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  العـــــام التقــــدیم
I-  2016تقدیم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة: 

تتمثل المهمة األساسیة لوزارة المالیة في إعداد وتنفیذ السیاسة المالیة والنقدیة والجبائیة للدولة 
وتطویرها قصد المساهمة في تحقیق األهداف االقتصادیة واالجتماعیة المرسومة وبالتالي 

  . تحقیق أهداف التنمیة
الوزارة إقتراح السیاسة المالیة للدولة بمشاركة الهیاكل المختصة   طار، تتولىوفي هذا اإل

واإلشراف على الشؤون المالیة والجبائیة وذلك في حدود القوانین النافذة والسیاسة العامة 
  :وتتمثل مشموالت الوزارة في. للدولة

  المختصة، الهیاكل بمشاركة للدولة المالیة السیاسة إقتراح .1
على الشؤون المالیة والجبائیة وذلك في حدود القوانین النافذة والسیاسة العامة اإلشراف  .2

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

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

 المدى، متوسطة برمجة أساس
إعداد مشاریع النصوص ذات الصبغة الجبائیة والدیوانیة والسهر على تنفیذ التشاریع  .6

 الجاري بها العمل ذات العالقة،
إعداد مشاریع النصوص المتعلقة بمحسابة الدولة والجماعات المحلیة مع مراعاة  .7

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

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

  القوانین والتراتیب الجاري بها العمل،
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تولي اإلشراف من الناحیة المالیة على الجماعات العمومیة المحلیة بمشاركة الوزارة  .10
المكلفة بالشؤون المحلیة وٕابداء الرأي خاصة في الشؤون البلدیة أو الجهویة التي تكون 

  لها إنعكاس مالي وذلك مع مراعاة مقتضیات الالمركزیة،
 :تولي التصرف في الدین العمومي وسیولة الخزینة خاصة من خالل .11

 إلى السعي مع التمویالت من المیزانیة حاجیات لتغطیة اإلقتراض موارد تعبئة -
 العمومي، الدین دیمومة ضمان

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

 به، المتعلقة
  .الخزینة لرقاع الداخلیة السوق تطویر على العمل -

حسبما هو وارد  منح، بمشاركة الوزارة أو الوزارات المعنیة، مساعدة الدولة للمؤسسات .12
ولهذا الغرض، فهي مكلفة  .بالنصوص التشریعیة والترتیبیة الجاري بها العمل

بالخصوص بتنفیذ أحكام مجلة التشجیع على اإلستثمار فیما یخص اإلمتیازات 
  الجبائیة والمالیة،

تحدید وتنفیذ السیاسة التي ترسمها الدولة في میدان التمویل بصفة عامة والمشاركة  .13
اق في اإلشراف على البنوك والمؤسسات المالیة ومؤسسات التمویل األخرى في نط

  التشاریع والتراتیب الجاري بها العمل،
 والمنشئات والمؤسسات والجماعات المصالح مختلف وحسابات تصرف مراقبة .14

 التعاونیة والشركات المهنیة والمجامع والجمعیات العمومیة المساهمة ذات أو العمومیة
 مباشرة غیر أو مباشرة بصفة تنتفع التي األخرى والهیاكل والتعاونیات المركزیة
 الممولة المشاریع حسابات وتدقیق المحلیة، الجماعات أو الدولة من دعم أو بمساعدة

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

شترك وبصفة عامة المنظمات من كل والمنشآت العمومیة والشركات ذات اإلقتصاد الم
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نوع التي تطلب بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مساعدة الدولة أو إحدى الجماعات 
 العمومیة من خالل الهیكل المكلف بالرقابة العامة للمالیة،

تسطیر وتنفیذ السیاسة التي تسلكها الدولة في المیدان النقدي وفي میدان المالیة  .16
  : البنك المركزي التونسي حیث تقوم الوزارة المكلفة بالمالیة بـالخارجیة وذلك بمشاركة 

 البنك رأي أخذ بعد بالصرف المتعلقة والترتیبیة التشریعیة النصوص إعداد -
 التونسي، المركزي

 الدفع، إتفاقات وٕابرام إعداد في المشاركة -
 التونسي، المركزي البنك مع الدفوعات میزان تطور متابعة -
 الخارج، مع األموال رؤوس حركات بشأن الرأي إبداء -
 األجنبیة القروض بشأن التفاوض وفي المالیة اإلتفاقات إعداد في المشاركة -

 .برامجها وضبط
 المعروضة، اإلجتماعیة أو االقتصادیة الصبغة ذات المسائل كل بشأن الرأي إبداء .17
 .المحاسبیة المهن على واإلشراف والخاصة العمومیة المحاسبة معاییر إعداد .18

  
 تتولى المالیة وزارة لدى وطنیة لجنة أحدثت المالیة، لمهمة التقلیدیة المشموالت عن وعالوة

 یتم التي وتلك بالمصادرة المعنیة والمنقولة العقاریة والممتلكات األموال في التصرف
  .مشروعة غیر بصورة والمكتسبة بالخارج الموجودة األموال من الدولة لفائدة استرجاعها

  :في خاصة اللجنة هذه مهام وتتمثل
اتخاذ جمیع اإلجراءات المتعلقة بالحقوق واإللتزامات المرتبطة باألوراق المالیة  -

 والحصص والسندات المعنیة بالمصادرة أو اإلسترجاع،
التصرف في محفظة األوراق المالیة والحقوق المرتبطة بها والحصص  -

 بالمصادرة واإلسترجاع،والسندات والممتلكات العقاریة والمنقولة المعنیة 
اتخاذ اإلجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجاریة وخاصة لضمان مواصلة  -

تنفیذها،اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان المحافظة على السیر العادي للشركات 
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 إلى المالیة مهمة وتنقسم .ذات المساهمات المعنیة بالمصادرة أو اإلسترجاع
 :برامج ستة

  المتدخلة الهیاكل  البرنامج
  اإلدارة العامة للدیوانة  -  الدیوانة  :1عدد برنامج

  للدیوانة الطبي المركز -
  لألداءات العامة اإلدارة -  الجبایة :2عدد برنامج

  الجبائي والتشریع للدراسات العامة اإلدارة -
  والمالیة الجبائیة لإلمتیازات العامة اإلدارة -

 المحاسبة: 3عدد برنامج
  العمومیة 

  اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واإلستخالص - 

مصالح  :4عدد برنامج
  المیزانیة 

  الدولة میزانیة في للتصرف العامة الهیئة -
  اإلدارة العامة للموارد والتوازنات  -
  للتأجیر العامة اإلدارة -
  اإلدارة العامة للتدقیق ومتابعة المشاریع الكبرى  -
  األهداف حسب المیزانیة في التصرف وحدة -
  المالیة اإلصالحات ومتابعة والدراسات اإلقتصادي الظرف خلیة -
  الموظفة الخارجیة القروض على النفقات تأدیة لمتابعة العامة اإلدارة -

الدین  :5عدد برنامج
  العمومي 

  اإلدارة العامة للتصرف في الدین والتعاون المالي  -

  
  
  

القیادة  :6عدد برنامج
  والمساندة

  الدیوان -
  هیئة الرقابة العامة للمالیة  -
  البشریة الموارد في للتصرف العامة اإلدارة -
  والمعدات والتجهیزات المالیة للشؤون العامة اإلدارة -
  اإلدارة العامة للبناءات  -
  للمساهمات العاّمة اإلدارة -
  اإلدارة العاّمة للتمویل -
  للشراكة بین القطاعین العام والخاصاإلدارة العاّمة  -
  مكتب التنظیم واألسالیب واإلعالمیة والتنسیق العام -
  المالیة وزارة ألعوان المساكن دیوان  -
  المدرسة الوطنیة للمالیة -
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إنخراطها في سیاسة اإلصالحات الهیكلیة ذات عالقة  ،2016وزارة المالیة في سنة  واصلت
بعین اإلعتبار حاجیات ومتطلبات الظرف اإلقتصادي للبالد في كما أخذت . بمجال تدخلها

  :الذي تضمن أحكاما تتعلق خاصة بـ 2016إطار إعداد قانون المالیة التكمیلي لسنة 
 لإلرهاب، للتصدي اإلمكانیات تدعیم مواصلة –
  اإلقتصادي، اإلنتعاش لبلوغ الجهود ومواصلة اإلستثمار تدعیم –
  والشفافیة، الجبائیة العدالة تدعیم على العمل مواصلة –
 : اإلصالح الجبائي خاصة في اتجاه مواصلة –

 والتركیز الجبائیة المراقبة آلیات تفعیل خالل من األداء قاعدة في التحّكم ·
 المتعلقة اإلشكالیات ومعالجة الجبائیة الصبغة ذات المعلومات توفیر على

 الجبائي، التشریع بتطبیق
 الجبائّیة الدیون منظومة إستخالص لترشید الكفیلة تكثیف البحث عن السبل ·

 للنتائج المكثفة خالل المتابعة من الدولة وذلك میزانیة لفائدة األخرى والموارد
 ومساندة للملفات المستمر المرسومة والتنشیط األهداف تحقیق ومدى المحققة

 مقدمة موضوع مطالب الملفات من للعدید بالنسبة اإلشكالیات لحل المصالح
 معینة، صعوبات موضوع أو المطالبین لقب من

 إلى یةالرام البرامج یذتنف في الشروع خالل منإصالح المنظومة البنكیة  مواصلة –
 ینوتحس البنوك لهذه یةالمال الصالبة یمتدع بهدف یةالعموم البنوك یكلةإعادة ه

 إضافة یةالدول الحذر التصرف ییرلمعا یقهاتطب وضمان ییرهاوتس حوكمتها یقةطر 
 .المصنفة یونالد حجم من الحد إلى

وتقوم إستراتیجیة تعصیر الدیوانة على هدفین رئیسین هما دفع : الدیوانة تعصیر
اإلقتصاد عبر تبسیط وتسهیل اإلجراءات والحد من ظاهرتي الغش والتهریب عبر 

  . وضع منظومة ناجعة في الغرض
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 اإلستراتیجیة هذه لتنفیذ عملیة إجراءات الدیوانة تعصیر عمل مخطط وتضمن –
 في الشروع تم التي اإلستهالك على والمعلوم الدیوانیة المعالیم إصالح أهمها
 التورید إجراءات تبسیط جانب إلى 2016 لسنة المالیة قانون إطار في تنفیذها

 وتطویر الهیكلي التنظیم ومراجعة جدید معلوماتي نظام تركیز في واإلنطالق
من  إصالح منظومة التأمین مواصلة .البشریة الموارد في والتصرف القدرات
 :خالل

 المنظم الوطني عيیالتشر  لإلطار الذاتي مییالتق مخرجات على اإلعتماد ·
 ةیالعالم المنظمة عن الصادرة ةیالدول رییمع المعا بالمقارنة نیالتأم لقطاع
 ن،یالتأم لمراقبي

 الرقابة اتیآل زیوتعز  نیللتأم القانوني اإلطار بتعدیل المتعلقة الجهود مواصلة ·
 ،لهم المؤمن ةیوحما

 برامج لعقد مشروع بإعداد المتعلقة الدراسة محاور دیوتجس متابعة مواصلة ·
 التوجهات ضبطی جيیوٕاسترات إستشرافي قطاع خاص كمشروع /عام قطاع
 ...ةیالمستقبل ةیاإلصالح للخطة العامة

 : المالي اإلدماج تدعیم –
 وأشكال المالیة والمؤسسات البنكي القطاع طریق عن التمویل بین التوازن تدعیم

 تیسیروتطویر منظومة التمویل الصغیر،  1المالي اإلدماج تدعیماألخرى، التمویل
 اإلقتصاد، لدعم التمویل شروط

  

ӀӀ -  2016تنفیذ میزانیة الوزارة لسنة:  
أد  681722 ما قدره   2016بلغت جملة اإلعتمادات المنجزة  لمهمة المالیة  لسنة 

   .93%أ د حسب تقدیرات نفس السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بـ  833457مقابل 
فقد بلغت نسبة إنجاز اإلعتمادات المخصصة لنفقات التأجیر العمومي  وبالتالي،
د مقابل جملة اإلعتمادات المرصودة بعنوانها .أ 540769حیث تم صرف % 99.95
  .د.أ 541057بقیمة 

                                                 
  .اإلدماج المالي یعني وضعا یسمح لكل األفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالیة التي تتناسب مع إحتیاجاتھم 1
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بالنسبة لنفقات وسائل المصالح فقد بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان  أما
د مقارنة بجملة اإلعتمادات المرسمة والمقدرة بـ .أ 40121قیمة   2016سنة 

  %.81د وبالتالي كانت نسبة اإلنجاز .أ42234
 2016بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها بعنوان اإلستثمارات المباشرة سنة  كما

د وبالتالي .أ 96727د مقارنة بجملة اإلعتمادات المرسمة والمقدرة بـ .أ66693ما قدره 
   %. 68فإن نسبة اإلنجاز بلغت 

  مقارنة بالتقدیرات  2016میزانیة الوزارة لسنة  تنفیذ
  )الدفعإع ( ةالنفق طبیعة حسب التوزیع

 ألف دینار: الوحدة

 بیان النفقات 

 2016تقدیرات 

  
  
 اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات 2016إنجازات  2016تقدیرات 

 ( %)النسبة  المبلغ 2- 1-  

 )1)/(2( )1( -)2(   ق م ت ق م أ

 %99,4 3454- 581917 585371 548244 نفقات التصرف
 %99,95 288- 540769 541057 521057 تأجیر عمومي 
 %94 2113- 40089 42254 42254 وسائل المصالح
 %51,41 1001- 1059 2060 2060 تدخل عمومي 
 %67,14 48943- 99784 148727 248727 نفقات تنمیة

 %68 30034- 66693 96727 96727 إستثمارات مباشرة 
 %68 30034- 66693 96727 96727 على المیزانیة

  -  -  -  - -  الخارجیةعلى القروض 
 %63,64 18909- 33091 52000 152000 تمویل عمومي 
  -  -  33091   52000   152000 على المیزانیة 

  -  -  - -  -  على القروض الخارجیة
 %2 98- 2 100 100 صنادیق الخزینة

 %81 151735- 681722 833457 814198 المجموع العام
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  ):المسؤول عن البرنامج( تقدیم رئیس البرنامج

ماي  04رئیس برنامج الدیوانة منذ و عادل بن حسن مدیرا عاما للدیوانة الالسید  تعیین تم
2015.  

  :التقدیم العام لبرنامج الدیوانة واستراتیجیته -1
  : التعریف بالبرنامج وهیكلته ومشموالته. 1.1

  :تعریف البرنامج -1.1.1         
تحتل الدیوانة التونسیة موقعا إستراتیجیا هاما بالنسبة لالقتصاد الوطني وحمایته، وتعتبر 

  .عنصرا فاعال في مجال التبادل التجاري للبالد التونسیة وموازنة األموال العمومیة
  :حسب منظمالدیوانة التونسیة جهاز إداري تابع لوزارة المالیة 

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

  بتحركات األشخاص، البضائع والمنقوالت عند الدخول والخروج من التراب الوطني، 
المنظم لإلدارة العامة للدیوانة  1994سبتمبر  06بتاریخ  1994 لسنة 1845األمر عدد  -

  : كاآلتي اإلداري الجهاز تصمیم إلى أفضى والذي الالحقة بالنصوصكما تّم تنقیحه 
تنظیم اإلدارات المركزیة التي أصبحت تتكّون من إدارات تقنیة وٕادارات مراقبة  ·

  .وٕادارات إسناد ومكاتب مختصة
مناطق  07واإلدارات حسب تقسیم التراب الدیواني إلى إعادة هیكلة المصالح  ·

  .جغرافیة تسمى اإلدارات الجهویة بما تشمله من مكاتب حدودیة وجهویة
  .إحداث المدرسة الوطنیة للدیوانة والمجلس األعلى للدیوانة والرقابة العامة للدیوانة ·
لدیواني برا إحداث إدارة حرس دیواني كهیكل مراقبة وحراسة لیغطي كامل التراب ا ·

 .وبحرا
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  : هیكلة البرنامج - 2.1.1

  :اإلدارة العامة للدیوانة
  :ّم اإلدارة العامة للدیوانة الهیاكل التالیةضت     

 مجلس الدیوانة ·
 كتابة الدیوانة ·
 الرقابة العامة للدیوانة ·
إدارات  4وإدارات مراقبة  4وإدارات فنیة  4: إدارة مركزیة 12(اإلدارات المركزیة  ·

 )  مكاتب مختصة9إسناد و
 )إدارات 8(اإلدارات الجهویة  ·
 الحرس الدیواني ·
 المدرسة الوطنیة للدیوانة ·

  :المواليوذلك طبقا للمخطط 
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  :للدیوانة الطبي المركز

یتولى المركز الطبي تقدیم خدمات متعلقة بالوقایة والتشخیص واإلسعافات اإلستعجالیة 
  .الدیوانة وأزواجهم وأبنائهم والذین في كفالتهموالعالج لفائدة أعوان 

  :یشتمل المركز الطبي على

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

  .إدارة فرعیة طبیة یدیرها أطباء مختصون 

  .وامتیازات مدیر للدیوانة یسیر المركز الطبي للدیوانة مدیر یعّین بمقتضى أمر یتمتع برتبة

  :البرنامج شموالتم - 3.1.1       
  :تضطلع اإلدارة العامة للدیوانة بثالثة مهام رئیسیة  تتمثل في

  :المهمة الجبائیة  §
تقوم الدیوانة باستخالص المعالیم واآلداءات والرسوم الموظفة على البضائع عند التورید 

الرسوم شبه الجبائیة لصالح صندوق الدعم أو صنادیق والتصدیر لفائدة میزانیة الدولة وأیضا 
وتسهر الدیوانة على ضمان االستخالص الصحیح لتلك المعالیم واآلداءات وتساهم . الحرفیین

   .ب الجبائيفي مقاومة التهرّ 
 

  : المهمة االقتصادیة  §
باعتبار أن المعلوم یعتبر الدور االقتصادي للدیوانة امتدادا طبیعیا لدورها الجبائي التقلیدي 

الدیواني إضافة لكونه أداة لتمویل خزینة الدولة فهو كذلك یهدف لحمایة الصناعة الوطنیة 
  .والموارد الفالحیة
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غیر أن التحوالت االقتصادیة العمیقة للتجارة الدولیة واختیار تونس القتصاد السوق أفضى 
نة ضرورة معایشة هذه التطورات تطورا في نسق المبادالت التجاریة بما یستدعي من الدیوا

  . وتغییر طرق عملها لتكون في مقدمة الهیاكل التنمویة لالقتصاد التونسي
وفي هذا الصدد، تسعى اإلدارة باستمرار إلى تبسیط اإلجراءات توریدا وتصدیرا وخلق نظم 

ذا إلى دیوانیة اقتصادیة متطورة وتدعیم القدرة التنافسیة للمنتجات ذات المنشأ التونسي، ه
جانب تشجیع االستثمار والتصدیر بإرساء عالقة شراكة وتعاون مع المتعاملین االقتصادیین 

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

كما . ت غیر الشرعیة مثل اإلغراق والتقلید إلى جانب مراقبة المواصفات والجودةالممارسا
لتسهیل اتخاذ ) تورید وتصدیر(تساهم في ضبط اإلحصائیات المتعلقة بالمادة الدیوانیة 

  .القرارات من قبل السلط العمومیة
  :المهمة األمنیة §

  :وعبر الحدود فتسهر علىوتتمثل في مراقبة حركة البضائع واألموال داخل البالد 
مصوغ  و مخدرات و بضائع  : مكافحة التهریب عند التصدیر أو التورید بجمیع أنواعه 

  ...أعمال فنیة وتحفو عملة و 
  حمایة الثروة الحیوانیة والنباتیة المهددة باالنقراض، 
  .حمایة المستهلك من المواد غیر المطابقة للمعاییر الصحیة ومعاییر السالمة 

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

  :إستراتیجیة وأهداف وأولویات البرنامج  .2.1
  :استراتیجیة البرنامج - 1.2.1

ما فتئت إدارة الدیوانة في السنوات األخیرة تدعم دورها االقتصادي وذلك لمعاضدة جهود 
. المؤسسات في إیجاد موقع لها محلیا ودولیا وبالتالي تحسین جاذبیة تونس لالستثمارات
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وعلى هذا األساس تعمل اإلدارة على اإلصغاء إلى الفاعلین االقتصادیین ودعمهم وقد تّم 
ات بعین االعتبار في برنامج تعصیر الدیوانة الذي أقّرته الحكومة خالل أخذ هذه التوجه

والذي أقر جملة من التدابیر تهدف إلى   2015سبتمبر  07المجلس الوزاري المضّیق بتاریخ 
تدعیم الحوكمة على غرار تطویر وتحسین نوعیة الخدمات وتعصیرها وتبسیطها وتأمین 

الدولیة مع الحفاظ على مرونة حركة البضائع من خالل  السلسلة اللوجستیة وتسهیل التجارة
  .تسهیل اإلجراءات الدیوانیةاعتماد نظام معلوماتي جدید یمّكن من  

، استغالل المهربون الوضع األمني الهش لتكثیف 2011وقد عرفت البالد بعد ثورة سنة 
ك بتطور السوق نشاطهم وارتفعت  بذلك عملیات التهریب مما أّثر سلبا على االقتصاد وذل

الموازیة وتسریب البضائع المهربة بصفة كبیرة إلى السوق المحلیة ولذلك وفي إطار تدعیم 
الحوكمة تّم التركیز في العنصر الثاني من برنامج تعصیر الدیوانة على احتواء المخاطر 

 .وتحسین المراقبة بمكافحة الغش التجاري والتهریبومزید التصدي لظاهرة التهریب 
أّن تكّدس البضائع المحجوزة بمستودعات الحجز شكل عائقا كبیرا أمام سیولة حركة كما 

البضائع وتعرض بعضها للتلف بحكم طول مّدة مكوثها وتدهور قیمتها ودفع للتفكیر بجدیة 
  .في تحسین طرق التصّرف فیها سواء بالبیع أو اإلحالة أو اإلتالف

یة واقتراح الحلول المناسبة لتحسین التصرف في وقد تم تكوین لجنة مكلفة بدراسة هذه الوضع
  .البضائع المحجوزة

ومن ناحیة أخرى تبّین أن استخالص الدیون ال یتّم بالمستوى المطلوب ونتج عنه نقص في 
وفي إطار تدعیم التحكم في الموارد، ّتم العمل على الرفع من مردود . بعض الموارد الدیوانیة

  .ة استخالص الدیونالمصالح الدیوانیة بتحسین نسب
وتجدر اإلشارة إلى أن النقائص المسجلة على مستوى تعقید اإلجراءات وطولها أدت إلى 
غلق عدة مؤسسات مشغلة وقلصت بصفة هامة من نجاعة االقتصاد التونسي هذا مع تردي 

  . نوعیة الخدمات وانعدام الشفافیة على عدة مستویات
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النقائص واحتواء المخاطر المنجّرة عنها وضرورة الدیوانة تأكد تدارك  مصالحلذا ارتأت 
تطویر وتحسین نوعیة خدماتها وذلك للمساهمة في النهوض باالقتصاد مع الحرص على 

وعلى هذا . الحفاظ على مرونة حركة البضائع وتأمین السلسلة اللوجستیة للمبادالت التجاریة
مدى تحقیقها عبر مؤشرات تتم متابعة  أهدافاألساس تم تنزیل اإلستراتیجیة في شكل 

  .موضوعیة في الغرض
  : وأولویات البرنامج أهداف: 2.2.1

عمال على معاضدة جهود المؤسسات في إیجاد موقع لها محلیا ودولیا وبهدف تحسین 
  : جاذبیة تونس لالستثمارات، تعمل اإلدارة العامة للدیوانة على

  . )1الهدف (: اإلصغاء إلى األطراف االقتصادیة ودعمهم بتسهیل اإلجراءات الدیوانیة  
الحد من عملیات تهریب البضائع وتسریبها بصفة كبیرة في السوق المحلیة مّما یؤثر سلبا  

 .)2الهدف (: على االقتصاد
حركة  الحد من  تكدس البضائع المحجوزة بمستودعات الحجز مما شكل عائقا أمام سیولة 

البضائع وتعرض بعضها للتلف بحكم طول مدة مكوثها وتدهور قیمتها خاصة بمینائي 
رادس وحلق الوادي، وذلك  بالتعجیل باتخاذ اإلجراءات الضروریة  للتصرف فیها سواء 

  .)3الهدف (: بالبیع أو اإلحالة أو اإلتالف
مصالح الدیوانیة في تفادي النقص الحاصل في استخالص الدیون المثقلة وتحسین أداء ال 

  .)4الهدف (هذا المجال بتطویر طرق متابعة استخالص هذه الدیون 
لقیس األداء الخاصة ببرنامج الدیوانة كما  مؤشرا 12و أربعة أهدافوعلیه، تّم تحدید 

 :یلي
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  المؤشرات  األهداف

تسهیل عملیات التسریح الدیواني  -1.0.1
 للبضائع

 الدیواني للبضائعمعدل آجال التسریح : 1.1.0.1
 عدد  المتعاملین االقتصادیین المعتمدین:  2.1.0.1
 نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة:  3.1.0.1
 عدد الخدمات على موقع الواب:  4.1.0.1

مكافحة الغش التجاري   والتهریب  -  2.0.1
 وتحسین المراقبة

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

 تحسین التصّرف في المحجوز  -3.0.1
 عدد البیوعات بالمزاد العلني:  1.3.0.1
 عدد اإلحاالت :  2.3.0.1
 عدد محاضر اإلتالف:  3.3.0.1

 المثقلةتحسین نسبة استخالص الدیون  -4.0.1
  إستخالصها الممكن

  

 

 الممكن المثقلة الدیون إستخالصنسبة :  1.4.0.1
 إستخالصها
نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع  والتي :  2.4.0.1

  لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها

  :بالبرنامج الخاصة اإلستراتیجیة لإلنجازات عام تقدیم -2
   :تم تحقیقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج أهّم اإلصالحات اإلستراتیجیة التي. 1.2

  

  : اإلصالحات التالیة یتواصل العمل على تنفیذ 
تسهیل اإلجراءات الدیوانیة خاصة في المعابر الحدودیة الهامة بكل من میناء رادس  

  .ومعبر راس جدیر
  .التهریبتنشیط عمل أعوان المكاتب الدیوانیة وفرق المراقبة الدیوانیة لمقاومة  
تحسین التصرف في البضائع المحجوزة لدى المصالح الدیوانیة بحّث قباض الدیوانة على  

  .القیام بعملیات البیع واإلحالة والتحطیم في اإلّبان
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حث قباض الدیوانة على الرفع من نسق استخالص الدیون المثقلة الممكن استخالصها   
 .وقطع آجال التقادم

  
والمشاریع الكبرى التي تّم القیام بها لتحقیق أهداف  واألنشطةأهّم االنجازات . 2.2

  : البرنامج وعالقتها بالنفقات التي تّم تنفیذها على مستوى البرنامج
    

  .تّم تسجیل نتائج تعتبر مقبولة في الجملة بالنسبة لجل المؤشرات: 1الهدف  
خالل عدد هناك مجهود واضح في مقاومة الغش التجاري والتهریب من : 2الهدف 

  .المحاضر المرفوعة وتواجد فرق المراقبة الدیوانیة
  .تّم تحقیق نتائج طّیبة لكل المؤشرات: 3الهدف  
  .تّم تسجیل ارتفاع في مبلغ تغطیة الدیون المثقلة: 4الهدف  

في إطار برنامج تعصیر الدیوانة الذي یرمي إلى الرفع من قدرات مصالح الدیوانة في 
ي للجریمة االقتصادیة، تّم اتخاذ جملة من اإلجراءات ساعدت على مقاومة التهریب والتصد

  : تحقیق أهداف البرنامج، نذكر من أهمها
  

اقتناء معدات وتجهیزات جدیدة ومتطّورة من (التعزیزات باإلمكانیات المادیة واللوجستیة   
قبة وشبكة سیارات رباعیة الدفع وأسلحة وذخیرة لفرق الدیوانة وأجهزة سكانار وكامیرات مرا

  ،)اتصاالت خاصة

  .ملیون دینار 200وبلغت قیمة النفقات المالیة بعنوان هذه اإلجراءات حوالي  
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  :2016نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة  -3
  :2016تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة . 1.3

ألف دینارا  290098بـ  2016لبرنامج الدیوانة بعنوان سنة  المنجزة اإلعتمادات جملة بلغت
  %. 65.85بنسبة إنجاز قدرت بـ أيألف دینار حسب تقدیرات نفس السنة  306223 مقابل

  التوزیع حسب طبیعة  النفقة مقارنة بالتقدیرات 2016تنفیذ میزانیة البرنامج لسنة 
  

 دینار ألف: الوحدة

 بیان النفقات

 2016إنجازات  2016تقدیرات  2016*تقدیرات 
 اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات

( م.ق ) (األصلي  م التكمیلي.ق ) -2 

 )1(-)2(المبلغ   1- 
 %نسبة اإلنجاز

   (2)/(1) 
 104% 11038 234269 223231 213489 نفقات التصرف
 106% 13249 215368 202119 192377 التأجیر العمومي
 91% 1682- 18818 20500 20500 وسائل المصالح
 %13,6 529- 83 612 612 التدخل العمومي
%67,3 27163- 55829 82992 84192 نفقات التنمیة  

   27163- 55829 82992 84192 اإلستثمارات المباشرة
   27165- 55829 82992 84192 على المیزانیة

على القروض 
 الخارجیة

0 0 0 0   

   0 0 0 0 التمویل العمومي
   0 0 0 0 على المیزانیة

على القروض 
 الخارجیة

0 0 0 0   

   0 0 0 0 صنادیق خزینة
  85.65% 38201- 290098 306223 297681 المجموع العام

  .2016 لسنة األداء على للقدرة السنوي المشروع تقدیرات ولیس للمقارنة المرجع بإعتبارها علیه المصادق األصلي المالیة قانون تقدیرات إعتمادتم *
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  2016مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات میزانیة برنامج الدیوانة لسنة 
  )إع الدفع

  

نسبة إنجاز تقدر بـ  2016كلفة األجور خالل سنة 

  2016إنجاز اإلعتمادات المخصصة لوسائل المصالح بعنوان 
وتعكس هذه النسبة توفق اإلدارة العامة للدیوانة إلنجاز أغلبیة 

  
ما قدره  2016بلغت نسبة  تنفیذ نفقات التنمیة بعنوان سنة 

 .نظرا لصبغة بعض المشاریع التي یتجاوز تنفیذها السنة المالیة

  :وتحلیلها

  : تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع
مكّلفة بتسهیل المبادالت التجاریة على الصعید 
الدولي، وهي ملزمة بمسایرة متطلبات هذه التحدیات وذلك بضمان تبسیط اإلجراءات الدیوانیة 
وسرعتها وتأمینها والعمل على خلق عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في میدان التجارة 

0

50000
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150000
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250000

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات میزانیة برنامج الدیوانة لسنة 
إع الدفع( التوزیع حسب طبیعة النفقة

  

كلفة األجور خالل سنة  شهدت: العمومي التأجیر
100%  
إنجاز اإلعتمادات المخصصة لوسائل المصالح بعنوان  تم: المصالح وسائل
وتعكس هذه النسبة توفق اإلدارة العامة للدیوانة إلنجاز أغلبیة % 86.6بنسبة 

  .2016برامجها التي تم رصد تنفیذها خالل سنة 
بلغت نسبة  تنفیذ نفقات التنمیة بعنوان سنة : المباشرة اإلستثمارات

نظرا لصبغة بعض المشاریع التي یتجاوز تنفیذها السنة المالیة وذلك% 67.3

وتحلیلها 2016تقدیم لنتائج القدرة على األداء لسنة 
  

تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف 
مكّلفة بتسهیل المبادالت التجاریة على الصعید  ،كإدارة خدمات ،إّن الدیوانة: تقدیم الهدف

الدولي، وهي ملزمة بمسایرة متطلبات هذه التحدیات وذلك بضمان تبسیط اإلجراءات الدیوانیة 
وسرعتها وتأمینها والعمل على خلق عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في میدان التجارة 

2016ق م 

2016ق م ت 

2016إنجازات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

 

التأجیر 
100

وسائل 
بنسبة 

برامجها التي تم رصد تنفیذها خالل سنة 
اإلستثمارات 

67.3
 

تقدیم لنتائج القدرة على األداء لسنة  - 2.3 
  

الهدف  - 1.2.3
تقدیم الهدف

الدولي، وهي ملزمة بمسایرة متطلبات هذه التحدیات وذلك بضمان تبسیط اإلجراءات الدیوانیة 
وسرعتها وتأمینها والعمل على خلق عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في میدان التجارة 

ق م  

ق م ت  

إنجازات 
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قّدمة والثقة بهذه المؤسسات مما یجعلها الدولیة باالعتماد على مبدأي شخصنة الخدمات الم
  .مطالبة بتعدیل مستوى المراقبة حسب جدیة المخاطر

  

  :  بین التسهیالت وتبسیط اإلجراءات على مستوى مصالح الدیوانة، نذكر من
  .االقتصادیة لألطراف المقدمة التسهیالت -
  : تقلیص عدد الوثائق وتبسیط اإلجراءات وذلك لـ -

  ،اختصار اآلجال ·
  ،تخفیض الكلفة ·
  ،التقلیل أو تفادي التنقل ·
جعل المؤسسة أكثر تنافسیة وذلك بإسنادها صفة المتعامل االقتصادي  ·

المعتمد، وجعل اإلجراءات الدیوانیة المادیة وتخفیض مّدة مكوث البضائع 
في المواني  والمطارات وتنمیة إدارة خدمات ترتكز على نوعیة الخدمات 

  .بنیة مع األطراف االقتصادیةالمقّدمة وعلى الثقة الم
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  :النتائج
  تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع:  1.0.1الهدف 

  

  
  
  
  
  
  
  

الهدف 
1.0.1  :
تسهیل 
عملیات 
التسریح 
الدیواني 
  للبضائع

مؤشرات قیس 
  األداء

  وحدة
 تقدیرات  المؤشر

2015  

  
 انجازات
2015  

 نسبة
االنجازات 
  مقارنة

  بالتقدیرات
2015  

  
  تقدیرات

  م أ ق
2016  

  
  تقدیرات

 ت م ق
2016  

  
 انجازات
2016  

 نسبة
 االنجازات
 مقارنة

  بالتقدیرات
2016 

)%(  
المؤّشر 

1.1.0.1  :
معدل آجال 

التسریح 
الدیواني 
  للبضائع 

    یوم
0.75  

  

