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التقــــديم العـــــام

- I

تقديم عام ألىم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة :2015

تتهثؿ الهيهة األساسية لو ازرة الهالية في إعداد وتنفيذ السياسة الهالية والنقدية والجبائية لمدولة
وتطويرىا قصد الهساىهة في تحقيؽ األىداؼ االقتصادية واالجتهاعية الهرسوهة وبالتالي
تحقيؽ أىداؼ التنهية.
وفي ىذا اإلطار  ،تتولى الو ازرة إقتراح السياسة الهالية لمدولة بهشاركة اليياكؿ الهختصة
واإلشراؼ عمى الشؤوف الهالية والجبائية وذلؾ في حدود القوانيف النافذة والسياسة العاهة
لمدولة .وتتهثؿ هشهوالت الو ازرة في:
إعداد هشاريع قوانيف الهالية األصمية والتكهيمية والسير عمى تنفيذ هيزانية الدولةوالهوازيف الهمحقة بيا وهوازيف الهؤسسات العهوهية ذات الصبغة اإلدارية
واألهواؿ الخاصة بالخزينة طبقا لمنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بيا العهؿ .
وبيذا العنواف  ،تتـ إستشارتيا بشأف كؿ الهسائؿ التي يكوف ليا تأثير عمى
الهيزانية وخاصة ها يتعمؽ هنيا بالتأجير العهوهي ،
-إعداد هشاريع النصوص ذات الصبغة الجبائية والقهرقية و

اؿسير عمى تنفيذ

التشريع الهتعمؽ بيذا الهيداف،
إعداد هشاريع النصوص الهتعمقة بـ حسابة الدولة والجهاعات الهحمية واتخاذ كؿالتدابير الضرورية لتطبيقيا،
هراقبة الهحاسبيف العهوهييف فيها لو هساس بههارسة الهيهة الهسندة ليـبهقتضى القوانيف والتراتيب الجاري بيا العهؿ.
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كها تتولى و ازرة الهالية بهشاركة و ازرة الداخمية اإلشراؼ هف الناحية الهالية عمى الجهاعات
العهوهية الهحمية وابداء الرأي خاصة في الشؤوف البمدية أو الجيوية التي تكوف ليا إنعكاس
هالي.
ب
وتتولى و ازرة الهالية التصرؼ في الخزينة العهوهية وىي هكمفة بالخصوص ػ:
هتابعة هوارد وحاجيات الخزينة وتوفير التوازف بينيا،وتزيعيا،
إصدار القروض وإدارة شؤوف الديف العهوهي.وتبدي و ازرة الهالية رأييا بشأف كؿ الهسائؿ ذات الصبغة االقتصادية أو اإلجتهاعية التي
تعرض عمييا.
كها تهنح و ازرة الهالية بهشاركة الو ازرة أو الو ازرات الهعنية هساعدة الدولة لمهؤسسات حسبها
ىو وارد بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بيا العهؿ

 .وليذا الغرض فيي هكمفة

بالخصوص بتنفيذ أحكاـ هجمة التشجيع عمى اإلستثهار فيها يخص اإلهتيازات الجبائية
والهالية.
وتحدد و ازرة الهالية وتنفذ السياسة التي ترسهيا الدولة في هيداف القروض وليذا الغرض فيي
تشارؾ في اإلشراؼ عمى هؤسسات القرض والهؤسسات الهالية األخرى في نطاؽ التشاريع
والتراتيب الجاري بيا العهؿ.
كها تقع وجوبا إستشارة و ازرة الهالية بشأف كؿ الهسائؿ

ذات الصبغة الهالية بالدواويف

والهؤسسات والهنشآت العهوهية والشركات التي تساىـ الدولة في رأسهاليا بصورة هباشرة أو
بهتيازات هالية أو جبائية  .وىي تضطمع بيذا
غير هباشرة وكذلؾ في الهؤسسات التي تتهتّع إ
العنواف بهراقبة التصرؼ الهالي لميياكؿ الهشار إلييا أعبله.
التصرؼ في
وتتولى و ازرة الهالية  ،هف خبلؿ الييكؿ الهكمؼ بالرقابة العاهة لمهالية هراقبة
ّ
هيزانية الدولة وحسابات الهؤسسات العهوهية والجهاعات الهحمية والهنشآت العهوهية
والشركات ذات اإلقتصاد الهشترؾ وبصفة عاهة الهنظهات هف كؿ نوع التي تطمب بصفة
هباشرة أو غير هباشرة هساعدة الدولة أو إحدى الجهاعات العهوهية.

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

7

وتقوـ و ازرة الهالية بهشاركة البنؾ الهركزي التونسي بتسطير وتنفيذ السياسة التي تسمكيا
الدولة في الهيداف النقدي وفي هيداف الهالية الخارجية وليذا الغرض فيي:
 تعد التشريع والنصوص التشريعية والترتيبية الهتعمقة بالصرؼ بعد أخذ رأي البنؾالهركزي التونسي،
 تشارؾ في إعداد وابراـ إتفاقات الدفع، تتابع هع البنؾ الهركزي التونسي تطور هيزاف الدفوعات، تبدي رأييا بشأف حركات رؤوس األهواؿ هع الخارج، تشارؾ في إعداد اإلتفاقات الهالية وفي التفاوض بشأف القروض األجنبية وضبطبراهجيا.
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وفي إطار تكريس هنظوهة التصرؼ في الهيزانية حسب األىداؼ تـ تقسيـ هيهة الهالية إلى
ستة براهج تـ ضبطيا كها يمي:
البرنامج
برنامج عدد:1

الديوانة

برنامج عدد:2

الجباية

اليياكل المتدخمة
 اإلدارة العاهة لمديوانة الهركز الطبي لمديوانة اإلدارة العاهة لؤلداءات اإلدارة العاهة لمدراسات والتشريع الجبائي -اإلدارة العاهة لئلهتيازات الجبائية والهالية

برنامج عدد:3

 -اإلدارة العاهة لمهحاسبة العهوهية واإلستخبلص

الهحاسبة العهوهية
برنامج عدد:4

هصالح الهيزانية

 الييئة العاهة لمتصرؼ في هيزانية الدولة اإلدارة العاهة لمهوارد والتوازنات -اإلدارة العاهة لمتأجير

 اإلدارة العاهة لمتدقيؽ وهتابعة الهشاريع الكبرى وحدة التصرؼ في الهيزانية حسب األىداؼ خمية الظرؼ اإلقتصادي والدراسات وهتابعة اإلصبلحات الهالية اإلدارة العامة لمتابعة تأدٌة النفقات على القروض الخارجٌة الموظفةبرنامج عدد :5الديف

 -اإلدارة العاهة لمتصرؼ في الديف والتعاوف الهالي

العهوهي

 الديواف ىيئة الرقابة العاهة لمهالية اإلدارة العاهة لمتصرؼ في الهوارد البشريةبرنامج عدد :6القيادة

