالت: 2.3.0.1 المؤّشر

 اإلتالف محاضر عدد: 3.3.0.1 المؤّشر

  :4.0.1 الهدف
 ة استخالص الدیونتحسین نسب

 الممكن المثقلة الدیون استخالص نسبة: 1.4.0.1 المؤّشر
 استخالصها

  بالرفع األذون موضوع التصاریح نسبة: 2.4.0.1 المؤّشر
 بشأنها المستوجبة األداءات دفع یتم لم والتي
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  األداء قیس ومؤّشرات لألهداف ملّخص جدول

  الوحدة  مؤّشرات قیس األداء
  إنجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف 
  : 1.1.0.1المؤّشر 

  معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع
  0.70  0.71  0.72  0.73  0.74  0.75  0.76  یوم

:  2.1.0.1المؤّشر  
 عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین

  24  22  20  18  16  09  09  عدد

: 3.1.0.1المؤّشر  
 متعلقةنسبة المادیة اإلجراءات ال

الدیواني بالتسریح  
  33  32  31  30  29.26  29.26  30  نسبة

  : 4.1.0.1المؤّشر 
  عدد الخدمات على موقع الواب

 الدیواني بالتسریح متعلقةال
  21  20  19  18  17  17  17  نسبة

  یب وتحسین المراقبةمكافحة الغش التجاري والتهر :  2.0.1الهدف  
  : 1.2.0.1المؤّشر

  التجاري الغش من للحدّ  المحاضر عدد
  54500  54000  53500  53000  52866  64642  53867  عدد

:  2.2.0.1المؤّشر  
 عدد المحاضر للحّد من التهریب

  12500  12000  11500  11000  10405  14931  13490  عدد

: 3.2.0.1المؤّشر  
المراقبةنسبة التواجد الفعلي لوحدات   

  51  50  49  48  47  54.04  46.6  نسبة

 
  تحسین التصّرف في المحجوز:  3.0.1الهدف  

  : 1.3.0.1المؤّشر 
  عدد البیوعات بالمزاد العلني

  980  950  900  870  868  791  641  عدد

 
:  2.3.0.1المؤّشر  

 عدد اإلحاالت

  1180  1150  1140  1130  1120  640  553  عدد

: 3.3.0.1المؤّشر  
ضر اإلتالفعدد محا  

  220  210  200  190  180  191  273  عدد
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  تحسین نسبة استخالص الدیون:  4.0.1الهدف 
  : 1.4.0.1المؤّشر 

نسبة تغطیة الدیون المثقلة الممكن 
  استخالصها

  0.110  0.100  0.090  0.080  0.074  0.056  0.01  نسبة

: 2.4.0.1المؤّشر  
نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع 

دفع األداءات المستوجبة  والتي لم یتم
 بشأنها

  نسبة
0.50 

  
0.48  0.53  0.50  0.49  0.48  0.47  

  .2016و  2015سنة إلنجازات تبعا 2019 و 2018و 2017تّم تعدیل تقدیرات سنوات 

  :تقدیم أهداف ومؤّشرات قیس أداء البرنامج - 1.2    
  : تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف         
 :تقدیم الهدف -1 

الت التجاریة على الصعید الدولي إدارة خدمات مكّلفة بتسهیل المبادإّن الدیوانة بصفتها 
ذلك بضمان تبسیط اإلجراءات الدیوانیة وسرعتها بمسایرة متطلبات هذه التحدیات و  ملزمة

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

  .بتعدیل مستوى المراقبة حسب جدیة المخاطر

ویسعى البرنامج إلى تحقیق المادیة اإلجراءات الدیوانیة وتخفیض مّدة مكوث البضائع في 
نوعیة الخدمات المقّدمة وعلى الثقة المواني والمطارات وتنمیة إدارة خدمات ترتكز على 

إسناد صفة المتعامل االقتصادي  وفي نفس هذا السیاق فإن. المبنیة مع األطراف االقتصادیة
  .من خالل توفیر بیئة أعمال أكثر مرونة تنافسیة المؤسسةفي  من شأنه أن یساهم المعتمد

  : مرجع الهدف -2       
اءات والضغط على اآلجال وذلك من خالل تبسیط اإلجر یتنزل هذا الهدف في إطار 

  :فیما یتعلق خاصة بـإلدارة العامة للدیوانة تیجیة اإسترا
  یالت المقدمة لألطراف االقتصادیة،التسه -
  .وثائق وتبسیط اإلجراءاتتقلیص عدد ال -
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  :مبررات اعتماد المؤّشرات -       3

تّم اختیار المؤّشر األول   :معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1المؤّشر  -
ألنه یمكن من تحدید المدة التي تستوجبها عملیة التسریح الدیواني بدایة من تاریخ إیداع 
التصاریح الدیوانیة وصوال إلى تاریخ منح اإلذن بالرفع وبالتالي فإن التحكم في هذه المدة 

  .یساهم بصفة كبیرة في تحقیق الهدف المنشود

تّم اختیار المؤّشر الثاني  :المتعاملین االقتصادیین المعتمدین عدد: 2.1.0.1المؤّشر  -
ألنه یمكن من تحسین نوعیة الخدمات ویساهم بشكل هام في ضمان الشفافیة فهو یهدف 
عبر تحدید  عدد مطالب المتعاملین االقتصادیین الذین  تتوّفر فیهم الشروط الالزمة للتمّتع 

  .باالمتیازات والتسهیالت

تّم  :المتعلقة بالتسریح الدیواني نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة :3.1.0.1المؤّشر  -
اختیار المؤّشر الثالث ألنه یمكن من تبسیط اإلجراءات الدیوانیة وسرعتها وتأمینها واختصار 

  .آجال التسریح الدیواني والضغط على الكلفة وتفادي التنّقل

تّم  :المتعلقة بالتسریح الدیواني الوابعدد الخدمات على موقع : 4.1.0.1المؤّشر  -
موقع الواب لإلدارة العامة للدیوانة حسب تصّور  اختیار المؤّشر الرابع ألنه یمكن من إنجاز

. ف األنشطة وجوانب العمل الدیوانيجدید لشكله ومضمونه حیث تّم العمل على إثرائه بمختل
یث یتضّمن خدمات عدیدة یمكن لذا فهو یساعد على سهولة عملیة اإلبحار والتفاعلیة ح

الحصول علیها فوریا على الخط كما یمّكن الموقع من الحصول على العدید منها عن طریق 
تعمیر المطالب الخاصة بها وٕارسالها إلكترونیا إلى المصلحة المختصة بدراستها والتي تتولى 

  .موافاة طالب الخدمة بالرّد علیها على بریده اإللكتروني

بتسهیل عملیات التسریح الدیواني هناك خدمات على موقع الواب تتعلق  وفیما یتعلق
  ...والقیمة والمنشأ والرمز الدیوانيبالتعریفة 
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  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
  انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:   1.0.1الهدف 

  : 1.1.0.1المؤشر 
  معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع

  
  یوم

0.76  0.75  0.74  0.73  0.72  0.71  0.70  

  :  2.1.0.1المؤشر
 عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین

  
  عدد

09  09  16  18  20  22  24  

  : 3.1.0.1المؤشر
التسریح المتعلقة ب نسبة المادیة اإلجراءات

 .الدیواني
  33  32  31  30  29.26  29.26  30  نسبة

  : 4.1.0.1المؤشر
 بالتسریح المتعلقة عدد الخدمات على موقع الواب

      الدیواني

  
  عدد

  
17  
  

17  17  18  19  20  21  

  :تحسین المراقبةمكافحة الغش التجاري والتهریب و : 2.0.1الهدف 

 :تقدیم الهدف -         1
جاري والتهریب ومزید التصدي لم تفتأ إدارة الدیوانة من إیالء أهمیة كبرى لمكافحة الغش الت

والبضائع ...) تبغ، كحول(للمواد المخّدرة والمقّلدة وكذلك البضائع المختصة بها الدولة 
الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر والعمل على الترفیع من عدد المحاضر في خصوص 

التصریح المغلوط في قیمة  –التصریح المغلوط في نوع البضاعة(المخالفات التجاریة 
...) التورید بدون إعالم –البضاعة  منشأ التصریح المغلوط في أصل البضاعة  –البضاعة 

وما ) عند التورید والتصدیر(وبصفة عامة دعم المراقبة الدیوانیة المتعّلقة بوجوب التصریح 
  .یمكن أن ینجّر عنه من مخالفات تجاریة وصرفیة

م في ظهور إشكال وتقنیات غّش وتهریب إّن تطّور نسق المبادالت التجاریة عبر العالم ساه
ل مكافحة الغّش إدارة الدیوانة مطالبة بتطویر وسائل عملها في مجا یجعل جدیدة، مما

 : والتهریب وذلك بـ
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 .مین التنسیق بین وحدات المراقبةزیادة مراقبة الطرقات وتأ -
 .تحسین طرق استهداف الحاویات والمجرورات -
لى المیدان مع االستغالل األمثل لألجهزة     تحسین توزیع مصالح المراقبة ع -

 ).أجهزة األشعة المتنّقلة مثال(والمعدات ذات التقنیة العالیة 
تدعیم تواجد إدارة الدیوانة على شبكة اإلنترنت والتنسیق والتعاون مع المصالح  -

واإلدارات األخرى وعقد اتفاقیات تعاون مع شركات تعنى بالتصّرف في مواقع 
 .اإلنترنتالبیع عبر 

تدعیم قدرة أعوان الدیوانة وتشریكهم الفعال في دورات تكوینیة مستمّرة   -
ورسكلتهم سواء بالداخل أو بالخارج لیواكبوا عن قرب التطّورات الحاصلة في 

  .التجاري  والتهریب العالم خاصة في مجال مكافحة الغش

  : مرجع الهدف -2

اومة التهریب وٕادماج القطاع الموازي یتنزل هذا الهدف في إطار تدعیم الحوكمة ومق
  . باإلقتصاد المنظم

  :مبررات اعتماد المؤشرات -3

تّم اختیار المؤّشر األول :  عدد المحاضر للحّد من الغش التجاري :1.2.0.1المؤّشر  -
ألنه ذو أهمیة قصوى في قیاس فاعلیة إدارة الدیوانة وتوجهها في مجال مكافحة الغش 

  ).الردع(لتدّخل اإلستباقي ویعكس قدرتها على ا

تّم اختیار المؤّشر الثاني ألنه :  عدد المحاضر للحّد من التهریب :2.2.0.1المؤّشر  -
تهریب بوضع اإلمكانیات المادیة یسمح إلدارة الدیوانة بتعزیز عملها الدؤوب لمكافحة ال

  .الوسائل البشریة على ذّمة مصالح المراقبةو 

یستعمل لقیس التواجد الفعلي : واجد الفعلي لوحدات المراقبةنسبة الت :3.2.0.1المؤشر  -
ویحتسب على أساس المعطیات التي . لمصالح ووحدات الحراسة التابعة للحرس الدیواني
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. تقدمها هذه الوحدات وهي عدد ساعات التواجد الفعلي بدون احتساب عطل الراحة السنویة
  .الشيء الذي یساهم بشكل فعال في مكافحة التهریب

  الوحدة  األداء قیس مؤّشرات
  انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  المراقبة وتحسین والتهریب التجاري الغش مكافحة:  2.0.1  الهدف

: 1.2.0.1المؤّشر
 للحد المحاضر عدد
  التجاري الغش من

  54500  54000  53500  53000  52405  64642  53867  عدد

:  2.2.0.1المؤّشر
 للحد المحاضر عدد
 التهریب من

  عدد
  

13490  
  

14931  
 

12875  
  

 
11000  

  

 
11500  

  

 
12000  

  
12500  

:  3.2.0.1المؤّشر
 الفعلي التواجد نسبة

 المراقبة لوحدات
  47  54.04  46.6  نسبة

 
48  

  

 
49  

  
50  51  

  :تحسین التصّرف في المحجوز:  3.0.1 الهدف
 :تقدیم الهدف -           1

ها للغّش التجاري والتهریب، تقوم مكاتب الدیوانة ووحدات المراقبة بمعاینة في إطار مكافحت
ورفع المخالفات والجنح الدیوانیة المتعّلقة بها مما ینجّر عنه عملیات حجز للبضائع وفي 

  .بعض الحاالت لوسائل النقل التي تّم استعمالها في عملیات الغّش التجاري أو التهریب

ظیم المصالح المختّصة في التصّرف في المحجوز ووضع تطبیقات ولبلوغ هذا الهدف تم تن
  : إعالمیة مالئمة وتكلیف أعوان مختصین وأكفاء لهم القدرة على حسن التصّرف للتمكن من

  التخفیض في كلفة ونفقات التصّرف، -
  تحسین وترفیع عائدات الخزینة، -
  حمایة المستهلك، -
  المعدة إلیداع المحجوز،والمخازن   حسن التصّرف في الفضاءات -
  .دعم المنظمات والجمعیات الخیریة ذات الطابع االجتماعي -
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  :مرجع الهدف -2

  .تدعیم نجاعة أداء اإلدارةإطار یتنزل هذا الهدف في 

  :مبررات اعتماد المؤّشرات -3

ولو بصفة غیر مباشرة المؤشر یعكس : عدد البیوعات بالمزاد العلني :1.3.0.1المؤّشر  -
عملیات الحجز التي تقوم بها مصالح الدیوانة رغم أن هناك  منع أو انخفاض عدد ارتفا

بضائع متخلى (نسبة من البضائع التي تباع بالمزاد العلني لیست موضوع مخالفات دیوانیة 
  ).عنها ومّر على مكوثها بفضاءات ومخازن الدیوانة أكثر من أربعة أشهر

من التحكم في المحجوز بتحدید العدد المؤشر ن یمك: عدد اإلحاالت :2.3.0.1المؤّشر  -
الصحیح لإلحاالت، یكون لإلدارة حریة التصرف وذلك حسب ما تراه صالحا وعلى ضوء 

ففي حالة البت النهائي من طرف المحاكم المختصة أو التخلي . الوضعیة التي تمّر بها
وانة بالمكتب الذي یوجد نهائیا عن البضائع من طرف أصحابها لفائدة اإلدارة فإن قابض الدی

  .به المحجوز یمكنه اقتراح إحالتها إلى جمعیات أو منظمات خیریة أو اجتماعیة

عتبر االنخفاض التدریجي لعدد محاضر ی:  عدد محاضر اإلتالف :3.3.0.1المؤّشر  -
اإلتالف معطى إیجابیا في تعامل إدارة الدیوانة مع المحجوزات بصفة عامة، لكنها وفي 

ربوض الحاویات والمجرورات وحسن (الت تكون ضروریة وذلك لتقلیص تكالیف بعض الحا
التصّرف واستغالل الفضاءات لتخزین وحدات الشحن وٕامكانیة استعمال هذه الوحدات من 

  ).طرف الناقلین البحریین في عملیات أخرى
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  الوحدة  األداء قیس مؤّشرات
  انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  المحجوز في التصرف تحسین:  3.0.1  الهدف

  : 1.3.0.1 المؤّشر
  العلني بالمزاد البیوعات عدد

  980  950  900  870  868  791  641  عدد

  :  2.3.0.1المؤّشر
 اإلحاالت عدد

  1180  1150  1140  1130  1120  640  553  عدد

  : 3.3.0.1المؤّشر
  220  210  200  190  180  191  273  عدد اإلتالف محاضر عدد

  :تحسین نسبة استخالص الدیون:  4.0.1الهدف 
 :تقدیم الهدف -            1

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

  :جعل هذه الدیون مصدر مداخیل لخزینة الدولة  ویتّم ذلك بـ والحرص على

 ،ترتیب وحفظ وتحسین الملفات الخاصة بالدیون المثقلة -
حصر الدیون التي أوشكت على السقوط بموجب التقادم والقیام بمباشرة إجراءات التتّبع  -

 ،القاطعة له
جهویة واإلدارة تأطیر أعضاء خلیة االستخالص على مستوى القباضات واإلدارات ال -

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

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

 .مواصلة أعمال التتبع والتنفیذ إلى حین االستخالص  -
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  : مرجع الهدف -2

  .التحكم في التوازنات المالیة العمومیة وضمان دیمومة المیزانیةیتنزل هذا الهدف في إطار 

  :مبررات اعتماد المؤشرات - 3

 على المؤشر یدل استخالصها الممكن المثقلة الدیون استخالص نسبة :1.4.0.1المؤّشر  -
مدى نجاعة إدارة الدیوانة عند قیامها بمهّمة استخالص الدیون المثّقلة بقباضات الدیوانة، لذا 

  .بة الدیون المثّقلة یعتبر ضروریافإن مزید التركیز واالهتمام بمؤّشر نس

نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع األداءات  :2.4.0.1المؤّشر  -
یمكن من معرفة مدى نجاعة إدارة الدیوانة عند قیامها بمهّمة تصفیة  : المستوجبة بشأنها

  .التصاریح الدیوانیة وبالتالي أخذ اإلجراءات الالزمة إذا كان هذا المؤشر مرتفعا أو في تنامي

  الوحدة  األداء قیس مؤّشرات
  انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  بة استخالص الدیونتحسین نس: 4.0.1 الهدف

  : 1.4.0.1 المؤّشر
 المثقلة الدیون تغطیة نسبة

  استخالصها الممكن

  
  نسبة

  
0.01  

  
0.056  

 
0.074  

  
0.080  

  
0.090  

  
0.100  

  
0.110  

  :2.4.0.1المؤّشر
 األذون موضوع التصاریح نسبة
 األداءات دفع یتم لم والتي بالرفع

 بشأنها المستوجبة

  
  نسبة

  
0.50  

  
0.48  

  
 

0.53 
  

  
0.50  

  
0.49  

  
0.48  

  
0.47  
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   :البرنامجتقدیم أنشطة  -  2.2

 :تتلخص أنشطة البرنامج  لتحقیق القیمة المنشودة للمؤّشر في
  

  

  تقدیرات  المؤّشرات  األهداف
المؤّشر 
2018  

  االعتمادات  األنشطة
  )ملیون دینار(

  : 1.0.1الهدف 
تسهیل عملیات 
التسریح الدیواني 

  للبضائع

  :1.1.0.1المؤّشر 
معدل آجال التسریح 

  الدیواني للبضائع

0.72  
  

مواصلة بذل المجهودات للتحكم في آجال تسریح  البضائع 
  :وذلك بـ) تقلیص المدة(
القیام بحمالت تحسیسیة للضباط المكلفین بدراسة  -

التصاریح من طرف رؤسائهم المباشرین لدعوة أصحاب 
بالوثائق  التصاریح إلتمام إجراءات المعاینات واالستظهار

  الالزمة في اقرب اآلجال
النظر في توقیف احتساب اآلجال بالنسبة للفترة اللیلیة  -

وأیام األحد والعطل والتصاریح موضوع مخالفات وذلك 
بتطویر منظومة إعالمیة لتوقیف احتساب اآلجال خارج 

   (Timer) . التوقیت اإلداري
الضباط اقتناء أجهزة إعالمیة ومستلزماتها بحساب عدد   -

تجهیز األعوان (المكلفین بدراسة التصاریح في كل المكاتب 
  ).إعادة توزیع). (بالمعدات اإلعالمیة لتحسین مردودیة العمل

  لیس له انعكاس مالي
  
  
  

  :2.1.0.1المؤّشر 
عدد المتعاملین 

 االقتصادیین المعتمدین

إعادة تنشیط خلیة دراسة ملّفات طلب التمتع بصفة  -  20
  .ن االقتصادیین المعتمدین المتعاملی

) المالیة وزیرقرار ( الترتیبي النص إصدار على العمل -
 علیه نص الذي المعتمدین االقتصادیین المتعاملین المتعّلق
  . 8 فقرة الدیوانة مجلة من 118 الفصل

القیام بدورات تكوینیة میدانیة في التدقیق القبلي والالحق  -
ل االقتصادي المعتمد بإدارة لتفعیل خلیة إسناد صفة المتعام

  .النظم الدیوانیة في إطار التعاون مع الدیوانة الفرنسیة

  لیس له انعكاس مالي
  
  

نسبة :3.1.0.1المؤّشر
المتعلقة  المادیة اإلجراءات
 بالتسریح الدیواني

 المادیة إجراءات بإتمام الالمادیة الخدمات قائمة توسیع -  31
 والدفع اإلمضاء على المصادقة بعد الدیواني التصریح

  .جدیدة إعالمیة منظومة إحداث بعد االلكتروني

لیس له  انعكاس 
  مالي

  : 4.1.0.1المؤّشر
عدد الخدمات على موقع 

المتعلقة بالتسریح  الواب
 الدیواني

إضافة خدمات أخرى على موقع الواب لإلدارة حسب  -  19
  .الحاجة بعد إحداث مركز اإلعالمیة الجدید

 في وهو المزّود مع الصیانة عقد مشكل حل على العمل -
  .العروض طلب نشر طور

لیس له انعكاس  -
  مالي

في طور نشر  -
  طلب العروض
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: 2.0.1الهدف   
مكافحة الغش 

التجاري والتهریب 
 وتحسین المراقبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : 1.2.0.1المؤّشر
عدد المحاضر للحد من 

 الغش التجاري

  .لمحاضر لردع المخالفینتحریر أكبر عدد ممكن من ا -  53500
إحداث هیكل یكلف بالمراقبة الالحقة  وتوفیر الموارد  -

  ).إعادة توزیع(البشریة والمادیة لذلك  

  لیس له انعكاس مالي
  

  : 2.2.0.1المؤّشر
عدد المحاضر للحد من 

 التهریب

تعزیز أعمال مكافحة التهریب بدعم اإلمكانیات المادیة  -  11500
  .والبشریة

لتعمیم وتوحید اإلجراءات ) 9(المعابر الحدودیة  تهیئة -
ووسائل الحمایة بجمیع المعابر البریة لتحسین ظروف وجودة 

  ).برنامج تعصیر الدیوانة(العمل وتحسین أداء األعوان
  تهیئة المعبر الحدودي بالذهیبة -
تركیز وبناء مقرات اإلدارات الجهویة للدیوانة بكل الوالیات  -

من المتعاملین وتحسین ظروف العمل وتحسین لتقریب اإلدارة 
  المردودیة

بناء أقالیم الحرس الدیواني بجمیع الوالیات لتدعیم تواجد  -
فرق الحرس الدیواني وتوسیع انتشارها للتصدي للتهریب 