  
0.75  

  
100  

  
0.70  

  
0.70  

  

 
  

0.74  

 
  

94.6  

المؤّشر
2.1.0.1   :

عدد المتعاملین 
االقتصادیین 

 المعتمدین

 

  
  عدد

  
09  

  
09  

  
100  

  

  
12  

  
12  

 
  
16  

 
  
133  

المؤّشر
3.1.0.1  :

نسبة المادیة 
اإلجراءات 
 الدیوانیة 

  
    نسبة

32  
  

29.26  

  

  
97.5  

  
35  

  
35  

 
  

29.26  

 
  

83.6  

المؤّشر 
4.1.0.1  :

عدد الخدمات 
على موقع 

 الواب

 
  
  عدد

  
20  

  
17  

  
85  

  
22  

  
22 

  

 
  
17 
 

  

 
  

0.77  
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 :3بیاني عدد  رسم 
  2016لسنة  1.0.1داء الخاصة بالهدف مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األ 

 
  :مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: 2.0.1الهدف  -2.2.3

نسق المبادالت التجاریة عبر العالم في ظهور إشكال وتقنیات غّش  ساهم: تقدیم الهدف
تطویر وسائل عملها في مجال مكافحة الغّش  إلىوتهریب جدیدة، مما دفع إدارة الدیوانة 

  : والتهریب وذلك بـ
  

  .المراقبة وحدات بین التنسیق وتأمین الطرقات مراقبة زیادة 
  .والمجرورات الحاویات استهداف طرق تحسین 
 لألجهزة األمثل االستغالل مع المیدان على المراقبة مصالح توزیع تحسین 

  ).مثال موبیل وسندا المتنّقلة األشعةأجهزة ( العالیة التقنیة ذات والمعدات
 مع والتعاون والتنسیق اإلنترنات شبكة على الدیوانة إدارة تواجد تدعیم 

 بالتصّرف تعنى شركات مع تعاون إتفاقیات وعقد األخرى واإلدارات المصالح
  .اإلنترنات عبر البیع مواقع في

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

   .العالم خاصة في مجال مكافحة الغش التجاري  والتهریب

0
20
40
60
80

100
120
140

:   1.1.0.1المؤّشر 
معدل آجال التسریح 
الدیواني للبضائع 

:    2.1.0.1المؤّشر
عدد المتعاملین 
االقتصادیین 
المعتمدین

:   3.1.0.1المؤّشر
نسبة المادیة 

اإلجراءات الدیوانیة

:   4.1.0.1المؤّشر 
عدد الخدمات على 

موقع الواب

تسھیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع

نسبة اإلنجاز
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أهمیة كبرى لمكافحة الغش التجاري والتهریب ومزید التصدي  تولىدیوانة إدارة ال فتأت ما
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  –ي نوع البضاعة التصریح المغلوط ف(المخالفات التجاریة 

...) التورید بدون إعالم –البضاعة  منشأ التصریح المغلوط في أصل البضاعة  –البضاعة 
ما م) عند التورید والتصدیر(وبصفة عامة دعم المراقبة الدیوانیة المتعّلقة بوجوب التصریح 

  .صرفالتجاریة و المخالفات ال إرتفاعنجّر عنه ی
  

 :النتائج
    مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: 2.0.1الهدف 

  
  
  
  
  

  الهدف
2.0.1  :
 مكافحة
 الغش

 التجاري
 والتهریب
 وتحسین
 المراقبة

مؤشرات قیس 
  األداء

  وحدة
  المؤشر

 تقدیرات
2015  

 انجازات
2015  

 نسبة
االنجازات 
  مقارنة 
  بالتقدیرات
2015  

  تقدیرات
  ق م أ  
 2016  

  تقدیرات
 ت م ق

2016  

 انجازات
2016  

 نسبة
 االنجازات
 مقارنة

  بالتقدیرات
2016 

)%(  
: 1.2.0.1المؤشر

 للحد المحاضر عدد
  التجاري الغش من

    عدد
55000  

  
64642  

  
117  

  
58000  

  
58000  

  
52866  

  
91.2  

  2.2.0.1المؤشر
 المحاضر عدد: 

التهریب من للحد  

  12875  15000  14500  106  14931  14000  عدد

  

85.8   

  
:  3.2.0.1المؤشر
 التواجد نسبة
 لوحدات الفعلي
 المراقبة

  94  47  55  55  112  54.04  48  نسبة
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 : 4رسم بیاني عدد
  2016لسنة  2.0.1مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف 

  

  
  

  :تحسین التصّرف في المحجوز:  3.0.1 الهدف - 3.2.3
في إطار مكافحتها للغّش التجاري والتهریب، تقوم مكاتب الدیوانة ووحدات : تقدیم الهدف

المراقبة بمعاینة 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 

  .ریبالته
تنظیم المصالح المختّصة في التصّرف في المحجوز ووضع تطبیقات  تمولبلوغ هذا الهدف 
  : من للتمكنأعوان مختصین وأكفاء لهم القدرة على حسن التصّرف  كلیفإعالمیة مالئمة وت

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

0
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80

100

عدد : 1.2.0.1المؤشر
المحاضر للحد من الغش 

التجاري

عدد :   2.2.0.1المؤشر
المحاضر للحد من 

التھریب

نسبة :  3.2.0.1المؤشر
التواجد الفعلي لوحدات 

المراقبة

مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة

نسبة اإلنجاز 
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  :النتائج
  المحجوز في التصرف تحسین:  3.0.1  الهدف

  
  
  
  
  
   

مؤشرات قیس 
  األداء

  وحدة
  المؤشر

 تقدیرات
2015  

 انجازات
2015  

 نسبة
االنجازات 
  مقارنة 
  بالتقدیرات
2015  

  تقدیرات
 أ م ق

2016  

  تقدیرات
 ت م ق

2016  

 انجازات
2016  

 نسبة
 االنجازات
 مقارنة

  بالتقدیرات
2016 

)%(  
  

 الهدف
3.0.1   

تحسین  
التصّرف في 

  المحجوز

المؤشر
1.3.0.1: 

 البیوعات عدد
  العلني بالمزاد

  130  868  670  670  122  791  650  یوم

المؤشر
2.3.0.1 :  

اإلحاالت عدد  

  196.5  1120  570  570  114  640  560  عدد

المؤشر
3.3.0.1 :  

 محاضر عدد
 اإلتالف

  280  نسبة

  

191  68  290  290  180  62  

  
  :5رسم بیاني عدد 

  2016لسنة  3.0.1مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف  
  

  
  

130

196.5

62

عدد البیوعات بالمزاد :1.3.0.1المؤشر
العلني

عدد اإلحاالت: 2.3.0.1المؤشر عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤشر

تحسین التصرف في المحجوز
نسبة االنجازات مقارنة بالتقدیرات
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  :إستخالصهاستخالص الدیون المثقلة الممكن إتحسین نسبة :  4.0.1الهدف  - 4.2.3

  

إن الهدف من تحسین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها هو : تقدیم الهدف
السعي إلى تحسین المردودیة والحرص على جعل هذه الدیون مصدر مداخیل لخزینة الدولة  

  :ویتّم ذلك بـ
  المثقلة، بالدیون الخاصة الملفات وتحسین وحفظ ترتیب 
 إجراءات بمباشرة والقیام التقادم بموجب السقوط على أوشكت التي الدیون حصر 

  له، القاطعة التتّبع
ة واإلدارة الجهوی واإلدارات القباضات مستوى على االستخالص خلیة أعضاء تأطیر 

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

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

  .االستخالص حین إلى والتنفیذ التتبع أعمال مواصلة 
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  إستخالصهاالممكن  المثقلةتحسین نسبة استخالص الدیون : 4.0.1الهدف :   النتائج
  
  
  
  
  

: 4.0.1 الهدف
 نسبة تحسین

 استخالص
الممكن  الدیون

 إستخالصها

مؤشرات قیس 
  األداء

  وحدة
  المؤشر

 تقدیرات
2015  

 انجازات
2015  

 نسبة
االنجازات 
  مقارنة 
  بالتقدیرات
2015  

 تقدیرات
 أ م ق

2016  

 تقدیرات
 ت م ق

20162  

 انجازات
2016  

 نسبة
 االنجازات
 مقارنة

  بالتقدیرات
2016 

)%(  
 1.4.0.1 المؤشر

 :  
الدیون  تغطیة نسبة

المثقلة الممكن 
  استخالصها

 نسبة

  

  
0.03  

  
0.056  

  

  
186  

  
0.05  

  

  
0.050  

  

  
0.074  

  
148  

: 2.4.0.1المؤشر  
نسبة التصاریح  

موضوع األذون 
بالرفع والتي لم یتّم 

دفع األداءات 
 المستوجبة بشأنها

    نسبة
0.5  

  
0.48  

  
83.4  

  

  
0.47*  

  
0.47*  

  
0.53  

  
88.6  

  
  : 6رسم بیاني عدد

  2016لسنة  4.0.1داء الخاصة بالهدف مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األ

  
  

                                                 
 .% 0.47و %0.5عوضا عن  2016و 2015تباعا فیما یتعلق بسنتي  % 4.5و %5تم إدراج قیمة : إصالح خطأ مادي: مالحظة  2

148

88.6

نسبة تغطیة الدیون المثقلة الممكن :  1.4.0.1المؤشر 
استخالصھا

نسبة التصاریح موضوع األذون :  2.4.0.1المؤشر
بالرفع والتي لم یتّم دفع األداءات المستوجبة بشأنھا

تحسین نسبة إستخالص الدیون
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  :2016تحلیل وتفسیر النتائج التي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة . 3.3
  تسهیل عملیات التسریح الدیواني للبضائع: 1.0.1 الهدف

    :معدل آجال التسریح الدیواني للبضائع: 1.1.0.1المؤشر  ·
یوما وهي نتیجة قریبة من  0.74حوالي   2016بلغ معدل آجال التسریح الدیواني سنة 

  ). یوما 0.70(التقدیرات 
وحسب ) أخضر وبرتقالي وأحمر(ویضم هذا المعدل آجال التسریح الدیواني حسب المسلك 

  ).تحت النظام العام واألنظمة التوقیفیة ونظام العبورالوضع لالستهالك (النظام الدیواني 
ویتبّین أّن معدل آجال التسریح الدیواني حسب المسلك قریبة من الصفر بالنسبة للمسلك  

أیام بالنسبة  2.42یوما بالنسبة للمسلك البرتقالي وترتفع إلى حدود  0.73األخضر وتقارب 
  .للمسلك األحمر

ضائع الموجهة للمسلك األحمر تؤثر على المعدل العام لذلك یجب ویتبّین أّن آجال تسریح الب
العمل على الحّد من التصاریح الموجهة لهذا المسلك وهذا مرتبط بنجاعة المنظومة االنتقائیة 
ویتعّین مراجعة قواعدها في اتجاه تركیز المراقبة على العملیات ذات الخطورة المرتفعة دون 

  .سواها
كما یتبّین أّن معدل آجال التسریح الدیواني حسب النظام الدیواني تختلف حسب النظام 

أما ) یوما 2.05(فالمعدل تحت نظام الوضع لالستهالك ال یزال مرتفعا نسبیا :  الدیواني
 0.02(معدل آجال التسریح الدیواني تحت األنظمة التوقیفیة ونظام العبور فهو منخفض  

  . DAEلصفر بالنسبة للرفع بـ وقریبة من ا) یوما
ویدعو هذا إلى متابعة مردودیة الضباط المتفقدین واعتماد احتساب أجل التسریح لكل ضابط 

  . على حدة لتحسیس الضباط للضغط على اآلجال
كما أّن هناك عوامل أخرى تؤثر على معدل آجال التسریح الدیواني  وهي خارجة عن نطاق 

دم إحضار الحاویات للمراقبة في الحین من طرف الهیكل الدیوانة وتعود أساسا إلى ع
  .المكلف بذلك
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    :عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین: 2.1.0.1المؤشر  ·
في حین أّن التقدیرات كانت في  2016سنة  16بلغ عدد المتعاملین االقتصادیین المعتمدین 

المتحّصلة على عالمة الجودة  ویتّم إسناد هذا االمتیاز للمؤسسات الصناعیة. فقط 12حدود 
ISO  ،الخلیة المكلفة بدراسة ملفات طلب تفعیل في إطار برنامج تعصیر الدیوانة، ، كما تّم

االنتفاع بصفة المتعامل االقتصادي المعتمد لغایة تقدیم أكثر تسهیالت للمتعاملین 
وقد بدأ ) 118ل الفص( االقتصادیین وقد تّم  التنصیص على هذا اإلجراء في مجلة الدیوانة

" المتعامل االقتصادي المعتمد"إعادة تفعیل خلیة دراسة ملفات  2016فعلیا منذ بدایة سنة 
لكن " المتعامل االقتصادي المعتمد"وٕاعداد النص المنقح لمجلة الدیوانة للتنصیص على 

  .النص التطبیقي لم یصدر بعد
    :نسبة المادیة اإلجراءات الدیوانیة :3.1.0.1المؤشر  ·

 اإلجراءاتمن  %29.26 الدیواني بالتسریح المتعلقة الدیوانیة اإلجراءات المادیة نسبة بلغت
إجراء  41إجراء من بین مجموع  12تمت معالجة  حیث 2016التي تّم إحصاؤها سنة 

القیمة  إنجاز النسبة هذه وتمثل. 2015 سنة المحققة النسبةعلما وأنها نفس  دیواني
تجسیم مقترحات  بخصوصصعوبات تقنیة  وجودویرجع الفارق إلى . % 83.6المستهدفة بـ

التألیة الواردة ببرنامج تبسیط اإلجراءات الدیوانیة والجبائیة یستوجب ترابط األنظمة 
 تقدیرات تعتبر كما. المعلوماتیة واعتماد نظام موّحد لتبادل الوثائق بین مختلف المتدخلین

  . لتحقیقها قنیةالت للصعوبات بالنظرالمؤشر مرتفعة 
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   :عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر  ·
في حین كانت التقدیرات حوالي  2016خدمة سنة  17بلغ عدد الخدمات على موقع الواب 

ویرجع ذلك إلى تعّقد إجراءات إدراج خدمات جدیدة على  % 85خدمة أي بنسبة تساوي  20
  .الواب 

  
    مكافحة الغش التجاري والتهریب وتحسین المراقبة: 2.0.1 الهدف

  : عدد المحاضر للحد من الغش التجاري :1.2.0.1المؤشر  ·
محضرا في حین  52866حوالي  2016بلغ عدد المحاضر للحد من الغش التجاري سنة 

  .%91.2أي بنسبة تقّدر بـ  امحضر  58000أّن التقدیرات كانت 
والتي قد تعود إلى تقلص ظاهرة الغش  مبدئیا المرفوعة المحاضر عدد تقلصإلى  ذلك ویعود

سكانر وكامیرات مراقبة وشبكة إتصال خاصة (التجاري على إثر إقتناء تجهیزات حدیثة 
  ).إلستعمال المصالح الدیوانیة

حققت  إدارت  حیثختلف من إدارة جهویة إلى أخرى تاإلنجاز  نسبة أن إلى اإلشارة تجدرو 
وتونس الجنوبیة  %120وجندوبة  %132 نسبة القصرینغرار  على( المرتقبةنتائج الجهویة 

 %46 قفصةغرار  على(إلى تحقیق ذلك  أخرىحین تتوصل إدارات جهویة  في) 103%
  ).%88ومدنین  %87وسوسة  %78وصفاقس %65وتونس الشمالیة 

 : عدد المحاضر للحد من التهریب :2.2.0.1المؤشر  ·
محضرا في حین أّن  12875حوالي 2016للحد من التهریب سنة بلغ عدد المحاضر 

  .%85.8محضر أي بنسبة  15000التقدیرات كانت 
 والمادیة البشریة الوسائل توفیر إلى) %86 إنجاز نسبة( المنشودة القیمة بلوغ عدم ویعود

 سكانار وأجهزة حدیثة إتصال وشبكة موبیل" سند" ونظام الدفع رباعیة سیارات كإقتناء النوعیة
 فرق ذمة على وضعت أخرى خاصة وتجهیزات الطریق على والحاویات السیارات لفحص
 عملیات وتراجعت المحاضر عدد فنقص المخالفین على ردعي أثر له كان مما المراقبة
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 األمني المناخ توفر عدم رغم التهریب مسالك على النسبیة السیطرة بعد ما حد إلى التهریب
  .التهریب مسالك على وتامة ناجعة سیطرة بفرض یسمح الذي

اإلشارة إلى أن نسبة اإلنجاز تختلف من إدارة جهویة إلى أخرى فهناك إدارت جهویة  وتجدر
وسوسة  %140وقفصة  %260القصرین ( تحقیقها المراد اإلنجاز نسبة بلغت

وجندوبة  %0الشمالیةتونس ( المطلوب تحقیق إلى تتوصلوٕادارات جهویة لم )99.8%
  ). %97ومدنین  %94وصفاقس  %87وتونس الجنوبیة  72%

 : نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة :3.2.0.1المؤشر  ·
في حین   % 47حوالي  2016بلغت نسبة التواجد الفعلي لوحدات المراقبة الدیوانیة  سنة 

  .%94أي بنسبة إنجاز تقّدر بـ   % 50أّن التقدیرات كانت 
المبذول للرفع من عدد فرق المراقبة رغم وجود نقص  في عدد أعوان یرجع ذلك إلى الجهد 

  .الفرق الدیوانیة وفي عدد الوسائل الّدارجة المخصصة لفرق المراقبة
  
  

  تحسین التصّرف في المحجوز: 3.0.1 الهدف
 

  : عدد البیوعات بالمزاد العلني :1.3.0.1المؤشر  ·
عملیة بیع في حین أّن  868حوالي  2016بلغ عدد البیوعات بالمزاد العلني خالل سنة 

إلى  تعودوهي نسبة فاقت التقدیرات ، % 130أي بنسبة تساوي عملیة 670التقدیرات كانت 
مما یّسر ) جهة تونس الكبرى(تركیز خالیا لإلیداع والحجز بعدد كبیر من مكاتب الدیوانة 

حیث تم تنقیح  ،ت البضائع المعدة للبیع التخاذ القرار بصفة فوریةعملیات إعداد قائما
في  2016من قانون المالیة لسنة  70من مجلة الدیوانة بمقتضى الفصل  269الفصل 

یوما فقط، إضافة إلى إمكانیة بیع  60یوما إلى  120اتجاه التخفیض من مدة اإلیداع من 
شى تلفها دون أجل بترخیص من أو التي یخ) Encombrantes(البضائع المزحمة 
الترفیع في قیمة البضائع التي تعتبر متخّلى عنها من ألف دینار إلى و ، المحكمة المختصة

  .خمسة آالف دینار مّما یسّهل عملیات التصرف في البضائع  المحجوزة
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 : عدد اإلحاالت :2.3.0.1المؤشر  ·
عملیة إحالة في حین أّن التقدیرات  1120حوالي  2016بلغ عدد اإلحاالت خالل سنة 

تركیز خالیا لإلیداع  إلى تعود  % 196.5 أي بنسبة تساوي حوالي عملیة   570كانت 
مما یّسر عملیات إعداد قائمات )  جهة تونس الكبرى(والحجز بعدد كبیر من مكاتب الدیوانة 

  .التخاذ القرار بصفة فوریة البضائع المعدة لإلحالة
  

 : عدد محاضر اإلتالف :3.3.0.1المؤشر  ·
عملیة إتالف في حین أّن  180حوالي  2016بلغ عدد محاضر اإلتالف خالل سنة 

ذلك لوجود بعض الصعوبات في  یرجعو  %62أي بنسبة تساوي  290التقدیرات كانت 
 الصحة ووزارةوزارة العدل (الحصول على التراخیص الالزمة لإلتالف من المصالح المعنیة 

عدد عملیات البیع واإلحالة مما یقّلص من عدد عملیات  إرتفاع وٕالى...) الداخلیة ووزارة
    .اإلتالف التي تحاول اإلدارة تفادیها قدر المستطاع

   إستخالصهاین نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تحس: 4.0.1 الهدف
 

  : إستخالصها الممكننسبة استخالص الدیون  المثقلة : 1.4.0.1المؤشر  ·
في  %0.074حوالي  2016بلغت نسبة استخالص الدیون المثقلة الممكن تغطیتها سنة  

ویعود ذلك إلى المجهود الخاص  %148أي بنسبة  0.050حین أّن التقدیرات كانت حوالي 
الذي تّم بذله رغم صعوبة مهمة استخالص الدیون المثقلة في بعض المناطق الجغرافیة 

  .الحساسة
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نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي لم یتم دفع  :2.4.0.1المؤشر  ·
  : األداءات المستوجبة بشأنها

لم یتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها  بلغت نسبة التصاریح موضوع األذون بالرفع والتي
أي بنسبة تساوي  %0.47في حین أّن التقدیرات كانت حوالي  %0.53حوالي  2016سنة 

88.6 %.  
إدارة الدیوانة باستمرار على دفع الموردین على رفع بضائعهم مباشرة بعد الحصول  وتعمل

  .للضغط ناجعة لوسیلةحالیا  تتوصل العلى اإلذن بالرفع غیر أنها 
  

  : التوجهات المستقبلیة لتحسین األداء -  4    
 الموارد توظیف بحسن المعابر كل في الدیوانیة اإلجراءات لتسهیل المتواصل السعي -

 مختلفة، إختصاصات في وتكوینها البشریة
 المستقبل، في التصرف حوار إرساء خالل من النقائص تدارك على العمل تواصل -
 الضروریة والمعدات والتجهیزات الكافیة المختصة البشریة بالموارد المراقبة فرق تعزیز -

 التهریب، من للحد
 اإلشراف تتولى التي والمكاتب اإلدارات في األداء قیس مؤشرات لمتابعة خالیا تكوین -

 المؤشرات، على
 للدیوانة، جدید معلوماتي نظام إقتناء في اإلنطالق -
  .الجهویینصلوحیات أشمل للمسؤولین  إعطاء -
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  ):المسؤول عن البرنامج( تقدیم رئیس البرنامج
 جویلیةمن رئیسا لبرنامج الجبایة  لآلداءات العام المدیر القروي ریاضتم تكلیف السید 

 .2016إلى غایة شهر ماي  2011
 إلى 2016 ماي من تباعا له خلفا الزوبیدي وسامي أحمد بن رضا السیدین تعیین تم ثم

  .2016 أكتوبر شهر من وبدایة 2016 أكتوبر غایة

  :التقدیم العام لبرنامج الجبایة واستراتیجیته -1
  : التعریف بالبرنامج وهیكلته ومهامه. 1.1

  تعریف البرنامج -1.1.1        
 وتنفیذ رسم عن عالوة تطبیقها حسن وبمراقبة الجبائیة ةسالسیا برسمبرنامج الجبایة  یتعهد
  .للدولة واإلجتماعیة اإلقتصادیة األهداف تحقیق إتجاه في المالیة الجبائیة اإلمتیازات سیاسة
 :البرنامج هذا تحت ذكرها اآلتي إدارات الثالث تنضوي

 :إلدارة العاّمة للدراسات والتشریع الجبائيا §
الجبائّیة  تعّد اإلدارة العاّمة للدراسات والتشریع الجبائي أحد الفاعلین في رسم وتنفیذ السیاسة

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

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

   .في تحدیث الجبایة وتكوین األعوان والقضاة في الماّدة الجبائّیة

  

  :إلدارة العاّمة لالمتیازات الجبائّیة والمالیةا §
اإلدارة العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیة  مكلفة خاصة بإعداد مشاریع النصوص المتعلقة 
باالمتیازات الجبائیة والمالیة والمشاركة في دراسة النصوص وتنفیذ اإلجراءات الخاصة 
 بالنهوض باالستثمار والمبادرة الخاصة وٕاعداد الدراسات المتعلقة باالمتیازات الجبائیة والمالیة
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. قصد تطویر منظومة منح الحوافز ومالءمتها مع أهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
هذا كما تساهم اإلدارة العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیة  في تصور ودراسة اإلجراءات 
واإلصالحات الرامیة لمعاضدة مسیرة االنفتاح االقتصادي في المجاالت الراجعة بالنظر لوزارة 

 .یةالمال
  :إلدارة العاّمة لألداءاتا §

  :من أبرز مشموالت مصالح اإلدارة العاّمة لألداءات
تطبیق النصوص التشریعیة والترتیبیة ذات الصبغة الجبائیة ومراقبة قاعدة األداءات  

والمعالیم والضرائب واألتاوي وغیرها من الموارد الجبائیة الخاضعة ألحكام مجلة 
 ،الحقوق واإلجراءات الجبائیة

اإلجابة على عرائض المطالبین باألداء وٕاعادة النظر في المبالغ الموظفة بموجب  
  قرارات التوظیف،

  متابعة النزاع  المتعلق بأساس األداء والنزاع الجبائي الجزائي، 
  تحدید أهداف المراقبة الجبائیة ومتابعة نشاط المصالح الخارجیة وتنسیق أعمالها، 
طالع على المعطیات ذات الطابع الجبائي وضع نظام معلومات یمكن من اال 

  وتحلیلها واستغاللها التخاذ القرار المناسب،
 إرساء منظومة الجودة والسهر على تعمیمها، 
 .السهر على نشر المعلومة الجبائیة وٕارشاد المطالبین باألداء ومساندتهم 
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 :خارطة البرنامج -2.1.1

 
 :تقدیم إستراتجیة البرنامج. 2.1

إدارة الجبایة خالل العشریة األخیرة بتنفیذ عدة مشاریع إلصالح المنظومة التشریعیة  تعهدت
  :أبرزها. الجبایة أو إلعادة تنظیم وضبط مشموالت مصالحها اإلداریة

تنقیح مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائیة التي أقرت العدید من الضمانات  التشریعیة  
مراقبة الجبائیة إلى جانب إرساء مبدأ التقاضي لفائدة المطالبین باألداء في إطار ال

على درجتین في نزاع األساس وذلك بمزید دعم ضمانات المطالب باألداء ودعم 
  قواعد الشفافیة،

  .اعتماد وسائل االتصال الحدیثة لتیسیر القیام بالواجب الجبائي 
ن مردودیة تنقیح األمر المتعلق بتنظیم وزارة المالیة في مناسبات متتالیة للرفع م 

  .مصالح الجبایة
إال أنه ورغم ایجابیة هذه اإلصالحات تبین أنها غیر كافیه لالستجابة لالنتظارات على 
مستوى إرساء العدالة الجبائیة وتعبئة موارد میزانیة الدولة لرفع التحدیات االقتصادیة 

  .واالجتماعیة
  :برنامج الجبایة تتمثل فيوعلى هذا األساس فان المحاور الرئیسّیة إلستراتیجیة  

  ،مراجعة شاملة للنظام الجبائي 
  ،تعزیز الثقة وتقریب اإلدارة من المواطن وٕارساء ثقافة جبائیة حضاریة 
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    ،حمل المطالب باألداء على االلتزام بواجبه الجبائي 
  ،مكافحة التهرب الجبائي 
 ،إدارة عصریة وشفافة تركیز 
   
 :الخاصة بالبرنامجأهداف ومؤشرات قیس األداء . 3.1
  :أهداف البرنامج في تتمثل
 .إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین .1
 .الحد من ظاهرة التهرب الجبائي .2
  .والرفع من مرد ودیتها  ترشید تدخالت مصالح المراقبة .3

 األهداف والمؤشرات
 

 
 تحسین: 1.0.2 الهدف

 .الخدمات إسداء مستوى جودة
  

األجوبة المؤجلة من قبل مركز  نسبة: 1.1.0.2 المؤشر
  .اإلرشاد الجبائي عن بعد على مطالب إرشادات المواطنین 

 
 المطالبین عرائض على الرد آجال معدل: 2.1.0.2 المؤشر
   .باألداء

 
 فائض إرجاع مطالب على الرد نسبة: 3.1.0.2 المؤشر
 .اآلجال في المضافة القیمة على األداء
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الحد  من : 2.0.2 الهدف

 .ظاهرة التهرب الجبائي
 
  

 

 
عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  : 1.2.0.2المؤشر 

  .تدخل مصالح الجبائیة
 

عدد معاینات المخالفات الجبائیة :  2.2.0.2المؤشر 
 .الجزائیة
 .عدد عملیات المراجعة الجبائیة: 3.2.0.2المؤشر 

  
 

 مردودیة رفع: 3.0.2 الهدف
 المراقبة مصالح تدخالت

 
 
 
 

 

 
            .الجبائیة المراقبة مردودیة: 1.3.0.2 المؤشر

               
  .الصلح مردود من بالحاضر الدفع  نسبة: 2.3.0.2 المؤشر

 
 المحاكم مستوى على المصادقة  نسبة: 3.2.0.3 المؤشر

 اإلجباري التوظیف بقرارات المضمنة المبالغ على االبتدائیة

    

 :تقدیم  عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج - 2
أهم اإلصالحات اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها والتي لها عالقة مباشرة  -2-1

 :بالبرنامج
جملة من اإلجراءات تساهم في دعم  2016تضمن قانون المالیة األصلي والتكمیلي لسنة 

 :األهداف اإلستراتیجیة لبرنامج الجبایة وخاصة منها
أحكام االنتفاع بالّنظام التقدیري وتبسیطه وحصره في مستحقیه إلضفاء أكثر عدالة  

 جبائّیة،
 توسیع میدان تطبیق الضریبة على الّدخل، 
 العقارّیة، التخفیض في نسبة الطرح التقدیري بالّنسبة إلى المداخیل 
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 توسیع میدان تطبیق األداء على القیمة المضافة وتخفیض قاعدته، 
 التخفیض في نسبة الخصم من المورد بعنوان األداء على القیمة المضافة، 
 إرساء نظام جبائي تفاضلي لفائدة المؤّسسات النموذجیة في الجبایة ، 
 المعلومات،تمكین تونس من اإلیفاء بتعهداتها الدولیة في مجال تبادل  
دعم حق مصالح الجبایة في االطالع على المعلومات والوثائق التي تخص  

 المطالبین باألداء،
مقاومة ممارسة األنشطة بصفة خفیة ودعم قواعد المنافسة النزیهة بین الفاعلین  

 اإلقتصادیین،
 دعم مجهود الدولة في مقاومة التهرب والتحیل الجبائي، 
 الستهالك،ترشید قاعدة المعلوم على ا 
 .تبسیط اجراءات تسجیل العقود 

  

أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاریع الكبرى التي تم القیام بها لتحقیق أهداف  -2-2 
   البرنامج

  :خاّصة على 2016إرتكز عمل برنامج الجبایة خالل سنة    
 بالنسبة لتحسین الخدمات المسداة لفائدة المطالبین باألداء    

 :نظام الجودة بمكاتب مراقبة األداءاتفي إطار تركیز  §
، تمكنت 2016خالل شهر جوان " VERITAS"تبعا لعملیة تدقیق خارجي قامت به مؤسسة 

المتحصل علیها السنة " 9001ایزو "اإلدارة العامة لألداءات من المحافظة على شهادة 
 مراكز جهویة؛ 6مكاتب مراقبة األداءات موزعة على  10السابقة والتي شملت 

لتأهیل دفعة ثانیة من مكاتب مراقبة األداءات  %60كما تقدمت األعمال بنسبة تقارب 
 13مكتب موزعة على  14وتضم  2017خالل سنة " 9001ایزو "للحصول على شهادة 

  .مركز جهوي
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  :في إطار التواصل مع المطالبین باألداء وتقریب اإلدارة من المواطن §
اآلراء لقیس درجة رضاء المتعاملین مع التعاقد مع مؤسسة مختصة في سبر  

مصالح المراقبة الجبائیة والتعرف على تطلعاتهم وٕانتظاراتهم لمزید التفاعل 
 معهم؛

 تأمین وتقدیم مداخالت لفائدة عدد من مكونات المجتمع المدني، 
تعزیز حضور اإلدارة بوسائل اإلعالم ونشر مقاالت تثقیفیة ببعض المجالت  

 اإلخباریة
خاصة باإلدارة العامة لألداءات على موقع التواصل االجتماعي  بعث صفحة 

 :وحیث یتم من خاللها"  فایسبوك"
الدروس التحسیسیة في الجبایة، (التعریف بأنشطة اإلدارة العامة لألداءات   ·

 ...)أنشطة التكوین
نشر بعض األسئلة الواردة على مركز اإلرشاد الجبائي عن بعد واإلجابة   ·

 علیها،
 لبالغات الخاصة بتذكیر مواعید التصریح بالمداخیل الجبائیة المختلفة،نشر ا  ·
 نشر المقاالت الواردة بالصحف والمتعلقة بنشاط اإلدارة العامة لألداءات،  ·
 ...نشر محتوى المطویات التحسیسیة  ·

 

 :في إطار تبسیط اإلجراءات اإلداریة §
الجبائیة المسلمة إلى المتعاملین مع تم إنجاز تطبیقة إعالمیة تعنى بالتصرف في الشهائد 

منها على مستوى المركز الجهوي  3شهائد تسند  5اإلدارة، وقد شملت في دفعتها األولى 
  .على مستوى مكتب مراقبة األداءات 2لمراقبة األداءات و
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 بالنسبة لمقاومة ظاهرة التهرب الجبائي -

  :في إطار متابعة احترام الواجبات الجبائیة §
بمبالغ  2016خالل سنة  اإلجباري قرارا في التوظیف 10.734الجبایة  أصدرت مصالح

 2015قرارا في التوظیف خالل سنة  11.355مقابل . د.م 865موظفة یصل مجموعها لـ 
على مستوى المردود  %13وهو ما یمثل نسبة تطور بـ   .د.م 766بمبالغ موظفة مجموعها 
  .من حیث المبالغ الموظفة

ظیف اإلجباري الصادرة بسبب عدم امتثال المطالبین باألداء للتنابیه وتمثل قرارات التو 
الموجهة إلیهم إلیداع تصاریحهم النسبة األكبر من ناحیة العدد فقد بلغت عدد تلك القرارات 

قرارا في  6.530مقابل . د.م 148بـمبالغ موظفة مجموعها  2016قرارا في سنة  5.887
وتلیها القرارات المتخذة إثر مراجعة أولیة . د.م 134بـمبالغ موظفة مجموعها  2015سنة 

  ).قرارا 806(وٕاثر عملیات مراجعة معمقة ) قرارا 3.939(

في إطار تعزیز التعاون الدولي في میدان تبادل المعلومات ومقاومة التهّرب  §
 :والتحّیل الجبائي