والهساندة

 اإلدارة العاهة لمشؤوف الهالية والتجييزات والهعدات -اإلدارة العاهة لمبناءات

العاهة لمهساىهات
 اإلدارة ّالعاهة لمتهويؿ
 -اإلدارة ّ

العاهة لمشراكة بيف القطاعيف العاـ والخاص
 اإلدارة ّ هكتب التنظيـ واألساليب واإلعبلهية والتنسيؽ العاـ ديواف الهساكف ألعواف و ازرة الهالية الهدرسة الوطنية لمهاليةاٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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واصمت و ازرة الهالية في سنة  ،2015إنخراطيا في سياسة اإل صبلحات اؿىيكمية ذات عبلقة
بهجاؿ تدخميا ،كها قاهت بإعداد قانوف اؿهالية اؿتكهيمي لسنة  2015وذلؾ في إطار هياهيا
الهتعمقة بإعداد اؿهيزانية وهتابعتيا لؤلخذ بعيف اإلعتبار لحاجيات وهتطمبات الظرؼ
اإلقتصادي لمببلد حيث تضهف أحكاها تتعمؽ بػ:
 توفير كؿ اإلهكانيات لمتصدي لئلرىاب والخروج هف الوضعية االقتصاديةالصعبة التي تهر بيا الببلد،

 إجراءات استثنائية لهساعدة ودعـ الهؤسسات االقتصادية والقطاعات الهتضررةوخاصة القطاع السياحي،

ولتحقيؽ األىداؼ الهرسوهة ضهف براهج هيهة الهالية  ،تـ خبلؿ سنة  2015القياـ بعديد
اإلنجازات نذكر هف بينيا:
في هجاؿ اإلصبلح الهتعمؽ بهنظوهة التصرؼ في هيزانية الدولة حسباألىداؼ ،واصبلح هنظوهة الهالية العهوهية تـ خاصة:


إعداد إطار النفقات عمى الهدى الهتوسط الجهمي والقطاعي

(،)CDMT


إعداد هشروع القانوف األساسي لمهيزانية في صيغتو الجديدة،



إعداد هشروع تبويب الهحاسبة العهوهية وفؽ القيد الهزدوج

(،)double Partie
في هجاؿ اإلصبلح الجبائي تـ خاصة: التح ّكـ في قاعدة األداء هف خبلؿ تفعيؿ آليات الهراقبة الجبائية
والتركيز عمى توفير الهعموهات ذات الصبغة الجبائية وهعالجة

اإلشكاليات الهتعمقة بتطبيؽ التشريع الجبائي،


تكثيؼ البحث عف السبؿ الكفيمة لترشيد هنظوهة إستخبلص

الجبائية والهوارد األخرى لفائدة هيزانية الدولة وذلؾ هف خبلؿ
الديوف
ّ
الهتابعة الهكثفة لمنتائج الهحققة وهدى تحقيؽ األىداؼ الهرسوهة
والتنشيط الهستهر لمهمفات وهساندة الهصالح لحؿ اإلشكاليات بالنسبة
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لمعديد هف الهمفات هوضوع هطالب هقدهة هف قبؿ الهطالبيف أو
هوضوع صعوبات هعينة،
في هجاؿ إصبلح الهنظوهة البنكية :ذُ اٌششوع فٍ ذٕفُز اٌثشاِج اٌشاُِح إًٌإػادج هُىٍح اٌثٕىن اٌؼّىُِح تهذف ذذػُُ اٌصالتح اٌّاٌُح ٌهزٖ اٌثٕىن وذحسُٓ
غشَمح حىوّرها وذسُُشها وظّاْ ذطثُمها ٌّؼاَُش اٌرصشف اٌحزس اٌذوٌُح
إظافح إًٌ اٌحذ ِٓ حجُ اٌذَىْ اٌّصٕفح.
هواصمة إصبلح هنظوهة التأهيف:

إنجاز دراسة تتعمؽ بالتقييـ الذاتي لئلطار التشريعي الوطني

الهنظـ لقطاع التأهيف بالهقارنة هع الهعايير الدولية الصادرة عف
الهنظهة العالهية لهراقبي التأهيف.


إعداد برناهج عهؿ حوؿ تنقيح اإلطار القانوني لمتأهيف وتعزيز

آليات الرقابة وحهاية الهؤهف لوـ.


هواصمة هتابعة وتجسيد هحاور الدراسة الهتعمقة بإعداد هشروع

لعقد براهج قطاع عاـ /قطاع خاص كهشروع إستشرافي واستراتيجي
يضبط التوجيات العاهة لمخطة اإلصبلحية الهستقبمية...

 -ӀӀتنفيذ ميزانية الوزارة لسنة :2015

بمغت جهمة اإلعتهادات الـ نجزة لهيهة الهالية لسنة  2015ها قدره  635151أد

هقابؿ  683681أ د حسب تقديرات نفس السنة .أي بنسبة إنجاز قدرت بػ .% 93
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وبالتالي ،فقد بمغت نسبة إنجاز اإلعتهادات الهخصصة لنفقات التأجير العهوهي
 %104حيث تـ صرؼ 470603أ.د هقابؿ جهمة اإلعتهادات الهرصودة بعنوانيا
بقيهة 453814أ.د.
أها بالنسبة لنفقات وسائؿ الهصالح فقد بمغت جهمة اإلعتهادات التي تـ صرفيا بعنواف
سنة  2015قيهة

 42749أ.د هقارنة بجهمة اإلعتهادات الهرسهة والهقدرة بػ

37380أ.د وبالتالي كانت نسبة اإلنجاز .%.114
كها بمغت جهمة اإلعتهادات التي تـ صرفيا بعنواف اإلستثهارات الهباشرة سنة 2015
ها قدره  24311أ.د هقارنة بجهمة اإلعتهادات الهرسهة والهقدرة بػ

 93727أ.د

وبالتالي فإف نسبة اإلنجاز بمغت .% 26
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جدول عدد:1

تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة  2015مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

الوحدة :ألؼ دينار

تقديرات 2015

تقديرات 2015

إنجازات 2015

1-

2-

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات
المبمغ

النسبة ( )%

()1( -)2

()1(/)2

484415

493254

514238

20984

%104

439495

453814

470603

16789

%104

37380

42749

5369

%114

2060

2060

886

1174

%43

نفقات تنمية

376170

190327

120911

69416-

%63

إستثمارات مباشرة

74170

93727

24311

69416

%26

74170

93727

24311

69416

%26

بيان النفقات
نفقات التصرف
تأجير عهوهي

قمأ

وسائؿ الهصالح 42860
تدخؿ عهوهي

عمى الهيزانية

قمت

عمى القروض الخارجية
تمويل عمومي
عمى الهيزانية

302000
302000

96600
96600

96600

205400

%32

96600

205400

%32

عمى القروض الخارجية
صناديق الخزينة
المجموع العام

100

100

2

98

%2

860685

683681

635151

48530

%93
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مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية سنة 2015
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