 )برنامج تعصیر الدیوانة(واإلرهاب 
بناء مقرات فرق الحرس الدیواني بحساب فرقة بكل  -

شار المیداني للحد من ظاهرة التهریب معتمدیة لتدعیم االنت
  )برنامج تعصیر الدیوانة(
بناء قاعدة دیوانیة بمارث كخط ثاني بهدف التصدي  -

برنامج (لتیارات التهریب واإلرهاب اآلتیة من الجنوب الشرقي 
  )تعصیر الدیوانة

اقتناء وسائل دارجة رباعیة الدفع وسیارات نفعیة وسیارات  -
وسیارات مصفحة وشاحنات لنقل  مصلحة وسیارات مطاردة

البضائع المحجوزة من أماكن الحجز إلى مخازن الحجز 
 ).برنامج تعصیر الدیوانة(
اقتناء شبكة رادویة رقمیة متعددة القنوات لتأمین التواصل  -

والتنسیق بین وحدات المراقبة المركزیة والجهویة من جهة 
هة ثانیة من ج) جیش وداخلیة(والتعاون مع المصالح األخرى 

ولتغطیة المناطق الحدودیة وتأمین سالمة األفراد والمقرات 
  )برنامج تعصیر الدیوانة(
إحداث شبكة اتصال قارة هرتزیة لضمان تدفق ونقل جمیع  -

شبكة (المعطیات والبیانات المتعلقة بعمل المصالح الدیوانیة 
هاتفیة، فاكس، تدفق الصور، المراقبة بالكامیرا، المراقبة 

، اقتناء وذلك لضمان االستقاللیة GPSكانار منظومة بالس
والتحوز على شبكة اتصال خاصة تضمن مجانیة االتصال 
والتواصل مع ضمان النجاعة وسریة االتصاالت وتفعیل 

  ).SINDA mobile(المحمولة " سند"منظومة 
  )برنامج تعصیر الدیوانة(

  
  
  

45  
  
  
5  

240  
  
  

168  
  
  

300  
  
  

15  
  
  

54.9  
  
  
  

31.4  
  
  
  
  

61.75  
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صدریات واقیة، مناظیر ( اقتناء تجهیزات خصوصیة  -
  ...)یة،لیل
  .اقتناء أسلحة وذخیرة -

  
  
5  
  

1.5  
  :  3.2.0.1المؤّشر

نسبة التواجد الفعلي لوحدات 
 المراقبة

 
 
 
 
 
 

  :الرفع من نسبة تواجد وحدات المراقبة المیدانیة  49
 .زیادة ساعات العمل بالوحدات -
 .ات استطالعاقتناء سیار  -
 .انتداب أعوان لتدعیم الرصید البشري -
اقتناء الوسائل مع انتداب أعوان لتدعیم الرصید البشري  -

للرفع من نسبة تواجد وحدات المراقبة المیدانیة وٕاضافة 
  .ساعات العمل بالوحدات

ضمن برنامج اقتناء 
الوسائل الدارجة 

  المشار إلیها أعاله

: 3.0.1الهدف 
ف في تحسین التصرّ 

 المحجوز

  :  1.3.0.1المؤّشر
 عدد البیوعات بالمزاد العلني

  لیس له انعكاس مالي  .العلني بالمزاد البیعالمتعلق ب مراأل إعداد -  900

  :  2.3.0.1المؤّشر
  عدد اإلحاالت

 
 
 
 

1140 
 
 
 
 

    

إحالة كل البضائع القابلة لإلحالة لفائدة الهیاكل المنتفعة  -
 .ات الالزمةبعد الحصول على الموافق

ضمان حسن التصرف في المحجوزات عبر توفیر مقرات  -
مالئمة لتخزینها والتصرف فیها في اآلجال في إطار إنجاز 

 )برنامج تعصیر الدیوانة(مركب الحبیبیة 
  

 لیس له انعكاس مالي
 
 
 
 
 
  

  :  3.3.0.1المؤّشر
  عدد محاضر اإلتالف

فنة والمتضررة دون إتالف البضائع القابلة للتلف أو المتع -  200
  .تأخیر وعلى نفقة صاحب البضاعة

  

  لیس له انعكاس مالي

: 4.0.1الهدف   
تحسین نسبة 

 استخالص الدیون
 المثقلة 

  :  1.4.0.1المؤّشر
نسبة استخالص الدیون 

الممكن   المثقلة
 استخالصها

حث قباض الدیوانة على متابعة استخالص الدیون المثقلة  -  0.090
  .یاعها بالتقادموالحیلولة دون ض

  .تدعیم القباضات بإعادة توزیع األعوان -
اللجوء إلى مأموري المصالح المالیة الستخالص الدیون  -

  .المثقلة
  .إحداث خلیة استخالص الدیون المثقلة بالقباضات -
التفكیر في إحداث منظومة إعالمیة لمتابعة استخالص  -

  .الدیون المثقلة

  لیس له انعكاس مالي
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  :  2.4.0.1رالمؤشّ 
نسبة التصاریح موضوع 
األذون بالرفع والتي لم یتّم 
دفع األداءات المستوجبة 

 بشأنها

  
0.49  

متابعة التصاریح الدیوانیة موضوع إذن بالرفع  -
الستخالصها باللجوء إلى غلق المعرف الجبائي بصفة مؤقتة 

تصاریح دیوانیة بعد  03أو  02في صورة عدم خالص عدد 
  .لرفعصدور اإلذن با

  
  لیس له انعكاس مالي
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  :البرنامج نفقات -3
   :البرنامج میزانیة - 1.3    

مقابل  2018ألف دینار خالل سنة  282741 الدیوانةجملة إعتمادات برنامج تقدر 
 %.1.7 بلغت أي بنسبة تطور 2017ألف دینار خالل سنة  277968

     
  لدیــــوانــــةتطـــّور إعتمادات برنامــــــج ا

  )ردینا ألف:دةالوحـــــــــــــ(                      

 بیان البرنامج

 )2018-2017( نسبة التطور  )2(2018تقدیرات  قانون المالیة إنجازات

2016 
2017 

 عتمادات الدفعإ عتمادات التعهدإ
 ( %)النسبة  المبلغ

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

 %0,9 2194 249111 249111 246917 234269 التصّرف نفقات: العنوان األّول 

 %1,8 4153 229963 229963 225810 215368 التأجیر العمومي

 %9,6- 1959- 18541 18541 20500 18818 وسائل المصالح

 %0,0 0 607 607 607 83 التدخل العمومي

 %8,3 2579 33630 33630 31051 55829 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %8,3 2579 33630 33630 31051 55829 اإلستثمارات المباشرة

 على الموارد العامة للمیزانیة
      

على موارد القروض الخارجیة 
       الموظفة

 التمویل العمومي
      

 على الموارد العامة للمیزانیة
      

على موارد القروض الخارجیة 
       الموظفة

 صنادیق الخزینة
      

 %1,7 4773 282741 282741 277968 290098 مجموع البرنامج
  دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة* 
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  إعتمادات الدفع: حسب طبیعة النفقة 2018الدیوانة لسنة  1توزیع مشروع میزانیة برنامج عدد 
 )ألف دینار:الوحـــــــــــــدة(                        

 
  :2020- 2018ات متوّسط المدى لبرنامج الدیوانة  إطار نفق -  2.3

أما بالنسبة . د.أ 376570ما قدره  2019ستبلغ اإلعتمادات المقدرة لبرنامج الدیوانة لسنة 
 فمن المقدر أن تبلغ اإلعتمادات المرصودة لبرنامج الدیوانة ما قدره 2020لسنة 

  .د.أ388328
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2020-2018تطور إعتمادات برنامج الدیوانة   

( ألف دینار:الوحـــــــــــــدة ) 

 البـیـــان
 إنجــــازات

 قانون المالیة
 تقـــــــــدیرات

2014 2015 2016 
2018 2019 2020 

 م.م.ن.إ م.م.ن.إ م.م.ن.إ 2017
 311020 297322 249111 246917 234269 193339 172203 نفقات التصرف

I - 277775 265813 229963 225810 215368 175110 157033 التأجیر العمومي 

 277775 265813 229963 225810 215368 175110 157033 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
        ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات

        ـ على موارد صنادیق الخزینة
 32571 30902 18541 20500 18818 18054 14029 وسائل المصالح- اا 

 32571 30902 18541 20500 18818 18054 14029 على الموارد العامة للمیزانیةـ 
        ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات

        ـ على موارد صنادیق الخزینة
 674 640 607 607 83 175 1141 التدخل العمومي-ااا

 674 640 607 607 83 175 1141 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
        على موارد صنادیق الخزینةـ 

 77308 79215 33630 31051 55829 12732 4887 نفقات التنمیة

I - 77308 79215 33630 31051 55829 12732 4887 االستثمارات المباشرة 

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

        ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
        زینةـ على موارد صنادیق الخ

        ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة
II - التمویل العمومي 

       
        ـ على الموارد العامة للمیزانیة

        ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
        ـ على موارد صنادیق الخزینة

ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة على 
        موارد الهبات

 388328 376537 282741 277968 290098 206071 177090 1مجموع البرنامج  
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 :البرنامج  رئیس

 31 منذ بایةبرنامج الجرئیس  مهام  المدیر العام لألداءات سامي الزوبیدي السیدولى ت 
  2016أكتوبر 

  :واستراتیجیته جبایةالتقدیم العام لبرنامج ال -1

  : خارطة البرنامج -1.1

  
  

ثالث یشمل هذا البرنامج و برنامج الجبایة على رسم وتنفیذ السیاسة الجبائیة للبالد  عملی
اإلدارة العاّمة لإلمتیازات و عاّمة وهي اإلدارة العاّمة للدراسات والتشریع الجبائي إدارات 

  .الجبائیة والمالیة واإلدارة العاّمة لألداءات
ة للدراسات والتشریع الجبائي أحد الفاعلین في رسم وتنفیذ السیاسة الجبائّیة تعّد اإلدارة العامّ 

بإعتبارها مكّلفة خاّصة بإعداد الدراسات المتعّلقة بالمنظومة الجبائّیة قصد رصد حاجیات 
تطویرها ومالءمتها مع متطّلبات التنمیة وأهداف السیاسة الجبائّیة المرسومة وٕاعداد مشاریع 

یعّیة والترتیبّیة ذات الصبغة الجبائّیة وشرحها ونشرها على مستوى المصالح النصوص التشر 
اإلدارّیة والعموم فضال عن السهر على تذلیل الصعوبات التطبیقّیة للتشریع الجبائي واإلسهام 

  .في تحدیث الجبایة وتكوین األعوان والقضاة والمهنیین في الماّدة الجبائّیة
هي مكلفة خاصة بإعداد مشاریع النصوص فیازات الجبائیة والمالیة أّما اإلدارة العامة لالمت 

المتعلقة  باإلمتیازات الجبائیة والمالیة والمشاركة في دراسة النصوص وتنفیذ اإلجراءات 
الخاصة بالنهوض باإلستثمار والمبادرة الخاصة وٕاعداد الدراسات المتعلقة باإلمتیازات 

ة منح الحوافز ومالءمتها مع أهداف التنمیة االقتصادیة الجبائیة والمالیة قصد تطویر منظوم
كما تساهم اإلدارة العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیة  في تصور ودراسة . واالجتماعیة
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اإلجراءات واإلصالحات الرامیة لمعاضدة مسیرة اإلنفتاح اإلقتصادي في المجاالت الراجعة 
  .بالنظر لوزارة المالیة
تطبیق النصوص التشریعیة والترتیبیة السهر على رة العاّمة لألداءات على ویرتكز عمل اإلدا

وغیرها  اتذات الصبغة الجبائیة ومراقبة ومراجعة قاعدة األداءات والمعالیم والضرائب واألتاو 
المتعلقة بأساس األداء  راءات الجبائیة ومتابعة النزاعاتالخاضعة ألحكام مجلة الحقوق واإلج

ئیة الجزائیة للمحافظة على الدور الفّعال للجبایة في توجیه المجهود التنموي والنزاعات الجبا
وذلك بإتخاذ اإلجراءات الالزمة في إطار إصالح النظام الجبائي وتحسین مردود األداء 
والعمل على تحقیق العدالة الجبائیة بالحّد من ظاهرة التهّرب الجبائي والرفع من مردودیة 

  .ة الجبائیة وترشیدها لتعبئة موارد میزانیة الدولةتدخالت مصالح المراقب
 :  إستراتیجیة البرنامج  -2.1

 ٕواكسائه الجبائي النظام تتمثل إستراتیجیة برنامج الجبایة في تدعیم العدالة الجبائیة وتبسیط
 .الّضریبي التهرب ومكافحة الجبائي الواجب الجبایة ودعم إدارة النجاعة وتعصیر من مزیدا
 حضاریة وحمل جبائیة ثقافة وإرساء المواطن من اإلدارة وتقریب الثقة تعزیزي إتجاه ف وذلك

 مرد من جهة ورفع الجبائي التهرب الجبائي ومكافحة بواجبه االلتزام على باألداء المطالب
  .المراقبة من جهة أخرى مصالح تدخالت ودیة

شاریع إلصالح المنظومة بتنفیذ عدة م مصالح وزارة المالیةقامت وعلى هذا األساس، 
  :الجبائیة وٕاعادة تنظیم وضبط مشموالت مصالحها اإلداریة أهّمها

   ،إصدار مجلة األداء على القیمة المضافة 
إصدار مجلة الضریبة على دخل األشخاص الطبیعیین والضریبة على  

   ،الشركات
  ،إصدار مجلة معالیم التسجیل والطابع الجبائي 
  ،یةإصدار مجلة الجبایة المحل 
  ،إصدار مجلة الحقوق واإلجراءات الجبایة 
  ،اعتماد وسائل االتصال الحدیثة لتیسیر القیام بالواجب الجبائي 
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تنقیح األمر المتعلق بتنظیم وزارة المالیة في مناسبات متتالیة للرفع من مردودیة  
 .مصالح الجبایة

إرساء ب المتعلقةظارات لالنت الكلیة هذه اإلصالحات لإلستجابة تكف لم أهمیتها من بالرغم 
 مما .العدالة الجبائیة وتعبئة موارد میزانیة الدولة  لرفع التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة

 سنة منذ تنفیذه فی وزارة المالیة شرعت مشروع الجبائي، للنظام شاملة مراجعة استوجب
2014 

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

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

 به، المتعلقة الجبائیة واالمتیازات
ü للجماعاتالمالیة  الموارد تدعیم اتجاه في نجاعتها وتحسین تبسیطها :المحلیة الجبایة 

 الجدید، الّدستور مقتضیات مع ومالءمتها المحّلیة
ü باألداء، المطالبین ضمانات ودعم التهّرب من والحد النزیهة المنافسة قواعد دعم 
ü الجبایة، إدارة عمل وطرق وسائل ومالءمة تطویر عبر الجبائیة إدارة تعصیر 
ü االقتصاد  دماجٕوإ  لمستحقیه قصرا تخصیصه تجاهإ في التقدیري النظام مراجعة

 .المنظمة االقتصادیة الدورة ضمن الموازي
 
 :أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج -2
  

  :فيوالمتمثلة لبرنامج التالیة لهداف بهدف تحقیق إستراتیجیة البرنامج ومتابعتها تم إختیار األ
 .تحسین مستوى جودة إسداء الخدمات .1
 .الحد من ظاهرة التهرب الجبائي .2
  .مردودیة تدخالت مصالح المراقبة رفع .3
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  إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین: 1.0.2الهدف  
 :تقدیم الهدف -1

تحسین جودة االستقبال  وتیسیر عملیة القیام   الوقوف على مدى إلىالهدف  رميی
ضوعة على الخط وتیسیر النفاذ خالل تطویر الخدمات الجبایة المو  بالواجبات الجبائیة من

  .علومة الجبائیةإلى الم
  :مرجع الهدف -2

من خالل ضمان  الحوكمةتدعیم التوجه اإلستراتیجي المتعلق بفي إطار الهدف یتنزل هذا  
  . جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح المهمة

  :مبررات اعتماد المؤشرات -3
 2017نة التي تم القیام بها خالل س إلطار القدرة على األداء الذاتي التقییمعملیة  أفضت

  :إلى التغییرات التالیة على مستوى هذا البرنامج
في إتجاه إكسائها صیغة إیجابیة تعبر بصفة أوضح  1.1.0.2.تغییر تسمیة المؤشر 

نسبة األجوبة المؤجلة من قبل مركز اإلرشاد " منعلى تطور القدرة على األداء المنجزة 
سبة األجوبة في الحین على ن"إلى  "الجبائي عن بعد على مطالب إرشادات المواطنین

 ،"مطالب إرشادات المواطنین من قبل مركز اإلرشاد االجبائي عن بعد
یتعلق بإحتساب عدد الخدمات اإلداریة المشمولة بالتطبیقة  جدیدإحداث مؤشر  

تم وضعها طور اإلستغالل بدایة من التي  اإلعالمیة للتصرف في الشهائد الجبائیة
المسلمة  الشهاداتمن توحید نماذج ه التطبیقة وستمكن هذ. 2017شهر جانفي 

إحداث هذا  ویندرج. وتسهیل عملیة متابعتها وتخفیف عبء األعمال المادیة لألعوان
من  نوع 35 إدراجالجبایة الرامي إلى  إدارةالمؤشر ضمن متابعة تقدم تنفیذ برنامج 

 اإلعالمیة قةالتطبی طریق عن الجبائیة المصالح مختلف قبل من مسلمةال الشهادات
 .سنوات 5 غضون في وذلك الشهائد في للتصرف الجدیدة

  :في الهدف أداء قیس مؤشرات تتمثل األساس هذا وعلى
نسبة األجوبة في الحین على مطالب إرشادات المواطنین من قبل  :1.1.0.2 المؤشر - 

 .مركز اإلرشاد االجبائي عن بعد
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   .مطالبین باألداءمعّدل آجال الّرد على عرائض ال :2.1.0.2المؤشر - 
عدد الخدمات اإلداریة المشمولة بالتطبیقة اإلعالمیة للتصرف في  :3.1.0.2المؤشر - 

  .الشهائد الجبائیة
تم إعتماد هذه المؤشرات بالنظر ألهمیة دور اإلدارة في توجیه وٕارشاد المتعاملین معها و 

وتوفیر أحسن ظروف إسداء لحثهم على اإلمتثال التلقائي للقیام بواجباتهم الجبائیة من ناحیة 
قبال والتقلیص في آجال إسداء الخدمات من تالخدمات اإلداریة من خالل تطویر جودة اإلس

  .ناحیة أخرى

 نتائج مؤشرات تحسین مستوى جودة إسداء الخدمات

  الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي : 2.0 2الهدف  
 :م الهدفتقدی -1

نجاعة سیاسة إدارة الجبایة للحد من ظاهرة التهّرب الجبائي  إلى تحقیقهذا الهدف  یرمي
  .وآثارها في دفع المطالبین باألداء إلحترام واجباتهم الجبائیة وحثهم على اإلمتثال التلقائي

  :مرجع الهدف -2
  .المیزانیة دیمومة ضمانو  العمومیة المالیة التوازنات في التحكمیتنزل هذا الهدف في إطار  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قیس أداء 

 إنجازات

2017 

 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

نسبة األجوبة في الحین على مطالب  :1.1.0.2.المؤشر
 100 100 100 97.75 99.84 99.56 97.5  %  إرشادات المواطنین من قبل مركز اإلرشاد االجبائي عن بعد 

معدل آجال الرد على عرائض :  2.1.0.2المؤشر 
 المطالبین باألداء

 یوم

  
استفسارات واردة على اإلدارة العامة  -

  الجبائي للدراسات والتشریع
20 13 14 12 11 10 9 

 14 15 16 17 17 19 19  مطالب انتفاع بامتیازات جبائیة ومالیة -

عدد الخدمات اإلداریة المشمولة :  3.1.0.2المؤشر 
 7 7 8 5 - - -  عدد بالتطبیقة اإلعالمیة للتصرف في الشهائد الجبائیة
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  :مبررات اعتماد المؤشرات -3
عدد نقاط تحسن نسب إیداع التصاریح السنویة بعد تدخل مصالح  :1.2.0.2المؤشر - 

 .المراقبة
 .تطّور عدد محاضر معاینة المخالفات الجبائیة الجزائیة: 2.2.0.2المؤشر - 
  .عملیات المراجعة الجبائیة تطّور عدد: 3.2.0.2المؤشر - 
ه المؤشرات من تحدید مدى نجاعة تدخالت مصالح المراقبة الجبائیة للحد تمكن هذ - 

   :من ظاهرة التهرب الجبائي

  الحد من ظاهرة التهرب الجبائيقیس األداء المتعلقة بمؤشرات   - 

 : هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه تم القیام بالمراجعات التالیة على مستوى مؤشرین إثنین
ü  عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت "  منتغییر تسمیته  تم 1.2.0.2بالنسبة للمؤشر

نقاط تحسن نسب إیداع التصاریح السنویة  عدد"إلى " بعد تدخل مصالح الجبائیة
بعد تدخل مصالح المراقبة في إتجاه إكسائها صیغة إیجابیة تعبر بصفة أوضح 

 .المنجزةعلى تطور القدرة على األداء 
ü  تطّور عدد محاضر معاینة المخالفات الجبائیة :  2.2.0.2مؤشر للبالّنسبة

والسنوات  2018داء المرتقبة لسنة تّم الترفیع في مستوى نتائج قدرة األ :الجزائیة
ویرجع  2016الموالیة بالنظر لنسق التطّور اإلیجابي لنتائج المؤشر خالل سنة 

 .ذلك إلى تحسن ظروف المراقبة المیدانّیة و خاّصة الجانب األمني منها
  

 

 الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2017 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

عدد نقاط تحسن نسب إیداع التصاریح   :1.2.0.2المؤشر 
  قبةالسنویة بعد تدخل مصالح المرا

 20 20 19 18 13.8 12.4 15.7 عدد

تطّور عدد محاضر معاینة المخالفات  : 2.2.0.2المؤشر 
 110.000 105.000 100.000 83.000 97.954 80.596 32.974  عدد الجبائیة الجزائیة