المتعّلقة بالتعاون اإلداري إلى االتفاقیة  2012جویلیة  16انضّمت الدولة التونسیة بتاریخ 
المشترك في المجال الجبائي، وتّمت المصادقة على هذا االنضمام بمقتضى القانون 

، ودخلت االتفاقیة المذكورة حّیز 2013أفریل  01المؤرخ في  2013لسنة  8األساسي عدد
  .2014التنفیذ بتاریخ غّرة فیفري 

للشفافیة وتبادل المعلومات ألغراض جبائیة  كما انضّمت الدولة التونسیة إلى المنتدى الدولي
، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 20استنادا إلى دعوة مجموعة الـ  2012أفریل 17في 

لجمیع دول العالم باالنضمام إلى المنتدى قصد تأكید التزامها بمعاییر الشفافیة الدولیة وتبادل 
  .المعلومات ذات الصلة بالضرائب
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لة التونسیة إلى المنتدى الدولي للشفافیة وتبادل المعلومات ألغراض جبائیة، وبانضمام الدو 
فإنها تخضع كسائر األعضاء إلى تقییم من قبل لجنة الّنظراء لتحدید مدى التزامها بالمعاییر 

  :الدولیة لتبادل المعلومات، وذلك خالل مرحلتین
عي الجاري به العمل بالدولة التونسیة تتعّلق بتقییم اإلطار القانوني والتشری: المرحلة األولى

 .لضمان الشفافیة وتبادل المعلومات
تتعلق بالتقییم المزدوج والتأكد من مدى التزام الدولة التونسیة بالتطبیق الفعلي : المرحلة الثانیة

  .  للمعاییر الدولیة المذكورة في مجال تبادل المعلومات
الدولي للشفافیة وتبادل المعلومات صادق رسمیا المنتدى  2016مارس  14وبتاریخ 

انه ألغراض جبائیة على تأهل البالد التونسیة خالل المرحلة األولى من التقییم كما تم بی
  .نشره على موقعه االلكترونيو 

 :بالنسبة لترشید تدخالت مصالح المراقبة والرفع من مرد ودیتها

  :كالتاليفي إطار تنمیة قدرات أعوان المراقبة تم تنظیم دورة تكوینیة 
 :مشاركة ضمن البرنامج الخصوصي §

 114 :عدد الدورات 
  3810 :مشاركاتعدد ال 
استرجاع األداء، المراجعة األولیة، مراقبة الشركات الناشطة في  :أهم المحاور 

القطاع المالي، مراقبة الشركات الناشطة في قطاع المحروقات، أسباب 
استبعاد المحاسبة وطرق ضبط المعامالت، تقنیات المراقبة الجبائیة بالنسبة 

ا في ذلك ضبط النتیجة الجبائیة، المراقبة المیدانیة بم ،لألشخاص الطبیعیین
مراقبة معالیم الجوالن والفواتیر بالطریق العام، قراءة وتحلیل الكشوفات البنكیة، 
قراءة وتحلیل القوائم المالیة وكیفیة استغاللها في المراجعة الجبائیة، إجراءات 

 التبلیغ في المادة الجبائیة، التصرف في المخاطر،
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 :الح وزارة المالیةمشاركة ضمن برنامج التكوین المشترك بین مختلف مص §
   76 :عدد الدورات 
  ُمَشاَرَكةُ  1079 :مشاركاتالعدد  
التصرف في المیزانیة حسب األهداف، السالمة المعلوماتیة،  :أهم المحاور 

منظومة أدب، هندسة التكوین، الرقابة الداخلیة ورقابة التصّرف، مدونة 
الجبائي، إعالء السلوك وأخالقیات العون العمومي، مقاومة التهریب والتهرب 

قیمة العمل في القطاع العام، ندوة دولیة حول حوكمة المعارف في 
، التصرف الحدیث في الموارد Business Objectمنظومة  ،المؤسسات

 ...التصرف في الصفقات وترشید الشراءات العمومیة ،البشریة
 :مشاركة ضمن برنامج التعاون الدولي §
دورات تكوینیة في إطار الّتعاون مع اإلدارة العامة للمالیة العمومیة ) 08(ثمانیة  

  DGFiPبفرنسا 
دورة تكوینیة في إطار الّتعاون مع منّظمة التعاون والتنمیة ) 11(إحدى عشر  

 OCDEاإلقتصادیة 
دورات تكوینیة في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي لإلقتصاد ) 03(ثالثة  

 FMIوالتمویل في الشرق األوسط 
ملتقیات في إطار التعاون مع مركز اللقاءات والدراسات لمسییري ) 04(أربعة  

 .CREDAFاإلدارات الجبائیة 
  

  

 : 2016لسنة  البرنامج میزانیة وتنفیذ األداء على القدرة نتائج -3
  :تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج. 1.3

أد مقابل  128479 ما قدره  2016بلغت جملة اإلعتمادات المنجزة  لبرنامج الجبایة  لسنة 
  .% 113.94أي بنسبة إنجاز قدرت بـ . أد حسب تقدیرات نفس السنة 129888 
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  :  وتم توزیع جملة هذه اإلعتمادات كما یلي
 .من جملة إعتمادات البرنامج% 98.57بنسبة . د. أ 119043: نفقات التأجیر 
 .من جملة إعتمادات البرنامج% 99بنسبة . د. أ 6544: نفقات وسائل المصالح 
من جملة إعتمادات % 112,81بنسبة . د.أ2844 :نفقات إستثمارات مباشرة 

 .البرنامج
 

  

  مقارنة بالتقدیرات 2016لسنة الجبایة برنامج تنفیذ میزانیة 
التوزیع حسب طبیعة النفقة   

)الدفعإع (  
                                                                                                 

 د.أ: الوحدة

  
  

  
  

 بیــــــــــــان النفقات

 تقدیرات تقدیرات

 )2( 2016إنجازات 
) م األصلي ق( اإلنجازات مقارنة بالّتقدیرات

2016 
) ق م التكمیلي(

2016 )1( 

  
 %نسبة اإلنجاز  المبلغ

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

 %98 1732- 125635 127367 127367 نفقات تصرف
 %98,57 1721- 119043 120764 120764 تأجیر عمومي
 %99 11- 6544 6555 6555 وسائل مصالح
 %100 0 48 48 48 تدخل عمومي

 %112,81 323 2844 2521 2521 تنمیةنفقات 
 %112,81 313 2844 2521 2521 استثمارات مباشرة

 %112,81 313 2844 2521 2521 على المیزانیة
 - - - - - على القروض الخارجیة

 - - 0 0 0 تمویل عمومي
 - - - - - على المیزانیة

 - - - - - على القروض الخارجیة
 - - - - - صنادیق خزینة
 %105.4 1409- 128479 129888 129888 :المجموع العام
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  2016مقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانیة برنامج الجبایة لسنة 
  )إع الدفع(التوزیع حسب طبیعة النفقة 

  

 یمّكن الهدف من الوقوف على جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح الجبایة فیما یتعلق

جودة األجوبة على االستفسارات الهاتفیة للمطالبین باألداء من قبل مصالح مركز 

 فيتیسیر النفاذ والحصول على المعلومة الجبائیة من خالل اإلسراع في البت 
ستفسارات المطالبین باألداء من قبل مصالح اإلدارة العامة للدراسات والتشریع 

  .اإلسراع بالبت في مطالب استرجاع فائض األداء على القیمة المضافة
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 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

مقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانیة برنامج الجبایة لسنة 
التوزیع حسب طبیعة النفقة 

  
 

 :وتحلیلها تقدیم لنتائج القدرة على األداء
 إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین :1.0.2
   : الهدف

یمّكن الهدف من الوقوف على جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح الجبایة فیما یتعلق
  

جودة األجوبة على االستفسارات الهاتفیة للمطالبین باألداء من قبل مصالح مركز 
   ،اإلرشاد الجبائي عن بعد

تیسیر النفاذ والحصول على المعلومة الجبائیة من خالل اإلسراع في البت 
ستفسارات المطالبین باألداء من قبل مصالح اإلدارة العامة للدراسات والتشریع 

 الجبائي،
اإلسراع بالبت في مطالب استرجاع فائض األداء على القیمة المضافة

التدخل 
العمومي

نفقات 
التنمیة

اإلستثمارات 
المباشرة

على 
المیزانیة

2016ق م 

2016ق م ت 

2016إنجازات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

تقدیم لنتائج القدرة على األداء. 2.3
1.0.2الهدف 
الهدفتقدیم 

یمّكن الهدف من الوقوف على جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح الجبایة فیما یتعلق
  : بـ خاصة
جودة األجوبة على االستفسارات الهاتفیة للمطالبین باألداء من قبل مصالح مركز  

اإلرشاد الجبائي عن بعد
تیسیر النفاذ والحصول على المعلومة الجبائیة من خالل اإلسراع في البت  

ستفسارات المطالبین باألداء من قبل مصالح اإلدارة العامة للدراسات والتشریع إ
الجبائي،

اإلسراع بالبت في مطالب استرجاع فائض األداء على القیمة المضافة 
  

 
 

ق م  

ق م ت  

إنجازات 
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  :النتائج

  إسداء الخدمات جودةمستوى  تحسین:  1.0.2الهدف
  

الهدف
1.0.2
:

تحسین مستوى جودة
 

 وحدة األداء قیس مؤشرات
 المؤشر

تقدیرات  
ق م (

) التكمیلي
2015 

 إنجازات
2015 

 نسبة
اإلنجازات 
مقارنة 
بتقدیرات 
2015 

 تقدیرات
ق م (2106

 )األصلي

 تقدیرات
 مق (2016

) التكمیلي
)1( 

 إنجازات
2016)2( 

 نسبة
 اإلنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
)1) /(2( 

  % 
 1.1.0.2مؤشر

% 2.5 0.44 568 2.5 2.5 0.16 1562 
األجوبة المؤجلة من قبل  نسبة

مركز اإلرشاد الجبائي عن بعد 
على مطالب إرشادات 

 المواطنین 
 2.1.0.2مؤشر

 یوم

19 13 146 18 13 14 93 
 آجال معدل
 على الرد

 عرائض
 المطالبین
 باألداء

 لإلدارة بالنسبة
 العامة

 للدراسات
 والتشریع
 الجبائي
لإلدارة  بالنسبة
العامة 

لإلمتیازات 
 الجبائیة
 والمالیة

18 19 94 18 18 17 105 

 3.1.0.2مؤشر

 إرجاع مطالب على الرد نسبة 86  68.71 80 62 132 79 60 %
 القیمة على األداء فائض

 اآلجال في المضافة
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  مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة : 8رسم بیاني عدد 
   2016 لسنة إسداء الخدمات مستوى جودة تحسین 1.0.2: بالهدف 

  
 
 
  
  
  
  

  :الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي :2.0.2الهدف
 : تقدیم الهدف

السیاسة المتوخاة للحد من ظاهرة التهّرب الجبائي وآثارها  نجاعة تقییمیمكن هذا الهدف من 
  .في دفع المطالبین باألداء إلحترام واجباتهم الجبائیة
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المؤجلةاألجوبةنسبة
اإلرشادمركزقبلمن

علىبعدعنالجبائي
إرشاداتمطالب

المواطنین

علىالردآجالمعدل
المطالبینعرائض

لإلدارةبالنسبةباألداء
للدراساتالعامة

الجبائيوالتشریع

علىالردآجالمعدل
المطالبینعرائض

لإلدارةبالنسبةباألداء
لإلمتیازاتالعامة

والمالیةالجبائیة

مطالبعلىالردنسبة
األداءفائضإرجاع

فيالمضافةالقیمةعلى
اآلجال

2016تقدیرات

2016إنجازات
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 .الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي  2.0.2الهدف : 3عدد  جدول

الهدف
2.0.2
: 

الحد من ظاهرة التهرب الجبائي
.  

  مؤشرات قیس األداء
وحدة 
  المؤشر

ق م (تقدیرات  
) التكمیلي
2015 

 إنجازات
2015 

 نسبة
اإلنجازات 
مقارنة 
بتقدیرات 
2015 

 تقدیرات
 مق (2106

 )األصلي

 تقدیرات
 مق (2016
 )1) (التكمیلي

 إنجازات
2016)2( 

 نسبة
 اإلنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
)2 /()1( 

  1.2.0.2 مؤشر
 نسب تراجع نقاط عدد

 تدخل  بعد اإلغفاالت
 یةالجبائ مصالح

 81 13,8 17,0 17,0           77,5 12.4 16,0  نقطة

عدد  2.2.0.2مؤشر
معاینات المخالفات 

 الجبائیة الجزائیة 

 

 121 97.954 81.000 35.000  230,2 80.596 35.000 عدد

عدد 3.2.0.2مؤشر
 66.4 11.961 18.000 18.000 106,2 17.000 16.000 عدد الجبائیة المراجعة عملیات

  
  مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة  :9رسم بیاني عدد 
  2016الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي لسنة:  2.0.2بالهدف 
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 المراقبة مصالح تدخالت مردودیة رفع:  3.0.2الهدف 
  : تقدیم الهدف

یمكن هذا الهدف من الوقوف على مدى نجاعة السیاسة المتوخاة في توجیه تدخالت مصالح 
المراقبة الجبائّیة نحو القطاعات واألنشطة والمطالبین باألداء الذین لم تبلغ مساهمتهم الجبائّیة 

  .المستوى المطلوب بالمقارنة مع أهمّیة وحجم نشاطهم
 المراقبة مصالح تدخالت مردودیة رفع   3.0.2الهدف: 4عدد  جدول

 

الهدف
3.0.2

 
ترشید تدخالت مصالح المراقبة
 

والرفع من مرد ودیتها
  

وحدة   مؤشرات قیس األداء
  المؤشر

ق (تقدیرات  
) م التكمیلي
2015 

 2015 إنجازات

 نسبة
اإلنجازات 
مقارنة 
بتقدیرات 
2015 

 تقدیرات
 مق (2106

 )األصلي

 تقدیرات
 مق (2016

) التكمیلي
)1( 

 إنجازات
2016)2( 

 نسبة
 اإلنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
)2) /(1( 

 المراقبة مردود 1.3.0.2مؤشر
 الجبائیة

 ملیون
  108 1534.3 1420.0 1420.0 1407.7 1400 1400 دینار

 الدفع نسبة 2.3.0.2مؤشر
  الصلح مردود من بالحاضر

 
% 50,0 50,0 35,1 50.0 40,0 35,4 88.5 

نسبة  3.3.0.2 مؤشر
المصادقة على مستوى المحاكم 
االبتدائیة على المبالغ المضمنة 

 بقرارات التوظیف اإلجباري

% 75,0 75,0 63,2 75 70,0 47,6 68 

  

  مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة :10رسم بیاني عدد
  المراقبة مصالح تدخالت مردودیة رفع: 3.0.2لهدفبا 
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  :2016تحلیل وتفسیر الّنتائج اّلتي تّم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة  . 3.3
  :تحسین مستوى جودة إسداء الخدمات: 1.0.2 الهدف

  

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

ن نسبة األجوبة المؤجلة على مطالب إرشادات أ باعتبارتم تحقیق الهدف بصفة كلیة 
حیث بلغ خالل سنة  %2ـفي حین سقف المؤشر حدد ب%  0.15لم تتعدى  المواطنین

مكالمة، تمت اإلجابة  بصفة  17.086عدد المكالمات الهاتفیة التي تلقاها المركز  2016
  . فقطمطلبا  27ـاإلجابة بالنسبة ل وتأجیل منها 17.059حینیة على 

التحین الفوري والدوري للبطاقات و  تكثیف الحلقات التكوینیة الیومیة بالمركز ویرجع ذلك إلى
بطاقة  378(  التي یتم اعتمادها في البحث عن أجوبة ألسئلة  المطالبین باألداء التوثیقیة

  ). 2015سنة  376مقابل  2016سنة 
 .المطالبین باألداءمعدل آجال الرد على عرائض :  2.1.0.2المؤشر  ·

 :العامة لالمتیازات الجبائیة والمالیةبالنسبة لإلدارة  

ملحوظا خالل  جال الرد على مطالب االنتفاع باالمتیازات الجبائیة والمالیة  تطوراآشهد معدّل 
 19( 2015یوما أي بفارق یومان عن األجل المحقق خالل سنة  17حیث بلغ  2016سنة 
وذلك بالرغم من ارتفاع ) یوما 18( 2016عن األجل المنشود لسنة وبفارق یوم واحد ) یوما

إلى ضعفین في عدد مطالب االنتفاع باالمتیازات الجبائیة المخولة لقطاع النقل الجماعي 
  .لألشخاص

 :بالنسبة لإلدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي 

مقارنة  2016فا خالل سنة شهد معدّل أجل الرد على عرائض المطالبین باألداء تراجعا طفی
یوما أي بفارق یوم واحد عن المعدّل المحقق سنة  14المؤشر  حیث بلغت قیمه 2015بسنة 

 ).یوم 13( 2016الهدف المنشود لسنة  و عن 2015
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جرد كل المراسالت التي وردت على اإلدارة العامة خالل  تمّ  الحتساب هذا المؤشرو علما أنه 
  .échantillonnageطریقة  اعتماد تمّ  حین 2015على خالف سنة  2016سنة 

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

 مقابـل %68.71المؤشر حیث بلغت قیمه2016سنة  خالل نسبة االنجاز تراجعا شهدت
مطلبا السترجاع  123، حیث تم البت في اآلجال القانونیة في 2015سنة  خالل %79

مطلبا تم البت فیها  123فائض األداء على القیمة المضافة المتأتي من االستغالل من جملة 
  .2016خالل كامل سنة 

    :ویعود ذلك إلى جملة من األسباب من أهمها

 عدم تقدیم المطالب باألداء لكافة الوثائق المكونة للملف في اآلجال المطلوبة 
 التصحیحیة أو التأخیر في إیداعهاعدم إیداع التصاریح  
عزوف بعض المحققین بخلیة المراجعة المعمقة عن مراجعة ملفات مطالبین  

باألداء تبعا إلیداعهم مطالب استرجاع فائض أداء على القیمة المضافة باعتبار 
 .تأثیر مثل هذه الملفات سلبا على مردود یتهم

  

 .الحد  من ظاهرة التهرب الجبائي: 2.0 2.الهدف
 .عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد  تدخل مصالح الجبائیة: 1.2.0.2المؤشر  ·

بلغ الفارق بین نسبة اإلغفال في آخر السنة ونسبة اإلغفال بتاریخ انقضاء اآلجال 
الهدف أن حین  في نقطة 13,8 2015القانونیة إلیداع التصاریح السنویة بعنوان سنة 

مقارنة بسنة   2016سنة خالل الهدف إنجاز نسبة وتحسنت. نقطة 17بـالمنشود قّدر 
 مع مباشر وتواصل اتصال سیاسة اعتماد إلى ذلك ویرجع 79%مقابل   2015%81

  .الجبائي للواجب التلقائي االمتثال على وحثه لتحسیسه باألداء المطالب
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 .عدد معاینات المخالفات الجبائیة الجزائیة: 2.2.0.2المؤشر  ·
مخالفة خالل سنة  97.954حیث تمت معاینة حوالي % 121نجاز الهدف بـنسبة إتم 

 تحسن إلى ذلك ویعود. مخالفة 81.000الهدف المنشود قّدر ب أنحین  في 2016
 .األمني الجانب مع التنسیق تدعیم منها وخاصة المیدانیة المراقبة ظروف

 

 .عدد عملیات المراجعة الجبائیة.: 3.2.0.2المؤشر  ·

إعالم بنتائج مراجعة بینما تّم  11.961حیث تم تبلیغ %66.4بلغت نسبة إنجاز الهدف 
 إلى باألساس ذلك ویعود .إعالم بنتائج مراجعة 18.000تحدید الهدف المنشود في مستوى

 الجهویة المراكز بعض مستوى على الجبائیة المراجعة بنتائج اإلعالمات إمضاء مسار تعطل
 العامة الحركة إطار في لرؤسائها جدیدة تعیینات أو شغور شهدت التي االداءات لمراقبة

 .واإلطارات لألعوان

 المراقبة مصالح تدخالت مردودیة رفع: 3.0.2الهدف 
 مردود المراقبة الجبائیة:  1.3.0.2المؤشر  ·

 أنحین  فيملیون دینار  1.534حیث بلغ مردود المراقبة  % 108نجاز الهدف بـنسبة إتم 
 واعتماد المیدانیة المراقبة ظروف تحسن إلى ذلك ویرجع .م د 1.420 ـالمنشود قّدر بالهدف 
 .الجبائیة المراجعة برنامج موضوع الجبائیة الملفات النتقاء المخاطر في التصرف منظومة

  

 .مردود الصلح نسبة  الدفع بالحاضر من:  2.3.0.2المؤشر  ·

 35.4حیث بلغت نسبة المبالغ المستخلصة بالحاضر  %  88.5نجاز الهدف بـنسبةإتم 
قّدر   2016سنة الهدف المنشود خالل أنحین  في 2015سنة  % 35.1مقابل  %
التي  السیولة وندرةذلك إلى الظرف االقتصادي العام والصعوبات المالیة  ویعزى  40%.ـب

  .تجابهها بعض القطاعات والمؤسسات
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المصادقة على مستوى المحاكم االبتدائیة على المبالغ نسبة  :  3.3.0.2المؤشر  ·
 .المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري

حیث بلغت نسبة المصادقة على مستوى المحاكم االبتدائیة %  68نجاز الهدف بـنسبة إتم 
كهدف مرسوم  70%مقابل  % 47.6على المبالغ المضمنة بقرارات التوظیف اإلجباري 

 هامة مبالغ من محددة مجموعة إلى المؤشر اداء قدرة في التراجع ویعود .2016لسنة 
  .اإلبتدائي الطور في تعدیلها أو إلغاءها تم إجباري توظیف بقرارات مضمنة

 

  :الّتوّجهات المستقبلیة لتحسین األداء -4

قصد تدارك الفوارق المسّجلة بین القیم المنشودة والنتائج المحققة على مستوى بعض مؤشرات 
قیس األداء، تّم وضع برنامج لجملة من اإلجراءات والتدابیر التي تمّكن من تالفي هذه 

  ).أنظر الجدول الموالي(الفوارق وتحسین األداء 
 األنشطة اإلصالحیة لتحسین القدرة على األداء الهدف  

تحسین  .1
مستوى جودة 

إسداء 
 الخدمات 

   ISOعلى شهادة المطابقة لمواصفات نظام الجود الثانیة على التواليالمحافظة للسنة  
 مكاتب مراقبة أداءات) 10(المتحصل علیها بالنسبة لعشرة 9001

 مكتب إضافیة14الحصول على شهادة نظام جودة التصرف  
التعاقد مع مؤسسة مختصة في مجال بسبر اآلراء لقیس درجة  رضاء المتعاملین مع مكاتب مراقبة  

  في الجودةاألداءات المعنیة بإرساء منظومة التصرف 
اإلطالع على الوضعیة الجبائیة والدیون (وضع الحساب الجبائي للمطالب باألداء على الخط  

 )المثقلة
المخصصة لمتابعة اإلنتفاع باالمتیازات الجبائیة قصد إحكام عملیات مراجعة التطبیقیة اإلعالمیة  

 اإلسناد والمتابعة وتوسیع التجربة لتشمل شهائد أخرى
 .إعداد دلیل متابعة وٕاسناد االمتیازات  الجبائیة 

طبقا " ومكافحة التهرب الجبائيفرقة األبحاث " إحداث سلك تابع لإلدارة العامة لألداءات یسمى الحد من    .2
 2017من قانون المالیة لسنة  33ألحكام الفصل 
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ظاهرة التهرب 
 الجبائي

مواصلة الحملة التحسیسیة، خارج إطار المراقبة، لمطالبین باألداء قاموا بإیداع تصاریحهم السنویة  
وذلك بهدف ترسیخ الوعي الجبائي لدیهم  2015ولم یقوموا بإیداع تصریح سنة  2014بعنوان سنة 

 على تسویة وضعیتهم تلقائیا دون تدخل مصالح المراقبة وحثهم
قصد برمجتها ) Scoring(وضع تطبیقة إعالمیة لتحسین انتقاء الملفات حسب أهمیة المخاطر  

 لمراجعة معمقة أو أولیة

ترشید   .3
ت تدخال

مصالح 
المراقبة 

والرفع من 
 ودیتهامرد

على المستوى المركزي ومواصلة تركیز وتفعیل تركیز وتفعیل لجنة التصرف في المخاطر الجبائیة  
 اللجان الجهویة

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

والمعمقة المعنیة بإجراءات العفو الواردة بالفصل إتمام اإلجراءات بالنسبة لعملیات المراجعة األولیة  
 مما یساهم في تعزیز الموارد المالیة لخزینة الدولة 2016من قانون المالیة لسنة  66

 " Liasse Fiscale"تركیز تطبیقة إعالمیة للتصرف في اإلضبارة الجبائیة  

 وفریق العملتحدید القطاعات المعنیة : الشروع في إعداد األدلة القطاعیة 
توسیع میدان منظومة التصریح ودفع األداء عن بعد لیشمل أصنافا أخرى من المطالبین باألداء  

 ومن األداءات والمعالیم األخرى
 إحداث وتفعیل إدارة المؤسسات المتوسطة على مستوى تونس الكبرى 
المعمقة إلى جانب التصرف تنظیم إدارة المؤسسات الكبرى بتوسیع صالحیاتها لتشمل المراجعة  

 وٕاسداء الخدمات للمطالبین باألداء الراجعین إلیها بالنظر
إستكمال األعمال المتعلقة بمشروع اعتماد جهاز تسجیل العملیات بالنسبة لمؤسسات اإلستهالك  

 على عین المكان 
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  :للبرنامج العام التقدیم -1

 عن مسؤوال واالستخالص العمومیة للمحاسبة العامة المدیرة بحار حلیمة الّسیدة تعیین تمّ 
 اللطیف عبد السید تولى وقد. 2016 نوفمبر شهر من ابتداء العمومیة المحاسبة برنامج

 وشهر جانفي شهر بین الممتدة الفترة خالل العمومیة المحاسبة برنامج مسؤولیة الدشراوي
 شهر بین المتراوحة الفترة في المسؤولیة هذه الدقي نورة السیدة تولت بینما 2016 أفریل
  :العمومیة المحاسبة برنامج عن المسؤول ویتولى. 2016 أكتوبر وشهر أفریل
  البرنامج، تنفیذ في المتدخلین أعمال وتنسیق قیادة 
 للحكومة، القطاعیة اإلستراتیجیة مع البرنامج إستراتیجیة مالءمة 
 قصد األنشطة وفق المیزانیة بعنوان الخیارات وتوجیه البرنامج میزانیة تنفیذ متابعة  

 المرجوة، النتائج تحقیق
 األنشطة مسؤولي بمعّیة المیزانیة وتنفیذ إعداد مراحل مختلف تنشیط بعملیات القیام 

 المستویین على  البرنامج في المتدخلین مختلف مع التصرف حوار وتفعیل األساسّیة،
 .والعمودي األفقي

 

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

  . وتقدیم الحسابات العمومّیة وفق معاییر الشفافّیة والدّقة والمصداقّیة
 هذا في واالستخالص العمومیة للمحاسبة العامة اإلدارة مستوى على األداء برنامج ویندرج
  :في تتمثل الجوهریة اإلجراءات من مجموعات ثالث على تطبیقه یرتكز و العام اإلطار

 إلى باالستناد تحقیقها مدى ومتابعة للقیس قابلة أهداف  بتحدید وذلك األداء متابعة -
  مؤشرات،
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 من والمتدخلین البرنامج عن المسؤول بین والبرامج األهداف عقود منهجیة تطویر -
 المستوى من والمتدخلین الوسیط المستوى من المشرفین بین ثم الوسیط المستوى
  العملي،

 لها التابعة والمؤشرات تشاركّیة بصفة األهداف حصر قصد التصرف حوار تفعیل -
 .تحقیقه مدى وقیس المنشود المستوى تحدید من تمكن والتي
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  واالستخالص العمومیة للمحاسبة العاّمة لإلدارة المركزیة المصالح ×

   خارطة البرنامج  
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 :إستراتیجیة البرنامج -2
من النجاعة والشفافیة،  مزید عن وبحثا والعصریة، الحدیثة العمومیة  اإلدارة مواكبة بهدف

العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص البحث عن السبل الكفیلة لترشید  اإلدارةتواصل 
  . مهمة تأمین استخالص الدیون الجبائّیة والموارد األخرى لفائدة میزانیة الّدولة

 من التي اآللّیات كل وضع إلى لألداءات العاّمة اإلدارة مع والتنسیق بالتعاون  تسعى كما
 عن والّدفع التصریح آلیة تعزیز غرار على الجبائي بالواجب التلقائي القیام تبّسط أن شأنها
  .بعد
 المحاسب دور في النظر بإعادة واالستخالص العمومیة للمحاسبة العاّمة اإلدارة تقوم كما

 المراقبة طرق بمراجعة وذلك البرامجي،وفق المنظور  المیزانیة نفقات تأدیة في العمومي
 لمتطلبات یستجیب جدید تبویب إعداد في بالمساهمة وكذلك للنفقات، المؤیدة والوثائق
  .األهداف حسب التصّرف

 وتجمیع الشیكات استخالص مسالك في التحكم مهّمة أصبحت األموال، ندرة إطار وفي
  .العمومیة المحاسبة إلدارة بالنسبة األولویات من سریعة آجال في وحید حساب في األموال

 الدراسة إنجاز واالستخالص العمومیة للمحاسبة العامة اإلدارة تواصل أخرى، ناحیة من
 في اإلدالء من یمّكن الّدولیة المعاییر من مستمدّ  جدید محاسبي نظام إرساء إلى الرامیة
 المالّیة الوضعّیة عن بشفافّیة وتفصح بها وموثوق شاملة محاسبّیة بمعلومة اآلجال أحسن

  .المیزانّیة تنفیذ متابعة إلى باإلضافة هذا ومكاسبها العمومّیة للهیاكل

 :بالبرنامج الخاصة اإلستراتیجیة لإلنجازات عام  تقدیم - 2
أهم اإلصالحات اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها والتي لها عالقة مباشرة  -2-1

  :بالبرنامج
 

  :االستخالص ·
قصد تحسین مردودیة استخالص الّدیون العمومیة المثقلة والعمل على إحكام إجراءات 
االستخالص، دأبت اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومیة واالستخالص على إتباع منهجیة 
األهداف وتركیز الّسبل الكفیلة لتحقیق النجاعة في استخالص موارد میزانیة الّدولة 

  :والّدیون غیر الجبائیة وقد تّم ذلك من خالل خاّصة الّدیون الجبائّیةو 
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للملّفات ومساندة المصالح الخارجیة لحّل اإلشكالیات بالنسبة  التنشیط المستمر -
للعدید من الملفات موضوع مطالب مقّدمة من قبل المطالبین باألداء أو موضوع 

 . صعوبات معینة
لالنخراط في إجراءات التخفیض الجزئي أو الكلي في دعوة المطالبین باألداء  -

مبلغ خطایا المراقبة وخطایا التأخیر في االستخالص ومصاریف التتبع المتعلقة 
من قانون المالیة لسنة  66أحدث بمقتضى الفصل (بالدیون الجبائیة المثقلة 

ریة، تعلیمات عمل تفسی( واتخاذ التدابیر الالزمة لتفعیل هذه اإلجراءات) 2016
وذلك بالتنسیق مع ) بالغ تحسیسي، تطویر الوظیفة الفرعیة ضمن منظومة رفیق

 .مصالح المراقبة الجبائیة ومركز اإلعالمیة
التركیز على تحسیس المتّدخلین في المنظومة بأهمّیة الّصبغة التشاركیة في  -

 تحدید منهجیة عملیة االستخالص بغایة تحقیق النجاعة المطلوبة،
الّدوریة للنتائج المحققة ومدى تحقیق األهداف المرسومة واتخاذ المتابعة  -

 اإلجراءات الضروریة لتصحیح المسار في اإلّبان،
كما واصلت اإلدارة بالتعاون والتنسیق مع اإلدارة العاّمة لألداءات إلى وضع كل 

یز آلیة اآللّیات التي من شأنها أن تبّسط القیام التلقائي بالواجب الجبائي على غرار تعز 
  .التصریح والّدفع عن بعد

 :أهّم نتائج استخالص الموارد الجبائیة §
  

  1 عــدد جدول                    
  التطّور نسبة  2016  2015  )د م(

  18681.9  18538.8  الجبائیة الموارد جملة
%0.77 
1.36% (*) 

 المبالغ جملة من إرجاعها تمّ  التي األداء فائض مبالغ طرح دون الجبائیة الموارد استخالص تطّور نسبة(*): 
  .العام المال أمین لدى التجمیع عملیة بمناسبة المستخلصة

حیث  2015مقارنة بسنة  % 0.77بنسبة  تطورا 2016سّجلت الموارد الجبائیة لسنة 
د وذلك بعد طرح مبالغ فائض .م18538.8مقابل  2016د سنة .م 18681.9بلغت 

 2016د سنة .م735.5األداء التي تّم إرجاعها من جملة المبالغ المستخلصة والبالغة 



 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة  63
 

وٕاذا ما استثنینا هذه المبالغ، فإّن نسبة التطّور تقّدر بـ . 2015د سنة .م 616.7مقابل 
1.36%.  