تطور ميزانية وزارة اإلقتصاد والمالية حسب البرامج
جدول ّ
الوحدة :ألؼ دينار

تقديرات 2015

قمت

2015

إنجازات 2015

1-

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات
المبمغ

النسبة ( )%

2-

()1( -)2

()1(/)2

206188

56494

%78

119546

2848

%102

4731

102%
%106

البـــــــرامج
البرنامج  :1الديوانة

239720

262682

البرنامج  :2الجباية

114198

116698

البرنامج  :3المحاسبة العمومية

170890

184056

188787

البرنامج  :4مصالح الميزانية

5608

5551

5916

365

البرنامج  :5الدين العمومي

1008

994

1024

30

%103

البرنامج  :6القيادة والمساندة

328971

123218

114694

8524

%93

المجموع العام لمبرامج

860685

683681

635151

48530

%93

مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية سنة 2015
التوزيع حسب البرامج (إع الدفع)

تقدٌرات 2015
قمت
إنجازات 2015
المجموع البرنامج البرنامج البرنامج البرنامج البرنامج البرنامج
:1
:2
:3
العام  : 6القٌادة  : 5الدٌن : 4
للبرامج والمساندة العمومً مصالح المحاسبة الجباٌة الدٌوانة
المٌزانٌة العمومٌة
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المـحور الثـــــــــاني
تقديــــــــم برامــــــج الوزارة
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برنامج الديوانة
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تقديم رئيس البرنامج ( المسؤول عن البرنامج ):
تـ تعييف السيد كهاؿ بف ناصر الهدير العاـ لمديوانة رئيسا لبرناهج الديوانة هف شير جانفي
 2015إلى غاية  03هاي .2015
تـ تعييف السيد اؿعادؿ بف حسف هدي ار عاها لمديوانة ،رئيس برناهج الديوانة هنذ

 04هاي

.2015
 -1التقديم العام لبرنامج الديوانة واستراتيجيتو:
 .1.1التعريف بالبرنامج وىيكمتو وميامو:
 -1.1.1تعريف البرنامج:
تحتؿ الديوانة التونسية هوقعا إستراتيجيا ىاها بالنسبة لبلقتصاد الوطني ،وتعتبر عنص ار
فاعبل في هجاؿ التبادؿ التجاري لمببلد التونسية وهوازنة األهواؿ العهوهية.
لذا ،فإنيا تمعب دو ار كبي ار بالنسبة لمتنهية االقتصادية لمببلد وحهايتيا.
الديوانة التونسية جياز إداري تابع لو ازرة الهالية هنظـ حسب:
 األهر عدد  556لسنة  1991اؿهؤرخ في  23أفريؿ ( 1991الهتعمؽ بتنظيـ و ازرة الهاليةكها تـ تنقيحو بالنصوص البلحقة) هكمفة بالسير عمى تطبيؽ التشريعات والقوانيف الهرتبطة
بتحركات األشخاص ،البضائع والهنقوالت عند الدخوؿ والخروج هف التراب الوطني،
 األهر عدد  1845لسنة  1994بتاريخ  06سبتهبر  1994الهنظـ لئلدارة العاهة لمديوانةتـ تنقيحو باألهر عدد  2128لسنة  2004هؤرخ في ،2004/09/06
كها ّ
 واألهر عدد  2703لسنة  2004هؤرخ في ،2004/12/21واألهر عدد  2800لسنة  2013هؤرخ في  2013/07/01واألهر عدد  772لسنة 2014هؤرخ في  2014/01/23الذي أحدث تصو ار ورؤية جديدة ليذا الجياز اإلداري
وذلؾ بػ:
تتكوف هف إدارات تقنية

تنظيـ اإلدارات الهركزية التي أصبحت ّ
وإدارات إسناد وهكاتب هختصة.
اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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إعادة ىيكمة الهصالح واإلدارات حسب تقسيـ التراب الديواني إلى  07هناطؽ جغرافية



تسهى اإلدارات الجيوية بها تشهمو هف هكاتب حدودية وجيوية.


إحداث الهدرسة الوطنية لمديوانة والهجمس األعمى لمديوانة والرقابة العاهة لمديوانة.



إحداث إدارة حرس ديواني كييكؿ هراقبة وحراسة ليغطي كاهؿ التراب الديواني ب ار

وبح ار.
 -2.1.1ىيكمة البرنامج:
اإلدارة العامة لمديوانة:


تضّـ اإلدارة العاهة لمديوانة اليياكؿ التالية :
هجمس الديوانة



كتابة الديوانة



الرقابة العاهة لمديوانة



اإلدارات الهركزية ( 12إدارة هركزية  4 :إدارات فنية و 4إدارات هراقبة و 4إدارات

إسناد و 9هكاتب هختصة)


اإلدارات الجيوية ( 8إدارات)



الحرس الديواني



الهدرسة الوطنية لمديوانة

وذلؾ طبقا لمهخطط الهوالي:

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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المركز الطبي لمديوانة:
يتولى الهركز الطبي تقديـ خدهات هتعمقة بالوقاية والتشخيص واإلسعافات اإلستعجالية

والعبلج لفائدة أعواف الديوانة وأزواجيـ وأبنائيـ والذيف في كفالتيـ.
يشتهؿ الهركز الطبي عمى:

يعيف
 إدارة فرعية لمشؤوف اإلدارية والهالية والتجييز يديرىا طبيب اختصاصي أوؿ ّبهقتضى أهر.

 إدارة فرعية طبية يديرىا أطباء هختصوف.يعيف بهقتضى أهر يتهتع برتبة واهتيازات هدير لمديوانة.
يسير الهركز الطبي لمديوانة هدير ّ