 23.000 22.000 21.000 20.000 11.961 17.000 13.376 عدد تطّور عدد عملیات المراجعة الجبائیة .:3.2.0.2المؤشر 
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 رفع مردودیة تدخالت مصالح المراقبة : 3.0.2الهدف 
 :تقدیم الهدف -1

وجیه تدخالت مصالح المراقبة الجبائّیة نحو القطاعات واألنشطة تیرمي هذا الهدف إلى 
والمطالبین باألداء الذین لم تبلغ مساهمتهم الجبائّیة المستوى المطلوب بالمقارنة مع أهمّیة 

  .وحجم النشاط
  :مرجع الهدف -2

  .نیةالمیزا دیمومة وضمان العمومیة المالیة التوازنات في التحكم یتنزل هذا الهدف في إطار 
  :مبررات اعتماد المؤشرات -3

  .المراقبة الجبائیة مردود: 1.3.0.2المؤشر  - 
  .نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلح: 2.3.0.2المؤشر  - 
موسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات : 3.3.0.2المؤشر  - 

  .ل المحاكم االبتدائیةالتوظیف اإلجباري من قب
 ،بصفة عامة ،لمصالح المراقبة تطور المردود المالي قیس  نسبة تمكن هذه المؤشرات من

من قیس  قدرة هذه المصالح على إقناع المطالب باألداء إلبرام صلح بخصوص عملیات و 
تفادي الشطط عند إعادة ضبط أسس توفیر كافة الضمانات التشریعیة و المراقبة من خالل 

حدید موسط سلسلة نسب المصادقة على كما تمكن هذه المؤشرات من ت .بصفة أخص األداء
 .المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائیة
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 رفع مردودیة تدخالت مصالح المراقبةمؤشرات قیس األداء المتعلقة ب

  :وتجدر اإلشارة إلى أنه تم القیام بالتعدیالت التالیة
  

المتعلق بنسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات  3.3.0.2بالنسبة للمؤشر عدد  ·
إلطار القدرة  الذاتیة مراقبةالالتوظیف اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائیة، تم خالل عملیة 

تغییر تسمیة وطریقة إحتساب هذا المؤشر  2017التي تم إنجازها خالل سنة  على األداء
عوضا عن ) Médiane(لیتم اإلعتماد مستقبال على معدل موسط السلسلة اإلحصائیة 

على المعدل الحسابي لمجموع المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري والمصادق علیها 
مستوى المحاكم االبتدائیة ویعزى هذا التغییر إلى أن طریقة اإلحتساب الجدیدة تعكس بصفة 

ین مختلف المراكز بع نسب المصادقة من قبل المحاكم اإلبتدائیة یأوضح وأدق واقع توز 
 . الجهویة لمراقبة األداءات

 
 
 
 
 
 
  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2017 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

المراقبة  مردود:  1.3.0.2المؤشر 
 الجبائیة

 ملیون
 دینار

1.380 1.407 1.534 1.450 1.700 1.900 2.000 

نسبة  الدفع :  2.3.0.2المؤشر 
 50.0 50.0 45.0 42.0 35.4 35.1 50.6 % مردود الصلح بالحاضر من

موسط سلسلة  :  3.3.0.2المؤشر 
نسب المصادقة على المبالغ المضمنة 

التوظیف اإلجباري من قبل  بقرارات
 المحاكم االبتدائیة

% _ _ 68 70 71 73 75 
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   :البرنامجتقدیم أنشطة  -2.2
  :مالي إنعكاس ذات أنشطة -1.2.2

  )ألف دینار: الوحدة(                                                                                                                                

تقدیرات اعتمادات  األنشطة  الهدف
 2018األنشطة لسنة 

تحسین مستوى  :1.0.2الهدف 
 جودة إسداء الخدمات 

القیام بسبر آراء حول نظام الجودة بمكاتب المراقبة  و  زمواصلة تركی
 115 مدى رضاء المتعاملین مع مكاتب مراقبة األداءات 

 450 تأثیث مصالح المراقبة
 570 صیانة مكاتب مراقبة األداءات تهیئة  و 

الحد من ظاهرة : 2.0.2الهدف 
 التهرب الجبائي

 640 .إضافیة األداءاتمكاتب مراقبة  إحداث
 3350 توسیع  المقرات اإلداریة

رفع مردودیة : 3.0.2الهدف  
 تدخالت مصالح المراقبة

 310 داریةاإلاقتناء  وسائل النقل 
 2850 انتدابات 

 1000 مكتبیة  إعالمیةاقتناء معدات 

  :مالي إنعكاس دون أنشطة -2.2.2
 األنشطة  الهدف

تحسین مستوى  :1.0.2الهدف 
 جودة إسداء الخدمات

حكام عملیات مراجعة التطبیقة اإلعالمیة المخصصة لمتابعة اإلنتفاع باالمتیازات الجبائیة قصد إ
 توسیع التجربة لتشمل شهائد أخرىاإلسناد والمتابعة و 

الحد من ظاهرة : 2.0.2الهدف 
 التهرب الجبائي

طبقا " الجبائيفرقة األبحاث ومكافحة التهرب " إحداث سلك تابع لإلدارة العامة لألداءات یسمى
 .2017من قانون المالیة لسنة  33ألحكام الفصل 

قصد برمجتها ) Scoring(وضع تطبیقة إعالمیة لتحسین انتقاء الملفات حسب أهمیة المخاطر 
 .لمراجعة معمقة أو أولیة

رفع مردودیة : 3.0.2الهدف 
 تدخالت مصالح المراقبة

لمستوى المركزي ومواصلة تركیز وتفعیل اللجان تفعیل لجنة التصرف في المخاطر الجبائیة على ا
 الجهویة

تركیز نظم التبادل الحیني واآللي للمعلومات مع الهیاكل التابعة لوزارة المالیة وٕابرام اتفاقیات مع 
 الهیاكل الحكومیة التابعة لوزارات أخرىفي نفس الغرض

فا أخرى من المطالبین باألداء ومن توسیع میدان منظومة التصریح ودفع األداء عن بعد لیشمل أصنا
 .األداءات والمعالیم األخرى

 تفعیل إدارة المؤسسات المتوسطة على مستوى تونس الكبرى
تفعیل تنظیم إدارة المؤسسات الكبرى بتوسیع صالحیاتها لتشمل المراجعة المعمقة إلى جانب 

 .لنظرالتصرف وٕاسداء الخدمات للمطالبین باألداء الراجعین إلیها با
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          :نفقـــــــات برنامـــــــــج الجبایـــــة -3
  :)الدفع إعتمادات(رنامج الجبایة حسب نوعیة النفقة میزانیة ب - 3-1 

  تّم ضبط مجموع اإلعتمادات المقترحة لنفقات التصّرف والتنمیة لبرنامج الجبایة لسنة
 2017ینار خالل سنة ألف د 129570 ألف دینار مقابل 143430حدود في   2018

  . %10.7أي بنسبة تطّور قدرها 

  "الجبایة "تطور إعتمادات برنامج  
  )ألف دینار: الوحدة(                                                              

 بیان البرنامج

 )2018-2017( نسبة التطور  )2(2018تقدیرات  قانون المالیة إنجازات

2016 
2017 

 اعتمادات الدفع ادات التعهدأعتم
 ( %)النسبة  المبلغ

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

 %11,0 13932 140740 140740 126808 125635 نفقات التصّرف: العنوان األّول 

 %11,6 13929 134130 134130 120201 119043 التأجیر العمومي

 %0,0 0 6555 6555 6555 6544 وسائل المصالح

 %5,8 3 55 55 52 48 خل العموميالتد

 %2,6- 72- 2690 2690 2762 2844 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %2,6- 72- 2690 2690 2762 2844 اإلستثمارات المباشرة

 على الموارد العامة للمیزانیة
      

على موارد القروض الخارجیة 
       الموظفة

 التمویل العمومي
      

 العامة للمیزانیةعلى الموارد 
      

على موارد القروض الخارجیة 
       الموظفة

 صنادیق الخزینة
      

 %10,7 13860 143430 143430 129570 128479 مجموع البرنامج
 دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة* 
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  إعتمادات الدفع: نفقةحسب طبیعة ال 2018لسنة  جبایةال 2توزیع مشروع میزانیة برنامج عدد 
  

 
 

  ).2020-2018" (الجبایة"لبرنامج  متوسط المدىالنفقات  إطار - 3-2
 جملة النفقات ستبلغو ألف دینار  143430بـ  2018قدرت جملة نفقات برنامج الجبایة لسنة 

  .2020ألف دینار سنة  682 168و  2019 ألف دینار سنة 650 160
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2020-2018 الجبایةتطور إعتمادات برنامج   
            )ألف دینار: الوحدة (

 البـیـــان

 إنجــــازات
 قانون المالیة

 تقـــــــــدیرات

2014 2015 2016 
2018 2019 2020 

 م.م.ن.إ م.م.ن.إ م.م.ن.إ 2017

 162806 155054 140740 126808 125635 117817 106505 نفقات التصرف

I - 153588 146274 134130 120201 119043 111890 100910 التأجیر العمومي 

 153588 146274 134130 120201 119043 111890 100910 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 9157 8721 6555 6555 6544 5913 5595 وسائل المصالح- اا 

 العامة للمیزانیة ـ على الموارد
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 التدخل العمومي-ااا
 

14 48 52 55 58 61 

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 5876 5596 2690 2762 2844 1858 702 نفقات التنمیة
I - 2844 1858 702 االستثمارات المباشرة 

    
 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

       
 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات

       
 ـ على موارد صنادیق الخزینة

       
ـ على موارد القروض الخارجیة 

        الموظفة
II - التمویل العمومي 

       
 للمیزانیة ـ على الموارد العامة

       
 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات

       
 ـ على موارد صنادیق الخزینة

       
ـ على موارد القروض الخارجیة 

        الموظفة على موارد الهبات

 168682 160650 143430 129570 128479 119675 107207 2مجموع البرنامج  
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 :رئیسة البرنامج
تّم تعیین الّسیدة حلیمة بحار مدیرة عاّمة للمحاسبة العمومیة واالستخالص رئیسة برنامج  
  .2016منذ نوفمبر  "المحاسبة العمومیة"

 :المحاسبة العمومیة وٕاستراتجیته برنامجالعام ل تقدیمال -1
 :البرنامج تقدیم -1 -1

لتصّرف وٕارساء اآللّیات واإلجراءات برنامج المحاسبة العمومیة، إلى تطویر طرق ا یرمي
الكفیلة بتحسین مهام استخالص الموارد وترشید مسالك تأدیة ودفع النفقات العمومّیة ومسك 

  . وتقدیم الحسابات العمومّیة  وفق معاییر الشفافّیة والدّقة والمصداقّیة

لجوهریة ویرتكز تطبیق برنامج المحاسبة العمومیة على ثالث مجموعات من اإلجراءات ا
  :تتمثل في

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

تطویر منهجیة عقود األهداف والبرامج بین رئیس البرنامج والمتدخلین من المستوى  - 
  الوسیط ثم بین المشرفین من المستوى الوسیط والمتدخلین من المستوى العملي،

  .حوار التصرف في ضبط األهداف والمؤشرات التابعة لها بصفة اعتماد - 

  :ویتولى رئیس برنامج المحاسبة العمومیة
 مالءمة إستراتیجیة البرنامج مع اإلستراتیجیة القطاعیة للحكومة، - 
  قیادة وتنسیق أعمال المتدخلین في تنفیذ البرنامج، - 
ته وتوجیه الخیارات وفق مسؤولیة التصرف في موارد البرنامج ومتابعة تنفیذ میزانی - 

 .اء المرجوةاألنشطة قصد تحقیق أهداف القدرة على األد

مختلف مراحل إعداد وتنفیذ المیزانیة بمعّیة مسؤولي األنشطة  المشاركة في ویعتمد في ذلك
األساسّیة وتفعیل حوار التصرف مع مختلف المتدخلین في البرنامج على المستویین األفقي 

.والعمودي
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  واالستخالص العمومیة للمحاسبة العاّمة لإلدارة المركزیة المصالح ×

  
  البرنامج خارطة
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 واالستخالص العمومیة للمحاسبة العاّمة لإلدارة الخارجیة المصالح
w التونسّیة للبالد العاّمة الخزینة 
w للمصاریف العاّمة األمانة 
w 7( المصاریف أمانات( 
w الجبائي الطابع مستودع 
w المرورّیة المخالفات في ّرفوالتص النداء مركز 

 المالیة والعقوبات والخطایا

 ذات للّدولة المحاسبّیة المراكز
  الوطني االختصاص

 

w 27( الجهوّیة المال أمانات( 
w 24( الجهوّیة المجالس قباضات( 

 االختصاص ذات للدولة المحاسبیة المراكز
 الجهوي

w 347( مالّیة قباضات( 
w 58( بلدّیة قباضات( 

 

 االختصاص ذات للدولة حاسبیةالم المراكز
 المحّلي
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 :العمومیة المحاسبة لبرنامج اإلستراتیجیة التوجهات -2-2

تسعى اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص إلى تدعیم تعبئة موارد الدولة وذلك 
ات المحلیة والحد بضمان توفیر الموارد العمومیة المبرمجة بمیزانیة الدولة ومیزانیة الجماع

 .الّدولة على ثقیال عبئا من االقتراض الذي أصبح یشّكل

كما تساهم اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص في ترشید النفقات العمومیة حیث 
النفقات العمومیة المرخّص فیها بقانون المالیة قصد اإلیفاء بالتزاماتها  تأدیة تعمل على سرعة
قرب اآلجال وذلك بتطویر دور المحاسب العمومي في تأدیة نفقات المیزانیة وتعهداتها في ا

وفق المنظور البرامجي عن طریق مراجعة طرق المراقبة والوثائق المؤّیدة للنفقات والمساهمة 
  . في إعداد تبویب جدید یستجیب لمتطلبات التصرف حسب األهداف

ستخالص بمصالحها المركزیة والخارجیة كما تحرص اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واال
على توفیر معلومة محاسبیة موثوق بها ذات جودة تمكن مستعملیها ومن بینهم مجلس نواب 

هذا . الشعب من االطالع وتقییم االنجازات مقارنة بما تم ترسیمه على مستوى قانون المالیة
لدراسة الرامیة إلى إرساء تواصل اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص إنجاز او 

نظام محاسبي جدید مستمّد من المعاییر العالمّیة یمّكن من اإلدالء في أحسن اآلجال 
بمعلومة محاسبّیة شاملة وموثوق بها وتفصح بشفافّیة عن الوضعّیة المالّیة للهیاكل العمومّیة 

  .ومكاسبها هذا باإلضافة إلى متابعة تنفیذ المیزانّیة

رة العامة للمحاسبة العمومیة واإلستخالص على اإلرتقاء بجودة خدمات كما تسهر اإلدا
القباضات المالیة ومستوى أداء أعوانها إلى مستوى أفضل ودعم قدرتهم على تطبیق مفاهیم 

هم ئاألداء الحدیثة والمتطورة التي تركز على حسن إستقبال المطالبین باألداء وتحقیق رضا
 .إلى خدمة أسرع وأكثر قربا حاجتهمواإلستجابة لطلباتهم ول
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 :أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة ببرنامج المحاسبة العمومیة -2
  :التالیة األهداف العمومّیة المحاسبة لبرنامج اإلستراتیجیة التوجهات عن یتنزل

 المؤشرات  األهداف

ضــــمان تــــوفیر المــــوارد : 1.0.3
ـــــــــةال ـــــــــا مكلف  العامـــــــــة االدارة به

   ستخالصاإلو  العمومیة للمحاسبة

 
 نسبة تحقیق الموارد الجبائیة مقارنة بالتقدیرات: 1.1.0.3 -
  نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة مقارنة بالتقدیرات: 2.1.0.3 -

 
  

ــــات: 2.0.3 ــــة النفق  ســــرعة تأدی
  العمومیة

ـــة لـــدى المحاســـبین : 1.2.0.3 - ـــة النفقـــات العمومی معـــدل آجـــال تأدی
 العمومیین

 مطابقــــــــــــةتحســــــــــــین : 3.0.3
  نسبة حسابات المراكز المحاسبیة المطابقة  : 1.3.0.3 -  بات المراكز المحاسبیةحسا

  معدل مدة االنتظار بالقباضات المالیة: 1.4.0.3 -  تحسین جودة الخدمات: 4.0.3

  :تقدیم أهداف ومؤشرات البرنامج -2-1
 ةالعمومی للمحاسبة العامة االدارة بها مكلفةضمان توفیر الموارد ال :1.0.3 الهدف 

  واالستخالص:ستخالصواإل

 :الهدف تقدیم -1
لضمان توفیر الموارد العمومیة  اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّیة واالستخالص تسعى

  . المبرمجة بمیزانیة الدولة ومیزانیات الجماعات المحلیة
العمومّیة  وتعتبر عملّیة استخالص الّدیون العمومّیة المهّمة األساسّیة لإلدارة العاّمة للمحاسبة

. واالستخالص نظرا لمساهمتها الرئیسّیة في تحقیق المداخیل المبرمجة بمیزانّیة الّسنة
وبالتالي تسعى اإلدارة إلى ضمان توفیر هذه الموارد بتركیز كل اآللیات الالزمة التي تخول 
 للمحاسب العمومي أن یقوم بكّل ما یلزم من إجراءات تؤّدي إلى استخالص المبلغ المضمن

وتختلف مهّمة المحاسب العمومي حسب نوعیة الموارد التي كّلف . بإذن االستخالص
  .استخالص األداءات والمعالیم بصفة فوریة أو استخالص بعنوان دیون مثقلة: بجبایتها

  



 

2018 نوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنةالس المشروع  62  
 

  :مرجع الهدف -2
التحكم في التوازنات المالیة العمومیة وضمان دیمومة یتنّزل هذا الهدف في إطار   

   مان توفیر الموارد العمومیةبضالجانب المتعّلق  ما یخصفیالمیزانیة 
  :عتماد المؤشراتإمبررات  -3

اإلدارة  تسعى: نسبة تحقیق الموارد الجبائیة مقارنة بالتقدیرات: 1.1.0.3لمؤشرا -
لضمان تطّور المداخیل الجبائیة بما یفوق أو یساوي  العاّمة للمحاسبة العمومّیة واالستخالص

وتنقسم هذه المداخیل إلى مداخیل . المبرمجة بمیزانیة الدولة للفترة المعنیةتطّور المداخیل 
فوریة یتم تحصیلها أساسا عن طریق إیداع التصاریح الجبائیة ودیون مثّقلة یتم استخالصها 
بعد اتخاذ مختلف إجراءات التتبع من قبل المحاسب العمومي وذلك قصد تسویة الوضعیات 

 .وتمویل میزانیة الدولةوتفادي تراكم التثقیالت 
  
إن  :نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلیة مقارنة بالتقدیرات: 2.1.0.3المؤشر -

مجهود جبایة الموارد المحلیة أساسي للتصرف المالي الناجع في میزانیات الجماعة المحلیة 
   .السنویةإلیفاء بتعهداتها بما أنه یوّفر الموارد التي تمّكن من ضمان توازناتها المالیة وا
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1 عـــدد جدول         

  الوحدة  الهدف أداء قیس مؤشرات
تقدیرات     اإلنجازات

2017  

  التقدیرات

2014  2015  2016   2018  2019  2020  

نســـــــبة تحقیـــــــق : 1.1.0.3المؤشـــــــر 
  الموارد الجبائیة مقارنة بالتقدیرات

  -  -  -  17170,7 14065,8  14399  14285,4   المبلغ بالملیون دینار

  100  100  100  94,82 85,19 94,12 105,15  )1(نسبة مائویة 

  -  -  -  98,27  94,89 99,97  99,96  )2(نسبة مائویة 

نسبة تحقیـق مـوارد : 2.1.0.3المؤشر 
  الجماعات المحلیة مقارنة بالتقدیرات

  -  -  -  964,5  857,6  813,5  739,7  المبلغ بالملیون دینار

  100 100 100 97  100,79 107,73 108,97  )3(نسبة مائویة 

)4(نسبة مائویة   100  104,5 99  97  -  -  -  

  احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقدیرات األولیة المضمنة بقوانین المالیة األصلیة  تم:      (1)
  التكمیلیة مالیةال بقوانین المضمنة النهائیة بالتقدیرات مقارنة االنجازات مؤشرات احتساب تم:      (2)
  . احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقدیرات األولیة تم:      (3)
 .احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقدیرات النهائیة تم:      (4)
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  :العمومیة النفقات تأدیة سرعة: 2.0.3الهدف 

 :الهدف تقدیم -1

 المرخّص  العمومیة النفقات تأدیة على واالستخالص العمومّیة للمحاسبة العاّمة اإلدارة تعمل
  .مستحقیها إلى اآلجال أسرع في المالیة بقانون فیها

 العمومیة النفقات تنفیذ مهّمة واالستخالص العمومّیة للمحاسبة العاّمة اإلدارة تتولى كما
 المخاطر في التحكم قصد تأدیتها ومسالك النفقات لهذه األمثل التوظیف على وتحرص
 یضمن بما الّدولة دائني خالص آجال تقلیص إلى والّسعي جهة من القانونیة جالاآل واحترام

 آخر تمثل النفقة تأدیة مرحلة أنّ  وباعتبار. أخرى جهة من المالیة بوضعیتهم اإلضرار عدم
 من للحدّ  شاملة، رقابیة مهّمة العمومي المحاسب إلى المشّرع أوكل النفقة، لتنفیذ حلقة

 من تمس اخالالت تشوبها نفقات تأدیة صورة في الخزینة بمصالح األضرار مخاطر
  .صحتها

  :مرجع الهدف -2
 المیزانیة دیمومة وضمان العمومیة المالیة التوازنات في التحكم إطار في الهدف هذا یتنّزل
 .العمومیة النفقات تأدیة بسرعة المتعّلق الجانب یخص فیما

  :عتماد المؤشراتإمبررات  -3

 :لدى المحاسبین العمومیین العمومیة النفقات تأدیة آجال معدل: 1.2.0.3المؤشر -
 بالنسبة( الصرف أوامر على للتأشیر الفعلیة اآلجال معدل احتساب من المؤّشر هذا یمّكن
 وقد. بالصرف اآلمر مصالح قبل من إحالتها تاریخ من ابتداء )العمومیة النفقات لجمیع
 بتأدیة المعني المحاسب إلى الصرف أمر وصول یختار  إدراج المؤشر هذا احتساب تطّلب
 سنة خالل فعال تمّ  وهذا علیها التأشیر وتاریخ" أدب" اإلعالمّیة المنظومة مستوى على النفقة