  

       :  نتائج استخالص الّدیون العمومیة المثقلة §
 2 عــدد جدول                            

  التطور نسبة  2016  2015  2014 2013 2012 )د م(

  26.2% 801.8  635,3 425 435 278 االستخالصات الجملیة

 
تطّورا ملحوظا بنسبة  2016سّجلت نتائج استخالص الّدیون المثقلة إلى موفى دیسمبر  

ویعود ذلك خاّصة إلى تطّور استخالص الّدیون  2015مقارنة بنتائج سنة   %26.2
م د سنة  705.8حیث تم إستخالص . الجبائیة المثقلة  مقارنة بالدیون غیر الجبائیة

  . 2015م د سنة  560.7مقارنة بـ  2016
  :لجبائیةویبرز الّرسم البیاني الموالي تطّور استخالص الّدیون المثقلة الجبائیة منها وغیر ا

 

11 عـــدد بیاني سمر  

 
 

  :تأدیة النفقات العمومیة ·
إّن دور المحاســب العمــومي فــي تأدیــة النفقــات العمومیــة فــي غایــة األهمیــة إذ تتمثــل المهــام   

المناطــة بعهدتــه، فــي مرحلــة أولــى، فــي مراقبــة صــّحة النفقــة وفــي مرحلــة ثانیــة فــي تســدید 

238,1

372 362

560,7

705,8

39,9 54 63,6 74,6 96

2012 2013 2014 2015 2016

استخالص الّدیون المثقلة حسب األصناف
الدیون الجبائیة الدیون غیر الجبائیة
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األخیـــرة الّضـــامنة لصـــّحة عملیـــات صـــرف النفقـــات المبـــالغ لمســـتحقیها والتـــي تعتبـــر الحلقـــة 
  .المنجزة

اآلجــال القانونیــة للتأشــیر علــى الّنفقــات العمومیــة بنســبة ، احتــرام 2016وقــد تــّم خــالل ســنة   
  :ویعود ذلك إلى  %93متجاوزین بذلك الهدف المرسوم المحدد بـ 95%

 :تصنیف مذّكرات الّرفض اإلنطالق في تطویر وظیفة ¬
األمانـــة العامـــة للمصـــاریف بالتنســـیق مـــع مصـــالح مركـــز اإلعالمیـــة لـــوزارة تســـعى مصـــالح 

المالیة حالیا إلى تطویر هذه الوظیفة الجدیدة لتصبح قادرة علـى تصـنیف مـذّكرات الـّرفض، 
وبالتّــالي تكییــف نوعّیــة المراقبـــة المجــراة علــى أوامــر الّصـــرف الّصــادرة عــن مختلــف آمـــري 

 .الّصرف
  :الّدولة عبر منظومة المقاصة اإللكترونیة تعمیم خالص أجور موّظفي ¬

تولّـــت مصـــالح األمانـــة العامـــة للمصـــاریف، بالتنســـیق مـــع مصـــالح كـــّل مـــن البنـــك المركـــزّي 
والمركز الوطنّي لإلعالمیة ومختلف الهیاكل الوزارّیة المعنیة بذلك، بعقد عّدة جلسات عمـل 

منظومــة المقاصــة اإللكترونیــة قصــد الّتســریع فــي نســق إنخــراط بقیــة المصــالح العمومیــة فــي 
 .2013اّلتي تّم الّشروع في تنفیذها منذ بدایة سنة 

 :التصّرف المحاسبي في الجماعات المحلیة ·
المتعلقة بتجسیم أحكام الباب السابع من ، مواكبة اإلصالحات 2016تّم خالل سنة   

جماعات وخاّصة في مجال ضبط الصالحیات الجدیدة لل" باب السلطة المحلیة"الدستور
المحلیة وآلیات تمویل مختلف مستویاتها من بلدیات وجهات وأقالیم، وقد تّم في هذا 

  :اإلطار
العمل في إطار لجنة وزاریة تضمنت إلى جانب ممثلي اإلدارة العامة  

للمحاسبة العمومیة واإلستخالص ممثلین عن اإلدارة العامة للدراسات 
ة الدولة لدراسة مشروع مجلة والتشریع الجبائي والهیئة العامة لمیزانی



 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة  65
 

الجماعات المحلیة وٕابداء الرأي بمضمونه وٕاعداد صیاغة بدیلة للنظام المالي 
  .لمشروع المجلة المذكورة لتضمینه بالصیغة النهائیة لها

المساهمة، بالتنسیق مع مركز التكوین ودعم الالمركزیة بوزارة الداخلیة، في  
وٕاطارات الجماعات المحلیة ورؤساء تنشیط دورات تكوینیة لفائدة أعوان 

  :النیابات الخصوصیة للبلدیات بخصوص

  .الحسابات المالیة للجماعات المحلیة ·
 . الجبایة المحلیة وٕاشكالیات اإلستخالص ·

 :كما تمت المساهمة في أعمال عدد من الّلجان المكلفة بـ
 2018- 2014متابعة برنامج التنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة للفترة  

 .الممول بقرض من البنك الدولي
النظر في بنود اتفاقیة القرض المبرمة بین تونس والبنك اإلفریقي للتنمیة،  

ملیون أورو لدعم میزانیة الدولة في إطار برنامج دعم التنمیة  180بقیمة 
 .الجهویة المندمجة

إبداء الرأي في مشروع إتفاقیة برنامج بین حكومة الجمهوریة التونسیة  
الكنفدرالیة السویسریة، بخصوص برنامج التنمیة الحضریة المندمجة  وحكومة

 .لمدینة سوسة والمدن المجاورة
إعداد التقریر النهائي للجنة متابعة وتقییم المهام الموكلة لوحدة التصرف  

لتأهیل مسالك توزیع منتوجات الفالحة والصید البحري بوزارة التجارة 
  .والصناعة

  :العمومیةإعداد الحسابات  ·
إعداد حسابات التصرف بالنسبة لجمیع المحاسبین العمومیین األولین في أجل أقصاه یتّم 
ویتوّلى أمناء المال الجهویین تهیئة الحسابات . فیفري من السنة الموالیة لسنة التصرف 28

  . وتوجیهها إلى دائرة المحاسبات قبل موفى جویلیة من السنة الموالیة
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إلى رئاسة الحكومة  2013مشروع غلق میزانّیة إحالة ، 2016وقد تّم خالل سنة 
إلحالته إلى مجلس نواب الشعب وذلك بعد استیفاء كّل اإلصالحات واإلجابة على تقریر 

  .دائرة المحاسبات وٕاعداد تقریر حول تنفیذ میزانیة الّدولة للسنة المذكورة
  :كما تمّ  

والوثائق الملحقة به وقانون غلق المیزانیة  2014لمالیة الحساب العام للسنة اإعداد  
 ،2016أفریل  27لنفس السنة وٕاحالته إلى دائرة المحاسبات بتاریخ 

في انتظار  %80والوثائق الملحقة به بنسبة  2015إنجاز الحساب العام لسنة  
  . الحصول على بقیة المعطیات الّالزمة إلتمامه

 :ةتطویر الّنظام المحاسبي للّدول ·
  :تركیز المحاسبة حسب تقنیة القید المزدوج ¬

تّم في هذا الّصدد مواصلة األشغال المتبقیة في المرحلة التجریبیة لتركیز تقنیة المحاسبة   
  :من خالل باألمانة العاّمة للمصاریفذات القید المزدوج 

استكمال المراحل األخیرة من تطویر النظام المعلوماتي المتعّلق بتقنیة القید  
المزدوج باألمانة العاّمة للمصاریف وتجربة التوقیف الیومي المحاسبي حسب 

بغایة  2016التقنیة المذكورة والعمل على تحیین األرصدة المحاسبّیة لسنة 
 ).Balance d'ouverture( 2017لسنة  موازنة انطالقإعداد 

إسناد هذه األعمال بإعداد مشروع تعلیمات عمل لشرح آلّیة تقنیة القید المزدوج  
في األمانة العاّمة للمصاریف وكیفّیة التصّرف المحاسبي واستغالل المنظومة 
اإلعالمیة التي تّم تطویرها في الغرض ودلیل إجراءات الستغالل المنظومة 

استعمال مختلف وظائفها لفائدة أعوان األمانة  اإلعالمیة الجدیدة وشرح أسالیب
 .العاّمة للمصاریف

حصر الّتدابیر المرافقة لالنطالق الفعلي في الّتجربة نذكر منها خاّصة إعداد  
 .السندات البیداغوجّیة  لتكوین إطارات وأعوان األمانة العاّمة للمصاریف
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، على مستوى قباضات المالّیةّیة كما تّم الشروع في دراسة األسالیب واإلجراءات المحاسب

مّكنت الفریق الفّني لتطویر النظام المحاسبي للّدولة من إعداد ومناقشة مشروع أّولي 
لكراس الشروط اإلدارّیة الخاص بتركیز تقنیة القید المزدوج بالقباضات المالّیة والتحضیر 

زدوج على وضعّیة إلنجاز عملّیة محاكاة للعملّیات المحاسبّیة حسب أسلوب القید الم
  .حقیقّیة لقباضة مالّیة

 بالخزینة العاّمة للبالد التونسیةتم الشروع في دراسة إمكانیة تركیز تقنیة القید المزدوج 
وذلك من خالل تحدید ممیزات الواقع المحاسبي ودراسة خصوصّیات الّدفاتر المحاسبّیة 
ونظام اإلعالمیة الخاّص بها ودراسة التصنیفة المحاسبّیة المعتمدة بالمركز المحاسبي 

  .المذكور
  :إعداد مخّطط محاسبي للّدولة ¬

حسابات أو تصنیفة (، إعداد مشروع مخطط محاسبي للدولة 2016تم خالل أكتوبر 
nomenclature comptable ( في صیغة أّولّیة تّم إلحاقها بمشروع كراس الشروط

اإلدارّیة إلرساء تقنیة القید المزدوج بالقباضات المالّیة سیتّم مناقشتها ضمن فریق عمل 
موّسع، وذلك أخذا بعین االعتبار خصوصّیات كاّفة المراكز المحاسبّیة للّدولة وخاّصة 

  .ة العاّمة للبالد التونسّیةمنها الخزین
  :االستعداد لجرد ممتلكات الّدولة ¬

، عقد جلسة عمل بمقر اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّیة 2016تّم خالل شهر أفریل 
واالستخالص مع ممثلین عن وزارة أمالك الّدولة حول ضرورة االنطالق في أشغال جرد 

  .الّدولةممتلكات الّدولة استعدادا إلدراجها بحسابات 
  :إحداث وتفعیل المجلس الوطني لمعاییر الحسابات العمومّیة ¬

یعتبر المجلس الوطني لمعاییر الحسابات العمومّیة الهیكل االستشاري في مجال المعاییر   
ویتمثل الدور األساسي لكتابته العاّمة، في إعداد وٕانجاز األبحاث . المحاسبّیة للقطاع العامّ 
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لمذكور قصد تكوین رصید الّدولة من المعاییر المحاسبّیة والتي والّدراسات في المجال ا
سترافق مشروع تطویر النظام المحاسبي عبر توفیر المعاییر الضرورّیة لتنمیط اإلجراءات 
المحاسبّیة وٕاعداد القوائم المالّیة للّدولة قصد المصادقة علیها من قبل دائرة المحاسبات 

  .اعلى غرار ما هو متعارف علیه دولیّ 
وفي إطار اإلعداد لوضع نظام معاییر محاسبیة الخاّص بالمحاسبة العمومیة، تّم إصدار 

المتعّلق بضبط تركیبة وطرق تسییر المجلس  2015ماي  21بتاریخ  222األمر عدد 
لسنة  286الوطني لمعاییر الحسابات العمومیة العمومّیة وٕاصدار األمر الحكومي عدد 

والمتعّلق بإدراج عضوّیة رئیس الهیئة العاّمة لمراقبة  2016مارس  01المؤّرخ في  2016
كما . المصاریف العمومّیة ضمن تركیبة هیئة المجلس الوطني لمعاییر الحسابات العمومّیة

 2016لسنة  1141انطلق تفعیل هیاكل المجلس المذكور بمقتضى األمر الحكومي عدد 
وزارة المالّیة وٕاحداث الكتابة العاّمة  والمتعّلق بتنقیح تنظیم 2016أوت  26المؤّرخ في 

  .للمجلس الوطني لمعاییر الحسابات العمومّیة
  :تنقیح مجّلة المحاسبة العمومّیة ¬

تّم إعداد دراسة حول تأثیرات القانون األساسي للمیزانّیة الجدید على مجّلة المحاسبة 
 .العمومّیة

المحاسبة العمومّیة ذات األولوّیة والتي هذا وقد تم تكوین لجنة داخلّیة لدراسة فصول مجّلة 
  .تستوجب تنقیح حتى تتالءم ومقتضیات مشروع القانون األساسي للمیزانّیة

  

  :2016نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة   -3
  :تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج.  1.3

  بـ 2016 سنة بعنوان العمومیة المحاسبة لبرنامج رصدها تم التي الدفع إعتمادات قدرت
   :یلي كما اإلعتمادات وتتوزع. د.أ202786 

  .% 99.91 إنجاز تقدر بـ بنسبة. د. أ184750 : التأجیر نفقات 
  .% 97.79 إنجاز تقدر بـ بنسبة. د. أ6977 : المصالح وسائل نفقات 
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  .% 97.79 إنجاز تقدر بـ بنسبة .د. أ 18: العمومي التدخل نفقات 
  %.77 إنجاز تقدر بـ بنسبة. د. أ8970 : مباشرة إستثمارات نفقات 

  

 2016تنفیذ میزانیة برنامج المحاسبة العمومیة لسنة 
  أد: الوحدة

 البیـــان
 2016تقدیرات 
)1( 

  

 )2( 2016إنجازات 

 اإلنجازات مقارنة بالتقدیرات
 نسبة اإلنجاز المبلغ  

ق م ت 
2016 (2)-(1) (1)/(2) 

 %99,79 437- 195807 196244 185986 نفقات التصرف
 %99,91 171- 184750 184921  174663 تأجیر عمومي

 %97,79 266- 11039 11305 11305 وسائل المصالح
 %100 0 18 18 18 تدخل عمومي
 %77 1993- 6977 8970 8970 نفقات التنمیة

 %77 1993- 6977 8970 8970 إستثمارات مباشرة
 %77 1993- 6977 8970 8970 إستثمارات مباشرة على المیزانیة

إستثمارات مباشرة على القروض 
           الخارجیة

           تمویل عمومي
           على المیزانیة

           على القروض الخارجیة
     2  100 100  صنادیق الخزینة

 %88.39 2430- 202786 205314 195056 المجموع العام
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  المحاسبة العمومیةمقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانیة برنامج 
  )إع الدفع(التوزیع حسب طبیعة النفقة 

  

 قدره مبـلغا 2016 سنة بعنوان صرفها
 تقدر إنجاز نسبة یمثل ما أي المصاحب

. د.أ 184921بـ والمقدرة التأجیر لنفقات
ویعود الفارق المسجل إلى تسجیل فواضل بالفقرة الخاصة بخالص األعوان المتعاقدین 

 فیما إنجازها المزمعوالعاملین بالحصة إلى جانب التباین الضئیل المسجل بین التقدیرات 
 على المحمولة والمساهمات اإلضافیة

 .التنفیذ

 المصالح على موزعة. د.أ 11305 
  .العمومیة المحاسبة
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مقارنة بین تقدیرات وانجازات میزانیة برنامج 
التوزیع حسب طبیعة النفقة  2016لسنة  

  

 :تحلیل الّنتائج
 :العمومي التأجیر نفقات مستوى على
صرفها تم التي التأجیر نفقات إعتمادات جملة بلغت
المصاحب بالجدول مبین هو ما حسب. د. أ184750
لنفقات المرصودة اإلعتمادات جملة من% 99.91

ویعود الفارق المسجل إلى تسجیل فواضل بالفقرة الخاصة بخالص األعوان المتعاقدین 
والعاملین بالحصة إلى جانب التباین الضئیل المسجل بین التقدیرات 

اإلضافیة والساعات القارة والمنح األساسي األجر 
التنفیذ حیز دخولها وتاریخ فعلیا إنجازه تم وما... 
 :المصالح وسائل نفقات مستوى على
 قدره ما 2016 سنة المفتوحة اإلعتمادات جملة

المحاسبة لبرنامج الخارجیة والمصالح العمومیة المركزیة

2016ق م  

2016ق م ت 

2016إنجازات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

تحلیل الّنتائج
على -

بلغت  .1
184750

99.91بـ
ویعود الفارق المسجل إلى تسجیل فواضل بالفقرة الخاصة بخالص األعوان المتعاقدین 

والعاملین بالحصة إلى جانب التباین الضئیل المسجل بین التقدیرات 
 یخص
... المشغل

على -
جملة بلغت

المركزیة

 

إنجازات 
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 نفس بعنوان المصالح وسائل نفقات على صرفها تم التي اإلعتمادات جملة وبلغت هذا
 جملة من%  97,79بـ تقدر إنجاز نسبة یمثل ما أي. د.أ11039  قدره مبلغا السنة

 ومن الخارجیة والمصالح المركزیة المصالح بین النسبة هذه وتختلف المفوضة اإلعتمادات
. د.أ 274 حواليبـ تقدر صرفها یتم لم مبالغ تسجیل تم وقد هذا، .أخرى إلى مال أمانة

  منها واالستخالص العمومیة للمحاسبة العامة لإلدارة مفوضة بقایا إعتماداتبین  موزعة
 خالصها یتم لم والتي العمومیة األموال لنقل دیسمبر شهر بفاتورة تتعلق دینارا 62375
 لم اإلدارة لفائدة ظروف باقتناء تتعلق دینار 11000و أدب، منظومة غلق بعد لورودها

  .2016 سنة تصرف على الطلبیة تسلیم لعدم خالصها یتم
 الخزینة جهویة، مال أمانة 27(  الخارجیة المصالح إعتمادات بقایا دینارا 187577

  .)للمصاریف العامة واألمانة التونسیة للبالد العامة
 :المباشرة االستثمارات نفقات مستوى على -

  قدره ما 2016جملة إعتمادات نفقات اإلستثمارات المباشرة التي تم رصدها سنة  بلغت
أي ما یمثل نسبة إنجاز تقدر بـ . د. أ 6977د تم منها صرف مبلغ  قدره .أ 8970

78.47.%  
 والمصالح المركزیة المصالح إلى مفوضة إعتمادات إلى اإلعتمادات هذه إستهالك وینقسم

 المشاریع وٕانجاز لدراسة الجهویة المجالس إلى محالة وٕاعتمادات% 60.2 بنسبة الخارجیة
 مساكن وبناء اآلداءات مراقبة ومكاتب المالیة القباضات ببناء المتعلقة الكبرى الجهویة
  %.39.8 بنسبة الجهویة المال أمانات تهم التي التوسعة وأشغال وظیفیة

بین ما تم رصده وما تم صرفه فعلیا إلى جملة . د. أ 2000حوالي ویرجع الفارق المقدر بـ
  :من األسباب من أهمها

ü  عدم إستهالك كامل اإلعتمادات المخصصة إلرساء نظام الجودة بالقباضات
ولم یتسنى لمصالحنا المركزیة إنجاز . د.أ 60المالیة والتي رصدت لها إعتمادات تقدر بـ 
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 لتقییم للقباضات أراء سبر عملیة تعذر إجراءد نظرا ل. أ 14,7هذه النفقة إال في حدود 
 .المسداة الخدمات حول باألداء المطالبین رضاء مدى
ü  د الستحالة . أ 440عدم إستهالك اإلعتمادات المخصصة إلقتناء األراضي وقدرها

إتمام إجراءات إقتناء قطعة األرض الكائنة بالعین بصفاقس لوجود إشكالیة بالملف 
قطعة األرض الكائنة بعین زغوان رفضت مصالح الوكالة العقاریة العقاري، وفیما یخص 

للسكنى القیمة الشرائیة المحددة من طرف مصالح أمالك الدولة والشؤون العقاریة بعنوان 
 .وهي حالیا بصدد التحیین 2015سنة 

كما تجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى طول وبطئ اإلجراءات المتعلقة بإقتناء األراضي 
ي تتطلب التنسیق مع مصالح أمالك الدولة والشؤون العقاریة بدایة من تحدید قیمة والت

المزمع إقتناؤه والتي تدوم في أغلب الحاالت أكثر من سنة،  ثم في مرحلة ثانیة  العقار
الحصول على موافقة مالك العقار على الثمن المقترح من طرف مصالح أمالك الدولة، 

ر عقد بیع وٕامضائه، العملیة التي تدوم أكثر من ستة أشهر وفي حال الموافقة یتم تحری
 .لصرف لتسدید ثمن العقارووصوال إلى تسجیل عقد البیع وٕاصدار أمر با

ü  عدم إستهالك كامل اإلعتمادات المخصصة إلقتناء وسائل نقل لفائدة مصالح
عدم تمكن د نظرا ل. أ 330اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص والمقدرة بـ 

وتم اإلكتفاء  2016شركة أرتاس من تسلیم السیارات التي تم إقتناؤها بعنوان صفقة سنة 
 261,2بمبلغ قدره  2015بخالص إقتناءات صفقة إقتناء سیارات مصلحة ووظیفیة لسنة 

 .د. أ
ü  رغم الشروع في دراسات المشاریع الجهویة الكبرى والتي رصدت لها إعتمادات دفع

لم یتسنى لمصالح دوائر المجالس الجهویة صرف اإلعتمادات . د. أ 307تقدر بـ 
وذلك نظرا لوجود مشاكل عقاریة فیما یخص . د. أ 233,7المرصودة إال في حدود 

األراضي التي تم تخصیصها لفائدة وزارة المالیة ولطول اإلجراءات وما تتطلبه من دراسة 
، تعیین مصممین أو اإلعالن عن TPDطبوغرافیة لألرض وٕاعداد أمثلة األشغال المختلفة 
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المناظرة في الهندسة المعماریة للمشروع، الدراسة التمهیدیة المفصلة، الدراسة التمهیدیة 
 ....الموجزة، إعداد ملف طلب العروض، التعطل في إنجاز األشغال 

ü  تعطل إنجاز المشاریع الجهویة الكبرى وعدم صرف كامل المبلغ لعدة أسباب أهمها
مقاولین عن المشاركة في طلبات العروض المبرمج إنجازها في المناطق عزوف ال

الداخلیة، بطء المقاولین في إنجاز األشغال المناطة بعهدتهم حسب الروزنامة المحددة 
بة الحصول على التراخیص سلفا، طول إجراءات فتح وٕاحالة اإلعتمادات، صعو 

 ...اإلداریة
  :وتحلیلها األداء على القدرة لنتائج تقدیم. 2.3
  العمومیة الدیون إستخالص تحسین: 1.0.3 الهدف - 1.2.3

  :تقدیم الهدف
 

یمثل تحسین استخالص الّدیون العمومّیة المهّمة األساسّیة لإلدارة العاّمة للمحاسبة 
العمومّیة واالستخالص نظرا لمساهمتها الرئیسّیة في تحقیق المداخیل المقّدرة بمیزانّیة 

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

أّما الهدف الفرعي الثاني والثالث، فیتعّلقان باستخالص الدیون غیر الجبائیة وكذلك موارد 
  .وحدها في تحقیقه مصالح المحاسبة العمومیةالجماعات المحلیة التي تختص 
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  :نتائج تحقیق مؤّشرات الهدف
  

  نتائج القدرة على األداء: 4جدول عـــدد  
 نسبة

االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2016 

 انجازات
2016 

 تقدیرات
) ت.م.ق(

2016  

 تقدیرات
2016 

 نسبة
االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2015 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
2015 

 وحدة
 األداء قیس مؤشرات المؤشر

 

%91.8 14065.80 15311 167743 98,3 % 14348 14595 
 ملیون
نسبة  : 1.1.0.3 المؤشر دینار

 الجبائیة المبالغ تطور
 المستخلصة

الهدف
 

الفرعي
 

األول
 :

  
تحسین
 

ص
استخال

 
الدیون
 

الجبائیة
 

--  2.31-  10.12  10.12  --  0,44  10,12  
 نسبة
  مائویة

%100 18  18 18 78,5 % 15,7  20 
 نسبة
 مائویة

 نسبة: 2.1.0.3 المؤشر
  الجبائیةالدیون  استخالص

 المثقلة

%172.66 5.92 15 15 365 % 
54,8  

27 )1( 
15 

 نسبة
 مائویة

 نسبة: 3.1.0.3 المؤشر
الدیون  استخالص تطّور

 الجبائیة  المثقلة

%127 22.85 18 18 
109,23 

% 
18,57 17 

 نسبة
 مائویة

 نسبة:  4.1.0.3 المؤشر
 غیر الدیون استخالص
 المثقلة  الجبائیة

الهدف
 

الفرعي
 

الثاني
:  

تحسین
 

استخال
 ص

الدیون
 

غیر
 

الجبائیة
 

%191.2  28.68  15  15  
115,33 

%  
17,3  15  

 نسبة
  مائویة

 نسبة:  5.1.0.3 المؤشر
 الدیون استخالص تطّور
  المثقلة  الجبائیة غیر

%104.21  99  95  95  111,4 %  104,5  93,8  
 نسبة
  مائویة

  :6.1.0.3 المؤشر
 موارد تحقیق نسبة

  المحلیة الجماعات

الهدف
 

الفرعي
 

الثالث
 :

تحسین
 

ص
استخال

 
موارد

 
الجماعات
 

المحلیة
  

                                                 
في حین تم تقدیرھا على مستوى المشروع  16774صة على مستوى قانون المالیة األصلي بـتم تقدیر نسبة تطور المبالغ الجبائیة المستخل3

 17323بـ 2016السنوي للقدرة على األداء لسنة 
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 تحسین وسائل تأدیة نفقات الدولة

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

باعتبارها تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة، رأى المشّرع أّنه من الضروري أن توكل إلى 
حیث تّم دعمها بمسؤولیة شخصیة ومالیة تثار 
كّلما لم یتفطن هذا األخیر إلى االخالالت التي قد تتسم بها النفقة والتي قد تضّر بمصالح 

-20

0

20

40

60

80

100

10,12
18

15

-2,31

18

تحسین "مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة بالھدف 
"

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  
تحسین وسائل تأدیة نفقات الدولة: 2.0.3الهدف  -

  :تقدیم الهدف
یتمثل هذا الهدف في التوظیف األمثل للنفقات العمومیة ومسالك 

وفي هذه المرحلة الخطیرة، مرحلة تأدیة النفقة. المخاطر واحترام اآلجال القانونیة
باعتبارها تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة، رأى المشّرع أّنه من الضروري أن توكل إلى 

حیث تّم دعمها بمسؤولیة شخصیة ومالیة تثار . المحاسب العمومي مهمة رقابیة شاملة
كّلما لم یتفطن هذا األخیر إلى االخالالت التي قد تتسم بها النفقة والتي قد تضّر بمصالح 

.  

18 15

95

25.9 22,85 28.68

99

مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة بالھدف 
"استخالص الّدیون العمومّیة

التقدیرات

االنجازات

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  
2.2.3-

تقدیم الهدف ·
یتمثل هذا الهدف في التوظیف األمثل للنفقات العمومیة ومسالك 

المخاطر واحترام اآلجال القانونیة
باعتبارها تمثل آخر حلقة لتنفیذ النفقة، رأى المشّرع أّنه من الضروري أن توكل إلى 

المحاسب العمومي مهمة رقابیة شاملة
كّلما لم یتفطن هذا األخیر إلى االخالالت التي قد تتسم بها النفقة والتي قد تضّر بمصالح 

.الخزینة
 
 
 
 
  
  
  

التقدیرات

االنجازات
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 نسبة
 االنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
2016 

 انجازات
2016 

 تقدیرات
) ت مق (

2016 

 تقدیرات
2016 

 نسبة
 االنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
2015

102.15 95 93 93 100,4

    

  

92
92,5

93
93,5

94
94,5

95

93

تحسین " مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشر قیس األداء الخاّص بالھدف 
"وسائل تأدیة نفقات الّدولة

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  :نتائج تحقیق مؤّشرات الهدف

نسبة
االنجازات
مقارنة

بالتقدیرات
2015 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
المؤشر وحدة 2015 األداء قیس 

مائویة نسبة 92 92,44 100,4  

 المؤشر
1.2.0.3:  

 اآلجال احترام
 على للتأشیر
 من العمومیة
المحاسب

  

93

95

مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشر قیس األداء الخاّص بالھدف 
وسائل تأدیة نفقات الّدولة

التقدیرات

االنجازات

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

نتائج تحقیق مؤّشرات الهدف ·

قیس مؤشرات  

 

المؤشر
1.2.0.3

احترام نسبة
للتأشیر القانونیة
العمومیة النفقات
المحاسب قبل  

الهدف
 

2.0.3
 :

الثاني
:

تحسین 
تأدیة نفقات 

الدولة
 

  

  
  
 
 
 
 
 
 
  

التقدیرات

االنجازات
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  :مسك محاسبة موثوق بها ومقدمة في اآلجال: 3.0.3الهدف الثالث  -3.2.3
  :تقدیم الهدف ·

یتمثل دور اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة واالستخالص في توفیر معلومة محاسبیة 
موثوق بها وذات جودة ذلك أن المحاسبة تلعب ثالثة أدوار متكاملة وهي أن تكون مصدر 

  .وكذلك ركیزة أعمال الرقابةالمعلومة ووسیلة تصرف وتسییر 
یتم إعداد حسابّیات مختلف المراكز المحاسبیة وفق اإلجراءات القانونیة والترتیبیة الجاري 
بها العمل مع ضمان خلّوها من األخطاء واإلغفاالت التي من شأنها أن تخّل بجودة 

  .المعلومة المحاسبیة
یتّم استغالل المعلومات المحاسبیة بما یتناسب مع مسالك إتخاذ القرار ومختلف نظم 

  . الرقابة اإلداریة والقضائیة والسیاسیة
كما یتعّین احترام آجال تجمیع وتقدیم الحسابات المذكورة إلى دائرة المحاسبات وٕاعداد  

  .مشروع قانون غلق المیزانیة حسب اآلجال القانونیة

  :ق مؤشرات الهدفنتائج تحقی ·
  7 عــدد جدول

 أو الفارق
 نسبة

 االنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
2016 

 انجازات
2016 

 تقدیرات
 مق (

) ت
2016 

 تقدیرات
2016 

 أو الفارق
 نسبة

 االنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
2015 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
2015 

 وحدة
األداء قیس مؤشرات المؤشر  

 
 
 الثالث الهدف
 مسك: 3.0.3
 موثوق محاسبة

بها ومقدمة في 
 اآلجال

 

108.5 9.21 10 10  %  نسبة 7,33 7,7  95 
 مائویة

:1.3.0.3المؤشر  
المرفوضة الحسابات نسبة  

107 14 15 15   %  الیوم 15 15  100 
:2.3.0.3المؤشر  
التجمیع الشهري  آجال

 للحسابات

 المدة تجاوز
 المضبوطة

أشهر4بـ  

16 
(  الحساب
العام لسنة 
2014) 

12 12 

 تجاوز
 المّدة

 المضبوطة
أشهر 4بـ  

16 
الحساب (

 العام
 لسنة
2013(  

10 

 
 الشهر

 تقدیمأجل : 3.3.0.3 المؤشر
 المالیة لإلدارة العام الحساب

المحاسبات دائرة إلى  
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0
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10 9,21

مسك "مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة بالھدف  
"محاسبة موثوق بھا و مقّدمة في اآلجال

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  

15
12

14 16

مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة بالھدف  
محاسبة موثوق بھا و مقّدمة في اآلجال

التقدیرات

االنجازات

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  

التقدیرات

االنجازات
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  :ضمان حسن التصرف في الخزینة والقیم

للمحاسبة العمومیة واالستخالص إلى تنمیة استغالل الوسائل 
اإللكترونیة للدفع لما تقدمه من مزایا تتعلق بآجال االستخالص وتفادي األخطاء ومخاطر 

  8 عــدد جدول

 نسبة أو الفارق
 مقارنة االنجازات

 بالتقدیرات
2016 

 انجازات
2016 

 تقدیرات
)ت مق (  
 2016  

 تقدیرات
2016 

 
 االنجازات
 مقارنة

 بالتقدیرات
2015

% 100 47 47 47 % 

  تأخیر
أیام 5 بـ  25 20 20  

أیام

 
   

0
10
20
30
40
50

47 47

مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة بالھدف
"ضمان حسن التصّرف في الخزینة و القیم

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

ضمان حسن التصرف في الخزینة والقیم: 4.0.3الهدف  -
  :تقدیم الهدف

للمحاسبة العمومیة واالستخالص إلى تنمیة استغالل الوسائل تسعى اإلدارة العامة 
اإللكترونیة للدفع لما تقدمه من مزایا تتعلق بآجال االستخالص وتفادي األخطاء ومخاطر 

  .تواجد األموال بالمراكز المحاسبیة
  :نتائج تحقیق مؤشرات الهدف

 نسبة
االنجازات
مقارنة

بالتقدیرات
2015 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
2015 

 وحدة
األداء قیس مؤشرات المؤشر

 العدد 47 47 100 %
1.4.0.3:

 المجهزة المالیة القباضات
االلكتروني الدفع

  تأخیر
أیام 9 بـ  عدد 20 29 

 األیام

2.4.0.3 
 فصول تسویة 

للخالص المقّدمة

20 25

مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء الخاّصة بالھدف
ضمان حسن التصّرف في الخزینة و القیم"  

التقدیرات

االنجازات

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

4.2.3-
تقدیم الهدف ·

  

تسعى اإلدارة العامة 
اإللكترونیة للدفع لما تقدمه من مزایا تتعلق بآجال االستخالص وتفادي األخطاء ومخاطر 

تواجد األموال بالمراكز المحاسبیة
نتائج تحقیق مؤشرات الهدف ·

 مؤشرات
 

1.4.0.3المؤشر  
القباضات عدد

الدفع بمطرفیات  

الهدف
 

الرابع
 

4.0.3
 :

ضمان
 

حسن
 

التصرف
 

في
 

الخزینة
 و 

2.4.0.3 المؤشر القیم  
تسویة آجال معّدل

المقّدمة الصكوك  

  

التقدیرات

االنجازات
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  الخدمات جودة تحسین: 5.0.2 الهدف -5.2.3
  :تقدیم الهدف ·

جودة الخدمات المسداة واالرتقاء بأداء اإلدارة إلى مستوى یتمثل هذا الهدف في تحسین 
 :أفضل من خالل

أسالیب عمل اإلدارة وتبسیط إجراءاتها مع تعزیز قدرات مواردها البشریة  تطویر 
 وتنمیة الموارد المادیة،

 .تحقیق رضاء المتعامل مع اإلدارة والتواصل معه والتجاوب مع حاجیاته 
 :نتائج تحقیق مؤشرات الهدف ·

 9جدول عــدد 

 نسبة
االنجازات 
 مقارنة

 بالتقدیرات
2016 

 انجازات
2016 

 تقدیرات
) ق م ت(

2016 

 تقدیرات
2016 

 نسبة
االنجازات 
 مقارنة

 بالتقدیرات
2015 

 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
2015 

 وحدة
األداء قیس مؤشرات المؤشر  

 

 %37.5 15 40 40    %50 15 )1(  العدد 30 

 المؤشر
1.5.0.3:  