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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 -3.1.1ميام البرنامج:
تضطمع اإلدارة العاهة لمديوانة بثبلثة هياـ رئيسية تتهثؿ في:
* الميمة الجبائية:
تقوـ الديوانة باستخبلص الهعاليـ واآلداءات والرسوـ الهوظفة عمى البضائع عند التوريد
والتصدير لفائدة هيزانية الدولة وأيضا الرسوـ شبو الجبائية لصالح صندوؽ الدعـ أو صناديؽ
الحرفييف .وتسير الديوانة عمى ضهاف االستخبلص الصحيح لتمؾ الهعاليـ واآلداءات وتساىـ
التيرب الجبائي.
في هقاوهة ّ
* الميمة االقتصادية:
يعتبر الدور االقتصادي لمديوانة اهتدادا طبيعيا لدورىا الجبائي التقميدي باعتبار أف الهعموـ
الديواني إضافة لكونو أداة لتهويؿ خزينة الدولة فيو كذلؾ ييدؼ لحهاية الصناعة الوطنية
الفبلحي.
ة
والهوارد
غير أف التحوالت االقتصادية العهيقة لمتجارة الدولية واختيار تونس القتصاد السوؽ أفضى
تطو ار في نسؽ الهبادالت التجارية بها يستدعي هف الديوانة ضرورة هعايشة ىذه التطورات
وتغيير طرؽ عهميا لتكوف في هقدهة اليياكؿ التنهوية لبلقتصاد التونسي.
وفي ىذا الصدد ،تسعى اإلدارة باستهرار إلى تبسيط اإلجراءات توريدا وتصدي ار وخمؽ نظـ
ديوانية اقتصادية هتطورة وتدعيـ القدرة التنافسية لمهنتجات ذات الهنشأ التونسي ،ىذا إلى
جانب تشجيع االستثهار والتصدير بإرساء عبلقة شراكة وتعاوف هع الهتعاهميف االقتصادييف
والتشاور هعيـ حوؿ السبؿ الكفيمة لرفع التحديات والعراقيؿ .وبقدر حرصيا عمى تشجيع
القدرة التنافسية لئلنتاج التونسي تسير الديوانة عمى ضهاف سبلهة التنافس النزيو هف
الههارسات غير الشرعية هثؿ اإلغراؽ والتقميد إلى جانب هراقبة الهواصفات والجودة .كها
تساىـ في ضبط اإلحصائيات الهتعمقة بالهادة الديوانية (توريد وتصدير) لتسييؿ اتخاذ
الق اررات هف قبؿ السمط العهوهية.
اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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*الميمة األمنية:
وتتهثؿ في هراقبة حركة البضائع واألهواؿ داخؿ الببلد وعبر الحدود فتسير عمى:
 -هكافحة التيريب عند التصدير أو التوريد بجهيع أنواعو :بضائع

وهخدرات

وهصوغ وعهمة وأعهاؿ فنية وتحؼ...،
 حهاية الثروة الحيوانية والنباتية الهيددة باالنقراض، حهاية الهستيمؾ هف الهواد غير الهطابقة لمهعايير الصحية وهعايير السبلهة.يتـ األخذ بعيف االعتبار ليذه الهياـ في اإلستراتيجية العاهة لعهؿ الديوانة.
وليذاّ ،
 .2.1إستراتيجية وأىداف وأولويات البرنامج:
 - 1.2.1استراتيجية البرنامج:
ها فتئت إدارة الديوانة في السنوات األخيرة تدعـ دورىا االقتصادي وذلؾ لهعاضدة جيود
الهؤسسات في إيجاد هوقع ليا هحميا ودوليا وبالتالي تحسيف جاذبية تونس لبلستثهارات ،لذا
فيي هطالبة باإلصغاء إلى األطراؼ االقتصادية ودعهيـ بالعمل عمى تسييل اإلجراءات.
ولكف بعد الثورة التي عرفتيا الببلد سنة

 ،2011استغؿ الهيربوف الوضع األهني اليش

لتكثيؼ نشاطيـ وارتفعت بذلؾ عهميات التيريب هها أثر سمبا عمى االقتصاد وذلؾ بتطور
السوؽ الهوازية وتسريب البضائع الهيربة بصفة كبيرة في السوؽ الهحمية ولذلؾ وجب العهؿ
عمى الحد هف ظاىرة الغش التجاري والتيريب.
تكدس البضائع الهحجوزة بهستودعات الحجز شكؿ عائقا كبي ار أهاـ سيولة حركة
أف ّ
كها ّ

البضائع وتعرض بعضيا لمتمؼ بحكـ طوؿ هدة هكوثيا وتدىور قيهتيا ودفع لمتفكير بجدية

التصرؼ فييا سواء بالبيع أو اإلحالة أو اإلتبلؼ
في طرؽ
ّ

 ،هها حتّـ التعجيؿ ب إتخاذ

إجراءات التصرف في ىذه البضائع المحجوزة عبر تكويف لجنة هكمفة بدراسة الوضعية
وإقتراح الحموؿ الهناسبة.
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أدى إلى
تبيف أف إستخبلص الديوف الهثقمة ال يتـ بالشكؿ الهطموب هها ّ
وهف ناحية أخرى ّ
نقص في بعض الهوارد الديوانية الهتأتية هف الديوانة هها حتّـ العهؿ عمى الرفع هف هردود

إستخالص الديون المثقمة.
كؿ ىذه السمبيات أدت إلى غمؽ عدة هؤسسات هشغمة وقمصت بصفة ىاهة هف نجاعة
اإلقتصاد التونسي ىذا هع تردي نوعية الخدهات وإنعداـ الشفافية عمى عدة هستويات.
لذا رأت إدارة الديوانة هف العاجؿ الوقوؼ عمى ىذه السمبيات وضرورة تطوير وتحسيف نوعية
الهنجرة عف
خدهاتيا لمهساىهة في النيوض باالقتصاد حتى تته ّكف هف احتواء الهخاطر
ّ

النقاط التي وقع ذكرىا هع الحرص عمى الحفاظ عمى هرونة حركة البضائع وتأهيف السمسمة

الموجستية لمهبادالت التجارية وذلؾ ببمورة ىذه اإلستراتيجية في شكؿ

أىداف والعهؿ عمى

تحقيقيا.
 :2.2.1أىداف وأولويات البرنامج:
عهبل عمى هعاضدة جيود الهؤسسات في إيجاد هوقع ليا هحميا ودوليا وبالتالي تحسيف
جاذبية تونس لئلستثهارات وعمى إسداء خدهات وفؽ الهعايير الدولية واكسائيا أكثر نجاعة،
تعهؿ اإلدارة العاهة لمديوانة عمى:
 اإلصغاء إلى األطراؼ االقتصادية ودعهيـ بتسييؿ اإلجراءات الديوانية( :اليدف .)1 العهؿ عمى الحد هف عهميات تيريب البضائع وتسريبيا بصفة كبيرة في السوؽهها يؤثر سمبا عمى االقتصاد( :اليدف .)2
الهحمية ّ

 -الحد هف تكدس البضائع الهحجوزة بهستودعات الحجز الشيء الذي شكؿ عائقا كبي ار

أهاـ سيولة حركة البضائع وتعرض بعضيا لمتمؼ بحكـ طوؿ هدة هكوثيا وتدىور قيهتيا
خاصة بهينائي رادس وحمؽ الوادي ،وذلؾ بالتعجيؿ باتخاذ اإلجراءات الضرورية لمتصرؼ
فييا سواء بالبيع أو اإلحالة أو اإلتبلؼ( :اليدف .)3
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 ولتفادي النقص الحاصؿ في استخبلص الديوف الهثقمة وجب العهؿ عمى تحسيف أداءالهصالح الديوانية في ىذا الهجاؿ بتطوير طرؽ هتابعة استخبلص ىذه الديوف (اليدف .)4
تـ تحديد أربعة أىداف و  12مؤشرا لقيس األداء الخاصة ببرناهج الديوانة كها
وعميوّ ،
يمي:
األىداف والمؤشرات
األهذاف