2015.  
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 األمر على التأشیر ثم الرقابیة األعمال بانجاز مطالب العمومي المحاسب بان العلم مع
 قبل نقص أو إخالل معاینة صورة في ضهرف أو النفقة صّحة ثبوت صورة في بالصرف

 13 في المؤرخ المالیة وزیر بقرار والمحدد المراقبة لفترة المخصص األقصى األجل انتهاء
 على وینبغي. النفقات لباقي بالنسبة یوما 15وبـ التأجیر لنفقات أیام 5 بـ 1986 أكتوبر

 األجل تجاوز عدمو  اآلجال أسرع في النفقة تأدیة على یحرص أن العمومي المحاسب
  .األقصى

2 عـــدد جدول  

  الوحدة  الهدف أداء قیس مؤشرات
 تقدیرات  اإلنجازات

2017  
  التقدیرات

2014  2015  2016   2018  2019  2020  
معــــدل آجــــال : 1.2.0.3المؤشــــر

لـــــدى  تأدیـــــة النفقـــــات العمومیـــــة
  المحاسبین العمومیین

)1(یوم   -  -  ,435 5  5  5  5  

 المحاسب قبل من التأشیر تاریخ وبین بالصرف اآلمر قبل من ومؤیداته بالصرف األمر إحالة ینب الفاصلة اآلجال) : 1(
 العمومي

  :تحسین مطابقة حسابات المراكز المحاسبیة: 3.0.3الهدف 
 :الهدف تقدیم -1

یتمثل دور اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص في توفیر معلومة محاسبیة  
نه یتم إعداد حسابّیات مختلف المراكز المحاسبیة وفق اإلجراءات القانونیة موثوق بها أي أ

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

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

  :مرجع الهدف -2
یتنّزل هذا الهدف في إطار تدعیم جودة المعلومة المالیة في جمیع مراحلها من اإلعداد إلى  

  .اإلفصاح والتدقیق واحترام المعاییر الّدولیة
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  :عتماد المؤشراتإمبررات  -3

یقوم المحاسبون  :اسبیة المطابقةنسبة حسابات المراكز المح :1.3.0.3المؤشر -
العمومیون بمسك حسابات الدولة والجماعات المحلّیة والمؤسسات العمومّیة الخاضعة لمجلة 

  .المحاسبة العمومیة
وتهدف هذه المّهمة إلى مسك حسابیة صحیحة مع العمل على تقلیص األخطاء المجسدة في 

ر عملّیات المراقبة من طرف المصالح الواقع من خالل مقارنة نسبة الحسابات المطابقة إث
الجهوّیة والمركزّیة لمراقبة الحسابات الشهرّیة والسنوّیة المقدمة من المحاسبین العمومیین 

  .مقارنة بالعدد الجملي للحسابات
قباضة مالیة، أمانة مال  (یمكن احتساب هذا المؤشر حسب صنف المركز المحاسبي 

 .)...جهویة،

المحاسبیة المراكز حسابات مطابقة بتحسین متعلقةال األداء قیس مؤشرات  

  الوحدة  الهدف أداء قیس مؤشرات
 تقدیرات  اإلنجازات

2017  
  التقدیرات

2014  2015  2016   2018  2019  2020  
نســــــــــــبة : 1.3.0.3المؤشــــــــــــر 

حســـــــابات المراكـــــــز المحاســـــــبیة 
 المطابقة

نسبة 
  مائویة

86  92,3  91,9  90  91  92  92  

 جودة الخدماتتحسین : 4.0.3الهدف 

 :الهدف تقدیم -1

مستوى تحسین جودة الخدمات المسداة واالرتقاء بأداء اإلدارة إلى لهذا الهدف  تم ضبط
  .تحسین استقبال المواطنین وتقلیص وقت انتظارهم أمام شبابیك القباضاتأفضل من خالل 

  :مرجع الهدف -2
یم جودة الخدمات المسداة من قبل تدعیم نجاعة أداء اإلدارة وتدع یتنّزل هذا الهدف في إطار

   .مصالح المهمة وٕاحترام المعاییر الدولیة
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  :عتماد المؤشراتإمبررات  -3

یعتبر االستقبال المباشر  :نتظار بالقباضات المالیةمعدل مّدة اإل  :1.4.0.3المؤشر -
مة مهّما بالنسبة لمصالحنا إذ نحرص على االقتراب أكثر ما یمكن من المواطن وٕاسداء الخد

بالجودة المطلوبة ویبرز ذلك تواجد قباضات المالیة بكامل تراب الجمهوریة وتوزعها على 
ومن أهّم المؤشرات التي یمكن أن تقیس نجاعة . كافة التجمعات السكنیة واالقتصادیة

خدماتنا هو مؤشر سرعة تأدیتها على مستوى شبابیك القباضات وخاصة تقلیص وقت 
في هذا اإلطار تّم تجهیز أهّم . لى تقدیم خدمة جیدة وسریعةوسعیا إ انتظار المواطنین

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

  .من ناحیة أخرى

الخدمات جودة تحسینب المتعلقة األداء قیس مؤشرات  

  الوحدة  الهدف أداء قیس مؤشرات
 تقدیرات  اإلنجازات

2017  
  التقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
معـــــدل : 1.4.0.3 المؤشـــــر
نتظـــــار بالقباضـــــات مـــــدة اإل 
  المالیة

  5  5  5  6  7  -  -  دقیقة

 تقدیم أنشطة البرنامج -2-2
، تّم برمجة جملة 2018لمحاسبة العمومیة لسنة قصد تحقیق القیم المنشودة ألهداف برنامج ا  

ویبّین الجدول التالي أهّم األنشطة المبرمج تنفیذها لتحقیق . من األنشطة واإلجراءات
: األهداف
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 األهداف/  األهداف
 تقدیرات  المؤشرات  الفرعّیة

  اإلعتمادات  (*)المبرمجة  األنشطة  2018

الهدف األّول 
 ضمان :1.0.3
 مكلفةال الموارد توفیر
 العامة اإلدارة بها

 العمومیة للمحاسبة
   واالستخالص

نسبة : 1.1.0.3المؤشر 
تحقیق الموارد الجبائیة 

  مقارنة بالتقدیرات 
  

 .  حدید مقاییس إلحكام توزیع وتنظیم األعوان بالقباضات المالیةت -  %100
الفوریة  اإلستخالصاتتنظیم ورشات تقییم النتائج المحققة بعنوان  -

یون المثقلة والمضمنة بلوحات القیادة التخاذ التدابیر الضروریة والدّ 
 . لتحسین عملیة االستخالص

تكثیف عملیات تأطیر خالیا االستخالص لترسیخ منهجیة األهداف  -
  .وتقییم أدائهم

ضبط مقاییس تصنیف الفصول غیر القابلة لالستخالص وتفعیل  -
 .إجراءات الطرح بالنسبة لها

مهام تثقیل واستخالص الّدیون الراجعة للجماعات إعادة تنظیم  -
  .المحلیة ووضع منهجیة في االستخالص لتدعیم الّالمركزیة

  
ال یمكن 

تقدیر مبالغ 
  اإلعتمادات

نسبة : 2.1.0.3المؤشر 
تحقیق موارد الجماعات 
 المحلیة مقارنة بالتقدیرات

%100  

 ثانيالهدف ال
سرعة تأدیة  :2.0.3

  النفقات العمومیة

معدل : 1.2.0.3المؤشر
آجال تأدیة النفقات 

 العمومیة
  

تدعیم ل عمل تعلیمات إصدار ،ثر إحداث أسلوب الرقابة المعّدلةإ -  أیام 5
في مجال  سبیةوالمحا بیةالّرقاالعمومي من الناحیة  المحاسبدور 

  .تأدیة النفقات العمومیة

ال یمكن 
تقدیر مبالغ 
  اإلعتمادات

الهدف 
: 3.0.3لثالثّا
 مطابقةین تحس

حسابات المراكز 
  المحاسبیة

نسبة : 1.3.0.3المؤشر 
حسابات المراكز 

 المحاسبیة المطابقة

دراسة إرساء نظام الّرقابة الداخلیة المحاسبیة حسب المعاییر الّدولیة  -  %91
  .من خالل تحلیل وتصنیف المخاطر في المراكز المحاسبیة

المراكز المحاسبیة للّدولة  تنظیم دورات تكوینیة لفائدة أعوان وٕاطارات -
 .والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة في مجال مسك المحاسبة

  

ال یمكن 
تقدیر مبالغ 
  اإلعتمادات

الهدف الثالث 
تحسین : 4.0.3

  جودة الخدمات

 
 

معدل  :1.4.0.3المؤشر 
مدة االنتظار بالقباضات 

  المالیة
  

نظام األسبقیة، بهو (ات تخاذ المستلزمات لضمان جودة الخدمإ -  دقائق 5
 ..)االستقبال، الحضور

 تتصرف إعالمیة بمنظومات المالیة القباضات باقي تجهیز تعمیم -
   االنتظار طوابیر لتنظیم األسبقیة قصاصات في
 تكوین بهدف انتظار مدة أكثر تسّجل التي القباضات شبابیك تحدید -

 .مردودیتهم وتحسین أعوانها
  

  د 45.000



 

2018 السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة المشروع  69  
 

        :فقـــــــات برنامـــــــــج المحاسبة العمومیةن -3
 إعتمادات(میزانیة برنامج المحاسبة العمومیة حسب نوعیة النفقة  - 3-1 
  ):الدفع

. د.أ 208718في حدود  2018تم ضبط میزانیة برنامج المحاسبة العمومیة لسنة 
ون المالیة لسنة مقارنة باإلعتمادات المرصودة بقان% 5,7أي بفارق إیجابي قدره 

برنامج  إعتماداتویبّین الجدول الموالي تطّور . د.أ 197473 والمقدرة بـ 2017
 :2018المحاسبة العمومیة لسنة 

  
  " محاسبة العمومیةال"تطور إعتمادات برنامج  

  )ألف دینار:الوحدة         (                                                                              

 بیان البرنامج

 )2018-2017( نسبة التطور  )2(2018تقدیرات  قانون المالیة إنجازات 

2016 

2017 

 اعتمادات الدفع أعتمادات التعهد

 ( %)النسبة  المبلغ 

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

 %5,0 9406 197718 197718 188312 195807 نفقات التصّرف: العنوان األّول 

 %5,3 9401 186390 186390 176989 184750 التأجیر العمومي

   0 11305 11305 11305 11039 وسائل المصالح

 %27,8 5 23 23 18 18 التدخل العمومي

 %20,1 1839 11000 11000 9161 6977 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %20,1 1839 11000 11000 9161 6977 اإلستثمارات المباشرة

             ى الموارد العامة للمیزانیةعل

على موارد القروض الخارجیة 
             الموظفة

             التمویل العمومي

             على الموارد العامة للمیزانیة

على موارد القروض الخارجیة 
             الموظفة

             صنادیق الخزینة

 %5,7 11245 208718 208718 197473 202786 مجموع البرنامج 
 دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة* 
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  : حسب طبیعة النفقة 2018لسنة  المحاسبة العمومیة 3توزیع مشروع میزانیة برنامج عدد 
  إعتمادات الدفع
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" محاسبة العمومیةال"إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج  -3-2
)20182020-( :  

خـالل . د. أ 208718 قّدرت إعتمادات الّدفع المبرمجة لبرنامج المحاسبة العمومیة بــ
  .2020سنة . د. أ 229140و 2019سنة . د. أ249045 و  2018سنة 

  )ألف دینار: الوحدة(

 البـیـــان

 إنجــــازات
 قانون المالیة

 تقـــــــــدیرات

2014 2015 2016 
2018 2019 2020 

 م.م.ن.إ م.م.ن.إ م.م.ن.إ 2017
 224118 223785 197718 188312 195807 179973 150906 نفقات التصرف

I - 204141 204080 186390 176989 184750 163966 141887 التأجیر العمومي 
 204141 204080 186390 176989 184750 163966 141887 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

               د الذاتیة للمؤسساتـ على الموار 
               ـ على موارد صنادیق الخزینة

 19954 19682 11305 11305 11039 16001 9019 وسائل المصالح- اا 
 19954 19682 11305 11305 11039 16001 9019 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

               ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
               على موارد صنادیق الخزینة ـ

 23 23 23 18 18 6 0 التدخل العمومي-ااا
               ـ على الموارد العامة للمیزانیة
               ـ على موارد صنادیق الخزینة

 5022 25260 11000 9161 6977 9124 4013 نفقات التنمیة
I - 5022 25260 11000 9161 6977 9124 4013 االستثمارات المباشرة 

 5022 25260 11000 9161 6977 9124 4013 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
               ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات

               ـ على موارد صنادیق الخزینة
               ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة

II - التمویل العمومي               
               ـ على الموارد العامة للمیزانیة

               ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
               ـ على موارد صنادیق الخزینة

ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة 
               على موارد الهبات

 2 3 4  صنادیق الخزینة
  3ج  مجموع البرنام

  
 

154923 189100 202786 197473 208718 249045 229140 
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 :رئیس البرنامج 
مهام رئبس  رئیس الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة السید زهیر عطاء اهللاتولى  

  .2014 أكتوبر 30برنامج مصالح المیزانیة منذ 

  :یتهتقدیم البرنامج وٕاستراتج -1
 :خارطة البرنامج -11-

 
 : تقدیم البرنامج 2-1-

 
برنامج مصالح المیزانیة إعداد میزانیة الدولة  خارطةالمدرجة ضمن  الهیاكلتتولى 

ومتابعة تنفیذها في إطار التوازنات العامة للمالیة العمومیة بما یضمن دیمومتها 
  .وذلك في إطار تقدیرات تضبط على المدى المتوسط ،وتماسكها
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  :إستراتجیة البرنامج 3-1-
بدور أساسي في وضع السیاسات االقتصادیة والمالیة " مصالح المیزانیة"یضطلع برنامج 

ویتم ذلك في إطار  .للبالد وضبط تقدیرات میزانیة الدولة والسهر على متابعة تنفیذها
ى أساس برمجة قانون المالیة وباالستناد إلى مخططات التنمیة والمیزان االقتصادي وعل

  .متوسطة المدى
كما یتم إعداد ونشر كل اإلحصائیات والمعطیات المتعلقة بنسق إنجاز وتنفیذ میزانیة 
الدولة سواء على مستوى الموارد أو على مستوى النفقات لیمكن تقییم الفوارق بینها وبین 

  .التقدیرات
ستجیب لتطلعات عد تتلم  یةالتصرف في المالیة العمومیة الحال منظومةباعتبار أن و 

وحاجیات المواطن والمجتمع المدني والسلطة التشریعیة وكذلك للجهاز اإلداري، فقد 
في برنامج طویل المدى إلصالح المنظومة في اتجاه  2013انخرطت تونس منذ سنة 

فافیة تركیز ثقافة جدیدة مبنیة على المردودیة وتحسین األداء والمساءلة في كنف الش
.                                                                  من اإلطار القانوني الحالي المسلمرحلیة ودون ومعتمدا على ا

وبهدف استكمال إرساء الركائز واألسس القانونیة لمنظومة التصرف في میزانیة الدولة 
انیة الجدید حسب األهداف بصفة نهائیة وشاملة، تم إعداد مشروع القانون األساسي للمیز 

الذي یكرس المبادئ العامة واآللیات الجدیدة للتصرف الحدیث في میزانیة الدولة على 
 . غرار الشفافیة والمصداقیة وثقافة المساءلة

ونظرا ألهمیة مشروع القانون األساسي للمیزانیة الجدید باعتباره یمثل دستور المالیة 
امج عمل إلعداد كل ما یتطلبه تطبیق العمومیة، فقد تم االنطالق في تنفیذ خطة وبرن

وغیرها من  أحكامه الجدیدة من وثائق وتبویب وقواعد تصرف ونظام معلوماتي
 .مجلس نواب الشعب قبل، والشروع في تطبیقه حال المصادقة علیه من اإلجراءات

 
  :أساسا على المحاور التالیة برنامج مصالح المیزانیةوترتكز إستراتیجیة 

من خالل تطویر جودة تقدیرات  العمومیة للمالیة العامة توازناتال مزید التحكم في 
 .وواضحةموارد ونفقات الدولة على المدى المتوسط إلعطاء رؤیة شاملة 
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من خالل خاصة تحدید التوازنات المالیة وجدول  العمل على تعبئة موارد الدولة  
مسار التنمیة الجهویة بهدف توظیفها لدعم وترشید النفقات العملیات المالیة للدولة 

 .وتمویل المشاریع ذات القیمة المضافة بالجهات
المتعلقة بالمیزانیة مما یمكن  والبیانات المعطیات كل نشربالشفافیة  تكریسمزید  

لتحقیق األهداف المرسومة ومقارنتها توظیف األموال العمومیة  حسنمن تقییم 
 .بالنتائج المحققة فعلیا

 على إستراتیجیته ولتحقیق البرنامج هذا إطار في لحرصا یتم األساس هذا وعلى 
. اآلجال وفي دقة بكل الجدید األساسي القانون بها جاء التي األحكام تطبیق

  :حول البرنامج أهداف وتتمحور
ü المیزانیة تطویر جودة تقدیرات،   
ü في توفیر ونشر المعطیات تحسین الشفافیة،   
ü قانون األساسي للمیزانیة الجدیدتطبیق أحكام مشروع ال إجراءات تقدم مدى. 

  

  :أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة ببرنامج مصالح المیزانیة -2
  :تقدیم أهداف ومؤشرات قیس األداء -2-1

اإلشارة إلى أنه على أساس عملیة تقییم ذاتي ألهداف ومؤشرات البرنامج تم  تجدر
مصالح المیزانیة والتي إعتماد بعض التغییرات على مستوى أهداف ومؤشرات برنامج 

  :2تتمثل في
  تطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولة  : 1.0.4الهدف  
  تطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة الجدید  : 2.0.4الهدف  
 تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة:  3.0.4الهدف  
 
 
 

                                                 
  .الملحق المتعلق بجدول مقارنة بین أھداف ومؤشرات البرامج قبل وبعد عملیة التقییم الذاتي أنضر  2
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  ءاألدا قیس ومؤّشرات لألهداف ملّخص جدول

::تطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولةتطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولة  :1.0.4لهدف ا     
  :الهدف تقدیم -1

سواء  2011 تمیز الظرف االقتصادي واالجتماعي الذي تعیشه تونس خاصة منذ سنة
بحیث  ،هاعلى المستوى الداخلي أو الخارجي  بعدم االستقرار وتسارع المتغیرات وتواتر 

جعل عملیة ضبط تقدیرات الموارد وتمویل المیزانیة أمرا في غایة الصعوبة وهو ما یفسر 
للقیام  الفوارق بین التقدیرات واالنجازات وحتم اللجوء إلى قوانین مالیة تكمیلیة سنویا

  .بالتعدیالت الضروریة

 الوحدة األهداف والمؤشرات
قانون  إنجازات

 مالیة
2017 

  تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

تطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولة  :1.0.4الهدف   
الفارق بین التقدیرات : 1.1.0.4المؤشر

 واالنجازات في الموارد الجبائیة
% 0.06 0.12 0.70 6.5 6 5 2 

بین التقدیرات  لفارقا: 2.1.0.4المؤشر 
  اتستثمار واالنجازات بالنسبة لنفقات اإل

% - - - - 0.15 0.10 0.08 

تطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة الجدید  :2.0.4الهدف   
نسبة الحسابات : 1.2.0.4المؤشر

نفقاتها مع طبیعة  تتالءمالخاصة التي 
 مواردها

% - - - - 50 80 100 

 إعداد تقدم نسبة: 2.2.0.1 المؤشر
  للنفقات النهائي التبویب

% - - - - 50 80 100 

المعلومات المتعلقة بالمیزانیةتحسین الشفافیة في نشر :3.0.4الهدف   
أجال نشر المعطیات : 1.3.0.4المؤشر

 الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة
 35 40 42 45 42 48 48 یوم

دوریة صدور : 2.3.0.4المؤشر 
 ر الخاصة بمیزانیة الدولة التقاری

 3 3 3 5 3.8 5 4.6 شهر
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ط اإلمكانیات ونظرا لما یكتسیه ضبط  تقدیرات میزانیة الدولة من أهمیة بالغة لضب
والموارد المالیة المتاحة والتي یمكن تعبئتها لتحدید مستوى اإلنفاق وتنفیذ سیاستها 

هدف  ضبطاالقتصادیة واالجتماعیة فـي إطار قـانون المالیة والمیزان االقتصادي، فقد تم 
نزالقات وحفاظا على سالمة التوازنات تالفیا لإل "تطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولة"

  ..المالیة للدولة ودیمومة میزانیة الدولة
  

  :مرجع الهدف -2
 التحكم في توازنات المالیة العمومیة وضمان دیمومة المیزانیة إطاریتنزل هذا الهدف في 

قوانین المالیة األصلیة والتكمیلیة واإللتزام بالمعاییر الدولیة حول  إعداد مشاریعبمناسبة 
  ..جودة ودقة التقدیرات

  :مبررات اعتماد المؤشرات -3
  :سیتم قیس هذا الهدف عن طریق المؤشرات التالیة

تنقسم  :نجازات في الموارد الجبائیةالفارق بین التقدیرات واإل : 1.1.0.4المؤشرـــ 
ویتم التركیز على الموارد . دولة إلى مداخیل جبائیة وأخرى غیر جبائیةالموارد الذاتیة لل

. الجبائیة باعتبارها المناب األهم من الموارد الذاتیة التي تساهم في تمویل میزانیة الدولة
وهو ما یفسر اختیار هذا المؤشر لمتابعة تقییم مدى جودة تقدیرات الموارد الذاتیة والعمل 

ن التقدیرات واالنجازات بما یضمن المحافظة على التوازنات الكبرى على تقلیص الفارق بی
  .للمالیة العمومیة

مناب المداخیل الجبائیة 
  من جملة الموارد الذاتیة

2010  2011  2012  2013  2014  2015  

% 86  81  80  82  91  92  
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إن : ستثماراتالفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات اإل: 2.1.0.4المؤشر ـــ 
من شأنه مومي وانجاز مشاریع وبرامج تنمویة بالجهات الرفع من نسق االستثمار الع