 تطّبق التي المصالح عدد
الجودة في مرجعیة  

الهدف
 

س
الخام

 
5.0.3

 :
تحسین
 

جودة
 

الخدمات
 

 العدد 26000 26384 101,47 % 28000 28000 29891 106.7%

 عدد تطّور: 2.5.0.3 المؤشر
 منظومة في المنخرطین
 والدفع بعد عن التصریح

المالیة بالقباضات  

92.9 % 65064 70000 
 

 العدد 65000 67745 104,22 % 70000   

تطّور : 3.5.0.3 المؤشر
عدد المكالمات الواردة على 
مركز النداء والتصرف في 
الخطایا المروریة والخطایا 

 والعقوبات المالیة
 لم التي المالیة القباضات تأهیل على یرتكز الجودة برنامج  أنّ  إلى اإلشارة ومعهذا، .الكامل المستوى على متحّصلة مالیة قباضة 15): 1( 

.األّول المستوى مالیة قباضة 278، 2016 سنة خالل بلغت،وقد .األّول المستوى تبلغ  
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 العمومیة
 نسبة تطّور المبالغ الجبائّیة المستخلصة

نظام داخلي تقدر ) فورّیة ومثقلة( تم تحقیق نسبة تطّور في استخالص الموارد الجبائّیة
نسبة ( % 10,12مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بـ 

تراجع حجم االستخالصات الفوریة التي ترتكز 
تلقائي وذلك نتیجة تقّلص باألساس على قیام المطالبین باألداء بواجبهم الجبائي والتصریح ال

ـــة المستخلصـــة حســـب  الجهـــات نســـبة تطـــّور المبـــالغ الجبائّی
جهــــة النســــبة  27جهــــات مــــن جملــــة  8حیــــث حّققــــت 

 نسبة استخالص الّدیون الجبائّیة المثقلة

وبذلك تّم تحقیق  2016خالل  %18تّم تحقیق نسبة استخالص للّدیون الجبائّیة المثقلة بـ

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

40

28000

15

مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء 
"تحسین جودة الخدمات

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

 :تحلیل الّنتائج
العمومیة الدیون إستخالص تحسین: 1.0.3

نسبة تطّور المبالغ الجبائّیة المستخلصة:1.1.0.3المؤشر  

تم تحقیق نسبة تطّور في استخالص الموارد الجبائّیة
مقارنة بالقیمة المنشودة المقّدرة بـ  والتي كانت دون المأمول  % -

تراجع حجم االستخالصات الفوریة التي ترتكز ویعود ذلك خاّصة إلى  )%  91,8
باألساس على قیام المطالبین باألداء بواجبهم الجبائي والتصریح ال

 .نسبة النمّو االقتصادي
ـــة المستخلصـــة حســـب تـــّم تســـجیل نتـــائج متفاوتـــة فـــي  نســـبة تطـــّور المبـــالغ الجبائّی

حیــــث حّققــــت  % 31.2و %- 7.7تراوحــــت بــــین   
  .أو تجاوزتها % 10,12المأمولة المقّدرة بـ

نسبة استخالص الّدیون الجبائّیة المثقلة:  2.1.0.3المؤشر  

تّم تحقیق نسبة استخالص للّدیون الجبائّیة المثقلة بـ
  ).%100نسبة اإلنجاز (القیمة المنشودة 

28000

70000

29891

65064

مقارنة بین تقدیرات و انجازات مؤشرات قیس األداء 
تحسین جودة الخدمات"الخاّصة بالھدف 

التقدیرات

االنجازات

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

تحلیل الّنتائج. 3.3
1.0.3 الهدف
· 

تم تحقیق نسبة تطّور في استخالص الموارد الجبائّیة
-2,31بـ

 91,8اإلنجاز
باألساس على قیام المطالبین باألداء بواجبهم الجبائي والتصریح ال

نسبة النمّو االقتصادي
تـــّم تســـجیل نتـــائج متفاوتـــة فـــي  وقـــد

تراوحــــت بــــین   
المأمولة المقّدرة بـ

· 

تّم تحقیق نسبة استخالص للّدیون الجبائّیة المثقلة بـ
القیمة المنشودة 

 

التقدیرات

االنجازات
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 "نسبة تطّور استخالص الّدیون الجبائّیة المثقلة: " 3.1.0.3المؤشر  ·

وقد  %25.9الجبائیة المثقلة تقّدما ملحوظا یقّدر بـسّجلت نسبة تطّور استخالص الّدیون 
ویرجع ذلك باألساس إلى ارتفاع حجم االستخالصات . %15تجاوزت القیمة المنشودة المقّدرة بـ

سنة  م د705,8إلى  2015سنة  م د 560,7المحّققة بعنوان الّدیون الجبائیة المثقلة من 
  :نتیجة اتخاذ جملة من اإلجراءات أهّمها 2016

 المتابعة الّلصیقة للّروزنامات المبرمة وتحسین مردودّیتها، 
القیام بعملیات تنشیط إلجراءات االستخالص سواء على المستوى المركزي أو المستوى  

الجهوي  وذلك من خالل تكثیف الزیارات المیدانیة لمساندة قباض المالیة في عملّیة 
 استخالص الّدیون المستعصیة،

داء لالنخراط في إجراءات التخفیض الجزئي أو الكلي في مبلغ دعوة المطالبین باأل 
خطایا المراقبة وخطایا التأخیر في االستخالص ومصاریف التتبع المتعلقة بالدیون 

 ، 2016من قانون الملیة لسنة  66الجبائیة المثقلة ضمن الفصل 
 لمنجزة، تقییم األعمال الموكولة إلى عدول الخزینة وتحسین مردودّیة اإلجراءات ا 
 التركیز على الّدیون القابلة لالستخالص الرتفاع حظوظها وتكثیف إجراءات التتبع، 
التقیــیم الــّدوري للنتــائج المحققــة مقارنــة باألرقــام المرجــّوة بمــا یمّكــن مــن اســتحثاث النســق  

  .وتدارك النقائص

 وقد تّم تحقیق نسب استخالص متفاوتة بالنسبة لهذا المؤشر حسب الجهات تراوحت
القیمة المنشودة المقّدرة  27من جملة  جهة 21، حیث حّققت % 93,95و) %-35,04(بین
  .%15بـ
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 نسبة استخالص الّدیون غیر الجبائّیة المثقلة:  4.1.0.3المؤشر  ·

متجاوزة القیمة المنشودة  %  22,85تّم تحقیق نسبة استخالص للّدیون غیر الجبائّیة المثقلة بـ
نتیجة اتخاذ جملة من اإلجراءات  % 127وبالتالي تكون نسبة اإلنجاز بـ .  % 18المقّدرة بـ

  :أهّمها
التنســــیق مــــع مصــــالح وزارة العــــدل مــــن حیــــث آجــــال توجیــــه مضــــامین األحكــــام وتحفیــــز  

 .المحكوم علیهم لتسدید ما علیهم
المتابعــة المكثّفــة للملفــات والحــرص علــى انتقــاء أنجــع الســبل الســتخالص الــّدیون المثقلــة  

 .بعنوان كراءات األراضي الدولیة الفالحیة وتلك المتخّلدة بذّمة شركات اإلحیاء
مواصلة التنسیق مع مصالح وزارة أمالك الّدولة خاّصة فیما یتعّلق بآجال التحّصل علـى  

 .العقود وقرارات إسقاط الحق وحّل اإلشكالّیات المطروحة ومعالجة الملفات المستعصیة
 

 تطّور استخالص الّدیون غیر الجبائّیة المثقلة نسبة:  5.1.0.3المؤشر  ·
 

مقارنة بالقیمة  % 28.68تّم تحقیق نسبة تطّور الستخالص الّدیون غیر الجبائّیة المثقلة بـ 
ویعود ذلك إلى جملة من  %  191.2وبذلك تكون نسبة اإلنجاز  15%المنشودة المقّدرة بـ

أمالك الّدولة من خالل متابعة حسن سیر  اإلجراءات أهّمها مواصلة إحكام التصّرف في دیون
 .عملیات التثقیل ودفع نسق االستخالص وتكثیف اإلجراءات التنفیذیة

وقد تّم تحقیق نسـب تطـّور متفاوتـة فـي اسـتخالص الـّدیون غیـر الجبائّیـة المثقلـة حسـب الجهـات 
النســبة المأمولــة  27مــن جملــة جهــة  14، حیــث حّققــت % 200,5و % -32,9تراوحــت بــین

  .%15المقّدرة بـ
  

 "نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلّیة: " 6.1.0.3المؤشر  ·

 %95مقارنة بالقیمة المنشودة المحددة بـ  % 99بلغت نسبة تحقیق موارد الجماعات المحلّیة 
  .% 104,21وبذلك تكون نسبة االنجاز 
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كل صنف وقد حّققت مختلف أصناف موارد الجماعات المحلّیة األهداف المرسومة حسب 
  :كاآلتي

 .   % 90مقارنة بـالقیمة المنشودة  % 93 :بالّنسبة للمعلوم على العقارات المبنّیة ·
 .%99مقارنة بالقیمة المنشودة  %117: بالنسبة للمعلوم على األراضي غیر المبنّیة ·
 .% 95مقارنة بالقیمة المنشودة  % 106: بالنسبة للمعلوم على المؤّسسات ·
 .% 90مقارنة بالقیمة المنشودة  % 95 :األسواقبالنسبة لمداخیل  ·
 .% 95مقارنة بالقیمة المنشودة  % 97 :بالنسبة للموارد األخرى ·

  :ویرجع تسجیل تلك النسب باألساس إلى جملة من اإلجراءات أهّمها
القیام بعملّیات تنشیط مكثفة الستخالص موارد الجماعات المحلیة واتخاذ التدابیر  

الّصعوبات واإلشكالّیات المطروحة المتعّلقة سواء بعملّیة تثقیل الضروریة لمعالجة 
 . المعالیم أو عملّیة استخالصها

 .متابعة سیر استخالص الموارد االعتیادیة واستحثاث نسق تطّورها 
  

 تحسین وسائل تأدیة نفقات الدولة: 2.03 الهدف
النفقات نسبة احترام اآلجال القانونّیة للتأشیر على :  1.2.0.3المؤشر  ·

 العمومّیة من قبل المحاسب
تّم احترام اآلجال القانونّیة للتأشیر على النفقات العمومّیة من قبل المحاسب بنسبة   

 % 102,15نجاز وبذلك تكون نسبة اال % 93متجاوزة القیمة المنشودة المقّدرة بـ  95%
  :ویعود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها

 على وثائق الّصرف ومتابعة مذّكرات الّرفض على الّتأشیر،إحكام عملّیات المراقبة  
 .التّنسیق مع آمري الّصرف لتدارك األخطاء في أقرب اآلجال 
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  اآلجال في ومقدمة بها موثوق محاسبة مسك: 3.0.3 الهدف
 نسبة الحسابات المرفوضة:  1.3.0.3المؤشر  ·

محققة بذلك الهدف  9,21%، 2016بلغت نسبة الحسابات المرفوضة خالل سنة 
وبذلك تكون نسبة اإلنجاز  % 10المأمول بعدم تجاوزها القیمة المنشودة المحددة بـ

  :ویعود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها .% 108,5
حصر اإلخالالت المسّجلة من حیث الشكل واألصل خالل أعمال الّرقابة المحاسبیة  -

ومساندة المحاسبین العمومیین لتدارك هذه األخطاء واتخاذ اإلجراءات الّالزمة لتفادي 
 . ارتكابها

تكثیف عملیات التأطیر والمتابعة على مستوى أمانات المال الجهویة من خالل إصدار  -
 .حول اإلجراءات المحاسبیة االستثنائیةمذّكرات توضیحیة 

وقد تّم تحقیق نسب حسابات مرفوضة متفاوتة بالنسبة لهذا المؤشر حسب الجهات تراوحت 
القیمة المنشودة المقّدرة  27من جملة  جهة 22، حیث حّققت 37,26%و   0,84%بین
  .10%بـ

 آجال التجمیع الشهري: 2.3.0.3المؤشر  ·

 15جال التجمیع الشهري تقل عن اآلجال المنشودة والمقدرة بـیوما آل 14تّم تحقیق معّدل 
 :ویعود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها % 107یوما وبذلك تكون نسبة اإلنجاز 

مساندة المحاسبین العمومّیین لتدارك الّصعوبات واإلشكالّیات التي تعترضهم وتحول  -
 دون تقدیم حسابّیاتهم في اآلجال المحّددة،

آجال تجمیع الحسابات على كّل المستویات وذلك باتخاذ التدابیر التنظیمیة  متابعة -
 .خالالت والقیام بالتصویبات الضروریة في اإلّبانالّالزمة لتدارك اإل
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 رة المالّیة إلى دائرة المحاسباتأجل تقدیم الحساب العام لإلدا: 3.3.0.3المؤشر ·

تقدیم الحساب العام  2016لم یتّم خالل سنة لم تكن نسبة االنجاز بالكیفیة المأمولة حیث 
شهرا  12في اآلجال المأمولة المحددة بـ 2015لإلدارة المالیة إلى دائرة المحاسبات لسنة 

ویرجع ذلك باألساس إلى تأخیر . أي بعد األجل القانوني المحّدد بمجلة المحاسبة العمومیة
لته والوثائق الملحقة به وقانون حیث تمت إحا 2014تقدیم الحساب العام للسنة المالیة 

 .2016أفریل  27غلق المیزانیة إلى دائرة المحاسبات بتاریخ 

في انتظار  % 80والوثائق الملحقة به بنسبة  2015وقد تّم انجاز الحساب العام لسنة 
  : الحصول على بقیة المعطیات الالزمة إلتمام اإلنجاز ویعود ذلك إلى

اإلجراءات المتعّلقة بالنفقات المحّملة على القروض الخارجیة التأخیر في استكمال  -
 .الموظفة

ما یقتضیه تنزیل المبالغ بالحساب العام للّسنة المالّیة من التثّبت من صّحة البیانات  -
الّصادرة عن آمر الّصرف والمحاسبین العمومّیین وصّحة تجمیعها بحسابات أمین 

الذي یقتضي بدوره حّیزا زمنّیا یرتبط بآجال توقیف  المال العام للبالد التونسّیة، األمر
 .الحسابات وصّحتها

  
  ضمان حسن التصرف في الخزینة والقیم:  4.0.3 الهدف

 عدد القباضات المالّیة المجّهزة بمطرفّیات الّدفع االلكتروني: 1.4.0.3المؤشر  ·

بمطرفیات الدفع عدد إضافي من القباضات المالیة  2016لم یتّم تجهیز خالل سنة 
االلكتروني، ویرجع ذلك إلى تواجد عدد من اإلشكالیات مع مصالح البرید خاّصة فیما 

  .یتعلق بتنزیل المبالغ المستخلصة بالحساب الجاري البریدي للمحاسب العمومي المعني
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 معّدل آجال تسویة فصول الّصكوك المقّدمة للخالص:  2.4.0.3المؤشر  ·

متجاوزة القیمة  آلجال تسویة فصول الّصكوك المقّدمة للخالص یوم 25معّدلتّم تسجیل 
  . أیام 5یوما مسجلین بذلك تأخیرا بـ  20المنشودة المحددة بـ 

ویعود ذلك إلى اآلجال الحقیقیة التي تتطلبها المسالك المعتمدة في استخالص الشیكات 
نظرا لوجود العدید من وذلك خاّصة بالنسبة ألمانات المال التي تتولى إیداع الّصكوك 

 . الّصعوبات سواء كان ذلك مع مصالح البرید أو مصالح البنك المركزي
وقد تّمت دعوة كافة المتدخلین في هذه المنظومة التخاذ اإلجراءات الضروریة قصد   

تحسین عملّیة احتساب هذه اآلجال من خالل إزالة مفعول اآلجال الخاّصة بالشیكات 
 .الّراجعة دون خالص

من تطویر منظومة إعالمیة خاصة برقمنة الصكوك  2016ما تم االنتهاء خالل ك
  .والمقاصة اإللكترونیة

تقلیص آجال استخالص الصكوك لفائدة الخزینة و التحكم في مسار المقاصة  إلىوتهدف 
كما تكفلت الخزینة العامة بمساندة مصالح البنك المركزي . ومتابعة نتائجها بالدقة الالزمة

بإعداد تصور تتحمل فیه مصالح المحاسبة العمومیة بهذا المسار والتخلي عن تدخل 
  .لبنك المركزي في هذا الشأنالدیوان الوطني بالبرید وفروع ا

 .وقد انطلقت األعمال الخاصة بتجربة هذه المنظومة واالستعداد لوضعها حیز االستغالل
 

 تحسین جودة الخدمات: 5.0.3الهدف 
 عدد المصالح التي تطّبق مرجعّیة في الجودة:  1.5.0.3المؤشر  ·

الخدمات بالمصالح ، مواصلة العمل في تطبیق برنامج جودة 2016تّم خالل سنة 
  :الخارجیة عبر

أعمال تهیئة مقرات القباضات المالیة لتستجیب لمقومات االستقبال الحسن  ·
 للمواطنین وتوفیر ظروف عمل حسنة،
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 تكوین أعوان القباضات في تقنیات االتصال المباشر مع المواطنین، ·
متابعة (تكوین قباض المالیة حول تقنیات التصرف في منظومة الجودة  ·

ؤشرات، تركیز ومتابعة آلیات اإلصغاء، التحكم في المنظومة الوثائقیة الم
 ،)للجودة

 تكوین مكلفین بالتصرف في منظومة الجودة على المستوى الجهوي،  ·
 10إحداث مرجعیة جودة استقبال خاصة بالقباضات المالیة تتكون من  ·

  ).كاملالوسیط والو  األدنى(مستویات  3اشتراطات یقع تركیزها تدریجیا عبر 
  :2016خالل سنة  األشغالتقدم 
 من القباضات المالیة بلغت المستوى األول،  80% -
 منها تعمل المصالح المركزیة والجهویة على تأهیلها، % 20  -
القباضات (تّم التركیز في مرحلة أولى على القباضات ذات العالقة مع المواطنین  -

 .المجالس الجهویة إلى مرحلة أخرىوٕارجاء القباضات البلدیة وقباضات ) المالیة

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

بلغ عدد المنخرطین في منظومة التصریح عن بعد والّدفع بالقباضات المالیة خالل 
منخرط وبذلك  28000منخرط  متجاوزا بذلك القیمة المنشودة المحددة بـ 29891، 2016

  .%106,7تكون نسبة تحقیق الهدف بـ 
حّث المطالبین باألداء على االنخراط في ویعود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها 

منظومة التصریح عن بعد والّدفع بالقباضات المالیة لما توّفره من تبسیط في اإلجراءات 
  .وربح الوقت
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لواردة على مركز الّنداء والتصّرف في تطّور عدد المكالمات ا : 3.5.0.3المؤشر  ·
 الخطایا المرورّیة والخطایا والعقوبات المالّیة

بلغ عدد المكالمات الواردة على مركز النداء والتصّرف في الخطایا المروریة والخطایا 
مقارنة بالقیمة المنشودة المحددة بـ  مكالمة 65064، 2016والعقوبات المالیة خالل سنة 

ما یؤّمنه هذا ویعود ذلك إلى  % 93وبذلك تكون نسبة تحقیق الهدف بـ  مكالمة 70000
المركز من إرشادات إلى المواطنین ولما یوّفره من تبسیط في اإلجراءات وتقریب الخدمة 

  .من المواطن

    :األداء لتحسین المستقبلیة التوجهات -4

المحققة على مستوى بعض قصد تدارك الفوارق المسّجلة بین القیم المنشودة والنتائج 
مؤشرات قیس األداء، تّم وضع برنامج لجملة من اإلجراءات والتدابیر التي تمّكن من 

  .تالفي هذه الفوارق وتحسین األداء

  اآلداء لتحسین واإلجراءات التوجهات  الفوارق  الهدف

: 1.0.3الهدف األّول 
تحسین استخالص الدیون 

 العمومیة

  

الجبائیة نسبة تطّور المبالغ  
 :المستخلصة

 %10,12: القیمة المنشودة  ·
  %2,31-: النتائج المحققة  ·

نسبة استخالص الّدیون الجبائیة  
 :المثقلة

 % 18: القیمة المنشودة  ·
 % 18: النتائج المحققة  ·

  

التنسیق مع مصالح المراقبة الجبائیة للتشاور  
والتعاون على حث المطالبین باألداء على القیام 

الجبائي من ذلك توزیع المطوّیات المعّدة بالواجب 
من قبل اإلدارة العاّمة لألداءات والتحسیس  

 واإلرشاد،
دعوة المطالبین باألداء لالنخراط في إجراءات  

التخفیض الجزئي أو الكلي في مبلغ خطایا 
المراقبة وخطایا التأخیر في االستخالص 
ة ومصاریف التتبع المتعلقة بالدیون الجبائیة المثقل

خالل فترة التمدید في آجال اإلنخراط ضمن 
 ،2016من قانون المالیة لسنة  66الفصل 
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تطویر أعمال اللجان الجهویة لإلستخالص  
بالتنسیق مع مصالح المراقبة الجبائیة وتطویر 
أسالیب التواصل فیما بینها من خالل تطویر 

 منظومة تبادل المعلومات،
لیة إعادة هندسة مسارات العمل وتنظیم عم 

االستخالص من خالل إعطاء األولویة للّدیون 
 ذات قابلیة عالیة لالستخالص،

تدعیم حوار التصّرف بین كاّفة المتدخلین في   
المنظومة، بما یمّكن من التحّكم في اإلجراءات 

 ویضمن تحسین األداء،
التنشیط المستمر للملّفات الهاّمة والمستعصیة  

اإلشكالیات المعترضة  ومساندة المصالح بدراسة 
  .واقتراح الحلول المناسبة

التنسیق مع مصالح المراقبة الجبائیة للتشاور      
والتعاون على حث المطالبین باألداء على القیام 
بالواجب الجبائي من ذلك توزیع المطوّیات المعّدة 
من قبل اإلدارة العاّمة لألداءات والتحسیس  

 واإلرشاد،
لجهویة لإلستخالص تطویر أعمال اللجان ا 

بالتنسیق مع مصالح المراقبة الجبائیة وتطویر 
أسالیب التواصل فیما بینها من خالل تطویر 

 منظومة تبادل المعلومات،
إعادة هندسة مسارات العمل وتنظیم عملیة  

االستخالص من خالل إعطاء األولویة للّدیون 
 ذات قابلیة عالیة لالستخالص،

اّفة المتدخلین في تدعیم حوار التصّرف بین ك  
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المنظومة، بما یمّكن من التحّكم في اإلجراءات 
 ویضمن تحسین األداء،

التنشیط المستمر للملّفات الهاّمة والمستعصیة  
ومساندة المصالح بدراسة اإلشكالیات المعترضة  

  .واقتراح الحلول المناسبة

: 3.0.3الهدف الثالث 
مسك محاسبة موثوق بها 

 ومقّدمة في اآلجال

  

 :نسبة الحسابات المرفوضة 
 % 10:  القیمة المنشودة  ·
 % 9,21: المحققة النتائج  ·

  

تدعیم الّدور الّرقابي المحاسبي من خالل تنظیم  
دورات تكوینیة لفائدة األعوان المكّلفین بعملیة 
مراقبة حسابات الّدولة والجماعات المحلیة 

 . والمؤسسات العمومیة
الحسابیات على إحكام متابعة مذّكرات رفض  

مستوى أمانات المال الجهویة سواء كان ذلك من 
  .حیث الشكل أو من حیث األصل

: 4.0.3الهدف الرّابع 
ضمان حسن التصرف في 

 الخزینة والقیم

  

معّدل آجال تسویة فصول  
 :الصكوك المقدمة للخالص

 یوما 20: القیمة المنشودة  ·
 یوما 25: النتائج المحققة  ·

  

حصر أسباب عدم تحقیق اآلجال واحتساب  
اآلجال الحقیقّیة للمؤشر بإزالة مفعول الشیكات 
الراجعة دون خالص والتي غالبا ما تستغرق 

 . تسویتها آجاال طویلة
المتابعة الّلصیقة لعملّیات تسویة الشیكات  

  .الراجعة دون خالص
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  ).الدولة میزانیة في للتصرف العامة

 التوازنات إطار في تنفیذها ومتابعة الدولة
 تضبط تقدیرات إطار في وذلك وتماسكها،

 اإلقتصادیة السیاسات وضع في أساسي
 ذلك ویتم. تنفیذها متابعة على والسهر

 وعلى اإلقتصادي والمیزان التنمیة مخططات

الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة

اإلدارة العـامـة للتدقیـق ومتـابعة المشـاریع الكبـرى

اإلدارة العامة للموارد والتوازنات

وحدة التصرف في المیزانیة حسب األهداف

خلیة الظرف االقتصادي و الدراسات و متابعة 
اإلصالحات المالیة

اإلدارة العامة للتأجیر العمومي

اإلدارة العامة لمتابعة تأدیة النفقات على القروض 
الخارجیة الموظفة

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

العامة الهیئة رئیس(زهیر عطاء اهللا  السید: البرنامج

  :وٕاستراتجیته البرنامج تقدیم
 :خارطة البرنامج -

 : البرنامج تقدیم 
 

الدولة میزانیة بإعداد المیزانیة مصالح برنامج یضطلع
وتماسكها، دیمومتها یضمن بما العمومیة للمالیة
 .المتوسط المدى

  :إستراتجیة البرنامج - 1-3
أساسي بدور المیزانیة مصالح برنامج یضطلع
والسهر الدولة میزانیة تقدیرات وضبط للبالد والمالیة

مخططات إلى وباإلستناد المالیة قانون إطار في
  .المدى متوسطة برمجة أساس

الهیاكل المتدخلة في برنامج مصالح المیزانیة

الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة

اإلدارة العـامـة للتدقیـق ومتـابعة المشـاریع الكبـرى

وحدة التصرف في المیزانیة حسب األهداف

خلیة الظرف االقتصادي و الدراسات و متابعة 

اإلدارة العامة لمتابعة تأدیة النفقات على القروض 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

البرنامج رئیس
  

تقدیم -1
1-1-

1-2 - 

یضطلع
للمالیة العامة
المدى على

  

1
یضطلع
والمالیة

في
أساس

الهیاكل المتدخلة في برنامج مصالح المیزانیة
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 وتنفیذ إنجاز بنسق المتعلقة والمعطیات اإلحصائیات كلإعداد ونشر  یتم كما
لیمكن تقییم  النفقات مستوى على أو الموارد مستوى على سواء الدولة میزانیة

  .الفوارق بینها وبین التقدیرات
  :إستراتیجیة برنامج مصالح المیزانیة على المحاور التالیة ترتكزو 

  

مزید التحكم في توازنات میزانیة الدولة من خالل تطویر جودة تقدیرات  -
موارد ونفقات الدولة على المدى المتوسط إلعطاء رؤیة أكثر شموال 

  .وضوحا
بهدف توظیفها لدعم مسار تعبئة موارد الدولة وترشید النفقات  العمل -

  .التنمیة الجهویة وتمویل المشاریع ذات القیمة المضافة بالجهات
تحسین الشفافیة في نشر المعطیات المتعلقة بالمیزانیة مما یمكن مجلس  -

نواب الشعب والمجتمع المدني والمواطن من تقییم اإلعتمادات التي تم 
  .توظیفها لتحقیق األهداف المرسومة ومقارنتها بالنتائج المحققة فعلیا

  
  :وقد تم  تحدید أهداف البرنامج التالیة

 تطویر جودة تقدیرات موارد المیزانیة -
 تطویر جودة تقدیرات نفقات المیزانیة -
 تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة  -
 األهداف حسب التصرف منظومة تركیز دعم -

  
 

 بالبرنامج الخاصة اإلستراتیجیة لإلنجازات عام تقدیم - 2
  اإلصالحات في میدان المالیة العمومیة -2-1

 للقــدرة الســنویة بالمشــاریع مصــاحبة 2017 ســنة میزانیــات ومناقشــة تقــدیم تــم ·
 .وزارة 22 یخص فیما البرامج حسب وذلك الفترة بنفس المتعلقة األداء على
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 .والقطاعي الجملي 2019-2017 سنوات بعنوان النفقات إطار إعداد ·
 بالتعــاون ونفقاتهـا الدولـة لمــوارد سـنویة تقـدیرات إلعــداد قیاسـي أنمـوذج إعـداد ·

 de prévision annuelle Modèle( األوربـــــي االتحـــــاد مـــــع
économétrique( . 

 اســــتعدادا للمیزانیــــة األساســــي القــــانون بمشــــروع للتعریــــف دراســــة أیــــام تنظــــیم ·
  .لتطبیقه

 

 المعلومات ونشرالشفافیة -2-2
 .المالیة لوزارة اتصالیة إستراتیجیة إرساء أشغال في المشاركة ·
 .المالیة لوزارة الرسمي بالموقع ونشرها 2017 لسنة المواطن میزانیة إعداد ·
بـــالموقع الرســـمي لـــوزارة المالیـــة ونشـــر  2017میزانیـــات الـــوزارات لســـنة  نشـــر ·

) االســــتراتیجیات واألهــــداف والمؤشــــرات(المشــــاریع الســــنویة للقــــدرة علــــى األداء 
الخاصــة بــالوزارات المنخرطــة بمنظومــة التصــرف فــي المیزانیــة حســب األهــداف 

 O.tnwww.GB.المنظومة على موقع 
بالتعاون مع البنك الدولي ووضـعها علـى " میزانیتنا" منظومة إعداد من التفرغ ·

ـــراغبین علـــى غـــرار مـــن " بوابـــة المیزانیـــة المفتوحـــة"موقـــع  بهـــدف تمكـــین كـــل ال

 
 البحري والصید الفالحة وزارة .1
 التجهیز وزارة .2
 التربیة وزارة .3
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ـــاذ واإلطـــالع علـــى جمیـــع المعطیـــات ... ودارســـین وجمعیـــات مـــواطنین مـــن النف
 .التفصیلیة حول میزانیة الدول

  

 :2016لسنة نتائج القدرة على األداء و  البرنامج میزانیة تنفیذ - 3
 تنفیذ نفقات برنامج  - 3-1

بعنوان برنامج مصالح المیزانیة ما  2016بلغت جملة االعتمادات المنجزة في سنة 
أ د محققة نسبة إنجاز مقدرة بـ  6738أد مقابل اعتمادات مرسمة بقیمة  6213قدره 
92 .% 

  مقارنة بالتقدیرات 2016لسنة  برنامج مصالح المیزانیةتنفیذ میزانیة 
التوزیع حسب طبیعة النفقة   

)إعتمادات الدفع(  
  ألف دینار: الوحدة

 بیــــــــــــان النفقات
 

  اإلنجازات إنجازات تقدیرات 4تقدیرات
 2016 ت م ق 2016 م ق 2016 مقارنة بالّتقدیرات

 %نسبة اإلنجاز  المبلغ )1( )1( 
 

  م ق )1( -) 2(  
  %93 431- 6112 6543 6543 تصرف نفقات

  %95 287- 5657 5944 5944 تأجیر عمومي
 %88 59- 455 514 514 وسائل مصالح
 0 85- 0 85 85 تدخل عمومي
 %52 94- 101 195 195 نفقات تنمیة
 %52 94- 101 195 195 مباشرة استثمارات

 %52 94- 101 195 195 على المیزانیة
 0 0 0 0 0 على القروض الخارجیة

 0 0 0 0 0 تمویل عمومي
 0 0 0 0 0 على المیزانیة

 0 0 0 0 0 على القروض الخارجیة
 0 0 0 0 0 صنادیق خزینة
 % 92 525- 6213 6738 6738 :المجموع العام

  
                                                 

 األداء على للقدرة السنوي بالمشروع المضمنة النفقات تقدیرات ولیس 2016 لسنة المالیة قانون ضمن ضبطھا تم التي التقدیرات تقدیم تم 4
 .اإلنجازات لتقییم المرجع یعتبر علیھ المصادق المالیة قانون أنبإعتبار .2016  لسنة
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  المیزانیة مصالح برنامج

  التوزیع حسب طبیعة النفقة

  

تبلغ نسبة إنجاز نفقات التأجیر مقارنة بالتقدیرات حوالي 
وتفسر هذه النسبة ببعض التأخیر المسجل في إنجاز برنامج الترقیات المرخص 

% 88بلغت نسبة استهالك اعتمادات وسائل المصالح 
ویمكن تفسیر هذا الفارق بتحمیل بعض نفقات برنامج مصالح 

  :لحویعطي الجدول التالي فكرة على نسق االنجاز ألهم نفقات وسائل المصا

0
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التأجیر 
العمومي

وسائل 
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التدخل 
العمومي

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  
  

  
  

برنامج میزانیة وٕانجازات تقدیرات بین مقارنة
   2016 لسنة

التوزیع حسب طبیعة النفقة
)الدفعإعتمادات (  

 
 
 

  :ویعزى التباین بین التقدیرات واإلنجازات إلى ما یلي
تبلغ نسبة إنجاز نفقات التأجیر مقارنة بالتقدیرات حوالي : بالنسبة إلى التأجیر العمومي

وتفسر هذه النسبة ببعض التأخیر المسجل في إنجاز برنامج الترقیات المرخص %. 
  .2016فیها بعنوان 

بلغت نسبة استهالك اعتمادات وسائل المصالح : وسائل المصالح بالنسبة إلى
ویمكن تفسیر هذا الفارق بتحمیل بعض نفقات برنامج مصالح . من جملة التقدیرات

  .المیزانیة على اعتمادات برنامج القیادة والمساندة
ویعطي الجدول التالي فكرة على نسق االنجاز ألهم نفقات وسائل المصا

التدخل 
العمومي

نفقات التنمیة اإلستثمارات 
المباشرة

على 
المیزانیة

2016ق م 

2016ق م ت 

2016إنجازات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  
ویعزى التباین بین التقدیرات واإلنجازات إلى ما یلي

بالنسبة إلى التأجیر العمومي -
95 .%

فیها بعنوان 
بالنسبة إلى -

من جملة التقدیرات
المیزانیة على اعتمادات برنامج القیادة والمساندة

ویعطي الجدول التالي فكرة على نسق االنجاز ألهم نفقات وسائل المصا

ق م  

ق م ت  

إنجازات 
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  (%)النسبة   بیان النفقة
  االتصاالت الهاتفیة

  شراء الوقود لوسائل النقل
  تعهد وصیانة وسائل النقل

  معدات التصرف اإلداري المراسالت اإلداریة
  شراء اللوازم اإلعالمیة

  ملتقیات التكوین
  مصاریف المهمات

92  
99  
91  
88  
56  
99  
98  

الوحید المرسم بهذا القسم بعنوان مساهمة لم یتم استعمال االعتماد : التدخل العمومي -
لعدم ) CABRI(الدولة التونسیة في المبادرة اإلفریقیة المنسقة المتعلقة بإصالح المیزانیة 

  .المطالبة بصرف المساهمة
 :تقدیم نتائج القدرة على األداء 3-2

  :تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة:  1.0.4الهدف 
  

االقتصادي واالجتماعي الذي تعیشه تونس خاصة منذ تمیز الظرف : تقدیم الهدف
سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بعدم االستقرار وتسارع  2011سنة 

المتغیرات وتواترها مما أثر على دقة ضبط تقدیرات الموارد وتمویل المیزانیة أدى إلى 
  .تكمیلیةفوارق بین التقدیرات واالنجازات مما حتم اللجوء إلى قوانین مالیة 

إن تطویر جودة ضبط تقدیرات موارد الدولة واإلمكانیات التي یمكن تعبئتها لتحدید 
قدرتها على اإلنفاق لتأمین تنفیذ سیاساتها االقتصادیة واالجتماعیة یعد هدفا أساسیا 
وبالغ األهمیة، وذلك ضمانا لدیمومة المیزانیة وحفاظا على سالمة التوازنات المالیة 

  .انزالقات للدولة من أي
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  الدولة موارد تقدیرات
2  

  2بیاني عدد 
  :1.4بین تقدیرات و إنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف 

  تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة

إنجازات   تقدیرات   إنجازات  
2016  

إنجازات 
2016  

نسبة 
اإلنجاز  
مقارنة 
بتقدیرات 

  ق م

نسبة 
اإلنجاز 
مقارنة 
  بتقدیرات
  ق م ت

 (1)/(3) (1)/(2)  ق م ت/ ق م/ 2016  

  (1) (2) (3)     

1,2 10,1 0,70   12 171  

0,6 1,00 0,30   60    200    

12

171

نسبة الفارق بین التقدیرات واالنجازات : 1.1.4المؤشر
في الموارد الجبائیة

نسبة االنجاز بالنسبة لللتقدیرات بالمقارنة بـ ق م

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

تقدیرات جودةتطویر :1.0.4 الهدف
2عدد  جدول

  

  

بیاني عدد  رسم
بین تقدیرات و إنجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف  مقارنة

تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة 
  

  
  

  الوحدة  مؤشرات قیس األداء
إنجازات 
2015 

  ق م/

إنجازات  

2015 
  ق م ت/

 
نسبة الفارق بین : 1.1.0.4

 التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیة
% 7,2 0,12 

نسبة الفارق بین : 2.1.0.4
 التقدیرات واالنجازات في الموارد الدیوانیة

% 5,1 2,3 

60

200

-

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

المؤشر نسبة الفارق بین التقدیرات : 2.1.4المؤشر 
واالنجازات في الموارد الدیوانیة

نسبة االنجاز بالنسبة لللتقدیرات بالمقارنة بـ ق م نسبة االنجاز بالنسبة للتقدیرات مقارنة بـ ق م ت

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  

  
  

  

  
  
 
  
  

الهدف 
1.4

 :
تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة

مؤشرات قیس األداء .