 -1.0.1ذسهًُ ػٍُّاخ اٌرسشَح اٌذَىأٍ
ٌٍثعائغ

انًؤشزاخ
ِ :1.1.0.1ؼذي آجاي اٌرسشَح اٌذَىأٍ ٌٍثعائغ
 : 2.1.0.1ػذد اٌّرؼآٍُِ االلرصادَُٓ اٌّؼرّذَٓ
ٔ : 3.1.0.1سثح الِادَح اإلجشاءاخ اٌذَىأُح
 : 4.1.0.1ػذد اٌخذِاخ ػًٍ ِىلغ اٌىاب

ِ - 2.0.1ىافحح اٌغش اٌرجاسٌ واٌرهشَة
وذحسُٓ اٌّشالثح

 : 1.2.0.1ػذد اٌّحاظش ٌٍح ّذ ِٓ اٌغش اٌرجاسٌ
 :2.2.0.1ػذد اٌّحاظش ٌٍح ّذ ِٓ اٌرهشَة
ٔ :3.2.0.1سثح اٌرىاجذ اٌفؼٍٍ ٌىحذاخ اٌّشالثح

3.0.1

 : 1.3.0.1ػذد اٌثُىػاخ تاٌّضاد اٌؼٍٍٕ
 : 2.3.0.1ػذد اإلحاالخ

 -ذحسُٓ اٌرصشّ ف فٍ اٌّحجىص

 : 3.3.0.1ػذد ِحاظش اإلذالف
ٔ : 1.4.0.1سثح إسرخالص اٌذَىْ اٌّثمٍح اٌّّىٓ
إسرخالصها

 -4.0.1ذحسُٓ ٔسثح اسرخالص اٌذَىْ اٌّثمٍح
ٔ : 2.4.0.1سثح اٌرصاسَح ِىظىع األروْ تاٌشفغ
واٌرٍ ٌُ َرُ دفغ األداءاخ اٌّسرىجثح تشأٔها
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 -2تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج:
أىم اإلصالحات اإلستراتيجية التي تم تحقيقيا والتي ليا عالقة مباشرة بالبرنامج:
ّ .1.2
يتواصؿ العهؿ عمى تنفيذ اإلصبلحات الضرورية الهتهثمة في:
 تبسيط اإلجراءات الديوانية:
 تسييؿ اإلجراءات الديوانية خاصة في الهعابر الحدودية الياهة بكؿ هف هيناء رادسوهعبر راس جدير،
 تقميص آجاؿ إسداء هجهوعة هف الخدهات الديوانية وضبطيا، دراسة إحداث هكتب داخمي لمديوانة بقرهبالية يغطي نشاطو كؿ هف قرهبالية وسميهافوهنزؿ بوزلفة وتاكمسة وبني خبلد وبوعرقوب وذلؾ لتقريب الخدهات هف الهتعاهميف
اإلقتصادييف( .قرار وزير الهالية الهؤرخ في  1هارس ،)2016
هوحد بخصوص إنجاز عهميات تسريح البضائع الهوجية إلى
 إعتهاد دليؿ إجراءات ّهخازف وهساحات التسريح الديواني وهخازف وهساحات التصدير،

 تنظيـ إجراءات تصدير الفواضؿ الحديدية وغير الحديدية تحت نظاـ التحويؿ غيرالفعاؿ،
الهوردة تحت نظاـ القبوؿ الهؤقت والتي لـ تعد
 تبسيط إجراءات تسوية وضعية العربات ّصالحة لمجوالف،

 تهكيف الهسافريف هف خبلص هعموـ الطابع الجبائي الهوظؼ عمى إستخراج رخصالهوردة بصفة هؤقتة وهعموـ الطابع الجبائي الهوظؼ عمى التصريح
جوالف العربات ّ
بالعهمة ،بواسطة العهمة األجنبية لدى هصالح الديوانة،

 تبسيط إجراءات التوريد ودعـ البلهركزية عند اإلنتفاع باإلهتيازات الجبائية الههنوحة فيإطار األواهر الظرفية لسنة  2015والخاصة بتوريد بعض الهنتجات الفبلحية وهنتجات
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الصحة ،وذلؾ بهنح صبلحية إسناد
الصناعات الغذائية وبعض الهنتجات الهوجية لقطاع
ّ
اإلهتيازات الهذكورة إلى هكاتب التوريد عوضا عف هكتب اإلهتيازات الجبائية،

 تكميؼ الهكاتب الديوانية بإستغبلؿ خدهة "إعفاء العربات غير الخاضعة إلجباريةالتسجيؿ" عوضا عف إدارة اإلحصائيات واإلعبلهية،
 تعويض الضهاف الهالي بالضهاف األدبي عند هنح نظاـ التصدير أو القبوؿ الهؤقت فيإطار التظاىرات الرياضية خاصة بالنسبة لمجاهعات الرياضية الهنظهة أو الهشاركة في
ىذه التظاىرات،
 تكميؼ الهكاتب الديوانية بتصحيح البيانات الهدرجة ببطاقات اإلرشاد الفنية وببطاقاتالتعيد الهتعمقة بتصاريح هكتتبة تحت نظاـ التحويؿ الفعاؿ دوف الهرور عبر إدارة النظـ
الديوانية،
الهسبؽ عند تصدير جهيع الهنتجات الفبلحية.
 إلغاء العهؿ بالترخيصّ

 دراسة التخفيض في هعاليـ الهكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع ذات الهكوثالهطوؿ بهيناء تونس – حمؽ الوادي -رادس( .قرار وزير الهالية ووزير النقؿ ووزير التجارة
الهؤرخ في  11أفريؿ .)2016
 دراسة توقيع بروتوكوؿ حوؿ تبادؿ الهعطيات بخصوص البضائع ووسائؿ النقؿ وهذكرةتفاىـ حوؿ تبادؿ الهعطيات اإلحصائية بخصوص التجارة الخارجية بيف اإلدارة العاهة
لمديوانة وهصالح الديوانة الفدرالية الروسية ،قصد تسريع تسريح البضائع التونسية في روسيا
(الرواؽ األخضر).
 إدراج توضيح اإلطار القانوني لصفة الهتعاهؿ االقتصادي (الفصؿ  74هف قانوف الهاليةالهؤسسات التي تستجيب إلى بعض
هبسطة إلى
ّ
لسنة  )2016وذلؾ بإسناد إجراءات ّ

تـ إسناد الصفة لػ  16شركة بتاريخ  02جواف .)2016
الشروط ( ّ
 تنشيط عهؿ أعواف الهكاتب الديوانية وفرؽ الهراقبة الديوانية لهقاوهة التيريب.اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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 إحكام المراقبة عمى الميدان:
 زيادة عدد الفرؽ الهنتشرة عمى الهيداف هف  47فرقة إلى  50فرقة برية. إحداث فرقة التدخؿ السريع لهعاضدة الفرؽ البرية عند الضرورة.طة اإلستخبلص بيرقمة ،وأخرى بوادي الزرقاء وىي بصدد
 إحداث فرقة قارة بهح ّاإلنجاز.
 -تهكيف كؿ الفرؽ البرية هف الولوج إلى هنظوهة "سند" عبر لوحات رقهية "