معدالت نمو تمكن من استعادة عافیة االقتصاد الوطني وضمان التوازنات  الترفیع في
وللتقلیص من التفاوت  العامة وتحقیق التنمیة المستدامة بالجهات وخلق فرص للتشغیل

 هاما لقیاسهایعتبر مؤشرا  نجازهاإلذلك فإن أهمیة نفقات االستثمار ومتابعة . الجهوي
 .بقطع النظر عن مصادر تمویلها

  تطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولةب المتعلقة األداء قیس مؤشرات

:تطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة الجدید:  2.0.4الهدف   
  :الهدف تقدیم -1

ع للقانون األساسي باعتبار أن مجلس نواب الشعب یعكف حالیا على النظر في مشرو 
للمیزانیة الجدید للمصادقة علیه، فإنه تم اإلسراع بوضع خطة متكاملة استعدادا 
لتطبیق جمیع ما جاء به من أحكام سواء بالنسبة إلى التي ستدخل حیز التطبیق 

  . مباشرة حال المصادقة علیها أو التي ستدخل بصفة تدریجیة
تطبیق بعض أحكامه التي تعتبر أساسیة وتبعا لذلك، یرمي هذا الهدف إلى متابعة 

  . ودقیقة وتتطلب متابعة خاصة

 

 

 الوحدة 

  قانون إنجازات
 مالیة

2017 

  تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 تطویر جودة تقدیرات میزانیة الدولة : 1.0.4الهدف 
الفارق بین التقدیرات : 1.1.0.4المؤشر

 الموارد الجبائیة نجازات فيواإل
% 0.06 0.12 0.70 6.5 6  5 2 

الفارق بین التقدیرات : 3.1.0.4المؤشر 
  اتنجازات بالنسبة لنفقات االستثمار واإل

% -  -  - - 0.15 0.10 0.08 
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  :مرجع الهدف -2
الدولة تجاه مجلس نواب الشعب والهیئات  إلتزاماتیتنزل هذا الهدف في إطار 

ضمان دیمومة المیزانیة قصد اإلیفاء بالتعهدات واإللتزامات (والمؤسسات الدولیة 
  ). والمحافظة على التوازنات

  :بررات اعتماد المؤشراتم -3
تطبیقها  یتمس الجدید للمیزانیة األساسي بالقانون الواردة األحكام بعضباعتبار أن 

  :لقیس ومتابعة هذا الهدفالتالیین  ینالمؤشر على مراحل، فقد تم ضبط 
 نسبة الحسابات الخاصة التي تتالءم نفقاتها مع طبیعة: 1.2.0.4المؤشر -

شر عدد الحسابات الخاصة في الخزینة وحسابات أموال ویقصد بهذا المؤ : مواردها
من  28 الفصل(المشاركة التي توظف مواردها لتغطیة نفقات ذات صلة بطبیعتها 

  ).مشروع القانون األساسي للمیزانیة الجدید
 15نص الفصل  :نسبة تقدم إعداد التبویب النهائي للنفقات: 2.2.0.4المؤشر  -

لجدید على أن ضبط التبویب التفصیلي لمداخیل القانون األساسي امشروع من 
  .ونفقات الدولة تتم  بقرار من وزیر المالیة

وخالفا للتبویب النهائي الجدید للموارد الذي سیتم اعتماده عند إعداد قانون المالیة 
) المحاسبي+ المیزانیاتي+ البرامجي(، فإن التبویب الجدید للنفقات 2019لسنة 

 ألسباب فنیة مرتبطة خاصة بالنظام حلیة في التطبیقیتطلب آجاال أطول ومر 
لذلك تم اختیار مؤشر نسبة تقدم إعداد التبویب النهائي للنفقات لمتابعة  .المعلوماتي

      ..وتقییم مدى تطبیق أحكام القانون الجدید
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تطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة ب المتعلقة األداء قیس مؤشرات
  الجدید

  

.المعلومات المتعلقة بالمیزانیة تحسین الشفافیة في نشر: 3.0.4الهدف   
  :الهدف تقدیم -1

تتولى مصالح وزارة المالیة وبصفة دوریة نشر جملة من المعطیات واإلحصائیات 
توى تنفیذ المیزانیة من موارد ونفقات وتصرف في المتعلقة بالنتـائج المسجلة على مس

الدین العمومي، ویتم وضعها على البوابة الرسمیة لوزارة المالیة لإلطالع علیها من 
  :ویمكن التذكیر بأهمها .طرف كل المهتمین باألمر

المعیار  اعتماد نشرهافي  یتمو  .تطور الوضع الماليلشهریة البیانات ال -
  .صندوق النقد الدوليل)  NSDD (الخاص لنشر البیانات 

تنفیذ میزانیة الدولة تحوصل النتائج المسجلة علـى المستوى لشهریة النشریة ال -
وتتضمن بـیانات ورسومات تتعلق بتطور المالیة العمومیة . المـوارد والنفقات

التبویب الدولي  حسببالقانون األساسي للمیزانیة وكذلك  واردالتبویب ال حسب
  .GFS)(الدولي  لصندوق النقد

نشره  االنطالق في تم(سنوي حول تطور المالیة العمومیة التقریر نصف ال -
على مدى  نتائج تنفیذ میزانیة الدولة یقدم الذي. )2014ابتداء من سنة 

 الوحدة -
قانون  إنجازات

 مالیة
2017 

  تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

تطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة الجدیدتطبیق مقتضیات أحكام القانون األساسي للمیزانیة الجدید  :2.0.4الهدف   
نسبة الحسابات : 1.2.0.4المؤشر

الخاصة التي تتالئم نفقاتها مع 
  طبیعة مواردها

% - - - - 50 80 100 

 تقدم سبةن:  2.2.0.4 المؤشر
  للنفقات النهائي التبویب إعداد

% 
 

- - - 50 80 100 
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كما یبین اإلجراءات  ،نفس الفترة بعنوان التقدیرات معمقارنتها ل السداسیة
 .العامةتوازنات العلى والتدابیر التي تم اتخاذها قصد المحافظة 

 مارس 26بتاریخ  41وقصد مزید تعزیز الشفافیة خاصة بعد صدور المرسوم عدد 
، ثم في ما بعد القانون إلى الوثائق اإلداریة للهیاكل العمومیة  النفاذالمتعلق بـ 2011

وبالنظر إلى  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 2016سنة  22األساسي عدد 
نس في المبادرة الدولیة لدعم الشفافیة، تسعى الهیاكل المتدخلة في برنامج انخراط تو 

مصالح المیزانیة إلى نشر كل المعطیات اإلحصائیة في آجال مقبولة تمكن 
  .المستعملین من الحصول على معلومة ذات جودة عالیة وفي آجال معقولة

  :مرجع الهدف -2
تجاه المواطن والمجتمع المدني یتنزل هذا الهدف في إطار التزامات الدولة  

وتدعیم الحوكمة من خالل الحرص على جودة  والمؤسسات الدولیة والجهات المانحة
  .المعلومة المالیة في جمیع مراحلها من اإلعداد إلى اإلفصاح والتدقیق

  :مبررات اعتماد المؤشرات -3
  :ذا الهدف تم اختیار هذه المؤشراتلتحقیق ه

  .شر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیةجال نآ: 1.3.0.4المؤشر 
 .دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة: 2.3.0.4المؤشر  

بالمیزانیة المتعلقة المعلومات نشر في الشفافیة بتحسین المتعلقة األداء قیس مؤشرات  

                                                 
  تم تعدیل التقدیرات بالنظر إلى شمولیة المؤشر التقاریر الصادرة الخاصة بمیزانیة الدولة عوضا عن التقریر السداسي  3

 الوحدة -
قانون  إنجازات

 مالیة
2017 

  تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

بالمیزانیةبالمیزانیة  المتعلقةالمتعلقة  المعلوماتالمعلومات  نشرنشر  فيفي  الشفافیةالشفافیة  تحسیینتحسیین  :3.0.4الهدف   
جال نشر المعطیات آ: 1.3.0.4المؤشر

 الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة
 35 40 42 45 42 48 48 یوم

دوریة صدور التقاریر : 2.3.0.4المؤشر 
  3الخاصة بمیزانیة الدولة

 3 3 3 5 3.8 5 4.6 شهر



 

2018 السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة المشروع  82  
 

  :أنشطة البرنامج تقدیم -2.2
تقدیرات   المؤشرات  األهداف

2018  
  االعتمادات  األنشطة

الهدف
 

1.0.4
  :

تطویر
 

جودة
 

تقدیرات
 

میزانیة
 

الدولة
  

 الفارق: 1.1.0.4 المؤشر
 التقدیرات واإلنجازات بین

  الجبائیة في الموارد

 الذي للتنبؤ القیاسي األنموذج إعداد إنهاء 6%
  .التقدیرات في المتدخلة الفرضیات كل یجمع

  

 الشامل المدى متوسط النفقات إطار إعداد    
  والقطاعي

  

 الفارق: 3.1.0.4المؤشر
 التقدیرات واإلنجازات بین

  ستثماراتاإل لنفقات بالنسبة

 المشاریع نجازا لتقدم دوریة متابعة إرساء -  0.15%
 ...)بمعدل(
تقنیات  في ألعوانل تكوینیة دورات تنظیم - 

  ي المشاریعوالتصرف ف التقدیر
ضبط برنامج لزیارات میدانیة للمشاریع  -  

المشاریع (الهامة بالتنسیق مع القطاعات 
  )الكبرى

حول التصرف ومتابعة  إجراءات دلیل إعداد - 
 المشاریع 

 

  

الهدف
 

2.0.4
  :

تطبیق
 

ضیات
مقت

 
أحكام
 

القانون
 

األساسي
 

للمیزانیة
 

الجدید
  

نسبة :  1.2.0.4 المؤشر
تي الحسابات الخاصة ال

تتالءم نفقاتها مع طبیعة 
  مواردها 

مواصلة أشغال فریق العمل المكلف   - % 50
بإصالح  منظومة الحسابات الخاصة 

 .وتدعیمه
 لتقییم الفني التعاون إطار في بدراسة القیام -

 القطاعات وانعكاساتها الصنادیق هذه جدوى
   )USAID( الممولة

 

  

 نسبة: 2.2.0.4 المؤشر
 النهائي التبویب إعداد تقدم

  للنفقات

 بإعداد المكلف العمل فریق أشغال مواصلة -  % 50
  للنفقات النهائي التبویب

االستعانة بخبراء في إطار التعاون الفني  - 
 Expertiseخاصة مع االتحاد األوروبي 
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France)(    
خاصة لفائدة فریق   تكوینیة دورة تنظیم - 

 حول المقاییس العالمیة للتبویب العمل

الهدف
 

3.0.4
  :

تحسین
 

الشفافیة
 

في
 

نشر
 

المعلومات
 

المتعلقة
 

بالمیزانیة
  

آجال : 1.3.0.4المؤشر
الخاصة  نشر المعطیات

  المیزانیة تنفیذ بمتابعة

عقد جلسات دوریة مع اإلدارات المعنیة  -    یوم 42
 15كل ( بتوفیر المعطیات للمتابعة والتنسیق 

 )یوم مثال
 حساباتال بین المقاربة تقاریر ونشر إعداد - 

إطار  في إعدادها یتم التي والمحاسبیة البنكیة
  المتابعة المالیة لتنفیذ المیزانیة

 بنشر المكلفین لألعوان موجه تكوین برنامج - 
 المجال في التقنیة التطورات لمواكبة المعطیات

  

دوریة  :2.3.0.4المؤشر
الخاصة  صدور التقاریر

  الدولة بمیزانیة

ممثل من كل المتدخلین تركیز فریق دائم  -   شهر 3
للنظر في التقاریر لتقییمها والمصادقة علیها 

 . وٕاصدارها في اآلجال
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  :نفقات البرنامج -3
 :نفقات البرنامج -3-1

قدره ما 2018 بعنوان سنة  لبرنامج مصالح المیزانیةتبلغ جملة اإلعتمادات المقترحة 
أي نسبة تطّور تبلغ  2017ل سنة ألف دینار خال 6279ألف دینار مقابل  6628

 : وتتوّزع میزانیة البرنامج حسب نوعیة النفقة كما یلي. 5.6%
 

  مصالح المیزانیة"تطّور إعتمادات برنامج 
 )ألف دینار: الوحدة(

 بیان البرنامج

 )2018-2017( نسبة التطور  )2(2018تقدیرات  قانون المالیة إنجازات

2016 
2017 

 تمادات الدفعاع أعتمادات التعهد
 ( %)النسبة  المبلغ

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

 %5,4 331 6474 6474 6143 6112 نفقات التصّرف: العنوان األّول 

 %5,7 316 5860 5860 5544 5657 التأجیر العمومي

 %19,5 100 614 614 514 455 وسائل المصالح

 %100- 85- 0 0 85 0 التدخل العمومي

 %13,2 18 154 154 136 101 نفقات التنمیة: الثاني العنوان

 %13,2 18 154 154 136 101 اإلستثمارات المباشرة

 على الموارد العامة للمیزانیة
      

على موارد القروض الخارجیة 
       الموظفة

 التمویل العمومي
      

 على الموارد العامة للمیزانیة
      

ة على موارد القروض الخارجی
       الموظفة

 صنادیق الخزینة
      

 %5,6 349 6628 6628 6279 6213 مجموع البرنامج
 دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة* 
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  :حسب طبیعة النفقة 2018لسنة  مصالح المیزانیة 4توزیع مشروع میزانیة برنامج عدد 
 إعتمادات الدفع

  
 

- 2018دى المتوسط لبرنامج مصالح المیزانیةإطار النفقات على الم -2- 3
2020:  

خـالل سـنة . د. أ 6628ـ بـ مصـالح المیزانیـةقّدرت إعتمادات الّدفع المبرمجة لبرنـامج 
  .2020سنة . د. أ 8180و  2019سنة . د. أ 8294 و  2018
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2020-2018تطور إعتمادات برنامج مصالح المیزانیة   

 )ألف دینار: الوحدة( 

 البـیـــان

 نجــــازاتإ
 قانون المالیة

 تقـــــــــدیرات

2014 2015 2016 
2018 2019 2020 

 م.م.ن.إ م.م.ن.إ م.م.ن.إ 2017

 7800 8035 6474 6143 6112 5576 5248 نفقات التصرف

I - 7800 7000 5860 5544 5657 5193 4717 التأجیر العمومي 

 7800 7000 5860 5544 5657 5193 4717 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 1000 950 614 514 455 383 531 وسائل المصالح- اا 

 1000 950 614 514 455 383 531 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ارد صنادیق الخزینةـ على مو 
       

 التدخل العمومي-ااا
   

85 0 85 86 

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
   

85 0 85 86 

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 380 259 154 136 101 330 8 نفقات التنمیة

I - 380 259 154 136 101 330 8 االستثمارات المباشرة 

 للمیزانیةـ على الموارد العامة 
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة
       

II - التمویل العمومي 
       

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 نادیق الخزینةـ على موارد ص
       

ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة على 
        موارد الهبات

 8180 8294 6628 6279 6213 5906 5256 4مجموع البرنامج  
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 :البرنامج ةرئیس

ة رئیس مهمالمدیرة العامة للدین العمومي والتعاون الدولي تولت السیدة كوثر بابیة  
  .2015 جانفي 13برنامج الدین العمومي  منذ 

 :ستراتیجیتهإ و  الدین العموميالتقدیم العام لبرنامج  -1

التعاون المالي اإلدارة الرئیسیة في تحقیق ف في الدین و تمثل اإلدارة العامة للتصر 
ة الخزینالهیئة العامة لمیزانیة الدولة و ن كل من أبرنامج الدین العمومي إال  أهداف

أن ، خاصة و تحقیق أهدافهة یعتبران متدخلین في البرنامج و العامة للبالد التونسی
 تتأثر هاباعتبار  هامزید التحكم فیو المدیونیة هائي للبرنامج یتمثل في متابعة الهدف الن

ذات  أخرىبعوامل ذات العالقة المباشرة بالتصرف في الدین العمومي وعوامل 
  .العالميمومیة والظرف االقتصادي المحلي و القة  بسیاسة المالیة العالع

بهدف االستجابة لحاجیات المیزانیة من موارد االقتراض بالتوازي مع مزید التحكم في 
تتمثل المحاور الرئیسّیة مستوى الدیـن العمومي والتقلیص من المدیونیة، 

  :الستراتیجیات برنامج الدین العمومي في
  ،سدادهتنویع مصادر الدین وآلیاته وآجال  
  ،الضغط على كلفته والمخاطر المتعلقة به 
  ،العمل على تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة 
 .إرساء تصرف نشیط في الدین العمومي 
خارجة نسبیا عن أداء التصرف في الدین رهینة عوامل مختلفة و  المدیونیةبقى تو  هذا

  .العمومي
  :خاصة بـبرنامج الدین العمومي ویعنى 
 ،الطویلمقبول للدین على المدى المتوسط و على مستوى  المحافظة 
 ،متابعة مختلف المخاطر المتعلقة بالدین العمومي 
  .تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة 
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على غرار بالرغم من التطّورات المنجزة في مجال التصّرف في الدین العمومي و 
عة جملة من متابعالمیة متطورة للتصرف في الدین وضبط و إرساء منظومة إ

التعدیالت كذلك و ... متابعة دوریة لسیولة الخزینة المؤشرات ذات العالقة بالدین، و 
المكلف بالتصرف في هیكل المجاالت تدخله، ال یزال و  التي أدخلت على هیكلته

الدین العمومي یسعي إلى اكتساب التقنیات واآللیات المعمول بها عالمیا في مجال 
راتیجیة ضبط إستر النظم والبرمجیات الخاصة به و وتطوی التصرف النشیط في الدین

اعتماد جملة من اإلصالحات و   تطویر الســـوق الداخـلیةواضحة للتصرف في الدین و 
    .لذلك

العمومي بهدف  نشر وثیقة إستراتیجیة الدینومن أبرز هذه اإلصالحات إعداد و 
تهدفة لمؤشرات تحسین احتساب القیم المسطویر التصرف في مخاطر الدین و ت

التعاون المالي ارة العامة للتصرف في الدین و كما أن اإلد .إستراتیجیة الدین العمومي
الخزینة والتي تم إدراجها الرامي إلى إرساء وكالة الدین و تعتزم تنفیذ قرار الحكومة 

 .2020-2016بالبرنامج الوطني لإلصالحات 

 :أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج -2
 :تقدیم أهداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج -2-1

  : تتمثل أهداف البرنامج في
 التحكم في      مخاطره في التحكمو الدین العمومي تحسین التصرف في كلفة  
   المدیونیة مستوى                         تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة 

األداء للبرنامج تماشیا مع محتوى  مؤشرات قیسدر بالذكر أنه تم مراجعة أهداف و یج
وعلى أساس  .2016وثیقة إستراتیجیة الدین العمومي التي تم إعدادها في موفى سنة 

عملیة تقییم ذاتي ألهداف ومؤشرات البرنامج وتماشیا مع محتوى وثیقة إستراتیجیة 
 :الدین العمومي تم إعتماد التغییرات التالیة
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 والتحكم في مخاطرهكلفة الدین العمومي  تحسین التصرف في: 1.0.5الهدف 
 :الهدف تقدیم -1

أولویة من بین  همخاطر التحكم في و  الدین العمومي تحسین التصرف في كلفةیعتبر 
برنامج الدین العمومي الذي یسعى إلى سد حاجیات تمویل میزانیة الدولة  أولویات 

الموازنة بین كلفة من خالل المراوحة بین مختلف مصادر التمویل المتوفرة قصد 
حیث تعد حافظة الدین العمومي آن واحد، المخاطر المتعلقة به في االقتراض و 

كلفته و  كن أن تؤثر سلبا على تطور حجم الدینعرضة لعدید المخاطر التي یم
لى حسن  التصرف في هذه المخاطر یتعین على هیكل الدین العمومي السهر عو 
  : ذلك بـو 

بر الترفیع في مناب الـدین الداخــلي قدر التحكم في مخاطر الصرف ع - 
  ،تنویع عمالت التداین الخارجيو  اإلمكان

التخفیض من مخاطر نسب الفائدة المرتبطة بالقروض ذات نسب الفائدة  - 
 ،المتغیرة

التحكم في مخاطر إعادة التمویل من خالل التمدید في مدة تسدید الدین  - 
  ،وتفادي الدین قصیر المدى

  :الهدف مرجع -2

 دیمومة وضمان العمومیة المالیة التوازنات في التحكمهذا الهدف في إطار  یتنزل 
 مخاطره في التصرف آلیات وتحسین العمومي الدین مصادر تنویعخالل  من المیزانیة
 .المتوسط المدى على الدین إستراتیجیة وٕارساء

  :مبررات اعتماد المؤشرات -3

یمكن هذا المؤشر من  :دین العموميمعدل تكلفة ال:  1.1.0.5المؤشر المؤشر -
  .متابعة تطور كلفة الدین قصد الضغط علیها
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یمكن هذا المؤشر  :مناب الدین الداخلي من الدین العمومي :2.1.0.5المؤشر -
من متابعة تطور مناب الدین الداخلي من الدین العمومي باعتبار أن الدین الداخلي 

  .      یتمیز بأقل مخاطر مقارنة بالدین الخارجي
یمكن هذا المؤشر من  :معدل مدة سداد الدین العمومي :3.1.0.5المؤشر  -

  .متابعة تطور معدل مدة سداد الدین قصد إحكام التصرف في مخاطر إعادة التمویل
: مناب الدین الذي سیتم إعادة تسعیره في غضون سنة :4.1.0.5المؤشر  - 

لذي سیتم إعادة تسعیره في غضون یمكن هذا المؤشر من متابعة تطور مناب الدین ا
 . سنة قصد التقلیص من أخطار  الدین ذي الفائدة المتغیرة

تحسین التصرف في كلفة الدین العمومي والتحكم ب المتعلقة األداء قیس مؤشرات
 في مخاطره

  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قیس أداء 
ت.م.ق إنجازات  

2017 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 تكلفة معدل: 1.1.0.5المؤشر
 العمومي الدین