1.0.4.المؤشر
التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیة

2.1.0.4المؤشر 
التقدیرات واالنجازات في الموارد الدیوانیة
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  تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة:  2.0.4الهدف 
  

بالتقلیص في تحسین جودة تقدیرات نفقات الدولة یرمي هذا الهدف إلى : تقدیم الهدف
تقدیرات قانون المالیة واالنجازات الفعلیة، سواء على مستوى نفقات التصرف الفارق بین 

 .أو نفقات التنمیة
  3جدول عدد  -

  تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة:  2-4الهدف  -
  

  
  
  
  
  
 
 
  

الهدف 
2.4

 :
تطویر جودة

  
تقدیرات نفقات الدولة

.  
  

إنجازات  الوحدة مؤشرات قیس األداء
2015 

تقدیرات 
ق م  

2016 
)1(  

تقدیرات  
ق م ت 
2016 

)2 (  

 

إنجازات 
2016 
مقارنة 
بق م  

)3(  

  

إنجازات 
مقارنة 2016

  بق م ت 
)4  (  

نسبة 
اإلنجاز 
مقارنة 

بالتقدیرات 
%)3)/(1(  

نسبة اإلنجاز 
مقارنة 

بالتقدیرات 
%)4)/(2(  

الفارق بین : 1.2.0.4المؤشر
التقدیرات واالنجازات بالنسبة 

 لنفقات التصرف
% 3.17 2.3 2.3 1.2 0.7 191 328 

الفارق :  2.2.0.4المؤشر 
بین التقدیرات واالنجازات 

 بالنسبة لنفقات التنمیة
% 9.19 7.5 7.5 0.25 2.26 3000 331 

الفارق :   3.2.0.4المؤشر 
بین التقدیرات واالنجازات 
بالنسبة لنفقات التنمیة 
المحمولة على القروض 

  الخارجیة الموظفة

% -2.5  23 23 8.8 8.8 227 227 
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3  
  :2.0.4الهدف مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة ب

 تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة

  

  تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة

المعطیات واإلحصائیات تتولى مصالح وزارة المالیة وبصفة دوریة نشر 
 .الخاصة بتنفیذ میزانیة الدولة وذلك على مستوى الموارد والنفقات والدین العمومي

 2011مارس 26بتاریخ  41المرسوم عدد 
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وبالنظر 
ونس في المبادرة الدولیة لدعم الشفافیة، تسعى الهیاكل المتدخلة في برنامج 
مصالح المیزانیة إلى نشر كل المعطیات اإلحصائیة في آجال مقبولة تمكن المستعملین 

  .من الحصول على معلومة ذات جودة عالیة وفي آجال معقولة

227%

331

227%

واالنجازات  :2المؤشر
التنمیة

واالنجازاتالتقدیراتبینالفارق   :3المؤشر
القروضعلىالمحمولةالتنمیةلنفقاتبالنسبة

الموظفةالخارجیة

مقبالتقدیراتمقارنةاإلنجاز

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

3رسم بیاني عدد 
مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة ب

تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة 

  
تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة:  3.0.4الهدف 

  

تتولى مصالح وزارة المالیة وبصفة دوریة نشر : تقدیم الهدف
الخاصة بتنفیذ میزانیة الدولة وذلك على مستوى الموارد والنفقات والدین العمومي

المرسوم عدد الشفافیة خاصة وفق وقصد مزید تعزیز 
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وبالنظر  2016سنة  22القانون األساسي عدد 

ونس في المبادرة الدولیة لدعم الشفافیة، تسعى الهیاكل المتدخلة في برنامج إلى انخراط ت
مصالح المیزانیة إلى نشر كل المعطیات اإلحصائیة في آجال مقبولة تمكن المستعملین 

من الحصول على معلومة ذات جودة عالیة وفي آجال معقولة

191%

>[VALEUR]

328%331%

واالنجازاتالتقدیراتبینالفارق :1المؤشر
التصرفلنفقاتبالنسبة

واالنجازاتالتقدیراتبینالفارق
التنمیةلنفقاتبالنسبة

اإلنجازنسبة % تمقبالتقدیراتمقارنةاإلنجازنسبة %

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

الهدف 

تقدیم الهدف
الخاصة بتنفیذ میزانیة الدولة وذلك على مستوى الموارد والنفقات والدین العمومي

وقصد مزید تعزیز 
القانون األساسي عدد و 

إلى انخراط ت
مصالح المیزانیة إلى نشر كل المعطیات اإلحصائیة في آجال مقبولة تمكن المستعملین 

من الحصول على معلومة ذات جودة عالیة وفي آجال معقولة
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  4جدول عدد  -
  نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیةتحسین الشفافیة في : 3.0.4الهدف 

الهدف 
3.4

 :
تحسین الشفافیة في نشر 

المعلومات المتعلقة بالمیزانیة
إنجازات   الوحدة  مؤشرات قیس األداء 

2015  
تقدیرات 
2016  

إنجازات 
2016  

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
) %1 / (
)2(  

         (1) )2( 

       
 

المعطیات الخاصة  أجال نشر: 1.3.0.4المؤشر
 بمتابعة تنفیذ المیزانیة

 71 42 30 50  الیوم

دوریة صدور التقاریر الخاصة : 2.3.0.4المؤشر 
 بمیزانیة الدولة 

 152 3,3 12 5  الشهر

  
  4رسم بیاني عدد 

تحسین الشفافیة في نشر : 3.0.4الهدف مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة ب
  )بالیوم( المتعلقة بالمیزانیة المعلومات

  
  
 دعم تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف:  4.0.4لهدف ا

یساهم هذا الهدف في ترجمة المجهودات المبذولة في التركیز التدریجي : تقدیم الهدف
لمنظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف، وهي منظومة مبنیة على التوظیف األمثل 

  .لإلمكانیات المادیة والبشریة قصد بلوغ النجاعة األمثل في التصرف في المال العام
وقد . االنطالق في تركیز المنظومة صلب الوزارات السیادیة 2016وقد شهدت سنة 

تمكنت كل من وزارة الداخلیة ووزارة العدل ووزارة الشؤون الدینیة من تقدیم میزانیاتها 
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أجال نشر المعطیات : 1.3.0.4المؤشر
الخاصة بمتابعة تنفیذ المیزانیة

دوریة صدور التقاریر : 2.3.0.4المؤشر 
الخاصة بمیزانیة الدولة 

2016تقدیرات 

2016إنجازات 
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منظور البرامجي في انتظار التعمیم الكامل بالنسبة لمیزانیة وفقا لل 2017الخاصة بسنة 
2018.  

  5جدول عدد 
  دعم تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف: 4.0.4الهدف 

  تقدیرات الوحدة الهدف مؤشرات قیس أداء 
2015  

إنجازات 
2015 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
  %بالتقدیرات 

  تقدیرات
2016  

)1(  

  إنجازات
2016  

)2(  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة بالتقدیرات 

)2)/(1% (  

عدد البرامج  1.4.0.4المؤشر
 %51 20 39 - 20 - برنامج  المحددة بأمر 

عدد األهداف  2.4.0.4المؤشر 
المصادق علیها من طرف لجان 

  المتابعة والتقییم بالوزارات

  

 %240 96 40 - 0 - هدف

عدد المؤشرات  3.4.0.4المؤشر 
علیها من طرف لجان المصادق 

 المتابعة والتقییم بالوزارات
 %267 214 80 - 0 - مؤشر

عدد األدلة  4.4.0.4المؤشر 
 %120 12 10 - 7 - دلیل ووثیقة ووثائق العمل المنشورة

  
  )بالیوم( 2016مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات المؤشرات لسنة : رسم بیاني
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 2.4.0.4المؤشر 
عدد األھداف 

المصادق علیھا من 
طرف لجان المتابعة 
والتقییم بالوزارات 

 3.4.0.4المؤشر 
عدد المؤشرات 

المصادق علیھا من 
طرف لجان المتابعة 
والتقییم بالوزارات

 4.4.0.4المؤشر 
عدد األدلة ووثائق 
العمل المنشورة

2016تقدیرات 

2016إنجازات 
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  :2016تحلیل وتفسیر النتائج التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات بعنوان سنة  3-3

  تطویر جودة تقدیرات موارد الدولة : 1.0.4الهدف 
  الفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیة: 1.1.0.4المؤشر  ·

مقارنة بتقدیرات قانون المالیة األصلي حیث % 12 المؤشر لم تتجاوز النسبة التي سجلها
 %1.2مقابل  %10بلغ الفارق بین التقدیرات واالنجازات في الموارد الجبائیة نسبة 

  .مستهدفة
ویفسر هذا الفارق الهام بالوضعیة االقتصادیة الدولیة والوطنیة المتقلبة وغیر المستقرة 

قانون المالیة األصلي وخاصة في ما حتمت تغییر الفرضیات التي بنیت علیها تقدیرات 
والتراجع الهام المسجل ) مقدرة %2.5مسجلة مقابل  %1.1(یتعلق بتراجع نسبة النمو

، وكـذلك ارتفـاع )مقدرة 55دوالر للبرمیل مقابل  44(ألسعار النفط باألسواق العـالمیة 
الر دینار للدو  1.970من(أسعـار صرف العمالت األجنبیة وخاصة منها الدوالر 

 ).دینار للدوالر 2.148إلى
 

  :وفیما یلي تفصیل النتائج المسجلة للمؤشر بالنسبة ألهم مكونات المداخیل الجبائیة 
  المداخیل الجبائیة

  )%(النسبة 

  الضریبة على الدخل

  الضریبة على الشركات البترولیة

  الضریبة على الشركات غیر البترولیة

  االداءات غیر المباشرة

9,3  

-150  

-92  

-6  

وتجدر اإلشارة إلى أنه ولئن تم تسجیل نسبة إنجاز مرتفعة للمؤشر بالنسبة لتقدیرات قانون 
فإن ذلك یعود إلى جودة المؤشر وتحسن نتائجه، باعتبار أن قانون  ،المالیة التكمیلي
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تم في ظروف استثنائیة وعلى أساس النتائج المسجلة للتسعة  2016المالیة التكمیلي لسنة 
ولم یتم إصداره . 2016وتمت المصادقة علیه في نهایة السنة  2016أشهر األولى من 

  . 2017جانفي  03بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة إال بتاریخ 
  واالنجازات في الموارد الدیوانیةالفارق بین التقدیرات : 2.1.0.4المؤشر  ·

حیث بلغت نسبة مقارنة بقانون المالیة األصلي،  %60لم تتجاوز نسبة إنجاز هذا المؤشر 
 %1الفارق بین تقدیرات الموارد الدیوانیة بعنوان قانون المالیة األصلي واالنجازات المسجلة

  .%0.6مقابل تقدیرات بـ 
كمیلي تراجع الفارق بین التقدیرات والموارد المسجلة إلى ومقارنة بتقدیرات قانون المالیة الت 

 2016نتیجة تحیین الفرضیات على أساس النتائج المسجلة إلى موفى سبتمبر  0.3%
  .وبذلك ارتفعت نسبة إنجاز المؤشر

  

  تطویر جودة تقدیرات نفقات الدولة: 2.0.4لهدف ا
  الفارق بین التقدیرات واالنجازات بالنسبة لنفقات التصرف :  1.2.0.4المؤشر  ·

حیث بلغ الفارق بین االنجازات بالنسبة لهذا المؤشر،  %100تجاوزت نسبة اإلنجاز
% 1.2مقدرة بقانون المالیة التكمیلي ونسبة  %2.3مقابل نسبة  %0.7والتقدیرات نسبة 

  .األصليمقدرة بقانون المالیة % 2.3مقابل 
ویمكن تفسیر هذه النسب باألساس بالضغط المتواصل للتحكم في هذه النفقات خاصة 

هذا إضافة إلى . خالل السنوات األخیرة وبالتالي عدم توفر أي هامش وتم صرفها كلیا
الضغط المسجل على مستوى كتلة األجور تبعا للزیادات غیر المبرمجة خالل السنة 

دعم نتیجة تراجع أسعار النفط،وهو ما تطلب صدور قانون وكذلك التقلیص في نفقات ال
 .مالیة تكمیلي
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  االنجازات بالنسبة لنفقات التنمیةو  التقدیرات بین الفارق: 2.2.0.4المؤشر  ·
حیث بلغ الفارق بین االنجازات بالنسبة لهذا المؤشر،  %100تجاوزت نسبة االنجاز

% 7.5مقابل % 0.25مقدرة بقانون المالیة التكمیلي و %7.5مقابل  %2.26والتقدیرات 
  .مقدرة بقانون المالیة األصلي

ویفسر ذلك باستعادة نسق إنجاز المشاریع التنمویة خاصة بعد فض أغلب إشكالیات 
  . المشاریع المعطلة بالجهات المرسمة بقوانین مالیة سابقة

على غرار التجهیز والصحة للقطاعات الحیویة الكبرى وقد تجلى ذلك خاصة بالنسبة 
نسقا مرتفعا تجاوز االعتمادات المخصصة  2016حیث عرفت سنة ... والفالحة والتربیة

  .لهذه القطاعات، وهو ما تطلب دعما إضافیا لتمویلها للتعجیل بإتمامها
  

االنجازات بالنسبة لنفقات التنمیة و  التقدیرات بین الفارق: 3.2.0.4المؤشر  ·
  ض الموظفةالمحمولة على القرو 

تّم تسجیل نسبة إنجاز مرتفعة لهذا المؤشر حیث بلغ الفارق بین إنجازات نفقات التنمیة 
مقدر سنة  % 20مقابل  % 8.8المحمولة على القروض الخارجیة الموظفة والتقدیرات 

ویفّسر ذلك أساسا بتحسین إجراءات تسویة نفقات التنمیة المحمولة على القروض . 2016
ظفة ومزید التنسیق مع المتدخلین باإلضافة إلى تحسین تقنیات التقدیرات الخارجیة المو 

  .المتعلقة بهذه النفقات
  تحسین الشفافیة في نشر المعلومات المتعلقة بالمیزانیة: 3.0.4لهدف ا

  آجال نشر المعطیات الخاصة بمتابعة تنفیذ میزانیة الدولة: 1.3.0.4المؤشر 

المعدل السنوي لعدد األیام لنشر  بلغبالنسبة لهذا المؤشر، حیث  %71نجازنسبة اإل بلغت
یوما كقیمة  25یوم مقدرة مقابل  30مقابل  یوما 42النتائج الشهریة لتنفیذ میزانیة الدولة 

  .مستهدفة لهذا المؤشر
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وتجدر اإلشارة إلى أن دورة إعداد النشریة الشهریة لمتابعة تنفیذ میزانیة الدولة تمر بعدید 
مراحل وتضم عدید المتدخلین من خارج اإلدارة وخارج البرنامج وهو ما یفسر المدة ال

غیر أنه یتم السعي على التقلیص الدائم والمتواصل للمدة  .الزمنیة الطویلة نسبیا
  .المخصصة إلعداد النشریة لیتم إدراجها بموقع وزارة المالیة في أحسن اآلجال

 بشهري جانفي ودیسمبروتجدر اإلشارة إلى أنه في حالة عدم األخذ بعین االعتبار 
 39، فإن عدد األیام تتقلص إلى )باعتبار أنهما یتطلبان فترة أطول لتجمیع كامل البیانات(

 456علما وأنه قد تم تحمیل النشریة الشهریة من موقع وزارة المالیة في حدود معدل . یوما
  .احدةمرة للنشریة الو 

  دوریة صدور التقاریر الخاصة بمیزانیة الدولة:  2.3.0.4المؤشر 

 3.8، حیث تم نشر التقریر في معدل أجل %100تجاوزت نسبة إنجاز هذا المؤشر 
  .أشهر مقدرة 12مقابل  نةنهایة الس

وتجدر اإلشارة إلى أنه في غیاب إصدار التقریر السنوي للمالیة العمومیة، تم اعتماد تقریر 
ف سنوي للمالیة العمومیة تقوم اإلدارة العامة للموارد والتوازنات بإعداده منذ سنة نص

خاصة بعد انخراط تونس في مبادرة الحوكمة  ترسیخ مبادئ الشفافیةبهدف  2014
 Open" المیزانیة المفتوحة"لتحسین ترتیب تونس على مستوى مؤشر وكذلك  ،المفتوحة

Budget Index.  
لتقدیم وتحلیل النتائج  جزؤه األولویحتوي هذا التقریر على ثالثة أجزاء خصص  

 وجزؤه الثانيالسداسیة المسجلة للموارد الجبائیة وغیر الجبائیة للدولة وموارد االقتراض، 
لتقدیم نتائج نفقات التصرف والتنمیة وخدمة الدین العمومي ومقارنتها بالنتائج المسجلة 

  .لحوصلة نتائج میزانیة الدولة وسبل تمویله وجزؤه الثالثلسنة المنقضیة بنفس الفترة من ا
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  دعم تركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األهداف: 4.0.4لهدف ا
  عدد البرامج المحددة بأمر: 1.4.0.4المؤشر ·

 البرامجي میالتقس اعتبار یمكن وال. المنظومة زیترك تقدم مدى اسیق إلى المؤشر هدفی
  .حكومي أمر بمقتضى هیعل المصادقة تمت إذا إال ایرسم

ویفسر ذلك . مقارنة بما تم توقعه %51حوالي  2016وقد بلغت نسبة اإلنجاز خالل سنة 
الذي تمت إحالته إلى رئاسة الحكومة بوزارات الدفعة الثانیة بعدم استصدار األمر الخاص 

  . للمصادقة علیه بمجلس الوزراء ولیتم نشره بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة
عدد األهداف المصادق علیها من طرف لجان المتابعة والتقییم : 2.4.0.4المؤشر

  بالوزارات 
یتم اعتمادها  یهدف هذا المؤشر إلى التأكد من مدى التوافق الحاصل حول األهداف التي

بالنسبة لكل وزارة في انتظار إرساء منظومة للتدقیق األولي إلطار القدرة على األداء وذلك 
  .لضمان استقرار إطار القدرة على األداء وداللة األهداف المضبوطة

متجاوزة بصفة ملحوظة كل  %240حوالي  2016وقد بلغت نسبة اإلنجاز بعنوان سنة 
وزارات على لجان المتابعة  5، أهداف 2016ض، خالل سنة ویفسر ذلك بعر . التوقعات

أهداف تم اعتمادها  3أهداف لكل برنامج عوضا عن  4والتقییم المحدثة لدیها بمعدل 
  .2016لضبط توقعات 

عدد المؤشرات المصادق علیها من طرف لجان المتابعة والتقییم : 3.4.0.4المؤشر 
  بالوزارات 

من مدى االتفاق الحاصل حول المؤشرات المعتمدة في یهدف هذا المؤشر إلى التأكد 
انتظار إرساء منظومة للتدقیق األولي إلطار القدرة على األداء وذلك لضمان استقرار 

  .إطار القدرة على األداء وداللة المؤشرات المضبوطة
متجاوزة بصفة  %267حوالي  2016وقد بلغت نسبة إنجاز المؤشر المذكور خالل سنة 

وزارات على لجان  5، مؤشرات 2016ویفسر ذلك بعرض، خالل سنة . توقعاتملحوظة ال
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مؤشرات بالنسبة إلى كل هدف عوضا عن مؤشرین  4المتابعة والتقییم المحدثة لدیها بمعدل 
  .2016إثنین تم اعتمادها لضبط توقعات 

  عدد األدلة ووثائق العمل المنشورة : 4.4.0.4المؤشر
في المیزانیة حسب األهداف إعداد ونشر الوثائق واألدلة یتطلب إرساء منظومة التصرف 

  .وتوفیرها لتأطیر ومساعدة مختلف المتدخلین والمستعملین وبالتالي ترسیخ مبادئها
أدلة ووثائق عمل  05بإعداد  2016وقد قامت وحدة التصرف حسب األهداف خالل سنة 

 الوثائق هذه وتتمثل .%120وثائق تمت برمجتها أي بنسبة انجاز تساوي  03عوضا عن 
  :في واألدلة
  : وأدلة تم إعدادها في إطار فریق عمل وثائق .1
 الدلیل التطبیقي للبرمجة السنویة للنفقات -
  الدلیل التطبیقي للرقابة المعدلة للنفقات -
وأدلة تم إعدادها في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة  وثائق .2

OCDE : 
تونس            في       أفصل        عمومیة       لحوكمة    أفضل   أداء  -

Une meilleure performance pour une meilleure gouvernance publique en Tunisie 

          لتطویر     حوكمة      المالیة      العمومیة  تطویر    التخطیط     -
Une meilleure planification pour une meilleure gouvernance-  budgétaire en Tunisie, 

 لتدعیم    الحوكمة    في تونس   ي    المخاطرـــوالتصرف   ف   الداخلیةالرقابة    -

Le contrôle interne et la gestion des risques pour renforcer la gouvernance 
en Tunisie.  
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للتصّرف في الدین المدیرة العامة  كوثر بابیة تعیین السیدة تم :البرنامج رئیس تقدیم
  .والتعاون المالي رئیسا لبرنامج الدین العمومي

 : التقدیم العام للبرنامج -1

یقوم قطاع المالّیة العمومّیة بدور هام في تعبئة الموارد الداخلّیة والخارجّیة لدفع النشاط  
تحقیق التوازنات المالّیة الكبرى ویمثل الدین العمومي االقتصادي بالبالد والمساهمة في 

. حیث یهدف لتمویل حاجیات المیزانیة بموارد االقتراض حلقة مهمة في هذه التوازنات
ویتمثل الهدف الرئیسي للبرنامج في متابعة ومزید التحكم في المدیونیة المرتبطة بسیاسة 

ویشمل الدین العمومي مجموع . الميالمالیة العمومیة والظرف االقتصادي المحلي والع
ومع غیر  )الدین العمومي الداخلي(الدولة بالداخل  قبلالتعهدات المالیة المبرمة من 

  . )الدین العمومي الخارجي (المقیمین
في ) النشیط عملیات السحب والتسدید والتصرف(یتّم التصرف ومتابعة هذه التعهدات 

مجلة  –القانون األساسي للمیزانیة  -المالیة قانون  (إطـار نصوص قانــونیة محددة 
  .التداینتضبط اإلجراءات والمبالغ القصوى المرتبطة بعملیات  )...المحاسبة العمومیة

في تنویع مصادر الدین  الدین العموميبرنامج  إلستراتیجیةتتمثل المحاور الرئیسّیة و  هذا
وآلیاته وآجال سداده والضغط على كلفته والمخاطر المتعلقة به والعمل على تطویر السوق 
المحلیة لسندات الدولة وٕارساء تصرف نشیط في الدین العمومي وذلك بهدف االستجابة 

بالتوازي مع مزید التحكم في مستوى الدیـن لحاجیات المیزانیة من موارد االقتراض 
لعمومي والتقلیص من المدیونیة التي تبقى رهینة عوامل خارجیة عدیدة  وخارجة نسبیا ا

 .عن أداء التصرف في الدین العمومي
المحافظة على مستوى مقبول للدین  في الدین العموميبرنامج ل األساسیة المهام وتتمثل

على المدى المتوسط والطویل ومتابعة مختلف المخاطر المتعلقة به وضمان مستوى أدنى 
 .لسیولة الخزینة یغطي الدفوعات المنتظرة وتطویر السوق المحلیة لسندات الدولة
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  :مؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامجو أهداف  
       

  :  تتمثل أهداف البرنامج في المحاور التالیة
ü                                            التحكم في تكلفة الدین العمومي 
ü تحسین التصرف في المخاطر المتعلقة بالدین        
ü               التحكم في مستوى المدیونیة                        إحكام التصرف في سیولة الخزینة
ü تطویر السوق المالیة لسندات الدولة 

  

  : تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج -2
  :اإلصالحات اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها أهم 1-2-2

تتمثل إستراتیجیة برنامج الدین العمومي في التأطیر العام للتصرف في الدین العمومي 
والتعاون المالي وتضبط بالتنسیق مع السیاسات االقتصادیة الوطنیة والمواكبة الیقظة 

  .لتطور الظرف االقتصادي والمالي على الصعید الوطني والعالمي ومتابعة تنفیذها
من أهم األهداف ذات العالقة المباشرة بالبرنامج هي توفیر موارد االقتراض الداخلیة 

یة الدولة مع الحرص على التخفیض في  كلفة التداین وتقلیص والخارجیة المقدرة بمیزان
إضافة إلى السعي لتطویر السوق  المخاطر المرتبطة بالدین العمومي إلى مستوى مقبول

وتنشیطه وفي هذا اإلطار تم انجاز األنشطة التالیة خالل  المالیة الثانویة لسندات الخزینة
  :2016سنة 

  :المالي التعاون )1
ي الشروط المالیة للقروض الخارجیة ومتابعة تعبئة موارد االقتراض إبداء الرأي ف

 :ونذكر منها خاصة) القروض الخارجیة الموظفة وقروض دعم المیزانیة(
تعبئة موارد إصدار القرض الرقاعي بضمان الحكومة األمریكیة من السوق المالیة  -

 . 2016ملیون دوالر في أوت  500العالمیة بمبلغ 
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موارد قرض التسهیل الممدد مع صندوق النقد الدولي الذي تم إبرامه متابعة تعبئة  -
ملیار دوالر وذلك بالنظر إلى حاجة میزانیة  2.9بمبلغ  2016خالل شهر ماي 

في شكل دعم   2020-2016الدولة إلى موارد اقتراض هامة خالل سنوات 
نقد كما یتم تزوید صندوق ال. 2016د  سنة .م 695حیث تم سحب  ،المیزانیة

 . الدولي بالمعطیات الالزمة حول الدین العمومي وتحیینها دوریا وعند كل مراجعة
متابعة تعبئة موارد قرضي دعم المیزانیة الممولین من طرف البنك اإلفریقي للتنمیة   -

وبرنامج دعم ) م أورو 268(والمخصصین على التوالي لدعم القطاع المالي 
 ).أوروم 180(التنمیة الجهویة التشاركیة  

الثاني المزمع إبرامه " الدعم المالي الكلي"دراسة الشروط المالیة الخاصة بقرض  -
أورو وهي آلیة تهدف أساسا إلى توفیر .م 500مع االتحاد األوروبي بمبلغ 

الحاجیات االستثنائیة من التمویل الخارجي لدعم میزان المدفوعات والتوازنات 
 .يالمالیة لدول الجوار لالتحاد األوروب

 خالللمزمع إبرامها ادراسة الشروط المالیة للقروض الثنائیة والمتعددة األطراف  -
 .2017و 2016سنتي 

ضبط نسب الفائدة القصوى لألقساط المسحوبة من قروض الوكالة الفرنسیة للتنمیة  -
 .المخصصة لتمویل المشاریع العمومیة

 :الخارجیة الدیون رسكلة )2

إبرام اتفاقیة بین  ،2016جانفي  22بتاریخ  تم وبخصوص رسكلة بعض الدیون،   -
م أورو من دیون تونس تجاه فرنسا لتمویل إنجاز 60لتحویل  تونس وفرنسا

 .مستشفى متعدد االختصاصات بقفصة
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بشأن آلیات تفعیل  التونسي االیطالياالتفاق  إبرام 2016دیسمبر  13 وتم بتاریخ
م أورو من دیون  25رسكلة الدیون التونسیة، الذي  ینص على رسكلة قسط بمبلغ 

  . تونس تجاه إیطالیا إلنجاز مشاریع لفائدة الجهات المحرومة
دیسمبر  6إلى  4خالل زیارته إلى تونس من  البلجیكيكما تعهد الوزیر األول 

  .دین العمومي تجاه بلجیكام أورو من ال 2.991بتحویل قسط بمبلغ  2016

  :العمومي الدین مخاطر في التصرف )3
تتم المتابعة المنتظمة لتطورات  على القروض الخارجیة  وللتحكم في مخاطر  السوق

 libor et"ونسب الفائدة المرجعیة المتغیرة  " taux de swap"نسبة فائدة االئتمان 
euribor 6 mois " لدراسة تثبیت نسب الفائدة العائمة على السوق المالیة العالمیة وذلك

وانجازها في الوقت المناسب لتفادي مخاطر ارتفاعها ونظرا للتراجع الهام لنسب الفائدة 
فقد تم القیام بعملیة تثبیت نسب الفائدة المرجعیة  لبعض قروض  البنك  األوروعلى 

  %. 0.8و% 0.385بنسب تتراوح بین  2016للتنمیة في جانفي  اإلفریقي
اتفاقیات إقراض مع نفس البنك للتمتع بإمكانیة تثبیت أسعار الفائدة  8تم مراجعة  كما

 .  المتغیرة لهذه القروض
یتم تقدیر تطورات نسب صرف العمالت الرئیسیة للتداین  وللتقلیص من مخاطر الصرف

شهریا حسب أنموذج یمكن من احتساب كلفة مخاطر الصرف ) أورو، دوالر، یان یاباني(
الدعم (قروض الخارجیة واختیار عملة القروض المبرمجة في میزانیة الدولة على ال

  ). المباشر للمیزانیة

 :اإلصدارات )4
د بالسوق .م 3884تعبئة  تتم أما بالنسبة لإلصدار على السوق المالیة الداخلیة

الداخلیة بعنوان رقاع الخزینة ونظرا للنسق التصاعدي الذي شهدته نسبة الفائدة بالسوق 
النقدیة تم السعي إلى اختیار العروض التي تضمن أقل كلفة والترفیع في مدة السداد قصد 
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 5ولذلك تم فتح . المتوسطو التقلیص من مخاطر إعادة التمویل على المدى القصیر 
، 2024، جانفي  2023، أكتوبر 2022فیفري  مدىخطوط رقاع خزینة قابلة للتنظیر 

  %. 6.7و % 6سمیة تتراوح بین إبنسب فائدة   2028وأفریل   2026مارس 
فقد تمت مراجعة كراس شروط المختصین  ،وبهدف تطویر السوق الداخلیة لرقاع الخزینة

  . اإلصدارفي رقاع الخزینة وتوضیح مهمات كل األطراف المتدخلة في عملیة 

 ،نهایة سنة كل ،بحیث یتمكراس الشروط الجدید إبرام  ،2016جوان  08بتاریخ  ،فتم
مراجعة قائمة المختصین في رقاع الخزینة طبقا لمؤشرات تقییم نشاطهم الواردة في كراس 

  .الشروط

، مناقشة الشروط المرجعیة الخاصة بمنح مساعدة فنیة من 2016كما تمت في جوان 
طرف البنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر حول بناء ونشر منحنى نسب الفائدة لیكون مرجعا 

  .الرقاعیة وتقییم األصول على األسواق المالیة فعاال لإلصدارات

 :الخزینة سیولة في التصرف )5
 :في إطار التصرف في سیولة الخزینة تمت

المتابعة الحینیة  لرصید الخزینة والسعي إلى تزویده بالموارد الالزمة عند الضرورة  -
  . لضمان تغطیة نفقات الدولة

العامة من خـالل توظیـف ومتابعة االعتماد على اإلیداعات بالخزینة  السعي إلى -
،  "ن مكرر"إیداعات الموارد المتوفرة بالخزینة العامة للبالد التونسیة في الحسابات 

من قائم الدین الداخلي ومن أهمها تلك  %50حیث تمثل هذه اإلیداعات حوالي 
 .دخار البریديالمتأتیة من موارد اإل