SINDA

."MOBILE
 تجييز السيارات التابعة لكافة الوحدات بجياز تعقب عف بعد "."GPS استعهاؿ أجيزة الكشؼ باألشعة الهتنقمة " "ZBVواألنياب هف طرؼ بعض الفرؽ البرية. إعادة انتشار الفرؽ الديوانية وذلؾ حسب أىهية نقاط الهراقبة وهسالؾ التيريب.بحث
كها يتـ العهؿ عمى تحسيف
التصرؼ في البضائع الهحجوزة لدى الهصالح الديوانية ّ
ّ

اإلباف وحث قباض الديوانة
قباض الديوانة عمى القياـ بعهميات البيع واإلحالة والتحطيـ في ّ
عمى الرفع هف نسؽ استخبلص الديوف الهثقمة القابمة لبلستخبلص وقطع آجاؿ التقادـ.
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 -3نتائج القدرة عمى األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة :2015
 .1.3تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة :2015
جدول عدد :1
تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  2015مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة
بمغت جهمة اإلعتهادات الهنجزة لبرناهج الديوانة بعنواف سنة  2015بػ  206188ألؼ دينا ار
هقابؿ  262682ألؼ دينار حسب تقديرات نفس السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بػ .% 78
الوحدة :ألؼ دينار
بيان النفقات

تقديرات 2015

(ق.م األصمي)

تقديرات 2015

(ق.م التكميمي)

إنجازات 2015

اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

()2

المبمغ ()1(-)2

نسبة اإلنجاز%
()1(/)2

182053

186295

193339

7044

% 104

التأجير العهوهي

160182

167 182

175110

7928

%104

وسائؿ الهصالح

21560

18792

18054

- 738-

%96

التدخؿ العهوهي

311
57567

311
76567

175
12849

- 138
- 63718

%56
% 17

57567

76567

12849

- 63718

%17

57567

76567

12849

- 63718

%17

()1
نفقات التصرف

نفقات التنمية
اإلستثمارات المباشرة
عمى الهيزانية
عمى القروض الخارجية
التمويل العمومي
عمى الهيزانية
عمى القروض الخارجية
صناديق خزينة
المجموع العام

239720
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رسم بياني عدد:2
مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية برنامج الديوانة لسنة 2015
التوزيع حسب طبيعة النفقة
200
180
160
140
120
100

تقدٌرات 2015

80

إنجازات 2015

60
40
20
0
اإلستثمارات
المباشرة

التموٌل العمومً

التدخل العمومً

وسائل المصالح

التأجٌر العمومً

 )1التأجير العمومي:

شيدت كمفة األجور خبلؿ سنة

 2015تطو ار بنسبة  ،%104ويرجع ىذا االرتفاع خاصة

إلقرار براهج الزيادات العاهة والخصوصية في األجور وكذلؾ لبلنتدابات والتسويات الهتعمقة
بحذؼ رتبتي (وكيؿ أعمى وهبلزـ أعمى) وادهاجيها بالرتبتيف الهواليتيف( هبلزـ ونقيب)،
باإلضافة إلى الزيادة في هنحة الهراقبة واالستخبلص.
 )2وسائل المصالح:

تـ إنجاز اإلعتهادات الهخصصة لوسائؿ الهصالح بعنواف  2015بنسبة  % 96وتعكس
ىذه النسبة توفؽ اإلدارة العاهة لمديوانة إلنجاز أغمبية براهجيا التي تـ رصد تنفيذىا خبلؿ

سنة .2015
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 )3اإلستثمارات المباشرة :

ال تعكس نسبة  % 17حمُمح ذٕفُز ٔفماخ اٌرُّٕح تؼٕىاْ سٕح  2015ورٌه ٌإلػرثاساخ اٌراٌُح:
 تهت دراسة جهيع الهشاريع الهرسهة بقانوف الهالية وقانوف الهالية التكهيمي العنواف

الثاني لسنة  2015بهساعدة إدارة البناءات بو ازرة الهالية وتـ اإلتفاؽ عمى إرجاء تنفيذ
بعض الهشاريع خبلؿ السنة الهالية الهوالية ،عمى غرار هشروع تركيز نظاـ هراقبة

الحدود بأجيزة الرادار ،عمها واف اإلعتهادات التي تـ رصدىا ليذا الهشروع تقدر بػ:

 3 200أ.د

 تـ إنجاز كؿ الهشاريع الهدرجة ضهف هيزانية

 2015خبلؿ السنة الهالية 2015

وتقدهت هراحؿ اإلنجاز بالنسبة لبعض الصفقات إلى غاية هرحمة تسميـ الهعدات غير

أف آجاؿ تنفيذ الصفقة التي تتراوح هف (  )08أشير إلى (  )12شير بالنسبة لبعض
الهعدات هثؿ أجيزة الكشؼ باألشعة ترحؿ خبلص ىذه الصفقة خبلؿ السنة الهالية

الهوالية أي سنة  ،2016وبها أف اإلعتهادات الهرصودة ليذه الهعدات لـ تصرؼ

خبلؿ سنة  ،2015يتبيف حسب هنظوهة " أدب" أف ىذه الهشاريع لـ تنجز خبلؿ

السنة الهالية  2015بينها ىي في الواقع في هراحؿ هتقدهة هف اإلنجاز خبلؿ نفس

ىذه السنة.

لذلؾ ،فإف النسبة العاهة لئلنجازات هقارنة بالتقديرات لنفقات التنهية بالنسبة لمسنة الهالية
 2015والهقدرة بػ %64 :ال ذؼىس حمُمح اإلٔجاصاخ اٌفؼٍُح اٌرٍ ذّد خالي سٕح 2015
وهٍ ذرجاوص هزٖ إٌسثح.
 -2.3تقديم لنتائج القدرة عمى األداء لسنة  2015وتحميميا:
 - 1.2.3اليدف  : 1.0.1تسييل عمميات التسريح الديواني لمبضائع:

إف الديوانة  ،كإدارة خدهات  ،هكمّفة بتسييؿ الهبادالت التجارية عمى الصعيد
تقديم اليدفّ :
الدولي ،وىي همزهة بهسايرة هتطمبات ىذه التحديات وذلؾ بضهاف تبسيط اإلجراءات الديوانية
وسرعتيا وتأهينيا والعهؿ عمى خمؽ عبلقات شراكة هع الهؤسسات العاهمة في هيداف التجارة
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الهقدهة والثقة بيذه الهؤسسات هها يجعميا
الدولية باالعتهاد عمى هبدأي شخصنة الخدهات ّ
هطالبة بتعديؿ هستوى الهراقبة حسب جدية الهخاطر.
هف بيف التسييبلت وتبسيط اإلجراءات عمى هستوى هصالح الديوانة ،نذكر:
 -التسييبلت الهقدهة لؤلطراؼ االقتصادية.