% 4.3 4 4.2 
  

4.03 4.1 
 
4 
 

4 

 الدین مناب: 2.1.0.5المؤشر
 العمومي الدین من الداخلي

% 39.8 35.2 34.9 30.3 29.3 
 
30 
 

 
 

30 

 مدة معدل: 3.1.0.5المؤشر 
 7≥ 7≥ 7≥  7  6.9  6.9  6.3 سنة  العمومي الدین سداد

 لدینا مناب:  4.1.0.5المؤشر 
 غضون في تسعیره إعادة سیتم الذي
  سنة

% 29.2  33.5  31.7  30  ≥40 ≥40 ≥40 
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  :تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة: 2.0.5الهدف  
  :الهدف تقدیم -1

تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة إلى توفیر التمویالت الالزمة لتغطیة  رميی
اللجوء إلى االقتراض الخارجي تفادي ت المیزانیة من موارد االقتراض و حاجیا

  . باعتبار المخاطر ذات العالقة به

  :الهدف مرجع -2

 دیمومة وضمان العمومیة المالیة التوازنات في التحكمالهدف في إطار  هذایتنزل  
  .المیزانیة

  :مبررات اعتماد المؤشرات -3

 یبرز هذا المؤشر مدى انتظام: عدد المناقصات في السنة: 1.2.0.5المؤشر -
اإلصدارات بالسوق األولیة باستعمال آجال سداد مختلفة تأخذ بعین االعتبار 

  .تسدیدات أقساط الدین العمومي 
یمكن هذا المؤشر من  : حجم التداول في السوق الثانویة: 2.2.0.5المؤشر -

 .إبراز مستوى سیولة السوق الثانویة لرقاع الخزینة وهو دلیل على مدى تطورها
 

  الدولةتطویر السوق المحلیة لسندات ب المتعلقة داءاأل قیس مؤشرات
  

  

مؤشرات قیس أداء 
 الهدف  

 الوحدة
 ت.م.ق إنجازات

2017 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
عدد :1.2.0.5المؤشر

 المناقصات في السنة
 48 48 48 25 23 29 32 مناقصة

حجم :2.2.0.5المؤشر
  التداول في السوق الثانویة

% 20.2  14.9  26.5  28  30  30  30  
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  :تقدیم أنشطة البرنامج -2-2
نما یتطلب اإلعداد إمالیة تذكر،  إعتماداتتتطلب األنشطة المبینة بالجدول الموالي  ال 

 .مالیة مهمة سیقع تحدیدها الحقا اتإعتمادإلرساء وكالة الدین والخزینة إلى 
  

  تقدیرات  المؤشرات  األهداف
 داتاإلعتما األنشطة  2018

 :1.0.5الهدف 
التصرف  تحسین
 الدین في كلفة
التحكم و  العمومي

   همخاطر في 

 معدل: 1.1.0.5 المؤشر
  العمومي الدین كلفة

4.11% 

 مناب :2.1.0.5 المؤشر
 الدین من الداخلي الدین

 العمومي
29.3% 

 المالیة السوق تطویر آلیات تعزیز - 
  الداخلیة

 معدل :3.1.0.5 المؤشر
  العمومي الدین سداد مدة

  سنوات 7≤
 القروض تسدید أجال بینالمباعدة  -

 األسواق على قروض إصدار و الجدیدة
  .أمكن ما المدى طویلة العالمیة

مناب : 4.1.0.5 المؤشر
الدین الذي سیتم إعادة 
  تسعیره في غضون سنة

30% 
 نسب لتثبیت التغطیة آلیات استعمال - 

  العائمة الفائدة

: 2.0.5الهدف 
 السوق ویرتط

 لسندات المحلیة
  الدولة

عدد  :1.2.0.5 المؤشر
  المناقصات في السنة

 مناقصة 48

 المناقصات سرعة و شفافیة تأمین -
  للغرض الكترونیة منظومة بإرساء

حجم  :2.2.0.5 المؤشر
  الثانویة السوق في التداول

تطبیق كراس الشروط الجدید  مراقبة -  30%
  .خزینةال رقاع في بالمختصین الخاص
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  :نفقات البرنامج -3
 :میزانیة البرنامج -3-1
 

 1286ما قدره  2018لسنة  العمومي الدینجملة اإلعتمادات المقترحة لبرنامج  تبلغ
تقدر                إنخفاضنسبة بأي  2017ألف دینار خالل سنة  1294 لألف دینار مقاب

  .%0.6 بـ
  :فقة كما یليوتتوّزع میزانیة البرنامج حسب نوعیة الن

  

  تطور إعتمادات برنامج الدین العمومي
  )ألف دینار: الوحدة( 

 بیان البرنامج

 )2018-2017( نسبة التطور  )2(2018تقدیرات  قانون المالیة إنجازات

2016 
2017 

 اعتمادات الدفع أعتمادات التعهد
 ( %)النسبة  المبلغ

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

 %3,3 40 1260 1260 1220 1204 نفقات التصّرف: ل العنوان األوّ 

 %3,7 40 1120 1120 1080 1100 التأجیر العمومي

 %0,0 0 140 140 140 104 وسائل المصالح

 التدخل العمومي
      

 %64,9- 48- 26 26 74 30 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %64,9- 48- 26 26 74 30 اإلستثمارات المباشرة

 لموارد العامة للمیزانیةعلى ا
      

على موارد القروض الخارجیة 
       الموظفة

 التمویل العمومي
      

 على الموارد العامة للمیزانیة
      

على موارد القروض الخارجیة 
       الموظفة

 صنادیق الخزینة
      

 %0,6- 8- 1286 1286 1294 1234 مجموع البرنامج
  

  .وارد الّذاتیة للمؤسسات العمومیةدون إعتبار الم  *
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  :حسب طبیعة النفقة 2018لسنة  الدین العمومي  5توزیع مشروع میزانیة برنامج عدد 

  إعتمادات الدفع

 
 

  :لبرنامج  الدین العمومي 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  -3-2
مقابل جملة   2017لسنة أد  1294لبرنامج الدین العمومي تعهد بلغت جملة إعتمادات ال

من جملة %  0.6 ستبلغ إنخفاضبنسبة  أي 2018لسنة أد  1286إعتمادات قدرت بـ 
 .2017اإلعتمادات المرسمة بعنوان سنة 
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2020 - 2018 الدین العموميتطور إعتمادات برنامج    
 ( ألف دینار: الوحدة  )  

 البـیـــان

 إنجــــازات
 قانون المالیة

 تقـــــــــدیرات

2014 2015 2016 
2018 2019 2020 

 م.م.ن.إ م.م.ن.إ م.م.ن.إ 2017

 1409 1309 1260 1220 1204 1022 850 نفقات التصرف

I - 1163 1153 1120 1080 1100 949 799 التأجیر العمومي 

 1163 1153 1120 1080 1100 949 799 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 160 156 140 140 104 73 51 وسائل المصالح- اا 

 160 156 140 140 104 73 51 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 التدخل العمومي-ااا
     

86 86 

 الموارد العامة للمیزانیة ـ على
     

86 86 

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 86 86 26 74 30 2 3 نفقات التنمیة

I - 86 86 26 74 30 2 3 االستثمارات المباشرة 

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة
       

II - التمویل العمومي 
       

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة على 
        موارد الهبات

 1495 1395 1286 1294 1234 1024 853 5مجموع البرنامج  
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:رئیس البرنامج  

رئیس برنامج " مهمة كاتب عام وزارة المالّیةعبد الرحمان الخشتالي السّید  تولى 
.2017أفریل  15منذ " القیادة والمساندة  

 :واستراتیجیتهلمساندة القیادة وابرنامج ل العام تقدیمال -1
 : خارطة البرنامج -1-1
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 : ضبط إستراتجیة البرنامج -1-2

وفي   المندرجة ضمن مهمة المالیةبرامج البقیة في دعم مساندة القیادة و البرنامج یساهم 
 .المتعلقة بمسارات اإلشراف المالي إتخاذ القرارات

  
  :بخصوص دعم برامج مهمة المالیة -1-2-1

تندرج ضمنها  التير الدعم اللوجستي لمختلف برامج وهیاكل الوزارة یتوفي یتمثل ففهو 
الجوانب المتعلقة بالتصّرف في الموارد البشریة للوزارة إضافة إلى التصّرف في شؤونها 

  .المالیة
ومن هذا المنطلق فإّن من بین مشموالت برنامج القیادة والمساندة توفیر االنتدابات 

من مرحلة اإلنتداب إلى مرحلة اإلحالة (ّرف اإلداري في األعوان التصو لمختلف البرامج 
مرورا بالتكوین وذلك من خالل ما تؤمنه المدرسة الوطنیة للمالیة في هذا ) على التقاعد

  .المجال
الّدعم المادي واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمین الخدمات المتعّلقة  كما یوفر

  .یزانیة وٕانجاز المشاریعبالجانب المالي في تنفیذ الم
      

حسن سیر مختلف أنشطة البرامج األخرى لمهمة  لتأمینونظرا ألهمیة هذه الجوانب 
، ارتكزت خّطة حسین األداء في المیادین التقنیةمواكبة الجهود الرامیة إلى تو المالیة 

البرنامج على تحسین نسبة التأطیر والتحفیز عبر دعم تكوین إطارات وأعوان مختلف 
مردودیة العمل اإلداري والرقي بجودته إضافة  البرامج في مختلف المجاالت للرفع من

إلى اعتماد آلیات ومعاییر أساسها الحوكمة الّرشیدة في تنفیذ المیزانیة ومتابعة وتقییم 
في إنجاز  2014في موفى سنة  تم اإلنطالقوتبعا لذلك . إنجازها وفقا للتوقعات

 اإلجراءاتمسارات الهدف منها توضیح وتحدید  (logigrammes)مخططات منطقیة 
 : فیهاالمتدخلین  روزنامة إنجازها وتحدیدضبط وذلك عبر  اآلتي ذكرها

 ،بإجراءات إعداد المیزانیة المتعلقالمخطط المنطقي  
  اإلعتمادات، بفتح المتعلق المنطقي المخطط 
  ،بإجراءات االنتداب المتعلقالمخطط المنطقي  
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   .بإجراءات الترقیة المتعلقالمخطط المنطقي  
إلى أّن المخططات المنطقیة المتعلقة باالنتدابات  اإلشارة تجدر ،وفي هذا المجال

تقدیرات وٕانجازات المؤشرین المتعلقین بإنجاز  تحسین على المساعدة شأنها منوبالترقیات 
ءات االنتدابات والترقیات في اآلجال المضبوطة وذلك عبر التحكم في مختلف اإلجرا

 .إنجازها وآجال االمتعلقة به
الشروع في إعداد برنامج عمل متكامل  2015وتدعیما لهذا التمشي، تّم منذ موفى سنة 

بالتنسیق مع مختلف الهیاكل المتّدخلة في التصرف في الموارد البشریة على مستوى وزارة 
ناقشة المحاور المالیة، وذلك من خالل برمجة وتنظیم ورشات عمل تهّتم أساسا بدراسة وم

  :التالیة
  ،وضع دلیل إجراءات للتصرف في الموارد البشریة 
   ،لتصرف في الموارد البشریة إعداد المخططات المنطقیة 
صیاغة بطاقات المهام قصد ضبط مختلف األنشطة التي یضطلع بها جمیع  

  ،األعوان المكلفین بالتصرف في الموارد البشریة
ل مختلف الهیاكل المعنیة بالتصّرف في توضیح أسالیب العمل ومجاالت تّدخ 

  .الموارد البشریة
تخاذ جملة إ اإلدارة العامة للتصرف في الموارد البشریة على ذلك، تولت مصالح بناءاو 

  : تتلخّص في ما یلي 2017من اإلجراءات منذ بدایة شهر فیفري 
وتهم مراسلة عدد من الهیاكل الراجعة بالنظر لمختلف برامج الوزارة قصد دع -1

  ،للمشاركة في ورشات العمل المذكورة أعاله
ضبط قائمة حصریة لجملة اإلجراءات المتعلقة بالتصرف اإلداري في الحیاة  -2

عطل و  ترقیات وتسمیات في الخطط الوظیفیةو ترسیم و انتدابات (المهنیة ألعوان الوزارة 
  ،میة إنصافوذلك انطالقا من المنظومة اإلعال ...)تأدیبو ٕاحالة على التقاعد و 
إرساء نظام ترمیز لكل اإلجراءات إعتمادا باألساس على النظام المعتمد من قبل  -3

 .منظومة إنصاف
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القیام ب 2017اإلدارة العامة للتصرف في الموارد البشریة خالل سنة  بادرتكما 
االنطالق في  2018بدراسة قصد إصالح منظومة التكوین بالوزارة وسیتم خالل سنة 

  :تخاذ اإلجراءات التالیةإا اإلصالح وذلك عبر تفعیل هذ
مراسلة كافة رؤساء الهیئات والمدیرین العامین والمدیرین قصد ضبط  

حاجیاتهم من التكوین وفقا لمعاییر مضبوطة تّم تحدیدها ضمن استمارة 
 ،مصاحبة للمكتوب المذكور أعاله

 ،دراسة وتحلیل حاجیات تكوین مختلف الهیاكل 
مع المسؤولین على التكوین قصد مناقشة هذه  إرساء حوار تصرف 

  ،الحاجیات
التنسیق مع المدرسة الوطنیة للمالیة لتفعیل وٕانجاز مختلف الدورات  

   .التكوینیة المصادق علیها طبقا للحاجیات المضبوطة
تأمین ب فهو یتعلق  المالیة مهمةبرامج لوالمادي تقدیم الدعم اللوجیستي فیما یتعلق ب أما

التصرف في المیزانیة وٕانجاز المشاریع على غرار بالجانب المالي  ذات العالقةالخدمات 
 .واالقتناءات والشراءات

   
وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل مصالح التصرف المالي والمادي بالوزارة إال أن 

 : المحاور التالیة تطلب مزید العمل على تحسینها بغایة تحقیق الهدف المنشود
   ،عتماداتاإل تفویض أو وٕاحالة فتحل تقلیص آجا ·
 ،العمومیة الشراءاتالتقلیص في آجال تنفیذ  ·
 ،للتزود باللوازم طلبات الهیاكل المركزیةل اإلستجابةتحسین نسبة  ·
 .البناءات نسبة تنفیذ أشغال مشاریع تحسین ·

إنخرطت  فیها، التصرف وحسن المیزانیة دیمومة وضمان النفقات مسارات في وللتحكم
لجنة  صادقت حیث ،2016 فیفري 01 منذ المعدلة الرقابة منظومة في المالیة رةوزا

 وذلك االمتفق علیه اإلنجاز وروزنامةالقیادة على مقترح الهیاكل المعنیة بإعداد البرمجة 
 السنویة البرمجة وتحیین إعدادالتي لها تأثیر على آجال بهدف تذلیل الصعوبات 

  .للنفقات
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مالیة في منظومة تركیز الرقابة الداخلیة وذلك تفعیال لمقتضیات إنخرطت وزارة الكما 
والمتعلق بمراقبة  2012نوفمبر  19المؤرخ في  2012لسنة  2878األمر عدد 

المتعلق  2014أفریل  7المصاریف العمومیة وعلى قرار رئیس الحكومة المؤرخ في 
لمصاریف العمومیة على بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي ا

الوزارات المعنیة بالتجارب النموذجیة لنظام التصرف في المیزانیة حسب األهداف، 
وتفعیال لما جاء بالمذكرة التوجیهیة للرقابة الداخلیة المصادق علیها من قبل اللجنة 
الوزاریة لتنسیق وقیادة مشروع تطویر التصرف في المیزانیة حسب األهداف المنعقدة 

، حیث تم إحداث لجنة قیادة أعمال تدعیم الرقابة الداخلیة 2014دیسمبر  23یخ بتار 
، كما تم إحداث فریقي عمل 2015أفریل  10بمقتضى مقرر وزیر المالیة المؤرخ في 

وتم ضبط  .كلف أولهما بضبط مسارات النفقات أما الثاني فقد تم تكلیفه بضبط المخاطر
الرقابة الداخلیة بوزارة المالیة في إطار إجتماع یضم إستراتیجیة العمل المتعلقة بتدعیم 

مختلف المصالح المعنیة بالتصرف في الشؤون المالیة والبشریة وكذلك رؤساء برامج 
وقد تم اإلتفاق على توخي منهجیة تدریجیة إنطالقا من مسارات النفقات ثم . مهمة المالیة

في مرحلة الحقة ویعود ذلك إلى سببین المسارات المتعلقة بالمیزانیة ثم المسارات الفنیة 
  :إثنین
 من سنتین غضون في للنفقات الداخلیة الرقابة تدعیم أعمال إستكمال ضرورة 

  للنفقات، المعدلة بالرقابة اإلنتفاع لشرط لإلستجابة اإلنخراط طلب تاریخ

 طبیعة إلى بالنظر أولى مرحلة في التجربة لتطبیق التصرف أعمال قابلیة 
 مضبوطة إجراءات إلى عموما والخاضعین للمتصرفین وكولةالم األعمال
 .وترتیبیا قانونیا

 
 
 
 
  



 

2018 السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة المشروع  103  
 

المتعلقة بصالحیات اإلشراف المالي  القراراتإتخاذ  مساراتدعم  بخصوص -1-2-2
  :المالیة مهمة ضمن المندرجة

 في للمهمةالهیاكل المعنیة بدعم القرارات المتعلقة بصالحیات اإلشراف المالي  تساهم
 إستعمال حسن على والحرصء نجاعة أكبر على مستوى السیاسات المقترحة إضفا

ویتم هذا الدعم خاصة من . اإلقتصادیین المتعاملین لفائدة الدولة قبل من المتاحة الموارد
خالل الدور الرقابي للمهمة واإلشراف المالي على المؤسسات والمنشآت العمومیة 

  .واإلشراف على قطاع التمویل
المحافظة على سالمة التصّرف في األموال  علىئة الرقابة العامة للمالیة هی وتسهر

العمومیة وحسن توظیف موارد المیزانیة وٕاستعمالها في إنجاز المشاریع والبرامج ذات 
وخاصة الصبغة الوطنیة والجهویة وهو ما من شأنه أن یحّقق أهداف المالیة العمومیة 

  .  لمالیة عبر ضمان مبادئ الشفافیة والنجاعةالحفاظ على سالمة التوازنات امنها 

ویندرج تطویر المنظومة الرقابیة في القطاع العمومي في إطار اإلستراتیجیة الوطنیة 
وفي هذا اإلطار،  .لمكافحة الفساد والحوكمة الرشیدة وتطویر الرقابة اإلداریة والمالیة

ة الرقابة العامة هیئ تعتمدحیث تعتبر الجودة عنصرا أساسیا في أداء العمل الرقابي، 
  .لمعاییر والمرجعیات الدولیة للرقابة والتدقیقللمالیة ا

كما . على تحسین أدائها وطرق وٕاجراءات أعمالها كما تسهر الهیئة بصفة متواصلة
تحرص في إطار التصرف في المیزانیة حسب األهداف على تحسین قدرة أدائها في 

 .مجال الرقابة والتدقیق

تبعا لإلصالحات و تعلق باإلشراف المالي على المنشآت والمؤسسات العمومیة أما فیما ی
من خالل اإلدارة العامة  تشرف مهمة المالیة  الهیكلیة التي تتضمنها إستراتیجیة الوزارة،

إعادة هیكلة القطاع المالي العمومي والقطاع البنكي وتطویر دور الدولة للمساهمات على 
متابعة محفظة تقوم ب المساهم بالنسبة للبنوك العمومیة حیثمن دور اإلشراف إلى دور 

  .مساهمات الدولة واإلشراف القطاعي على المنشآت والمؤسسات الراجعة لها بالنظر
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اإلدارة  حالیا من خاللمهمة المالیة  تشرف وفیما یتعلق باإلشراف على قطاع التمویل،
-2016دماج المالي في تونس العامة للتمویل على بلورة إستراتیجیة حول دعم اإلن

2020.  
بنوك (اإلستراتیجیة المزمع إنجازها باألساس إلى تطویر النفاذ للقطاع المالي  وتهدف
 أو ملبات غیر الطلبات ذات اإلجتماعیة الفئات لتمكین) وبرید وتأمینصغیر  وتمویل
 من سیمكن مما وحاجیاتهم تتماشى مالیة وخدمات منتجات من محدودة بصفة الملبات

  .جدیدة شغل ومواطن رزق موارد بإحداث اإلستثمار عجلة ودفع الجهوي التفاوت من الحد

 :أهداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج -2
 :تقدیم أهداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج -2-1

یعتبر حسن التصّرف في الموارد البشرّیة من أهّم مقومات حسن سیر بقیة برامج الوزارة 
حجر الزاویة والركیزة األساسیة لمساندة هذه البرامج في تحقیق أهدافها نظرا  بصفته

لطبیعة مهام هذا الركن الذي یهتم بتوفیر الموارد البشریة الالزمة والكفئة التي من شأنها 
أن تعمل على تحقیق األهداف المرسومة إضافة إلى الحرص على متابعة الحیاة المهنیة 

وذلك طیلة حیاتهم المهنّیة  )اإلطارات واألعوان والعملة(ارة للوز  لكافة الموارد البشریة
ابتداء من مرحلة إنتدابهم مرورا بترقیاتهم وتكوینهم وصوال إلى مرحلة إحالتهم على 
التقاعد أخذا بعین االعتبار وأن الموارد البشریة هي الثروة األساسیة إن لم تكن الوحیدة 

ي استغاللها والعمل على تنمیتها لتحقیق أهدافنا التي یتعین علینا الیوم التحكم ف
  . القطاعیة والوطنیة

ولمزید الرقّي بالعمل الموكول لمختلف الهیاكل المنضویة تحت برنامج القیادة والمساندة 
طبقا لمقتضیات الجودة والعمل اإلدارّي الحدیث وفي إطار مواصلة تطبیق مقّومات 

یاغة إستراتیجّیة خاّصة ببرنامج القیادة التصّرف حسب األهداف وتدعیمه تّمت ص
والمساندة في الجانب المتمّثل في التصّرف في الموارد البشرّیة لوزارة المالّیة وفقا آللیات 
وأسالیب تخدم مصلحة اإلدارة من جهة عبر تطویر آلیات العمل ومصلحة أعوانها من 