قصد  2016ینة في موفى سنة تم استعمال تقنیة المبادلة لخطوط رقاع الخز  -
 .التخفیف من أعباء الدین
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 في نوفمبر 2 إلى أكتوبر 20 من الدولي النقد صندوق من فریق مع العمل تم كما -
 تشخیص خاللها تم الخزینة سیولة في التصرف حول 2016 فنیة معونة إطار
 فریق اقترح حیث بها المتعلقة والنقائص الخزینة سیولة تقدیرات  ضبط كیفیة

 .الحقة فنیة معونة موضوع لتكون عملیة توجیهات الخبراء

 :بدیلة تمویل مصادر عن البحث )6
في هذا اإلطار العمل على إصدار الصكوك اإلسالمیة باعتباره مصدر تمویل بدیل  تم

لالقتراض وذلك بإعادة النظر في اإلطار القانوني الخاص بالصكوك اإلسالمیة ضمن 
لجنة كونت في الغرض تضم األطراف المعنیة وتحت إشراف اإلدارة العامة للتصرف في 

المؤرخ  2013لسنة  30لقانون عدد اتنقیح لشروع الدین والتعاون المالي والتي أعدت م
  .2013جویلیة  30في 

في إطار تحقیق أهداف  2016أن جمیع األنشطة التي تم القیام بها سنة  یجدر التذكیرو 
برنامج الدین العمومي لم ینجر عنها أي زیادة في النفقات االعتیادیة لإلدارة العامة 

ا أنه في إطار المعونة المسندة لتونس من طرف كم .للتصرف في الدین والتعاون المالي
والمخصصة لتمویل برنامج التصرف في مخاطر الدین العمومي  2014سویسرا سنة 

إعداد إستراتیجیة الدین العمومي المتوسط  2016التي یتصرف فیها البنك الدولي،تم سنة 
كالة الدین المدى بهدف تطویر التصرف في مخاطر الدین العمومي واإلعداد إلرساء و 

  .2017العمومي في سنة 
  
  : 2016نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة  -3

  :تقدیم تنفیذ میزانیة البرنامج.  1.3
 2016د خالل سنة .أ 1234بلغت جملة اإلعتمادات المنجزة لبرنامج الدین العمومي 

  %.98.72د إعتمادت مرصودة في نفس السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بـ .أ 1250مقابل 
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  مقارنة بالتقدیرات 2016لسنة  برنامج الدین العموميتنفیذ میزانیة 
التوزیع حسب طبیعة النفقة   

  )إعتمادات الدفع(

  النفقات بیان
  2016 تقدیرات

  *)األصلي.م.ق(

  2016 تقدیرات

  التكمیلي(

)1(  

سنة  انجازات

2016  

)2(  

  بالتقدیرات مقارنة االنجازات

)                1(- )2(  المبلغ

 %)1)/(2(  االنجاز نسبة

 %103,26 38 1204 1166 1166  تصرفال نفقات

 %107,21 74 1100 1026 1026  عمومي تأجیر
 %74,29 36- 104 140 140  مصالح وسائل
   - - -  عمومي تدخل
 %35,71 54- 30 84 84  تنمیة نفقات

 %35,71 54- 30 84 84  مباشرة استثمارات
 %35,71 54- 30 84 84  المیزانیة على
 القروض على

  الخارجیة
- - -   

       عمومي تمویل
       المیزانیة على
 القروض على

   - - -  الخارجیة

   - - -  خزینة صنادیق
 %98,72 16- 1234 1250 1250  العام المجموع

 تقدیرات ولیس 2016 لسنة األصلي المالیة قانون ضمن علیها المصادقة تمت التي النفقات تقدیرات تضمین تم* 

  .اإلنجازات تقییم في المرجع بإعتبارها األداء على للقدرة السنوي المشروع
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  الدین العمومي برنامج

  التوزیع حسب طبیعة النفقة
  

  العمومي
تعتبر متابعة تكلفة الدین العمومي والتحكم فیه من أهم مؤشرات أداء التصرف في الدین 
ویتمثل في الضغط على تكلفة الدین عبر التصرف النشیط وذلك باستعمال آلیات 

   

0

200

400

600

800

1000

1200

التأجیر 
العمومي

وسائل 
المصالح

نفقات التنمیة

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

برنامج میزانیة وٕانجازات تقدیرات بین مقارنة
   2016 لسنة

التوزیع حسب طبیعة النفقة
  )الدفعإعتمادات (

  

  :تقدیم لنتائج القدرة على األداء
العمومي الدین تكلفة في التحكم: 1. .50 الهدف -

تعتبر متابعة تكلفة الدین العمومي والتحكم فیه من أهم مؤشرات أداء التصرف في الدین 
ویتمثل في الضغط على تكلفة الدین عبر التصرف النشیط وذلك باستعمال آلیات  العمومي

  .التغطیة في الوقت المناسب

نفقات التنمیة اإلستثمارات 
المباشرة

على المیزانیة

2016ق م  

2016ق م ت  

2016إنجازات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

 

تقدیم لنتائج القدرة على األداء. 2.3
1.2.3-

تعتبر متابعة تكلفة الدین العمومي والتحكم فیه من أهم مؤشرات أداء التصرف في الدین 
العمومي

التغطیة في الوقت المناسب



119 
 

 نسبة
االنجازات 
مقارنة 

  بالتقدیرات 
2016 

)2)/(1( 

 انجازات
2016  

 )2( 

 تقدیرات
2016  

  )التكمیلي(
)1( 

 تقدیرات
2016  

  )أ .م.ق(

  

االنجازات 

بالتقدیرات 

102.4% 4.2 4.3 

 

 
4.1   

24 

  

معدل تكلفة الدین 

2016نسبة االنجازات مقارنة بالتقدیرات 

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  2عدد جدول
 نسبة

االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2015 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
2015 

 وحدة
 المؤشر

 مؤشرات
 قیس
 األداء

107.5% 4 4.3 % 

 المؤشر
.

1.1.0.5   

 معدل
 تكلفة
 الدین

 العمومي

24بیاني عدد  رسم
 

 

معدل تكلفة الدین :  1.1.5.المؤشر 
العمومي

102.4%

نسبة االنجازات مقارنة بالتقدیرات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  
  

  

مؤشرات
قیس
األداء

الهدف
 

1.0.5
:  

التحكم
 

في
 

تكلفة
 

الدین
 

العمومي
  

المؤشر
.

1.1.0.5

  
معدل
تكلفة
الدین

العمومي
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  العمومي بالدین المتعلقة المخاطر في التحكم: 2.0.5الهدف  - 2.2.3
حافظة الدین العمومي عدید المخاطر التي یمكن أن تؤثر سلبا على تطور حجمه  واجهت

وكلفته ویتعین على هیكل الدین العمومي السهر على حسن  التصرف في هذه المخاطر  
  :ـوذلك ب

التحكم في مخاطر الصرف عبر الترفیع في مناب الـدین الداخــلي وتنویع عمالت  -
  .التداین الخارجي

  .من مخاطر نسب الفائدة المرتبطة بالقروض ذات نسب الفائدة المتغیرةالتخفیض  -
التحكم في مخاطر إعادة التمویل من خالل التمدید في مدة تسدید الدین وتفادي الدین  -

  .قصیر المدى
  3عدد جدول

االنجازات  نسبة
مقارنة 

  بالتقدیرات 
2016)2)/(1( 

 انجازات
2016  

 )2( 

  تقدیرات
 2016  
 ت مق (

(  
)1( 

  تقدیرات
 2016  
  )أ .م.ق(

 نسبة
 االنجازات
 مقارنة
 بالتقدیرت
2015 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
2015 

 وحدة
 المؤشر

 قیس مؤشرات
 األداء

الهدف
 

2.0.5
:

تحسین
 

صرف
الت

 
في

 
المخاطر

 
المتعلقة

 
بالدین

  

98% 34.9 35.7 
  

33.8  102% 35.2 34.4 % 

 المؤشر
.1.2.0.5:  

 الدین مناب
 من الداخلي

 العمومي الدین

75.3%  23.9  18  
  

18  78.9%  22.8  18  %  

   المؤشر
2.2.0.5:  

 الدین مناب
 بنسب الخارجي
  متغیرة فائدة

97.1%  
  

6.8  7<  
  

  سنة  7  6.9  98.6%  >7

   المؤشر
3.2.0.5 :  

 سداد مدة معدل
  العمومي الدین

81.3%  4.88  6≥  
  

  سنة  5  5  100%  ≤6

   المؤشر
4.2.0.5 :  

 اعادة مدة معدل
  التسعیر
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25  

    الدولة لسندات
 حاجیات لتغطیة الالزمة التمویالت توفیر

 المخاطر بإعتبار الخارجي اإلقتراض

االنجازات  نسبة
مقارنة 

  بالتقدیرات 
2016)2)/(1( 

 انجازات
2016  

 )2( 

   تقدیرات
2016  

  )التكمیلي (
)1( 

 تقدیرات
2016  

  )أ .م.ق(
بالتقدیرات 

  
%92  

 
23 25 48    

%132.5  26.5  20  20    

100%  9  9  7    

98%
75.3

2015نسبة االنجازات مقارنة بالتقدیرات 

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

25رسم بیاني عدد 

لسندات المحلیة السوق تطویر: 3.0. 5 الهدف - 
توفیر في الدولة لسندات المحلیة السوق تطویر

اإلقتراض إلى اللجوء وتفادي اإلقتراض موارد من المیزانیة
  .العالقة

  :4عدد جدول
 نسبة

االنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2015 

 انجازات
2015 

 تقدیرات
2015 

 وحدة
 المؤشر

 قیس مؤشرات
 األداء

  
%96.7  

 
 مناقصة 30 29

 المؤشر
1.4.0.5:  

 المناقصات
 السنة 

%74.5  14.9  20  %  

   المؤشر
2.4.0.5:  
 في التداول

  الثانویة السوق

  نقطة  7  7  100%

   المؤشر
3.4.0.5:  
 على النقاط
 نسب منحني

  الفائدة

3% 97.1% 81.3%

نسبة االنجازات مقارنة بالتقدیرات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

 

3.2.3 
تطویر یساهم

المیزانیة
العالقة ذات

  

مؤشرات
األداء

الهدف
 5

-.
4.0

:  
تطویر

 
السوق

 
المحلیة

 
لسندات

 
الدولة

  

المؤشر
1.4.0.5

المناقصات عدد
في

المؤشر
2.4.0.5

التداول حجم
السوق

المؤشر
3.4.0.5

النقاط عدد
منحني

الفائدة
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  :2015تحلیل وتفسیر لنتائج القدرة على األداء لسنة 

 

 الدین كلفة من أقل أي 2016 لسنة 
إلى انخفاض كلفة الدین العمومي 

 المرجعیة الفائدة نسب انخفاض 

  التحكم  في المخاطر المتعلقة بالدین العمومي
 خلي من الدین العمومي

أي أقل بحوالي نقطة واحدة من مناب الدین الداخلي 
بالرغم من استیفاء التمویل من السوق الداخلیة 

 ملیون 4005.3 بلغ حیث المنجز 
وذلك  2016التكمیلي لسنة  المالیة

المؤشر   
3.4.0.5  :

عدد النقاط 
على منحني 
نسب الفائدة

100,0%
2015نسبة االنجازات مقارنة بالتقدیرات 

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

 27عدد بیاني رسم

تحلیل وتفسیر لنتائج القدرة على األداء لسنة .  
  التحكم في تكلفة الدین العمومي: 1.0.5

 معدل تكلفة الدین العمومي: 1.1.0.5المؤشر 

 بالنسبة% 102.4 بـ إنجازنسبة  المؤشر هذا
إلى انخفاض كلفة الدین العمومي  أساساذلك  ویرجع% 0.23 بـ المقدرة العمومي

 تواصل منأساسا  المتأتیة%) 2.75(الخارجي 
  .العالمیةأشهر في األسواق المالیة  6ریبور

التحكم  في المخاطر المتعلقة بالدین العمومي:  2.0.5
خلي من الدین العموميمناب الدین الدا:  1.2.0.5المؤشر 

أي أقل بحوالي نقطة واحدة من مناب الدین الداخلي % 98المؤشر هذا إنجازنسبة 
بالرغم من استیفاء التمویل من السوق الداخلیة  2016من الدین العمومي  المقدر لسنة 

  .     ملیون دینار 3900الذي ناهز 
 الخارجي االقتراض حجم بزیادة الفارق هذا 

المالیة بقانون مقدرة دینار ملیون 3768.3 مقابل

المؤشر 
.1.4.0.5  :

عدد 
المناقصات 
في السنة

المؤشر   
2.4.0.5  :

حجم التداول 
في السوق 
الثانویة

96,7%74,5%

نسبة االنجازات مقارنة بالتقدیرات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

تحلیل وتفسیر لنتائج القدرة على األداء لسنة .  3.3
1.0.5الهدف 

المؤشر  ·
  

هذا سجل
العمومي

الخارجي 
ریبوراألو 

  

2.0.5الهدف 
المؤشر  ·

  
نسبة  بلغت

من الدین العمومي  المقدر لسنة 
الذي ناهز 

 ویفسر
مقابل دینار
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عن انخفاض الموارد الذاتیة للدولة المتأتیة خاصة من  المنجزةحاجیات التمویل  لتغطیة
  . باشرالم واالستثمارفوائض المؤسسات العمومیة وارتفاع مصاریف التدخالت العمومیة  

 
  مناب الدین الخارجي بنسب فائدة متغیرة: 2.2.0.5المؤشر  ·
 حجم ارتفاع بسبب وذلك 2016 سنة في% 75.3 المؤشر لهذا االنجاز نسبة تتجاوز لم

 الدین حجم من متغیرة فائدة بنسب الخاصة السحب وحقوق بالدوالر الخارجیة القروض
 إرجاء تم المدى طویلة الدوالر على الفائدة ائتمان أسعار الرتفاع ونظرا العمومي الخارجي

 الموظفة العائمة الفائدة بنسب االنتفاع ومواصلة بالدوالر القروض على التثبیت عملیة
 فائدة بنسب الخارجي الدین مؤشر تجاوز وبذلك كلفتها من للتقلیص القروض هذه على

  .2016 سنة تقدیرها تم التي% 18 نسبة متغیرة
  

  معدل مدة سداد الدین العمومي: 3.2.0.5المؤشر  ·
المقدرة  العمومي الدین سداد مدة لمعدل بالنسبة%  97.1 المؤشر هذا انجاز نسبة بلغت
إلى مدة سداد الدین الداخلي  باألساسسنوات، ویرجع هذا  7 فيوالمتمثلة  2016لسنة 

وحة بین  سنة الناتجة عن مدة إصدارات رقاع  الخزینة المنجزة والمترا 5.77التي بلغت 
سنوات والتي بدورها  7.5سنة في حین بلغت مدة سداد الدین الخارجي  12سنتین إلى 

ویرجع ذلك  أساسا إلى اإلصدار بضمان من ) سنوات 8( 2015تقلصت مقارنة بسنة 
  . سنوات 5ولم تتجاوز مدته  2016الحكومة األمریكیة  الذي تم في أوت 

  التسعیرمعدل مدة إعادة :  4.2.0.5المؤشر    ·
 في مقدرا كان مما بسنة أقل أي 2016 سنة سنوات 5التسعیر إعادة مدة معدل قارب
إلى زیادة حجم الدین الخارجي بنسب  ذلكویرجع  2016التكمیلي لسنة  المالیة قانون
 26 بلغتحیث ( المتوسط المدى على متغیرة فائدة نسب ذات الداخلي والدین متغیرة فائدة
 أرصدة وتوظیف الخزینة إیداعات في أساسا والمتمثلة) الداخلي الدین حجم من% 

  .واألمانات  الودائع صندوق لفائدة البریدي اإلدخار
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  تطویر السوق المحلیة لسندات الدولة:  3.0.5الهدف 
  عدد المناقصات في السنة:1.3.0.5المؤشر ·

بسبب عدم انجاز بعض إصدارات  2016سنة % 92هذا المؤشر  إنجاز نسبة بلغت
 نأسبوع  نظرا لنسب الفائدة المرتفعة المقترنة بقلة المبالغ المعروضة م 52رقاع الخزینة 

زادت في كلفة اإلصدار دون تحقیق هدف سد  بحیثطرف المختصین في رقاع الخزینة 
 نصفرقاع خزینة القابلة للتنظیر في حین أنه تم إصدار . حاجیات الخزینة قصیرة المدى

 نوفمبر شهر موفى في مبادلة بعملیة القیام إلى باإلضافة 2016 وأوت أفریل في شهریة
 والحد 2016 سنة موفى في الدولة مصاریف لتغطیة داخلیة اقتراض موارد تعبئة بهدف

 .الخزینة سیولة على الضغوطات من
  

  حجم التداول في السوق الثانویة:  2.3.0.5المؤشر ·
لكنه یبقى بعیدا عن المأمول تحقیقه كحجم % 132.5هذا المؤشر نسبة انجاز بـ  حقق

 المؤشر هذاعدیدة تتدخل في  أطرافتداول في السوق الثانویة لرقاع الخزینة  خاصة وأن 
 الثانویة السوق نأ بما نسبیا المالي والتعاون الدین في للتصرف العامة اإلدارة أداء ویظل

 ینعكس الدین برنامج أداء أن إال. عموما نشاطها وقلة حجمها صغر من تعاني التونسیة
 طریق عن%) 74.5( 2015 بسنة مقارنة المؤشر هذا انجاز نسبة تحسین خالل من

  تسجیل من مكنت التي الخزینة لرقاع الثانویة السوق في التداول أطر وتحسین تفعیل
  .د.م 778.6 بمبلغ المفتوحة السوق عملیات في المشاركة

  

  عدد النقاط على منحني نسب الفائدة: 3.3.0.5المؤشر ·
 الفائدة نسب منحني على نقاط 9 إرساء أي تقدیره، تم كما كامال المؤشر هذا انجاز تم

 تراوحت والتي 2016 سنة إصدارها تم التي الخزینة رقاع خطوط سداد  مدة تعكس التي
  .سنة 12و سنتین بین
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  : التوجهات المستقبلیة لتحسین األداء -4
 فیه والتصرف التونسیة للبالد الكلي القتصادفي ا  اأساسی عامال  العمومي الدین یعتبر
هو دفع  منه األول الهدف أن باعتبار عبئا یصبح ال كي التداین من للتقلیص ضروریا یعد

ولذلك . االستثمار العمومي ثم االستثمار الخاص حتى ترتفع نسبة النمو وینتعش االقتصاد
 المصالح كل مع التنسیق یتطلب وجه أكمل على العمومي الدین برنامج تنفیذ إنف

 وضمان العمومي الدین نسبة في التحكم وهو الرئیسي هدفه یحقق حتى المتدخلة
إرساء إطار اقتصادي كلي یشمل جمیع  ىیجب التركیز عل ،وفي هذا اإلطار .استدامته

المتغیرات المؤثرة وتقدیراتها على المدى المتوسط وخاصة إطار النفقات المتوسط المدى 
 إثره على یمكنالذي یجب أن یكون له صبغة رسمیة تعكس التوجهات العامة للحكومة و 

 ،2016سنة  تم، وأنه خاصة كاملة أهدافه وتحقیق العمومي الدین برنامج أداء تحسین
إعداد أول وثیقة إلستراتیجیة الدین العمومي والتحكم في مخاطره والتي تستوجب سد 

  .النقائص المذكورة للتمكن من تطبیق اإلستراتیجیة على أحسن وجه
 الحكومة قرار تنفیذ المالي والتعاون الدین في للتصرف العامة اإلدارة تعتزم اإلطار هذا في

 لإلصالحات الوطني بالبرنامج إدراجها تم التي للخزینة تونس وكالة إرساء إلى الرامي
 البنك مع الفنیة المعونة تتواصل وتعزیزها إطاراتها قدرات تحسین وبهدف 2020- 2016
 المعونة هذه وستمكن العمومي الدین في التصرف لتحسین 2014 سنة بدأت التي الدولي

 التالیة األنشطة عبر أهدافه وتحقیق العمومي الدین برنامج مؤشرات تنفیذ تحسین من
  :بها القیام المزمع

 سنة موفى في إعدادها تم التي العمومي الدین إستراتیجیة وثیقة ونشر تحیین -
2016. 

 2016زیارة قام بها  إثرعلى تفعیل مقترحات وفد صندوق النقد الدولي  العمل -
تقدیرات سیولة الخزینة حول التصرف في سیولة الخزینة وذلك قصد تحسین 

 . والعمل على اعتماد تقنیات التصرف النشیط في رصید الخزینة
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مع خبراء من البنك الدولي على تحلیل واحتساب مخاطر دیون المؤسسات  العمل -
العمومیة المتمثلة في القروض بضمان الدولة والقروض الخارجیة المعاد إقراضها 

 . وقروض الخزینة
 لتأمین الخزینة رقاع بمناقصات الخاصة االلكترونیة بالمنظومة بالعمل البدء -

 .وشفافیتها سرعتها
العمل على احتساب وتوظیف عمولة مخاطر الصرف وفق األنموذج الذي تم   -

 .سویسرا طرف من الممولة الفنیة المعونة ضمن الدولي البنك خبراء إعداده مع
العمل ضمن المعونة الفنیة من البنك األوروبي للتنمیة واالستثمار على  مواصلة -

  .  إرساء منحنى مرجعي لنسب الفائدة
 القانونعلى تنقیح  المصادقة إبانعلى إصدار الصكوك اإلسالمیة  العمل -

 . اإلسالمیة بالصكوكالمتعلق 
 .داخلیة صكوك إصدار إمكانیة على تونس بورصة مع العمل یتم كما -
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 السّید الهادي دّمق الكاتب العام لوزارة المالّیة: رئیس البرنامج

 :التقدیم العام للبرنامج -1

 أساسابرنامج القیادة والمساندة هو برنامج دعم لبقیة برامج وزارة المالیة ویهتم هذا البرنامج 
بالجوانب المتعلقة بالتصّرف في الموارد البشریة للوزارة إضافة إلى التصّرف في شؤونها 
المالیة وتقدیم الدعم الفني إلتخاذ القرار على مستوى الوزارة ومتابعة النشاط المالي للدولة 
. في إتجاه ضمان سالمة التصرف في األموال العمومیة وفي حسن توظیف موارد المیزانیة

مشموالت برنامج القیادة والمساندة توفیر االنتدابات  بین منالمنطلق فإّن  ومن هذا
من مرحلة االنتداب (لمختلف البرامج إضافة إلى التصّرف في المسیرة المهنیة لألعوان 

مرورا بالتكوین وذلك من خالل ما تؤمنه المدرسة ) إلى مرحلة اإلحالة على التقاعد
حسن سیر منظومة  وذلك عبر تركیز جهودها لضمانالوطنیة للمالیة في هذا المجال 

  . التكوین بجمیع مكوناتها لفائدة أعوان وزارة المالیة
إضافة إلى توفیر الّدعم المادي واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمین الخدمات  هذا

لجدیدة المتعّلقة بالجانب المالي في تنفیذ المیزانیة وٕانجاز المشاریع المتعلقة بالبناءات ا
  :ویرتكز ذلك أساسا على المحاور التالیة. وأشغال التهیئة والصیانة

 المصالحفي آجال إعداد مشروع میزانیة وزارة المالیة وعرضه على  التحكم -
 الدولة، میزانیة في للتصرف العامة بالهیئة المختصة

 :بـ یتعلق فیما وذلك المالیة وزارة میزانیة تنفیذ بمتابعة المتعلقة اآلجال في التحكم -
 اإلعتمادات في والتصرف فتح ·
 العمومیة الصفقات تنفیذ ·
 للوزارة، المركزیة للهیاكل التزود طلبات تنفیذ ·
  .الوزاریة الصبغة ذات التهیئة ومشاریع الجدیدة البناءات أشغال تنفیذ ·
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 :رنامجبتقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بال -2
  :اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامجأهّم اإلصالحات . 1.2

نظرا ألهمیة الجوانب المذكورة أعاله المتعلقة أساسا بضمان حسن سیر مختلف أنشطة 
برنامج الدیوانة وبرنامج المحاسبة العمومیة وبرنامج الجبایة  (البرامج الخصوصیة من ناحیة 
وحرصا على مواكبة الجهود الرامیة إلى ) امج الدین العموميوبرنامج المصالح المیزانیة وبرن

تحسین األداء في المیادین التقنیة من ناحیة أخرى، ارتكزت خّطة البرنامج على تحسین 
نسبة التأطیر والتحفیز عبر دعم تكوین إطارات وأعوان مختلف البرامج في مختلف 

مردودیة العمل اإلداري والرقي بجودته إضافة إلى اعتماد آلیات  المجاالت للرفع من
 . ومعاییر أساسها الحوكمة الّرشیدة في تنفیذ المیزانیة ومتابعة وتقییم إنجازها وفقا للتوقعات

   2016اعتماد المخطط المنطقي إلعداد المیزانیة خالل سنة  مواصلة تمتوتبعا لذلك 
مع االلتزام ) 2019-2018-2017(ى المدى المتوسط وذلك بمناسبة إعداد المیزانیة عل

باإلجراءات الواردة بالمخطط المنطقي واآلجال المتعلقة بإنجازها وتّم في هذا المجال إعداد 
لوحة قیادة لمتابعة حاجیات مختلف برامج الوزارة من انتدابات على المدى المتوسط والتي 

وهو ما یّسر عملیة المناقشة وتحیین  مكنتنا من تضمین مختلف المعطیات على سند وحید
 .االنتدابات واالختصاصات المطلوبة وهیاكل التعیین على المستوى المركزي والجهوي

كما تّم في نفس السیاق إعداد روزنامة تضبط تواریخ االجتماعات المبرمجة  لمناقشة  
قدیم مشروع المیزانیة مع مختلف ممثلي البرامج حرصا على احترام اآلجال المحّددة لت

  .میزانیة وزارة المالیة
في إعداد دلیل اإلجراءات الخاص بكافة المجاالت المتعّلقة  2016سنة  اإلنطالق تمكما 

  .بالتصرف في الموارد البشریة وذلك بتشریك كافة األطراف المتداخلة بوزارة المالیة
عامة للمالیة في كما سیساهم برنامج القیادة والمساندة من خالل مهام هیئة الرقابة ال

المحافظة على سالمة التصّرف في األموال العمومیة وحسن توظیف موارد المیزانیة وهو 
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ما من شأنه أن یحّقق أهم أهداف المالیة العمومیة أال وهو الحفاظ على سالمة التوازنات 
  .  المالیة عبر تركیز مبادئ الشفافیة والنجاعة

  

 2016نتائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة   -3
  :تنفیذ میزانیة البرنامج. 1.3

  

ألف دینار مقابل  52912جملة اإلعتمادات المنجزة لبرنامج القیادة والمساندة ما قدره  بلغت
  .%28.75السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بـ  نفسحسب تقدیرات  184044

  

  مقارنة بالتقدیرات 2016لسنة  القیادة والمساندةبرنامج تنفیذ میزانیة 
التوزیع حسب طبیعة النفقة   

  )إعتمادات الدفع(
  د أ:الوحدة

  

 بیــــــــــــان النفقات

 تقدیرات
) ق م األصلي(

2016 

 تقدیرات
) ق م التكمیلي(

2016 )1( 
 )2( 2016إنجازات 

 اإلنجازات مقارنة بالّتقدیرات

 %نسبة اإلنجاز  المبلغ

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

 %60,40 12388- 18891 31279 30820 نفقات تصرف
 %56,50 11432- 14851 26283 26283 تأجیر عمومي
 %96,60 110- 3130 3240 3240 وسائل مصالح
 %70 387- 910 1297 1297 تدخل عمومي
 %22,27 118744- 34021 152765 152765 نفقات تنمیة

 %121,57 165 930 765 765 استثمارات مباشرة
 - - - - - على المیزانیة

 - - - - - على القروض الخارجیة
 %63,64 18909- 33091 52000 152000 تمویل عمومي
 - - - - - على المیزانیة

 - - - - - على القروض الخارجیة
 - - - - - صنادیق خزینة
 %28,75 131132- 52912 184044 183585 :المجموع العام
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  القیادة والمساندة برنامج

  التوزیع حسب طبیعة النفقة
  

  

  :ویعلل ذلك بما یليویعلل ذلك بما یلي    60.460.4
من جملة االعتمادات الموزعة بمیزانیة سنة 

ویعود ذلك أساسا لعدم صرف منحة  70%
د وذلك نظرا ألنه لم یتم استكمال الوثائق 500.000

طالب الحصول على التمویل المطلوبة من طرف اللجنة الفنیة المكلفة بالنظر في م
  20132013لسنة لسنة 

حیث تم  2016من االعتمادات الموزعة  لسنة
بالنسبة للتمویل العمومي  ویفسر  63.6%

0
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 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

برنامج میزانیة وٕانجازات تقدیرات بین مقارنة
   2016 لسنة

التوزیع حسب طبیعة النفقة
  )الدفعإعتمادات (

60.460.4%نسبة تنفیذ  بـنسبة تنفیذ  بـ  للعنوان األول قدرتللعنوان األول قدرت  بالنسبةبالنسبة
من جملة االعتمادات الموزعة بمیزانیة سنة  56.5%تم انجاز: للتأجیر العموميللتأجیر العمومي  بالنسبةبالنسبة
2016  

70انجاز ما یقارب  تم: : بالنسبة للتدخل العموميبالنسبة للتدخل العمومي
500.000والمقدرة بـ ودادیة أعوان وزارة المالیة

المطلوبة من طرف اللجنة الفنیة المكلفة بالنظر في م
لسنة لسنة   51835183عمال بأحكام األمر عدد عمال بأحكام األمر عدد العمومي 

من االعتمادات الموزعة  لسنة %64.2تم انجاز : بالنسبة للعنوان الثانيبالنسبة للعنوان الثاني
63.6بالنسبة لالستثمارات المباشرة و 121,57%

 :ذلك بما یلي

العمومي
نفقات التنمیة اإلستثمارات 

المباشرة
تمویل 
عمومي

2016ق م 

2016ق م ت 

2016إنجازات 

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  
بالنسبةبالنسبة  §§
بالنسبةبالنسبة §

2016
بالنسبة للتدخل العموميبالنسبة للتدخل العمومي  §§

ودادیة أعوان وزارة المالیة
المطلوبة من طرف اللجنة الفنیة المكلفة بالنظر في م

العمومي 
بالنسبة للعنوان الثانيبالنسبة للعنوان الثاني--بب

%انجاز
ذلك بما یلي

ق م  

ق م ت  

إنجازات 
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عتمادات الدفع الخاصة بصندوق الودائع واألمانات وذلك لعدم مصادقة إصرف كامل عدم *
عتمادات المخصصة لتدعیم موارد شركات االستثمار ذات رأس لجنة متابعة التصرف في اإل

  ،،أدأد  47414741بمبلغ بمبلغ   مال تنمیة جهویة على تمویل مشاریع
المؤسسات الصغرى المؤسسات الصغرى   عدم تقدیم برنامج تقدیري من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمویلعدم تقدیم برنامج تقدیري من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمویل* *   

والیة وذلك عمال باالتفاقیتین المبرمتین بین وزارة والیة وذلك عمال باالتفاقیتین المبرمتین بین وزارة   1414في في   إحداثهاإحداثهاوالمتوسطة للمشاریع المزمع والمتوسطة للمشاریع المزمع 
  ..المالیة والبنكین المذكورین في الغرضالمالیة والبنكین المذكورین في الغرض

  

  
  

  :تقدیم نتائج القدرة على األداء. 2.3
  تحسین التصّرف في الموارد البشرّیة: 1.0.6الهدف  -1.2.3

حسن التصّرف في الموارد البشرّیة من أهّم مقومات حسن سیر بقیة  یعتبر : تقدیم الهدف
برامج الوزارة بصفته الركیزة األساسیة لمساندة برامج الوزارة في تحقیق أهدافهم وذلك عبر 

علقة بالتصرف تاإلشكالیات الراهنة الم معالجة وعبر. توفیر الموارد البشریة الالزمة والكفئة
منها المتعلقة بآجال إنجاز الخطط المخصصة لالنتدابات  في الموارد البشریة خاصة

والترقیات طبقا لما تّم برمجته بمیزانیة السنة المالیة المعنیة وحسن ضبط التقدیرات 
  . والحاجیات تماشیا مع قواعد برمجة المیزانیة على المدى المتوسط

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

التأجیر العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي االستثمارات 
المباشرة

التمویل العمومي

مقارنة بین تقدیرات وإنجازات برنامج قیادة ومساندة لسنة :  1رسم عد
2016

م تكمیلي.م.ق إنجازات
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وذلك  2016و 2015وفیما یلي جدول یحوصل التقدیرات واإلنجازات المسجلة خالل سنة
 . بالنسبة للمؤشرات الثالث المتعلقة بهدف تحسین التصرف في الموارد البشریة

  
  البشریة الموارد في التصرف تحسین: 1.0.6 للهدف األداء على القدرة نتائج: 2عدد جدول

  

  
   

الهدف
1.1

 :
تحسین
 

التصرف
 

في
 

الموارد
 

البشریة
 

األداء قیس مؤشرات  تقدیرات الوحدة 
2015 

 إنجازات
2015 

 نسبة
 اإلنجازات
 مقارنة

بالتقدیرات
2015 

 تقدیرات
  م ق

 2016  

 
 تقدیرات
2016 

 مق (
)ت  

 إنجازات
2016 

 نسبة
اإلنجازات 
مقارنة 

بالقدیرات 
2016 

 الخطط انجاز نسبة:  1.1.0.6المؤشر 
السداسیة ( اآلجال في لالنتداب المخصصة

 )المعنیة المالیة السنة من الثانیة
% 60 

 
29 

 

48.33 65 100 82.6 82.6 

نسبة انجاز الخطط  : 2.1.0.6المؤشر 
السداسیة الثانیة (المخّصصة للترقیة في اآلجال

 )من السنة المالیة المعنیة
% 80 

 
20.5 

 
25.6 40 30 00 00 

نسبة انجاز مخطط   : 3.1.0.6المؤشر 
 90 %  التكوین  السنوي لفائدة أعوان وزارة المالیة

 
76.7 85.22 90 83.5 42.66 54.16 
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  بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بهدف 
  2015 لسنة البشریة

  

  تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة
  مصادرمصادر  عنعن  والبحثوالبحث  قظةقظةییالال  منمن  ددییالمز المز 
  فيفي  المسداةالمسداة  الخدماتالخدمات  مستوىمستوى  منمن  األدنى

  التصرفالتصرف  ننییتحستحس""  هدفهدف  ددییتحدتحد  تمتم  الغرضالغرض
  ةةییالمالالمال  المواردالموارد  إستغاللإستغالل  وحسنوحسن  ممییالسلالسل