 تقميص عدد الوثائؽ وتبسيط اإلجراءات وذلؾ لػ: اختصار اآلجاؿ،
 تخفيض الكمفة،

 التقميؿ أو تفادي التنقؿ،
 جعؿ الهؤسسة أكثر تنافسية وذلؾ بإسنادىا صفة الهتعاهؿ االقتصادي

هدة هكوث البضائع
الهعتهد ،وجعؿ اإلجراءات الديوانية الهادية وتخفيض ّ
في الهواني والهطارات وتنهية إدارة خدهات ترتكز عمى نوعية الخدهات

النتائج:

الهقدهة وعمى الثقة الهبنية هع األطراؼ االقتصادية.
ّ

اليدف  :1.0.1تسييل عمميات التسريح الديواني لمبضائع
يؤشزاخ لُض
األداء

انًؤشز
 : 1.1.0.1يعذل
آجال انتظزَخ
انهذف  :1.0.1انذَىاٍَ
تظهُم عًهُاخ نهثعائع
انتظزَخ
انًؤشز2.1.0.1
 :عذد انًتعايهٍُ
انذَىاٍَ
االلتصادٍَُ
نهثعائع
انًعتًذٍَ
انًؤشز3.1.0.1
َ :ظثح اليادَح
اإلجزاءاخ
انذَىاَُح
انًؤشز
 : 4.1.0.1عذد
انخذياخ عهً
يىلع انىاب

ودذج
انًؤشز

تمذَزاخ
2014

إَجاساخ
2014

َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2014

تمذَزاخ
2015
قو

تمذَزاخ
2015
( ق و خ)

إَجاساخ
2015

َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
)%( 2015

َىَ

0.55

0.76

72

0.45

0.75

0.75

100

ػذد

20

09

45

20

09

09

100

ٔسثح

32

30

93.7

35

32

29.26

97.5

ػذد

30

17

56

35

20

17

85
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رسـ بياني عدد  :3هقارنة بيف تقديرات وانجازات هؤشرات قيس األداء الخاصة باليدؼ
 1.0.1لسنة 2015
29,26

17

32

20
9

9
0,75

المؤشر  : 4.1.0.1عدد الخدمات
على موقع الواب

المؤشر : 3.1.0.1نسبة المادٌة
اإلجراءات الدٌوانٌة
إنجازات 2015

المؤشر : 2.1.0.1عدد المتعاملٌن
االقتصادٌٌن المعتمدٌن

0,75

المؤشر  : 1.1.0.1معدل آجال
التسرٌح الدٌوانً للبضائع

تقدٌرات 2015

 -2.2.3اليدف  :2.0.1مكافحة الغش التجاري والتيريب وتحسين المراقبة :

غش
تقديم اليدف :ساىـ نسؽ الهبادالت التجارية عبر العالـ في ظيور إشكاؿ وتقنيات ّ
الغش
وتيريب جديدة ،هها دفع إدارة الديوانة إلى تطوير وسائؿ عهميا في هجاؿ هكافحة ّ
والتيريب وذلؾ بػ:

 زيادة هراقبة الطرقات وتأهيف التنسيؽ بيف وحدات الهراقبة. -تحسيف طرؽ استيداؼ الحاويات والهجرورات.

 تحسيف توزيع هصالح الهراقبة عمى الهيداف هع االستغبلؿ األهثؿ لؤلجيزةوالهعدات ذات التقنية العالية ( أجيزة األشعة الهتنّقمة وسندا هوبيؿ هثبل).
 -تدعيـ تواجد إدارة الديوانة عمى شبكة اإلنترنات والتنسيؽ والتعاوف هع الهصالح

بالتصرؼ في هواقع البيع
واإلدارات األخرى وعقد إتفاقيات تعاوف هع شركات تعنى
ّ
عبر اإلنترنات.

هستهرة ورسكمتيـ
 تدعيـ قدرة أعواف الديوانة وتشريكيـ الفعاؿ في دورات تكوينيةّ
التطورات الحاصمة في العالـ خاصة في
سواء بالداخؿ أو بالخارج ليواكبو عف قرب
ّ
هجاؿ هكافحة الغش التجاري والتيريب.
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ها فتأت إدارة الديوانة تولى أىهية كبرى لهكافحة الغش التجاري والتيريب وهزيد التصدي

 )...والبضائع

الهخدرة والهقمّدة وكذلؾ البضائع الهختصة بيا الدولة (تبغ ،كحوؿ
لمهواد
ّ
الخاضعة لقاعدة إثبات الهصدر والعهؿ عمى الترفيع هف عدد الهحاضر في خصوص
الهخالفات التجارية (التصريح الهغموط في نوع البضاعة – التصريح الهغموط في قيهة

البضاعة – التصريح الهغموط في أصؿ البضاعة هنشأ البضاعة – التوريد بدوف إعبلـ )...
ـ ها

وبصفة عاهة دعـ الهراقبة الديوانية الهتعّمقة بوجوب التصريح (عند التوريد والتصدير)

نجر عنو إرتفاع اؿهخالفات اؿتجارية واؿصرفية.
يّ
النتائج:

اليدف  :2.0.1مكافحة الغش التجاري والتيريب وتحسين المراقبة

مؤشرات قيس األداء

اليدف

2.0.1

وحدة

المؤشر

تقديرات

2014

انجازات
2014

نسبة االنجازات

تقديرات

تقديرات

بالتقديرات

(ق م)

(ق م ت)

مقارنة

2014

:

المؤشر :1.2.0.1عدد

2015

67000

مكافحة الغش

المحاضر لمحد من الغش

عدد

66000

53867

والتيريب

المؤشر : 2.2.0.1عدد

عدد

7100

13490

190

7455

المراقبة

المؤشر : 3.2.0.1نسبة

نسبة

80

46.6

54

82

التجاري

وتحسين

المحاضر لمحد من التيريب

التواجد الفعمي لوحدات

2015

مقارنة

بالتقديرات

)%( 2015

82

التجاري

2015

انجازات

نسبة

االنجازات

55000

64642

117

14000

14931

106

48

54.04

112

المراقبة

رسم بياني عدد : 4مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة باليدف
 2.0.1لسنة 2015

64642

14931
54,04

55000

14000

48

المؤشر : 3.2.0.1نسبة التواجد الفعلً المؤشر : 2.2.0.1عدد المحاضر للحد من المؤشر : 1.2.0.1عدد المحاضر للحد من
الغش التجاري
التهرٌب
لوحدات المراقبة
إنجازات 2015

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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التصرف في المحجوز:
 - 3.2.3اليدف  : 3.0.1تحسين
ّ

لمغش التجاري والتيريب ،تقوـ هكاتب الديوانة ووحدات
تقديم اليدف :في إطار هكافحتيا ّ