     .من المردودیة جهة أخرى عبر التركیز على التكوین والتحفیز المعنوي للرفع
  :محاور أساسّیة) 3(وعمال بهذه اإلستراتیجیة فإّنه یمكن حوصلة برنامجنا في ثالث 
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  االنتدابات: المحور األول §
 الترقیات: المحور الثاني §
 التكوین: المحور الثالث §

  
ولقد تّم التركیز على هذه المحاور ألنها تمثل القلب النابض لحسن التصرف في الموارد 

نفیذا لمهمتها األساسیة المتمثلة في مساندة ومّد الدعم الالزم لمختلف برامج البشریة ت
وزارة المالیة لتحقیق األهداف المرسومة هذا باإلضافة إلى رغبتنا في تحسین مردودیة 

 .  اإلدارة وعملها في هذه المجاالت خاصة منها المتعلقة باحترام اآلجال

:                                                                                                    د البشرّیةتحسین التصّرف في الموار : 1.0.6الهدف 
 : تقدیم الهدف ·

عماده للتصرف منظور مستحدث تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة یندرج ضمن  
عطیات الداخلیة األساسي عقلنة التصور والتوقعات مع ضرورة التكیف مع مجموع الم

 .والخارجیة التي تحیط بهیكلنا
ومن هذا المنطلق فإّن الهدف من تحسین التصرف في الموارد البشریة هو الّذي سیمكننا 
من تشخیص اإلشكالیات الراهنة على هذا المستوى في مرحلة أولى لنتمّكن فیما بعد من 

البشرّیة وتوزیعها وجلب أفضل إیجاد الحلول واعتماد السبل الناجعة لحسن انتقاء مواردنا 
المهارات وتحسن األداء والبحث عن اآللیات الكفیلة لتحفیز األعوان وذلك في كنف احترام 

 . اإلجراءات واآلجال المضبوطة في هذا المجال
 .اإلدارة أداء نجاعة تدعیم إطار في الهدف هذا یتنزل :مرجع الهدف ·
معتمدة من حیث مّدنا بالمعطیات نجاعة المؤشرات ال :مبررات إعتماد المؤشرات ·

واألرقام والّنسب التي ستمّكننا فعلیا من قیاس مدى قدرتنا على تحقیق الهدف المرسوم 
إضافة إلى سهولة متابعتها وتحیینها بصفة منتظمة مع توّفر المعلومات المتعّلقة بها 

تخدمة في اعتمادا على لوحات القیادة وجداول المتابعة والمنظومات اإلعالمیة المس
  .الغرض
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مع  2016و 2015و 2014وفیما یلي جدول یحوصل اإلنجازات المسجلة في سنوات 
، وذلك فیما یتعلق بمؤشرات 2020و 2019و 2018و 2017وضع تقدیرات لسنوات 

  .اإلنتدابات والترقیة والتكوین

 تحسین التصّرف في الموارد البشرّیةب المتعلقة األداء قیس مؤشرات

 

 الوحدة  الهدف  اء مؤشرات قیس أد
 إنجازات

2017 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
 الخطــــــط إنجــــــاز نســــــبة:  1.1.0.6المؤشــــــر
 اآلجال في لإلنتداب المخصصة

% 88.31 29 *82,60 100*  70 75 80 

نجــــــاز الخطــــــط إنســــــبة  : 2.1.0.6المؤشــــــر
 اآلجال في للترقیة المخّصصة

% 20 20.5 *00 *10 35 40 50 

نجــــــاز مخطــــــط إنســــــبة  : 3.1.0.6المؤشــــــر
  التكوین السنوي لفائدة أعوان وزارة المالیة

% 80 76.7 *42,66 70 70 75 80 
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 المتعلقة بالمؤشرین نسبة 2017و 2016مالحظة حول تحیین التقدیرات بالنسبة لسنوات 
نسبة انجاز الخطط المخصصة للترقیة في اآلجال انجاز الخطط المخصصة لالنتداب و 

  ):في الجدول المذكور أعاله* النسب المحینة وقعت اإلشارة إلیها بـعالمة(
في ما یتعلق بمؤشر نسبة انجاز الخطط المخصصة لالنتداب في اآلجال، خصصت 

حصریا لفائدة خریجي مدارس التكوین لذلك تّم تحدید سقف انجاز  2016انتدابات سنة 
المخصصة لالنتداب من خریجي  ،إال أنه لم یتم تسدید كافة الخطط %100یساوي 

خطط عن طریق التعیین  04المرحلة العلیا للمدرسة الوطنیة لإلدارة حیث تم تسدید عدد 
خطط المبرمجة بقانون المالیة لسنة  08المباشر من خرجي هذه المرحلة عوضا عن 

  .% 82,60إلى نسبة  %100لذا تّم تحیین هذا المؤشر من نسبة  2016
تمت برمجة تنظیم مناظرات خارجیة لالنتداب، وقد راعینا ضبط  2017بالنسبة لسنة 

تقدیرات لالنجاز أكثر واقعیة ومالءمة لإلجراءات المعمول بها حالیا إال أنه طبقا لمنشور 
وسیاسة الحّد من االنتدابات لم یقع تخصیص خطط مخصصة  2017إعداد المیزانیة لسنة 
مدارس التكوین لذلك تّم تحیین هذا المؤشر  فیما عدى خریجي 2017لالنتداب بعنوان سنة 

  .% 100نسبة   إلى %65بالترفیع من نسبة 
، فقد )نسبة انجاز الخطط المخصصة للترقیة في اآلجال(أما في ما یخص المؤشر الثاني 

اعتمدنا تحیین النسبة المرتقبة لهذا المؤشر حسب معاینة لتقدم انجاز مجموع الخطط 
ونظرا للتأخیر الحاصل على مستوى . 2016جال خالل سنة المخصصة للترقیة في اآل

رئاسة الحكومة فیما یتعلق بنشر قرارات فتح وتنظیم مختلف المناظرات الداخلیة للترقیة 
والذي حال دون إنجاز هذه الخطط في اآلجال المضبوطة وبالتالي فإنه وقعت المراجعة 

جه في تحیین التقدیرات بالنسبة نفس التو  إتباعهذا وتم ) %00إلى  %30من (بالنقصان 
حیث سیتم خالل السنة المذكورة تدارك التأخیر الحاصل في إنجاز الخطط  2017لسنة 

وهو ما سیؤثر سلبا على إنجاز الخطط المخصصة  2016المخصصة للترقیة بعنوان سنة 
إلى  %30لذلك تّمت مراجعة نسبة اإلنجاز بالنقصان من  2017للترقیة بعنوان سنة 

10%.  
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في ما یخص المؤشر المتعلق بنسبة إنجاز المخطط السنوى للتكوین ألعوان وزارة المالیة  
خالل سنة %  54.16) دون اعتبار أنشطة اإلدارة العاّمة للدیوانة(فقد بلغت نسبة إنجازه 

لتتجاوز   2018 – 2017، ومن المنتظر أن تتطور هذه النسبة خالل سنوات 2016
 dialogue de" على إثر  إرساء حوار التسییر أو التصرفنسبة السبعین بالمائة 

gestion " تّم 2017وذلك بمناسبة إعداد مخّطط التكوین السنوي لوزارة المالیة لسنة ،
خالله التشاور مع مختلف مصالح الوزارة قصد اإلتفاق على برامج تكوینیة قابلة للتنفیذ 

 .قیاسمهما كانت الظروف وذات مردودیة عالیة وقابلة لل
وقد مّكن حوار التصرف من ضبط محاور ودورات وأعمال التكوین التي تستجیب فعلیا 
إلحتیاجات المصالح واإلدارات الفنّیة وكذلك مصالح وٕادارات وهیاكل المساندة بصورة تمّكن 

 .من اإللتزام الفعلي من قبل الجمیع بتنفیذها بمجّرد تضمینها بمخّطط التكوین
على أساس برامج  2017إلعداد الجّید لمخّطط التكوین لسنة وحرصت المدرسة على ا

ما یتّم وكذلك المرحلیة لمسار التكوین ك اإلستراتیجیةعملّیة ذات صلة مباشرة باألهداف 
في إطار إحترام التوجه الوطني العاّم في مجال تطویر  إجماالضبطها بالنسبة لوزارة المالیة 

د البشریة وكذلك باألساس بالنسبة لمختلف اإلدارات الكفاءات واإلرتقاء بمردودیة الموار 
 .الفنّیة ومصالح المساندة التابعة للوزارة

وسیمّكن اإللتزام بالدقة والواقعیة على مستوى البرمجة من نسبة إنجاز عالیة تأمل المدرسة 
 .2018تحقیقها على أساس ذلك بدایة من سنة 
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  :ة وزارة المالیةتحسین التصرف في میزانی : 2.0.6الهدف 
  :الهدف تقدیم -1

إن ترشید النفقات العمومیة یستوجب المزید من الیقظة والبحث عن مصادر التحكم 
في االستهالك دون المس من الحد األدنى من مستوى الخدمات المسداة في اآلجال 

تحسین التصرف في "وفي هذا الغرض تم تحدید هدف  .لفائدة مختلف مصالح الوزارة
إلرساء مبادئ التصرف السلیم وحسن إستغالل الموارد المالیة " یة وزارة المالیةمیزان

ویتم تحقیق هذا الهدف بإعتماد المؤشرات والمؤشرات  والتجهیزات والمعدات المتوفرة
 :الفرعیة التالیة ومتابعتها

 ،اإلعتمادات تفویض أو وٕاحالة فتح آجال 
 ،العمومیة خارج الصفقات العمومیة الشراءات تنفیذ آجال 
 ،المركزیة الهیاكل لوازم تزود لطلبات اإلستجابة نسبة 
 .نسبة تنفیذ دراسة وأشغال مشاریع البنایات المبرمجة 

 
  .اإلدارة أداء نجاعة تدعیم إطار في الهدف هذا یتنزل 

 : عتماد المؤشراتإمبررات  -3

فتح تمثل آجال  :عتماداتاإل أو تفویض ٕاحالةو  آجال فتح: 6 .1.2.0المؤشر 
والتصرف في اإلعتمادات عنصرا هاما في مسار التصرف في المیزانیة ویمثل 
التحكم فیها شرطا أساسیا لتحقیق حاجیات مختلف مصالح الوزارة في اآلجال قصد 
بلوغ أهداف القدرة على األداء، من جهة، وٕاحكام التصرف في میزانیة الدولة، من 

بطأ على هذا المستوى مما یعیق  وفي هذا اإلطار سجل آمرو الصرف. جهة أخرى
االعتمادات للتمكن من وٕاحالة أو تفویض وتم إختیار مؤشر آجال فتح . بلوغ أهدافهم

متابعة مدى تقدم الوزارة في تحسین قدرتها على التحكم في اآلجال الموكولة لتنفیذ 
  .المیزانیة وبالتالي لتحقیق سیاسات الوزارة

بما یلي وذلك بالنظر إلى  تعلقمؤشرات فرعیة ت ثالثةوقد تم التوجه إلى إعتماد 
  ):والمتدخلیناإلجراءات واآلجال (ا من حیث المسار خصوصیات كل منه
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ویتمثل ذلك في دراسة مطالب آمري الصرف على مستوى : آجال دراسة المطالب -
قبل إحالتها للهیئة العامة  مصالح التصرف في الموارد المالیة والمادیة للوزارة

  .میزانیة الدولة لفتح اإلعتمادات للتصرف في
الهیئة فهي تتعلق بمسار فتح اإلعتمادات على مستوى  :آجال فتح اإلعتمادات - 

، إثر التأشیر علیها إال أن اآلجال المستغرقة العامة للتصرف في میزانیة الدولة
حالیا لفتح اإلعتمادات ال تمكن آمري الصرف من بلوغ أهدافهم وتحقیق القدرة 

 .اء المحمولة علیهمعلى األد
تفویض أو إحالة اإلعتمادات لفائدة آمري  یتم: اإلعتمادات أو تفویض إحالةآجال  - 

الصرف إثر تأشیرة الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة على قرارات فتح 
اإلعتمادات مزید اإلحكام حیث  تفویض أو إحالةوتتطلب آجال . اإلعتمادات

 الفرعي وقد تم إختیار هذا المؤشر .لیص هذه اآلجالإلى تقارة مصالح الوز تسعى 
  .لمتابعة تحقیق هذا الخیار

آجال فتح وتحویل أو "وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر یلغي ویعوض المؤشر السابق 
  :تجاهإتفویض اإلعتمادات في 

ü ،مالءمته مع المصطلحات واإلجراءات المعتمدة  
ü ؤشرین فرعیین وفقا لهیكلة مسار فتح  اعتماده لثالث مؤشرات فرعیة عوضا عن م

 . دتهمهوٕاحالة أو تفویض االعتمادات حسب المتدخلین واإلجراءات المنوطة بع
  

ال تتالءم اآلجال المستغرقة  :تنفیذ الشراءات العمومیةآجال  :2.2.0.6المؤشر 
مع متطلبات الحوكمة في التصرف في النفقات العمومیة، إذ  الشراءاتحالیا لتنفیذ 

البرامج مما یؤثر سلبا على تحقیق أهدافها حاجیات ا تعتبر عائقا لتلبیة مختلف أنه
  .وینجر عنها بطأ في تنفیذ المیزانیة

سرعة لمتابعة مدى " آجال تنفیذ الشراءات العمومیة"وبالتالي تم إختیار مؤشر  
من إعتبار مسار الشراءات بدایة تم إستجابة المصالح المكلفة بالشراءات للطلبات، و 

وقد تم إستثناء الصفقات العمومیة الخاضعة . الدعوة إلى المنافسة إلى حد التسلیم
  :في احتساب هذا المؤشر لسببین اثنین 2014لسنة  1039ألحكام األمر عدد 
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العدد القلیل لهذه الفئة من الشراءات العمومیة التي ال تتجاوز ثالث شراءات في  -
  السنة،

اءات العمومیة األخرى وبالتالي خضوعها آلجال اختالف اجراءاتها عن الشر  -
  .ومتدخلین إضافیین

آجال إعداد وتنفیذ الصفقات "وتجدر اإلشارة إلى أن هذا المؤشر یلغي ویعوض المؤشر 
المعتمد سابقا وذلك بالنظر إلى أهمیة النفقات المنجزة من قبل مصالح البرنامج " العمومیة
كما نصبو . 2014لسنة  1039ألمر عدد الخاضعة ألحكام ا إطار الصفقاتخارج 

الشراءات ببقیة مراحل مسار مستقبال إلى تطویر المؤشر الحالي بإدراج اآلجال المتعلقة 
  .تحقیق القدرة على األداء في مجال الشراءاتحتى یتسنى 

  

یتم ال  :طلبات الهیاكل المركزیة للتزود باللوازمل اإلستجابةنسبة  3.2.0.6المؤشر 
كل طلبات التزود لفائدة الهیاكل المركزیة للوزارة في اآلجال المعقولة  حالیا تنفیذ

وعلى هذا األساس، تم إقتراح مؤشر إلحتساب نسبة تنفیذ هذه . وبالكمیات المطلوبة
وذلك لمتابعة مدى " نسبة اإلستجابة لطلبات الهیاكل المركزیة للتزود باللوازم"الطلبات 

  .لوازم الصادرة عن مختلف الهیاكل اإلداریةنجاعة اإلدارة في تنفیذ طلبات ال
  

من خالل  :ت المبرمجةع البنایانسبة تنفیذ دراسة وأشغال مشاری  4.2.0.6المؤشر 
متابعة تنفیذ مشاریع البناءات التابعة لوزارة المالیة، تبین أن هناك تأخیر في آجال إنجاز 

قارنة بما هو منصوص المشاریع سواء كان ذلك على مستوى الدراسة أو األشغال بالم
علیه  بالقوانین الخاصة بالبنایات المدنیة، مما ینتج عن ذلك إنخفاض في نسبة إستهالك 
اإلعتمادات المخصصة للبناءات، مما یحول دون تحقیق الهدف الذي ینضوي تحته هذا 

  ".تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة"المؤشر وهو 
من باألساس في تنفیذ المشاریع ذات الصبغة الجهویة كما أنه لوحظ أن هذا التعطیل یك

من مجموع مشاریع البناءات من حیث العدد وكذلك من حیث % 80التي تمثل أكثر من 
  .المخصصة بالمیزانیة اإلعتمادات

وتبعا لما سبق فقد عمدت اإلدارة العامة للبناءات على إدماج المشاریع الجهویة ضمن 
لسابق على المشاریع ذات الصبغة الوزاریة، حیث أنها المؤشر الذي كان یقتصر في ا
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سوف تعمل من جهتها على إیجاد الحلول الممكنة لغایة التسریع في نسق التنفیذ، علما 
هي التي تشرف بصفة مباشرة على مختلف مراحل  وأن المصالح الجهویة للتجهیز

دراسة أو األشغال، إنجازها وتحدید مواعید اإلجتماعات للمصادقة على مختلف مراحل ال
  .مما یجعل من هذا المؤشر تحدیا كبیرا

 :عن طریق المؤشرات التالیة  قیس هذا الهدف ویتم
  

 
  

 في میزانیة وزارة المالیة تحسین التصّرفب المتعلقة األداء قیس مؤشرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2017 
 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
آجال فتح :1.2.0.6المؤشر  

 10 10 12 12 11.5 17 15 یوم  عتمادات اإل أو تفویض ٕاحالةو 

تنفیذ آجال : 2.2.0.6المؤشر
 الشراءات العمومیة

 60 65 70 80 - - -  یوم

اإلستجابة نسبة  3.2.0.6مؤشرال
لطلبات الهیاكل المركزیة للتزود 

 باللوازم
% 83 89 87 91 91 93 95 

   4.2.0.6 المؤشر
 مشاریع وأشغال دراسة تنفیذ نسبة

  المبرمجة البنایات

% - - -  - 80 85 90 
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تحسین قدرة أداء هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في مجال الّرقابة : 3.0.6الهدف 
  :والّتدقیق

  :الهدف تقدیم -1
  

لح والجماعات تقوم هیئة الرقابة العاّمة للمالّیة بمراقبة تصّرف وحسابات مختلف المصا
والمؤّسسات والمنشآت العمومیة أو ذات المساهمة العمومیة والجمعیات والمجامع المهنیة 
والشركات التعاونیة المركزیة والتعاونّیات والهیاكل األخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو 

  .غیر مباشرة بمساعدة أو دعم من الّدولة أو الجماعات المحلّیة
مهّمة مراقبة وتدقیق حسابات، ویمكن تبویب  65، إنجاز أكثر من وتتولى الهیئة سنوّیا

 :مهمات الّرقابة حسب طبیعة المصالح والهیاكل على النحو التالي
 مهمات تخص مصالح وزارة المالیة، أو هیاكل تعمل تحت إشرافها، 
مهمات تفقد وبحث تخص منشآت عمومیة ومؤسسات عمومیة إداریة أو غیر  

 إداریة،
 د وتقییم وبحث تخص عدة إدارات وهیاكل أخرى،مهمات تفق 
 .مهمات تدقیق حسابات مشاریع ممولة بموارد خارجیة 

وتفضي مهمات الّرقابة والّتقییم إلى إعداد تقاریر تتضّمن جملة من المالحظات 
والنقائص التي تم تسجیلها، مما یستدعي مزید حرص المصالح والهیاكل المعنیة لتداركها 

حكام إنجاز البرامج والمشاریع العمومیة واإلستعمال األمثل للموارد المالیة مستقبال، قصد إ
  . المخّصصة لها

تنجز مهّمات المراقبة طبقا للبرنامج السنوي الذي تعّده الهیئة بالتنسیق مع الهیئة العلیا و  
للرقابة اإلداریة والمالیة وذلك بعد المصادقة علیه من طرف الوزیر المكّلف بالمالیة، 
ویمكن للوزیر المكّلف بالمالیة أن یأذن عند االقتضاء بمهمات مراقبة غیر مدرجة 

وتحرص الهیئة على إنجاز مهّماتها طبقا للمعاییر الّدولّیة للمراجعة . بالبرنامج السنويّ 
  .والّتدقیق

تحسین قدرة  وتعمل الهیئة أیضا في إطار التصّرف في المیزانیة حسب األهداف على
یقتضي قیاس تحسین أداء أعمال الّرقابة والّتدقیق ال الّرقابة والتدقیق، وأدائها في مج
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صلب هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة اإلعتماد على مجموعة من المؤّشرات القابلة لإلحتساب 
  .والّتحلیل والّدراسة

 : مرجع الهدف -       2

في مجال تدعیم الشفافیة  عیتنّزل هذا الهدف في إطار تنفیذ إستراتیجّیة البرنامج والقطا
وقواعد اإلفصاح والتواصل سواء على مستوى المهمة أو مع مختلف األطراف الخارجیة 

 .األخرى
 

 :مبّررات إعتماد المؤّشرات -3

  :في هذا اإلطار، تّم إعتماد جملة من المؤشرات الّتي تمّكن الهیئة من تقییم
المصادق علیه من طرف وزیر إنجاز المهّمات المدرجة ضمن برنامجها الّسنوي  -

 المالّیة،
إنجاز المهّمات غیر المدرجة ضمن برنامجها الّسنوي والّتي كّلفت الهیئة بالقیام  -

  بها بناء على مطالب صادرة عن مختلف هیاكل الّدولة،
مدى احترام الهیئة اللتزاماتها بخصوص آجال إرسال التقاریر النهائّیة لتدقیق  -

مّولة بموارد خارجّیة المنصوص علیها ضمن إتفاقیات القروض حسابات المشاریع الم
  .والهبات

  :ویتعّلق تحقیق الهدف بأهّم العوامل اآلتیة
 التخطیط والتوزیع الزمني المحكم لمهّمات المراقبة والّتدقیق،  
 هاأعمال التفّقد والتدقیق على مستوى مختلف مراحلإنجاز التحّكم في آجال  

 ..... )اد التقریر األّولّي والنهائيّ مراقبة میدانّیة، إعد(

علما أنه بهدف إضفاء الواقعیة في تحقیق األهداف المرجوة، توّلت الهیئة تحیین 
والسنوات الموالیة، وذلك نتیجة بعض  2018مؤشرات قیس األداء الخاصة بسنة 

  .العوامل الخارجة عن نطاق الهیئة



 

2018 السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة المشروع  115  
 

هیئة الّرقابة العاّمة للمالّیة في  تحسین قدرة أداءب المتعلقة األداء قیس مؤشرات
  :مجال الّرقابة والّتدقیق