تحسین التصرف في میزانیة وزارة 

 أجال تنفیذ الصفقات                                    

 .المشاریع ذات الصبغة الوزاریة  في اآلجال
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30,0%
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70,0%
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تقدیرات 
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إنجازات 
2016

 2016التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بهدف  مقارنة: 29بیاني عدد  
البشریة الموارد في التصرف تحسین

  

  

  

تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة:  2.0.6الهدف  -
المز المز   ستوجبستوجبیی  ةةییالعمومالعموم  النفقاتالنفقات  ددییترشترش  إنإن :تقدیم الهدف

 األدنىاألدنى  الحدالحد  منمن  المسالمس  دوندون  االستهالكاالستهالك  فيفي 
الغرضالغرض  هذاهذا  وفيوفي. . الوازرةالوازرة  مصالحمصالح  مختلفمختلف  لفائدةلفائدة

السلالسل  التصرفالتصرف  مبادئمبادئ  إلرساءإلرساء" " ةةییالمالالمال  وزارةوزارة  ةةییزانزان
  ..المتوفرةالمتوفرة  والمعداتوالمعدات  زاتزات

تحسین التصرف في میزانیة وزارة "تم تحدید المؤشرات التالیة لمتابعة تحقیق الهدفتم تحدید المؤشرات التالیة لمتابعة تحقیق الهدف
::  
 عتماداتأجال فتح والتصرف في اإل -
أجال تنفیذ الصفقات                                     -
 نسبة تنفیذ طلبات التزود للهیاكل المركزیة -
المشاریع ذات الصبغة الوزاریة  في اآلجال) زدراسة وانجا(نسبة تنفیذ  -

تقدیرات 
2015

إنجازات 
2015

نسبة انجاز مخطط : المؤشر 
التكوین السنوي 

نسبة انجاز الخطط : المؤشر 
المخصصة للترقیة في اآلجال

نسبة انجاز الخطط : المؤشر 
المخصصة لالنتداب في اآلجال

التقریر السنوي للقدرة على األداء لمھمة المالیة لسنة 

  
 رسم

  

2.2.3-
تقدیم الهدف

في  التحكمالتحكم
لفائدةلفائدة  اآلجالاآلجال

زانزانییمم  فيفي
زاتزاتییوالتجهوالتجه

تم تحدید المؤشرات التالیة لمتابعة تحقیق الهدفتم تحدید المؤشرات التالیة لمتابعة تحقیق الهدف
::"المالیة
1-
2-
3-
4-
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  2016متابعة تنفیذ مؤشرات قیس األداء لسنة : 3جدول 

  تقدیراتتقدیرات  وحدة المؤشروحدة المؤشر  مؤشرات قیس األداءمؤشرات قیس األداء
20152015  

  إنجازاتإنجازات
20152015  

نسبة اإلنجازات نسبة اإلنجازات 
مقارنة مقارنة 
بالتقدیراتبالتقدیرات
20162016    

  تقدیراتتقدیرات
20162016  

  إنجازاتإنجازات
20162016  

نسبة اإلنجازات نسبة اإلنجازات 
مقارنة مقارنة 
  20162016بالتقدیراتبالتقدیرات

آجال فتح : 1.2.0.6المؤشر 
 والتصرف في االعتمادات 

  88.2% 17  15 یوم
9.5 
14 

11.5  %121.7  

آجال تنفیذ :2.2.0.6المؤشر 
 الصفقات

  100%  7 7  100% 8  8 شهر

نسبة تنفیذ  :3.2.0.6المؤشر  
  طلبات التزود للهیاكل المركزیة 

% 87  89 %102.2  *89 87  %98  

نسبة تنفیذ : 4.2.0.6المؤشر  
المشاریع ذات )دراسة وانجاز (

 الصبغة الوزاریة 
% 70  69 %98.5  86 87  %101.1  

  .2016 لسنة األصلي المالیة بقانون المرصودة اإلعتمادات ضوء على التقدیرات تعدیلتم *
  

الخاصة بالهدف 2016مقارنة بین تقدیرات وانجازات مؤشرات قیس األداء لسنة :  30رسم بیاني عدد
تحسین التصرف في میزانیة وزارة المالیة:  2.0.6
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آجال فتح : 1.2.0.6المؤشر 
والتصرف في االعتمادات

آجال :2.2.0.6المؤشر  
تنفیذ الصفقات

نسبة : 3.2.0.6المؤشر  
تنفیذ طلبات التزود للھیاكل 

المركزیة

نسبة : 4.2.0.6المؤشر  
دراسة وانجاز (تنفیذ 

المشاریع ذات الصبغة )
الوزاریة المتعلقة بالبناءات 
الجدیدة ومشاریع التھیئة 

2016تقدیرات  2016إنجازات 
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تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة : 3.0.6الهدف -3.2.3
  والتدقیق

تلعب وظیفة الرقابة في مجال التصرف العمومي دورا أساسیا في المحافظة : تقدیم الهدف
  .األموال العمومیة وفي حسن توظیف موارد المیزانیةعلى سالمة التصرف في 

 أهموتساهم هیئة الرقابة العامة للمالیة، مع هیاكل ومؤسسات وزارة المالیة، في تحقیق 
الّتوازنات  سالمة علىبالخصوص إلى الحفاظ  ترميالمالیة العمومیة التي  قطاع توجهات

موارد  والشفافیة على مستوى توظیف ةالمالیة الداخلیة والخارجیة للدولة، وتحقیق الّنجاع
  .المیزانیة وٕاستعمالها في إنجاز المشاریع والبرامج ذات الصبغة الوطنیة والجهویة

ومن ناحیة أخرى، یندرج تطویر المنظومة الرقابیة في القطاع العمومي في إطار 
  .ریة والمالیةالرقابة اإلداالحوكمة الرشیدة وتطویر اإلستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد و 

وفي هذا اإلطار، تعتبر الجودة عنصرا أساسیا في أداء العمل الرقابي، وبالّتالي تعمل 
هیئة الرقابة العامة للمالیة، طبقا للمعاییر والمرجعیات الدولیة للرقابة والّتدقیق، على 

  .تحسین أدائها وطرق وٕاجراءات أعمالها
ة تصرف وحسابات مختلف المصالح والجماعات وتقوم هیئة الرقابة العاّمة للمالیة بمراقب

والمؤسسات والمنشآت العمومیة أو ذات المساهمة العمومیة والجمعیات والمجامع المهنیة 
والشركات التعاونیة المركزیة والتعاونیات والهیاكل األخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو 

  .غیر مباشرة بمساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات المحلیة
مهمة مراقبة وتدقیق حسابات، ویمكن تبویب  65وتتولى الهیئة سنویا، إنجاز أكثر من 

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

 إداریة،
 مهمات تفقد وتقییم وبحث تخص عدة إدارات وهیاكل أخرى، -
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  .مهمات تدقیق حسابات مشاریع ممولة بموارد خارجیة -
وتفضي مهمات الرقابة والتقییم إلى إعداد تقاریر تتضمن جملة من المالحظات والنقائص 
التي تم تسجیلها، مما یستدعي مزید حرص المصالح والهیاكل المعنیة لتداركها مستقبال، 
قصد إحكام إنجاز البرامج والمشاریع العمومیة واإلستعمال األمثل للموارد المالیة 

  . المخصصة لها
مهمات المراقبة طبقا للبرنامج السنوي الذي تعده الهیئة بالتنسیق مع الهیئة العلیا  وتنجز 

كما یمكن . للرقابة اإلداریة والمالیة والمصادق علیه من طرف الوزیر المكلف بالمالیة
للوزیر المكلف بالمالیة أن یأذن عند االقتضاء بالقیام بمهمات مراقبة غیر مدرجة بالبرنامج 

  .تولى الهیئة إنجاز المهمات الرقابیة طبقا للمعاییر الدولیة للمراجعة والتدقیقوت. السنوي
تحسین قدرة أدائها في كما تحرص في إطار التصرف في المیزانیة حسب األهداف إلى 

ویقتضي قیاس تحسین أداء أعمال الرقابة والتدقیق صلب هیئة . مجال الّرقابة والتدقیق
تماد على مجموعة من المؤشرات القابلة لإلحتساب والّتحلیل الرقابة العامة للمالیة اإلع

  .والدراسة
 :مؤّشرات قیس األداء -

  :تتمثل مؤشرات قیس األداء فیما یلي
 .نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الهیئة 1.3.0.6
نسبة إستجابة الهیئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو مسؤولین  2.3.0.6

 .ة خارج إطار البرنامج السنويآخرین بالدول
نسبة التقاریر النهائیة لتدقیق حسابات المشاریع الممولة بموارد خارجیة المرسلة  3.3.0.6

  .إلى الممول األجنبي في اآلجال المنصوص علیها في إتفاقیات القروض
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ونتائج تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة  إنجازات:5جدول عدد 
  والتدقیق

  

  

  مؤّشرات قیس األداء

وحدة 

  المؤشر

تقدیرات 

2015  

إنجازات 

2015  

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

  بالتقدیرات

تقدیرات 

2016 )1(  

إنجازات 

2016 

)2(  

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

  بالتقدیرات

نسبة إنجاز البرنامج السنوي : 1.3.0.6المؤّشر 

  لتدّخل الهیئة

% 80 

 

84 105  80 

  

68,97 86,21  

نسبة إستجابة الهیئة إلنجاز : 2.3.0.6المؤّشر 

مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو مسؤولین 

  آخرین بالدولة خارج إطار البرنامج السنوي

% 

25   

28,57 

 

114,29  

50   

40 

 

80  

التقاریر النهائیة لتدقیق نسبة : 3.3.0.6المؤّشر 

حسابات المشاریع الممولة بموارد خارجیة المرسلة 

إلى الممول األجنبي في اآلجال المنصوص علیها 

  في إتفاقیات القروض

% 

90  
 

67,50 

 

75  
80  

 

45,71 

 

57,14  

  

:31رسم بیاني عدد   

  2016مقارنة بین تقدیرات وٕانجازات مؤشرات قیس األداء الخاصة بالهدف لسنة 
  

  

  
  
  
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدّخل الھیئة: 1المؤّشر

…نسبة إنجاز المھمات المطلوبة من قبل ھیاكل أخرى : 2المؤّشر

…نسبة إحترام اآلجال القانونیة إلرسال تقاریر تدقیق : 3المؤّشر

تحسین قدرة أداء ھیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة والتدقیق
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  : 2015تحلیل وتفسیر النتائج التي تّم تحقیقها سنة . 3.3
  البشریة الموارد في التصرف تحسین: 1.0.6 الهدف

  :تتمثل أهم اإلشكالیات والنقائص المتعلقة بتنفیذ البرنامج في النقاط التالیة
التأخیر الحاصل على مستوى رئاسة الحكومة لنشر قرارات فتح وتنظیم المناظرات  

 .الداخلیة للترقیة بالرائد الرسمي للجمهوري التونسیة
التأخیر الحاصل لنشر القائمات االسمیة للناجحین بالرائد الرسمي للجمهوریة   

 .التونسیة فیما یتعلق بالترقیات للرتب العلیا
نقص على مستوى التنسیق والسرعة في تبادل المعلومات بین مختلف المصالح  

 الموارد البشریة في مرحلة فرز ودراسة ملفات الترّشحالمعنیة بالتصرف في 
ارتفاع عدد المناظرات الداخلیة واالمتحانات المهنیة المخصصة للترقیة والتي سیتم  

 .عون 1317مناظرة ستشمل  29والتي تساوي  2016و 2015إنجازها بعنوان سنة
دارة العامة نقص في عدد األعوان والتجهیزات والمعدات اللوجستیة على مستوى اإل 

 .للتصرف في الموارد البشریة
 إقتراح مستوى على التنسیق ضعف إلى خاصة باإلضافة التدریس قاعات في نقص 

 .المستفیدة اإلدارات قبل من التكوینیة الدورات تنفیذ تواریخ
عدم إلتزام بعض الهیاكل بالبرمجة المدرجة بمخطط التكوین السنوي لوزارة المالیة  

ذ أنشطة تكوینیة غیر مبرمجة على حساب األنشطة المبرمجة وهو والسعي إلى تنفی
 .ما یثیر صعوبات عند إحتساب المؤشر

نقص في مستوى تحسیس أعوان وٕاطارات وزارة المالیة بأهمیة التكوین في غیاب  
 .استراتیجیة تحسیسیة اتصالیة متكاملة

كثرة الغیابات عزوف أعوان وزارة المالیة عن التكوین ویستنتج ذلك من خالل  
المسجلة بأوراق حضور العدید من الدورات التكوینیة أدت في بعض األحیان إلى 

 .إلغائها
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عدم مّد المدرسة بالمعطیات المتعّلقة بتنفیذ األنشطة التكوینیة الخصوصّیة المنظمة  
 .خارج مقّرها من قبل مختلف هیاكل وزارة المالّیة

 118(لمنجزة من قبل اإلدارة العاّمة للدیوانة عدم مّد المدرسة باألنشطة التكوینیة ا 
 ).2016نشاط تكویني مبرمج بمخطط التكوین السنوي لسنة 

  

نسبة  إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب في اآلجال  1.1.0.6المؤشر ·
 )السداسیة الثانیة من السنة المالیة المعنیة(

تعلقة بنسبة إنجاز الخطط مقارنة بالتوقعات الم  %82.60تّم تسجیل نسبة إنجاز تقّدر بـ
مع العلم أّن العدد الجملي للخطط المخصصة  2016المخصصة لالنتداب بعنوان سنة 

خطة  23یساوي  2016لالنتدابات المرخص فیها بمقتضى قانون المالیة بعنوان سنة 
 :خطة تهم مجملها خریجي مدارس التكوین موزعة بین األصناف كما یلي 19أنجز منها 

خطط تّم تسدیدها عن طریق  4: رحلة العلیا بالمدرسة الوطنیة لإلدارةخریجي الم -
  .2016خطط المبرمجة بمیزانیة سنة  08التعیین المباشر  عوضا عن 

  15: خریجي معهد االقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر -
لم تأخذ  2016وفي هذا المجال نشیر وأّن التقدیرات الخاصة باالنتدابات بعنوان سنة 

خطة مخصصة النتداب أعوان وعملة في مختلف األسالك والرتب  707بعین االعتبار
لفائدة مختلف مصالح وزارة المالیة وذلك بعد تحویل مجموع بقایا الخطط المخصصة 

والتي لم یتم إنجازها وتّم ذلك بالتنسیق  2015و 2014و 2013لالنتداب بعنوان سنوات 
میزانیة الدولة والحصول على ترخیص مصالح مع مصالح الهیئة العامة للتصرف في 

 21المؤرخ في  372رئاسة الحكومة النجاز هذه الخطط طبقا لمقتضیات األمر عدد 
  .والمتعلق باألحكام االستثنائیة لالنتداب في قطاع الوظیفة العمومیة 2016مارس 
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 السداسیة(نسبة إنجاز الخطط المخصصة للترقیة في اآلجال  2.1.0.6المؤشر  ·
  )الثانیة من السنة المالیة المعنیة

مقارنة بالتوقعات المتعلقة بإنجاز الخطط  %0تّم تسجیل نسبة إنجازات تقّدر بحوالي 
یرجع ذلك باألساس  %30والتي تبلغ  2016المخصصة للترقیة في اآلجال بالنسبة لسنة 

  :إلى األسباب التالیة

راف الممضي على قرارات فتح تواتر الحكومات المترتب علیه تغییر في وزیر اإلش 
  .وتنظیم المناظرات الداخلیة للترقیة

طول آجال نشر القرارات المتعلقة بفتح المناظرات الداخلیة للترقیة وبالتالي فإنه لم  
  .2017وبدایة سنة  2016یتسنى لنا فتح هذه المناظرات إال في أواخر سنة 

لف الهیاكل المعنیة صعوبة على مستوى التنسیق وتبادل المعلومات بین مخت 
بالتصرف في الموارد البشریة لوزارة المالیة خاصة في مرحلة فرز ودراسة ملفات 

  .   الترّشح
  

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

فیما یتعلق بمؤشر نسبة انجاز مخطط التكوین السنوي لفائدة أعوان وزارة المالیة فإننا 
ویرجع ذلك باألساس إلى  54.16نالحظ أّن معدل االنجازات مقارنة بالتقدیرات ساوى 

ة بنسبة یالنقص الكبیر في قاعات التدریس والتكوین مما یحول دون تنفیذ البرامج التكوین
  .أكبر

 

  الدولةالدولة  میزانیةمیزانیة  فيفي  التصرفالتصرف  تحسینتحسین: : 66..2.02.0  الهدفالهدف
 آجال فتح والتصرف في االعتمادات: 1.2.0.6المؤشر  ·

 
 بتقدیراتحیث شهد المؤشر تقلصا بیومین ونصف مقارنة  % 121.7نسبة اإلنجاز بـ بلغت

  :ویفسر ذلك بما یلي 2016 لسنة األداء على للقدرة السنوي المشروع
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 بتقدیراتحققت هذه الفترة ما هو مبرمج : اإلعتماداتبالنسبة آلجال دراسة طلب فتح  - 
ویعود ذلك لحرص اإلطارات ) أیام 3( 2016لسنة  األداء على للقدرة السنوي المشروع

الراجعة بالنظر لإلدارة العامة للشؤون المالیة والتجهیزات والمعدات على التسریع في 
) IP…اتف، فاكس، أنترناته(إجراءات فتح اإلعتمادات وعلى إعتماد وسائل االتصال 

 .وثائق تكمیلّیة أو معطیات إضافّیة بطلب المتعلقةالتي من شأنها تسریع اإلجراءات 
) أیام 3(شهدت آجال فتح االعتمادات تقلیصا بـ  :بالنسبة آلجال التصرف في اإلعتمادات - 

حرص الهیئة العاّمة للتصّرف في  إلى، ویعود ذلك 2016مقارنة بالمّدة المبرمجة لسنة 
میزانّیة الّدولة في التقلیص في الفترة وذلك بالتنسیق مع مصالح اإلدارة العامة للشؤون 

 .المالیة والتجهیزات والمعدات
 تنفیذ الصفقات العمومیة آجال :2.2.0.6المؤشر  ·

بعد  2016ى لسنة أشهر األول7تم انجاز الصفقات العمومیة المتعلقة بالهیاكل المركزیة خالل 
تأشیرة مراقب المصاریف العمومیة على المخطط السنوي للصفقات وهي نفس اآلجال التي تم 

حرص المصلحة المعنیة على تحقیق المدة المنشودة  إلىتقدیرها بعنوان نفس السنة إضافة 
  ).أشهر7(للمؤشر
  نسبة تنفیذ طلبات التزود للهیاكل المركزیة : 3.2.0.6المؤشر ·

  %89مقارنة بالتقدیرات المحددة بـ 2016خالل سنة  %87تنفیذ طلبات التزود بنسبةتم 
  :إلىویفسر ذلك 

ستالم الحاجیات المتعلقة بالمعدات اإلعالمیة والتي تم اقتناؤها عن طریق إالتأخیر في  
 .مركز اإلعالمیة لوزارة المالیة في إطار صفقة عامة

ة حسب المیزانیة المبرمجة لكل برنامج التي تأخذ التجهیزات والمعدات اإلداری إسنادیتم  
بعین االعتبار حاجیات البرامج بالتالي تتم عملیات التوزیع حسب الحاجیات المبرمجة 

ولیس بمقتضى ) بالنسبة للتجهیزات والمعدات اإلعالمیة وتأثیث اإلدارة(بالمیزانیة 
  .یة والخاصةفي الحاالت االستثنائ إلیهاطلبات التزود التي یتم اللجوء 
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السیارات وآالت الطابعة  إصالحاإلشارة إلى أنه بالنسبة لحاالت التزود وطلب خدمات  وتجدر
  .نه یتم اعتماد المعدل الثالثي لطلبات التزود التي تم االستجابة لهاإف... والناسخة

زات اعتماد طلبات التزود بالنسبة للتجهی 2017هذا وسیتم ابتداءا من السداسي الثاني لسنة 
اإلعالمیة ومعدات التصرف اإلداري وتأثیث اإلدارة وذلك لمزید إضافة مزید من النجاعة في 

  .تحدید هذا المؤشر
المشاریع ذات الصبغة الوزاریة ) دراسة وٕانجاز(نسبة تنفیذ : 4.2.0.6المؤشر ·

  المتعلقة بالبناءات الجدیدة ومشاریع التهیئة في اآلجال
لنفس  %86مقارنة بالتقدیرات المحددة بـ 2016خالل سنة  %87حقق هذا المؤشر نسبة 

  :السنة ویعود ذلك إلى
 إلىزنامة تنقالت شهریة و مزید تنظیم العمل باإلدارة العامة للبنایات وذلك بإعداد ر  

بالنسبة لمشاریع  %100مختلف الجهات مما ساهم في تحقیق نسبة انجاز فاقت 
 .تلف البرامجالتهیئة والصیانة للمقرات التابعة لمخ

 . توفیر الوثائق العقاریة الالزمة قبل البرمجة لتجنب تعطیل الدراسات 
 

 تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة والتدقیق: 3.0.6الهدف 
 نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الهیئة: 1.3.0.6المؤّشر  ·

  
مقابل تقدیرات  %69حوالي  2016بعنوان سنة  1بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤّشر عدد 

  .%86 أي بنسبة إنجاز تقدر ب% 80 ب
  :وتعود أسباب تسجیل فارق بین اإلنجازات والتقدیرات إلى أسباب عدیدة، من أبرزها

 مستعجلةإضطرار الهیئة إلنجاز خالل السنة مهّمات تفقد وبحث غیر مبرمجة، وبصفة  
 .شروع الهیئة في إنجاز مهّمات تفّقد معّمقة دون إستكمالها خالل نفس الّسنة 
وستعمل الهیئة على إتمام مهّمات المراقبة والتدقیق المذكورة سابقا وٕاعداد التقاریر  

  .الخاصة بها
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من ناحیة أخرى، یجدر الّتذكیر إلى أّنه وقع األخذ بعین اإلعتبار عند إحتساب المؤّشر 
بالنسبة للمهّمات التي صدرت في شأنها أذون  2016قاریر الصادرة خالل سنة للت

وتم الشروع في تنفیذها دون إستكمالها خالل  2016بمأموریة خالل السنة السابقة لسنة 
  . نفس السنة

  .تقریر 23وقد بلغ عدد التقاریر الصادرة بعنوان المهمات المذكورة سابقا 
دون إحتساب ( 2016جاز البرنامج السنوي بعنوان سنة ومن ناحیة أخرى بلغت نسبة إن

مثلما  %58حوالي ) 2016المهمات التي صدرت في شأنها أذون بمأموریة قبل سنة 
  :یبرزه الجدول الموالي

  

  نسبة اإلنجاز  اإلنجازات  البرنامج السنوي  نوعیة المراقبة

 24,18%  )1(7  29  مراقبة معمقة أو محوریة أو أبحاث

  85,72%  30  )2(35  حسابات مشاریع ممولة بموارد خارجیةتدقیق 

 57,81%  37  64  المجموع

 السید قبل من الممضاة بمأمورّیة األذون عدد ولیس 2016 سنة خالل الصادرة للتقاریر اإلعتبار بعین األخذ تمّ  )1(

 .المالّیة وزیر

ألسباب  52والبالغ عددها  2016لم یتم إنجاز جمیع مهمات تدقیق حسابات المشاریع المبرمجة بعنوان سنة  )2(

مختلفة مثل عدم إرسال القوائم المالیة من قبل الوحدات المشرفة على إنجاز المشروع أو عدم وجود سحوبات على 

 .المشروع خالل السنة

المبرمجة یبلغ  أو المحوریة أو األبحاثمقة ویجدر التذكیر أن عدد مهمات المراقبة المع
  .إذن بمأمورّیة 29مهّمة في حین تّم إصدار  23

ویتبین من خالل المعطیات السابقة أن مهمات تدقیق حسابات المشاریع الممولة بموارد 
  . من مجموع البرنامج السنوي لتدخل الهیئة  %54,6خارجیة تمثل 
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ات المطلوبة من قبل هیاكل أخرى خارج إطار نسبة إنجاز المهم: 2.3.0.6المؤّشر  ·
  البرنامج السنوي

مقابل تقدیرات بـ  %28,57 2015بعنوان سنة  2بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 
  .%114,29 أي بنسبة إنجاز تقدر ب 25%

مهمات مراقبة وتدقیق غیر مدرجة بالبرنامج  4إنجاز  2015وقد تولت الهیئة سنة 
وذلك بطلب من هیاكل  2016مهمتین ضمن برنامج تدّخل الهیئة لسنة السنوي، وبرمجة 

  .ومصالح الدولة
علما أّن الهیئة لم تستجب إلى عدد من العرائض وطلبات مهّمات نظرا إلنشغالها في 

  .إنجاز برنامجها السنوي ولعدم اإلختصاص
 

نسبة إحترام اآلجال التعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات  :3.3.3.6المؤّشر  ·
  المشاریع الممّولة بموارد خارجّیة

مقابل تقدیرات  %46 حوالي 2016بعنوان سنة  3بلغت اإلنجازات بالنسبة للمؤشر عدد 
  .% 57 ب أي بنسبة إنجاز تقدر %80ب 

مشروعا وقد  52ة یبلغ ویجدر التذكیر أن عدد مهمات تدقیق حسابات المشاریع المبرمج
مشروعا، ولم یتّم إنجاز بقّیة المهّمات نظرا لعدم القیام بسحوبات لفائدة  35تّم التدقیق في 

المشاریع المعنّیة أو لعدم إعداد قوائم مالّیة من طرف الوحدات المتصّرفة في المشاریع أو 
 .2016نهایة سنة إرسال القوائم المالیة من قبل الوحدات المشرفة على المشاریع بعد 

  :وتعود أسباب تسجیل فارق بین اإلنجازات والتقدیرات إلى أسباب عدیدة، من أبرزها
إعداد وٕارسال القوائم المالیة من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في  

اآلجال  تجاوز المشاریع إلى الهیئة بصفة متأخرة، إذ تم في بعض الحاالت
 .  التعاقدیة إلرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریع
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وجود صعوبات أثناء أعمال التدقیق المیداني، خاصة بالنسبة للمشاریع الجهویة،  
ناتجة خاصة عن عدم تجمیع الوثائق والبیانات المحاسبیة على مستوى الوحدة 

  .لیة الخاصة بهالمركزیة المكلفة بمتابعة إنجاز المشروع وٕاعداد القوائم الما
طول آجال تقدیم اإلجابات على التقاریر األولیة لنتائج التدقیق من طرف بعض  

  .المتصرفین على المشاریع المذكورة

 : التوجهات المستقبلیة لتحسین األداء -4
قصد تدارك الفوارق المسّجلة بین القیم المنشودة والنتائج المحققة على مستوى بعض 

ضع برنامج لجملة من اإلجراءات والتدابیر التي تمّكن من مؤشرات قیس األداء، تّم و 
 :تالفي هذه الفوارق وتحسین األداء

                                                     البشریة الموارد في التصرف تحسین: 1.0.6 الهدف
  :ذكرها اآلتي التدابیر إتخاذ یتعین أعاله، المذكورة اإلشكالیات لتدارك
إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب بالطریقة التي تّم توخیها إلنجاز االنتدابات  

المشار إلیها أعاله والتي أثبتت نجاعتها على  2016االستثنائیة بعنوان سنة 
أشهر بین  4(مستوى تقلص األجال وسّد الشغورات المسجلة في أسرع اآلجال 

  ).  دد بمراكز عملهمتاریخ فتح المناظرة وتاریخ مباشرة المنتدبین الج
االنطالق في إعداد دلیل اإلجراءات في كافة المجاالت المتعلقة بالتصرف في   

  .الموارد البشریة عمال على توحیدها والتمكن منها من قبل كافة المتدخلین
برمجة تنظیم دورات تكوینیة لفائدة المترشحین للترقیة فیما یتعلق بإعداد ملفات  

  الترشح
برمجة تكوین دورات تكوینیة لفائدة األعوان المعنیین باإلجراءات المتعلقة  

  .   بالمناظرات الداخلیة للترقیة لتطویر كفاءاتهم وقدراهم
  :تفعیل برنامج العمل المتعلق تنظیم ورشات عمل تهّتم المحاور التالیة 

 .وضع دلیل إجراءات للتصرف في الموارد البشریة ·
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 . قیةإعداد المخططات المنط ·
صیاغة بطاقات المهام قصد ضبط مختلف األنشطة التي یضطلع بها جمیع  ·

 .األعوان المكلفین بالتصرف في الموارد البشریة
توضیح أسالیب العمل ومجاالت تّدخل مختلف الهیاكل المعنیة بالتصّرف في  ·

 .الموارد البشریة
ن المحدثة بالمدرسة تطعیم الفریق العامل بكفاءات یوكل إلیها مهّمة مساعدة الّلجا  

على مراجعة السندات البیداغوجیة وتوحیدها وتحیینها عند االقتضاء سواء المعتمدة 
من قبل المترشحین الجتیاز االختبارات الكتابیة أو السندات التي یعتمدها المكّونون 
في عرض الدروس وقد تّم في هذا اإلطار تنقیح القرار المتعلق بتعیین أعضاء 

 .2017فیفري  06یة بالمدرسة الوطنیة للمالیة بتاریخ اللجنة العلم
وضع خطة عمل بین مختلف الهیاكل المتدخلة في مجال التكوین للتنسیق أكثر  

 :فیما بینها
على مستوى البرمجة باعتبار األهداف التي ینبغي أن یتم االتفاق بشأنها  ·

وحثهم  وتحدیدها بكل دقة وبصفة مسبقة وخاّصة عند إعداد مخّطط التكوین
على برمجة الدورات التكوینیة التي تعكس الحاجیات الفعلیة للتكوین دون 

 سواها،
 على مستوى التنفیذ، ·
 على مستوى المتابعة وللتقییم ·

وتمكن هذه الخطة المشتركة من تحدید المعوقات وبالتالي الخروج بمقترحات وتوصیات 
  .لتالفي اإلشكالیات مستقبال

البحث عن فضاءات تكوین خارجیة إلحتضان الدورات التكوینیة التي تنظمها  ·
المدرسة على مستوى جهوي لتغطیة حاجیات التكوین للمصالح الجهویة لوزارة 
التكوین وذلك قصد تجاوز محدودیة فضاءات التكوین بالمدرسة، وفي هذا 
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كوین المستمر اإلطار تّم إبرام إتفاقیات مع المراكز الجهویة للتربیة والت
 .بمختلف والیات الجمهوریة إلحتضان الملتقیات التكوینیة على مستوى جهوي

دعم التكوین في الجهات  وذلك بالحرص على توفیر مكونین جهویین، حتى  ·
یتسنى لجمیع األعوان الراجعین بالنظر لوزارة المالیة اإلنتفاع بالتكوین بأقّل 

 .كلفة ممكنة
في برمجة دورات تكوینیة لفائدة  2016سنة وقد انطلقت المدرسة خالل  ·

إطارات جھویة في مجال ھندسة التكوین وبیداغوجیا التكوین بالتنسیق مع 
  .المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین

  

 المالیة وزارة میزانیة في التصرف تحسین: 2.0.6 الهدف
  عتماداتتفویض اإل أوآجال فتح وتحویل : 1.2.0.6المؤشر  ·

التنسیق مع مصالح الهیئة العامة للتصرف في میزانیة الدولة على ضبط آجال  
 . عتماداتمضبوطة لفتح اإل

  .تطویر أسالیب العمل واعتماد البرید اإللكتروني ووسائل التكنولوجیا إلىالسعي  
  آجال تنفیذ الصفقات: 2.2.0.6المؤشر  ·

تحدید آجال مضبوطة للجان فتح وتقییم العروض للقیام باألعمال المنوطة بعهدتها  
 . بمقتضى أدلة إجراءات ومذكرات داخلیة خاصة بالشراءات خارج إطار الصفقات

  المركزیة للهیاكل التزود طلبات تنفیذ نسبة: 3.2.0.6المؤشر  ·
یص في مدة من خالل التقل(التقلیص في مدة دراسة وتنفیذ طلبات التزود  

 .والقیام بالشراءات في صورة نفاذ المخزون) االستحقاق
  .مدى استحقاق طلبات التزود  لمتابعةاعتماد نظام معلوماتي  

  ذات الصبغة الوزاریة البناءاتنسبة تنفیذ مشاریع : 4.2.0.6المؤشر  ·
ضبط روزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وانجاز أشغال المشاریع الوزاریة  

 .المبرمجة بمیزانیة وزارة المالیة
  .ضبط آلیة جدیدة لمتابعة المشاریع الوزاریة من قبل مصالح اإلدارة العامة للبنایات 
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  تحسین قدرة أداء هیئة الرقابة العامة للمالیة في مجال الرقابة والتدقیق: 3.0.6 الهدف
 2016الّشروع في إنجازها سنة ستعمل الهیئة على إتمام مهمات المراقبة والتدقیق الّتي تّم 

  .والضغط على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد التقاریر الخاّصة بها
وخاصة تلك المتعلقة  2016كما ستحرص على تدارك النقائص المسجلة بعنوان سنة 

 اآلجال بالتأخیر في إرسال تقاریر تدقیق حسابات المشاریع الممولة بموارد خارجیة في
  : ریقوذلك عن ط التعاقدیة

مواصلة إرسال في شهر جانفي من كل سنة مكاتیب رسمیة إلى الوزارات المشرفة  
على التصرف في المشاریع إلستحثاثها على إعداد وتوجیه القوائم المالیة للسنة 

  .السابقة في أجل محدد، وٕارسال تذكیر في الغرض عند اإلقتضاء
ت المشروع بعنوان السنة تكلیف قدر اإلمكان نفس الفریق الذي تولى تدقیق حسابا 

المنقضیة إلنجاز مهمة التدقیق بعنوان السنة الموالیة وذلك ضمانا لإلستمراریة 
 .والنجاعة والتحكم في اآلجال

من ناحیة أخرى، تتمّثل أبرز اإلصالحات على المدى المتوسط والطویل المصادق  
 :علیها أو التي هي تحت الدرس فیما یلي

أو مقتطفات منه للعموم، وٕاحالة نسخة منه للسلطة  نشر تقریر النشاط السنوي 
  .التشریعیة

مراجعة األمر المتعلق بالنظام األساسي الخاص بهیئة الرقابة العامة للمالیة بهدف  
  .مزید دعم إستقاللیتها وتثمین نتائج أعمالها

  