  :وتتمّثل عوامل تحیین مؤشرات قیس األداء المذكورة أعاله فیما یلي
إرتفاع عدد المهمات الصادرة في شأنها أذون بمأموریات مقارنة مع عدد المهمات  -

ت البحث غیر المبرمجة المبرمجة وذلك نتیجة إرتفاع عدد المهمات وخاصة مهما
والتي یتم إنجازها بطلب من وزیر المالیة ورئاسة الحكومة ومختلف الهیاكل الوزاریة 

 والعمومیة،
دعوة دائرة المحاسبات هیئة الرقابة العامة للمالیة في إطار تفعیل قرارات مجلس  -

ة الوزراء إلى تعیین عدد من المراقبین للمشاركة في عملیات تدقیق تمویل الحمل

  الوحدة  مؤّشرات قیس أداء الهدف
  إنجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة إنجاز : 1.3.0.6المؤّشر 
  البرنامج السنوي لتدّخل الهیئة

%  81,94  84 

 

68,97 90   90  90  90  

 بةنس: 2.3.0.6المؤّشر 
إستجابة الهیئة إلنجاز مهمات 

تم طلبها من قبل الوزراء أو 
 خارج بالدولة آخرین مسؤولین

  السنوي البرنامج إطار

%  50 28,75 40 45  45  45  45  

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

 في علیها المنصوص اآلجال في
  الهباتو القروض إتفاقیات

%  60   67,5  45,71 80  80  80  80 
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 15، وذلك خالل الفترة الفاصلة بین 2017االنتخابیة لإلنتخابات البلدیة لسنة 
  . 2018وأشهر مارس وأفریل وماي  2017دیسمبر  15نوفمبر و

  :تدعیم اإلندماج المالي: 4.0.6الهدف 
  :تقدیم الهدف -1

 حول دعموطنیة إستراتیجیة ومتابعة تنفیذ اإلدارة العامة للتمویل على بلورة  تشرف
  .ومتابعة تنفیذها 2022-2018اإلندماج المالي في تونس خالل الفترة 

وتهدف اإلستراتیجیة المزمع إنجازها باألساس إلى تطویر النفاذ للقطاع المالي 
وذلك قصد تمكین الفئات اإلجتماعیة ذات ) بنوك، تمویل صغیر، تأمین، برید(

مالیة تتماشى  ات وخدماتمنتجمن بصفة محدودة أو الملبات  الملباتالطلبات غیر 
 بإحداث سیمكن من الحد من التفاوت الجهوي ودفع عجلة اإلستثمارمما وحاجیاتهم 

حیث سیمكن اإلندماج المالي من توفیر خدمات  جدیدة، شغل ومواطن رزق موارد
من ذوي الدخل المنخفض  اإلجتماعیةللفئات  خصیصاتأمین صغیرة مصممة 

لصغیرة والمتوسطة قصد حمایتهم وحمایة رأس مالهم وللمشاریع المتناهیة الصغر وا
كما سیمكن من تحسین المعرفة والممارسات المالیة للمرأة . ضد المخاطر المحتملة

  .الریفیة ولباعثي المشارع الصغرى والمتوسطة وللشباب
  :أساسیة محاور 6 بالخصوص المالي اإلندماج دعمإستراتیجیة  وتتضمن

 ،الرقمي التمویل دعم -
 ،الصغیر التأمین دعم -
 ،وحمایة مستهلكي الخدمات المالیة يالمال فیالتثق دعم -
 ،تتالءم وخاصیات اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني لتموی آلیات توفیر -
 التمویل الصغیر  الیة إلعادة تمویل مؤسسات وضع -
 .التمویل آلیات لمختلف واإلقتصادي اإلجتماعي التقییم لدعم الیات وضع -
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ستراتیجیة المذكورة من وضع مؤشرات كمیة وكیفیة لمتابعة وتقییم بلوغ كما ستمكن اإل
  .األهداف المضبوطة

في االندماج المالي تأدي %  10حسب إحصائیات البنك الدولي فان كل زیادة بـ و 
وارتفاع في الناتج القومي الخام حسب السكان % 0.7إلى إحداث مواطن شغل ب 

  .4% 0.3ب 

  : الهدف مرجع -2

وتحسین جودة الخدمات  هذا الهدف في إطار تطویر النفاذ إلى القطاع الماليیتنزل 
المالیة من خالل تطویر منظومة التمویل الرقمي وتسویق منتجات التأمین الصغیر 

 إلعادة تمویل آلیةلتمویل االقتصاد االجتماعي والتضامني ووضع  آلیاتووضع 
المالیة ویحد من كلفة منتوجاتها مؤسسات التمویل الصغیر مما سیساهم في صالبتها 

  .المالیة 
 :مبّررات إعتماد المؤّشرات -3

تّم اختیار المؤّشر ألنه یمكن من   :المالي اإلندماج نسبة: 1.4.0.6المؤّشر  -
تحدید نسبة المنتفعین بالمنتجات والخدمات المالیة التي سیتم توفیرها في إطار تدعیم 

 .اوت بین الفئات اإلجتماعیةاإلندماج المالي والتقلیص من التف
  

  المالي االندماج تدعیمب المتعلقة األداء قیس مؤشر
  تقدیرات  2017  انجازات  الوحدة  مؤشرات قیس األداء

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
  المالي اإلندماج تدعیم:  4.0.6الهدف 
     نسبة اإلندماج المالي : 1.4.0.6المؤشر 

  
  

  
  

  
36  

 
36  

 
36  

 
38  

 
40  

 
40  

                                                 
4 Rapport d'étape 2012 sur la mise en œuvre de la déclaration de Maya 
2-le ministère des finances est entrain de lancer une étude se basant sur une enquête de terrain touchant 

l'ensemble des services et institutions financières (2017-2018) 
 2015العامة للتمویل على الدراسة التي قام بها البنك الدولي في سنة  حیث اعتمدت اإلدارة. 2014ال توجد إحصائیات حول نسبة االندماج المالي في سنة 3-

  .2020- 2018بین  %2ارتفاع نسبة االندماج المالي ـ ینتظر 04/07/2017حسب المذكرة المرسلة بتاریخ .في تحدید نسبة االندماج المالي
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  تدعیم نجاعة أداء البنوك العمومیة: 5.0.6الهدف 
 :تقدیم الهدف -1

الدور الذي تضطلع به البنوك العمومیة في تمویل اإلقتصاد الوطني بادرت  بإعتبار
المرونة الالزمة على مستوى  إضفاءالدولة بتركیز منوال جدید للحوكمة تضمن 
بین مهمتي  الفصلتنشط فیه وٕاقرار  اإلشراف علیها بالنظر للمحیط التنافسي الذي

المتعلق بهما وٕاعتماد  التأجیررئاسة مجلس اإلدارة واإلدارة العامة ومراجعة مستوى 
 المتغیرة العناصر في األداء مستوى وٕاعتبار المتصرفینمعاییر الكفاءة إلختیار 

  .البنوك وٕاطارات أعوان لتأجیر

ت النجاعة عبر حسن إستغالل وتسعى الدولة المساهمة إلى بلوغ أقصى مستویا
التصرف في البنوك العمومیة من خالل تدعیم دور لتحسین اإلمكانیات المتاحة 

مجالس اإلدارة في ضبط سیاسات مالیة عمومیة ومتابعة تجسیمها وٕاضفاء الصبغة 
ضبط على مما یساعد العمومیة البنوك بالتعاقدیة على عالقة الدولة كمساهم 

  .ویرسي آلیات للمسائلة والعقاب في حال اإلخالل بها اإللتزامات المتبادلة

بعدید العراقیل والمعوقات التي تحول دون یواجه غیر أن بلوغ الهدف المذكور أعاله 
حیث تشكو عملیة متابعة اإللتزامات . بلوغ النجاعة المرجوة من عملیة اإلصالح

الوزارة بمختلف المحمولة على المتصرفین والبنوك العمومیة من التأخیر في مد 
الوثائق والتقاریر في آجالها مما یحد من فاعلیة هذه المعطیات وٕاستغاللها في إتخاذ 

  .قرارات في أحسن اآلجال
  

 : مرجع الهدف -2

تطویر ( المالیة السیاسات مستوى على أكبر نجاعة إضفاء إطار في الهدف هذا یتنزل
 مراعاة المساهم دور إلى شرافاإل دور من العمومیة البنوك مستوى على الدولة دور

  ).فیه تنشط الذي التنافسي للمحیط
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 :مبّررات إعتماد المؤّشرات -3

   :التقدم في إنجاز اإللتزامات التعاقدیة الواردة بعقود البرامج: 1.5.0.6المؤّشر  -
 

  العمومیة البنوك تدعیم نجاعةب المتعلقة األداء قیس مؤشر
  تقدیرات  2017  اتانجاز   الوحدة  مؤشرات قیس األداء

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
  العمومیة البنوك نجاعة تدعیم:  5.0.6الهدف 

 إنجاز في التقدم : 1.5.0.6المؤشر 
  البرامج بعقود الواردة التعاقدیة اإللتزامات

  
  نسبة

  
-  

  
-  

 
-   

-  
 

80  90  
 

100  

  :تقدیم أنشطة البرنامج -2-2
 :أنشطة ذات انعكاس مالي ·

  

  تقدیرات  المؤشرات  هدافاأل
 اإلعتمادات األنشطة  2017

: 1.0.6الهدف 
تحسین التصّرف 

في الموارد 
  البشرّیة

نسبة  :1.1.0.6المؤشر
إنجاز الخطط المخصصة 

 لإلنتداب في اآلجال
100  

تأجیر اللجان الخاصة بالمناظرات  -
  الخارجیة لالنتداب

  ألف دینار 30

  

نسبة  :2.1.0.6المؤشر
المخّصصة انجاز الخطط 

  10 للترقیة في اآلجال

تأجیر اللجان الخاصة بالمناظرات الداخلیة  -
  للترقیة

  ألف دینار30

نسبة  :3.1.0.6المؤشر  
 فائدةانجاز مخطط التكوین ل

 أعوان وزارة المالیة

70  

 معدات التدریس - 

  اإلعتناء بالبنایات - 

 تعهد و صیانة المعدات و األثاث - 

 ملتقیات التكوین - 

 ات التكوینتربص - 

  

  

2400.000 
6000.000 
1400.000 

172000.000  
500.000 
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  :أنشطة دون انعكاس مالي ·

  تقدیرات  المؤشرات  األهداف
 األنشطة  2017

: 1.0.6الهدف 
تحسین التصّرف 

في الموارد 
  البشرّیة

 :1.1.0.6المؤشر
نسبة إنجاز الخطط 

المخصصة لإلنتداب 
 في اآلجال

التصرف التقدیري أو ما یمكن التعبیر مزید تركیز مقومات  -   100%
  عنه بالتصرف التقدیري لالنتدابات

  مزید التنسیق مع األطراف المتداخلة في عملیة االنتداب -

إعتماد األسالیب اإلعالمیة والمنظومات اإلعالمیة الحدیثة  -
 .قصد القیام بفرز الملفات لما یوّفره ذلك من ربح للوقت

لجنة الفرز ولجنة (المناظرة  تحدید آجال مضبوطة للجان -
 .للقیام باألعمال المنوطة بعهدتها) التصریح بالنتائج

دعوة اللجان المعنیة بالتصریح بالنتائج إلى التثبت واإلمضاء  -
أیام من تاریخ  10على محضر جلسة المناظرة في أجل ال یتعدى 

 .توصلهم بالنتائج

البرقیات  إّبان التصریح بالنتائج یجب العمل على إرسال -
للناجحین وذلك قصد موافاتنا بالوثائق اإلداریة الالزمة وذلك في 

  .یوما من تاریخ تسّلم البرقیة 15أجل ال یتعدى 

 :2.1.0.6المؤشر
نجاز الخطط إنسبة 

المخّصصة للترقیة في 
 اآلجال

التنسیق مع هیاكل اإلدارة العامة للمصالح المشتركة والوظیفة  -   30%
رنامج عمل السنة المالیة المعنیة تتضمن تاریخ العمومیة لضبط ب

فتح المناظرة وتاریخ غلق سجل الترشحات وتاریخ اإلعالن عن 
 . النتائج

 11المؤرخ في  2016لسنة  300العمل بأحكام األمر عدد  -
والمتعلق بتفویض بعض صالحیات رئیس الحكومة  2016مارس 

رات المتعلقة إلى وزیر المالیة والذي نص على أن إصدار القرا
بتعیین أعضاء لجان االمتحان الخاصة بالمناظرات الداخلیة 

  .واالمتحانات المهنیة للترقیة

 :3.1.0.6المؤشر  
 نجاز مخطط إنسبة 

أعوان  فائدةالتكوین  ل
 وزارة المالیة

 تنفیذ لحسن بالتكوین المعنیة الهیاكل مختلف مع التنسیق مزید -    83.5%
  .لاآلجا في التكوین برنامج
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: 2.0.6 الهدف
التصرف  تحسین

في میزانیة وزارة 
     المالیة

آجال  :1.2.0.6المؤشر
 تفویض أو وٕاحالة فتح
 عتمادات اإل

 وتفویض وٕاحالة فتح طلبات لتشمل خاصة إعالمیة منظومة تركیز -  یوما12
 في یساهم مما المنظومة طریق عن المطالب دراسة لتصبح اإلعتمادات

  .اآلجال تقلیص

  
آجال  :2.2.0.6مؤشرال

  العمومیة الشراءات تنفیذ

  

  یوما70

 الفتح ولجان الشراءاتلجنة ( المختصة للجان مظبوطة آجال تحدید -
التسریع في عقد جلسات الفرز (للقیام باألعمال الموكولة إلیها ) والفرز

وذلك ضمن ...) والفتح والتسریع في تحریر وٕامضاء محاضر الجلسات
  دلیل إجراءات

  النفقة طبیعة حسب بالشراءات للقیام المثلى الفترات یدتحد -

 محاضر بإعداد یتعلق فیما الحدیثة اإلتصال تكنولوجیات إعتماد -
  .الشروط كراسات وٕاعداد الشراءات لجان جلسات

نسبة  :3.2.0.6المؤشر
الهیاكل  لطلبات ستجابةاإل

 لوازمباللتزود لالمركزیة 

  تحقاقاإلس دراسة مدة من التقلیص-  91%

 فیما بالوزارة مركزي هیكل لكل التزود طلبات لتنفیذالمتابعة الشهریة -
 وصیانة والمعدات األثاث وصیانة اإلعالمیة المعدات من بكل یتعلق
  .المكاتب ولوازم النقل وسائل

نسبة   :4.2.0.6المؤشر
 وأشغال دراسة تنفیذ

 المبرمجة البنایات مشاریع
    
  
 

دد آجال مختلف مراحل دراسة وٕانجاز أشغال روزنامة تح إعداد -  80%
  المشاریع المبرمجة بمیزانیة وزارة المالیة 

 الجهویة المصالح طرف من عقدها المزمع اإلجتماعات برنامج إعداد -
 الحظیرة إجتماعات أو للدراسة للتجهیز الجهویة باإلدارات سواء للتجهیز
  باألشغال الخاصة

 قبل مشروع بكل الخاصة الضروریة اریةواإلد العقاریة الوثائق توفیر -
  المشروع إنجاز یعطل أن یمكن ما لكل تفادیا بالمیزانیة برمجته

 إلى المعطلة للمشاریع بالنسبة إجتماعات وعقد تذكیر مراسالت إعداد -
  .دوریة بصفة وذلك الوالة مختلف

: 3.0.6 الهدف
تحسین قدرة أداء 

هیئة الّرقابة العاّمة 
ل للمالّیة في مجا
  الّرقابة والّتدقیق

 
نسبة : 1.3.0.6المؤّشر
 السنوي البرنامجإنجاز 
 الهیئة لتدخل

 

إعداد من قبل فریق الرقابة مذّكرة تحوصل نتائج التشخیص لإلدارة  - 90 %
أو الهیكل موضوع الرقابة وتتضمن أبرز المحاور المقترح أن تشملها 

من قبل وزیر المالیة  أعمال التفقد، والجدول الزمني تقع المصادقة علیها
  .أو رئیس الهیئة

تحسین دوریة إجتماعات متابعة تقدم إنجاز المهمات بین رئیس  -
  .الهیئة وأو رئیس الدائرة والفریق المكلف بالمراقبة

الحرص على إعداد مسودة التقریر اّألولي لمهمة التفقد قبل إنتهاء  -
 .أعمال الرقابة المیدانیة

  المهمات وٕاعداد التقاریر الخاصة بها الضغط على آجال إنجاز -

 نسبة: 2.3.0.6المؤّشر
إستجابة الهیئة إلنجاز 

مهمات تم طلبها من قبل 
الوزراء أو مسؤولین آخرین 

بالدولة خارج إطار 
 البرنامج السنوي

% 45  
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نسبة  :3.3.0.6المؤّشر
التقاریر النهائیة لتدقیق 

حسابات المشاریع الممولة 
مرسلة إلى بموارد خارجیة ال

الممولین األجانب في 
اآلجال المنصوص علیها 

 في إتفاقیات القروض
 والهبات

واصلة إرسال في شهر جانفي من كل سنة مكاتیب رسمیة إلى م -  80 %
الوزارات المشرفة على التصرف في المشاریع إلستحثاثها على إعداد 

  .وتوجیه القوائم المالیة للسنة السابقة في أجل محدد
اإلمكان نفس الفریق الذي تولى تدقیق حسابات المشروع  تكلیف قدر -

بعنوان السنة المنقضیة إلنجاز مهمة التدقیق بعنوان السنة الموالیة 
 .والنجاعة والتحكم في اآلجال الإلستمراریة اوذلك ضمان

  
: 4.0.6 الهدف
 اإلدماج تدعیم
  المالي

:  1.4.0.6المؤشر 
  نسبة اإلندماج المالي

یذ مفصل لإلستراتیجیة وٕایجاد السبل الكفیلة إعداد مخطط تنف -
  .لتنفیذه

: 5.0.6 الهدف
 أداء نجاعة تدعیم
  العمومیة البنوك

 التقدم: 1.5.0.6المؤشر
 اإللتزامات إنجاز في

بعقود  الواردة التعاقدیة
  البرامج

 

عقد إجتماعات دوریة مع البنوك المعنیة بهدف متابعة تنفیذ عقود  -
  .البرامج

 
 

  :البرنامج نـفـقـات -3
  :میزانیة البرنامج -3-1

ما قدره              2018بلغت جملة اإلعتمادات المقترحة لبرنامج القیادة والمساندة لسنة 
 إنخفاضنسبة بأي  2017ألف دینار خالل سنة  130864  ألف دینار مقابل 92864

  : وتتوّزع میزانیة البرنامج حسب نوعیة النفقة كما یلي .%29تبلغ 
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    والمساندة القیادةتطور إعتمادات برنامج 
  )ألف دینار:الوحدة(

 بیان البرنامج

 )2018-2017( نسبة التطور  )2(2018تقدیرات  قانون المالیة إنجازات 

2016 

2017 

 اعتمادات الدفع أعتمادات التعهد

 ( %)النسبة  المبلغ 

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

 %7,5 2113 30364 30364 28251 18891 نفقات التصّرف: ّول العنوان األ 

 %12,5 2344 21145 21145 18801 14851 التأجیر العمومي

 %0,0 0 3240 3240 3240 3130 وسائل المصالح

 %3,7- 231- 5979 5979 6210 910 التدخل العمومي

 %39,1- 40113- 62500 62500 102613 34021 نفقات التنمیة: العنوان الثاني

 %18,4- 113- 500 500 613 930 اإلستثمارات المباشرة

             على الموارد العامة للمیزانیة

على موارد القروض الخارجیة 
             الموظفة

 %39,2- 40000- 62000 62000 102000 33091 التمویل العمومي

 %39,2- 40000- 62000 62000 102000 33091 على الموارد العامة للمیزانیة

على موارد القروض الخارجیة 
             الموظفة

             صنادیق الخزینة

 %29- 38000- 92864 92864 130864 52912 مجموع البرنامج 
  .دون اعتبار الموارد الّذاتیة للمؤسسات العمومیة  *
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  :حسب طبیعة النفقة 2018لسنة  القیادة والمساندة  6توزیع مشروع میزانیة برنامج عدد 

  إعتمادات الدفع
 

  
  
  :لبرنامج القیادة والمساندة 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى   -3-2
أد  في  130864ما قدره   2017لسنة ) التعهد(بلغت جملة اإلعتمادات المرسمة  

 إنخفـــــــــــــاضأي بنسبة  2018أد لسنة  92864حین قدرت جملة إعتمادات البرنامج 
 .أد 41053ما قدره  2019وسیبلغ تقدیرات سنة  2017مقارنة بسنة % 29 تقدر بـ
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 2020-2018  والمساندة القیادةتطور إعتمادات برنامج 
  )ألف دینار:الوحدة(

 البـیـــان

 إنجــــازات
 قانون المالیة

 تقـــــــــدیرات

2014 2015 2016 
2018 2019 2020 

 م.م.ن.إ م.م.ن.إ م.م.ن.إ 2017

 36881 35544 30364 28251 18891 16502 23318 نفقات التصرف

I - 27295 26146 21145 18801 14851 13494 12399 التأجیر العمومي 

 27295 26146 21145 18801 14851 13494 12399 ـ على الموارد العامة للمیزانیة

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 خزینةـ على موارد صنادیق ال
       

 3607 3419 3240 3240 3130 2316 2256 وسائل المصالح- اا 

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 5979 5979 5967 6210 910 692 8663 التدخل العمومي-ااا

 لمیزانیةـ على الموارد العامة ل
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

 5622 5509 62500 102613 34021 97260 651234 نفقات التنمیة

I - 1622 1509 500 613 930 660 806 االستثمارات المباشرة 

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 نادیق الخزینةـ على موارد ص
       

 ـ على موارد القروض الخارجیة الموظفة
       

II - 4000 4000 62000 102000 33091 96600 650428 التمویل العمومي 

 ـ على الموارد العامة للمیزانیة
       

 ـ على الموارد الذاتیة للمؤسسات
       

 ـ على موارد صنادیق الخزینة
       

لقروض الخارجیة الموظفة على ـ على موارد ا
        موارد الهبات

 42503 41053 92864 130864 52912 113765 674552 6مجموع البرنامج  
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