ينجر عنو عهميات حجز
الهراقبة بهعاينة ورفع الهخالفات والجنح الديوانية الهتعّمقة بيا هها ّ

لمبضائع وفي بعض الحاالت لو

الغش التجاري أو التيريب.
تـ استعهاليا في عهميات ّ
سائؿ النقؿ التي ّ
التصرؼ في الهحجوز ووضع تطبيقات
الهختصة في
ولبموغ ىذا اليدؼ تـ تنظيـ الهصالح
ّ
ّ

التصرؼ لمتهكف هف:
إعبلهية هبلئهة وتكميؼ أعواف هختصيف وأكفاء ليـ القدرة عمى حسف
ّ
التصرؼ،
 التخفيض في كمفة ونفقاتّ
 تحسيف وترفيع عائدات الخزينة، حهاية الهستيمؾ،التصرؼ في الفضاءات والهخازف الهعدة إليداع الهحجوز،
 حسفّ
 دعـ الهنظهات والجهعيات الخيرية ذات الطابع االجتهاعي.النتائج:
الهدف  : 3.0.1تحسين التصرف في المحجوز
مؤشرات قيس
األداء

المؤشر

تقديرات

2014

انجازات

وحدة

عدد

300

641

2014

نسبة االنجازات
مقارنة

بالتقديرات

تقديرات

2015

تقديرات

2015

انجازات
2015

(ق م ت)

2014

اليدف

المؤشر

:1.3.0.1

:3.0.1

عدد البيوعات

التصرؼ في
ّ
الهحجوز

تحسيف

213

نسبة االنجازات
مقارنة

بالتقديرات

)%( 2015
350

650

791

122

بالمزاد العمني

المؤشر:2.3.0.1

عدد

550

553

100

560

560

640

114

المؤشر:3.3.0.1

عدد

85

273

320

90

280

191

68

عدد اإلحاالت
عدد محاضر

اإلتالف

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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رسم بياني عدد  :5مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة باليدف
 3.0.1لسنة 2015

791
640

650
560

280
90
المؤشر : 3.3.0.1عدد محاضر اإلتالف

المؤشر : 2.3.0.1عدد اإلحاالت

إنجازات 2015

المؤشر  :1.3.0.1عدد البٌوعات
بالمزاد العلنً

تقدٌرات 2015

 - 4.2.3اليدف  : 4.0.1تحسين نسبة إستخالص الديون المثقمة:
تقديم اليدف :إف اليدؼ هف تحسيف نسبة استخبلص الديوف الهثقمة الههكف تغطيتيا ىو
السعي إلى تحسيف الهردودية والحرص عمى جعؿ ىذه الديوف هصدر هداخيؿ لخزينة الدولة
ويتـ ذلؾ بػ:
ّ
 ترتيب وحفظ وتحسيف الهمفات الخاصة بالديوف الهثقمة،التتبع
 -حصر الديوف التي أوشكت عمى السقوط بهوجب التقادـ والقياـ بهباشرة إجراءات ّ

القاطعة لو،

 تأطير أعضاء خمية االستخبلص عمى هستوى القباضات واإلدارات الجيوية واإلدارةالعاهة وتكوينيـ وتأطيرىـ،
 تفعيؿ هصمحة التف ّقد باإلدارات الجيوية عبر القياـ بزيارات هيدانية بتكميؼ هف الهديرالجيوي قصد اإلطبلع عمى سير أعهاؿ خبليا االستخبلص وهتابعة نشاطيا عبر تأطير
األعواف قصد إضفاء الهزيد هف النجاعة عمى عهمية االستخبلص،
 هواصمة أعهاؿ التتبع والتنفيذ إلى حيف االستخبلص.اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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النتائج :اليدف  :4.0.1تحسين نسبة استخالص الديون المثقمة
مؤشرات قيس األداء

وحدة

المؤشر

تقديرات

انجازات

0.03

0.01

2014

2014

نسبة االنجازات
مقارنة

بالتقديرات

تقديرات

2015

2014

اليدف :4.0.1

تحسين نسبة

استخالص

الديون المثقمة

ا

المؤشر :1.4.0.1
نسبة استخالص

الديون المثقمة الممكن

نسبة

33

0.04

تقديرات

2015

(ق م ت)
0.03

نسبة االنجازات

انجازات

مقارنة بالتقديرات

2015

)%( 2015
186

0.056

إستخالصيا

المؤشر:2.4.0.1
نسبة التصاريح

موضوع األذون بالرفع

0.3

نسبة

والتي لم يتم دفع

5.8

ال يهكف احتسابيا

ألف تقديرات 2014
ّ
غير ثابتة

5

0.2

91

5.49

األداءات المستوجبة
بشأنيا

رسم بياني عدد :6مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة باليدف
 4.0.1لسنة 2015

5,49

6

5

5
4
3
2
0,056

0,03

1
0

المؤشر : 2.4.0.1نسبة التصارٌح موضوع األذون بالرفع
والتً لم دفع األداءات المستوجبة بشأنها
إنجازات 2015
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تم تحقيقيا مقارنة بالتقديرات لسنة :2015
 .3.3تحميل وتفسير النتائج التي ّ
اليدف  :1.0.1تسييل عمميات التسريح الديواني لمبضائع



المؤشر  :1.1.0.1معدل آجال التسريح الديواني لمبضائع:

بمغ هعدؿ آجاؿ التسريح الديواني سنة  2015حوالي  0.75يوها وىي نفس اآلجاؿ حسب
التقديرات ( 0.75يوها) (الهشروع السنوي لمقدرة عمى األداء لسنة .)2015
وىذا الهعدؿ يضـ آجاؿ التسريح الديواني حسب الهسمؾ (أخضر ،برتقالي ،أحهر) وحسب
النظاـ الديواني (الوضع لبلستيبلؾ تحت النظاـ العاـ ،األنظهة التوقيفية ونظاـ العبور).
أف هعدؿ آجاؿ التسريح الديواني حسب الهسمؾ ىي قريبة هف الصفر بالنسبة
ّ
ويتبيف ّ

 3أياـ

لمهسمؾ األخضر وتقارب  0.67يوها بالنسبة لمهسمؾ البرتقالي وترتفع إلى حدود
بالنسبة لمهسمؾ األحهر.

أف آجاؿ تسريح البضائع الهوجية لمهسمؾ األحهر تؤثّر عمى الهعدؿ العاـ لذلؾ وجب
ّ
ويتبيف ّ
الحد هف التصاريح الهوجية ليذا الهسمؾ وىذا هرتبط بنجاعة هنظوهة االنتقائية
العهؿ عمى ّ

والذي دفع إلى هراجعة قواعدىا في اتجاه تركيز الهراقبة عمى العهميات ذات الخطورة
الهرتفعة دوف سواىا ،الشيء الذي شرع العهؿ عميو خبلؿ سنة .2015

أف هعدؿ آجاؿ التسريح الديواني حسب النظاـ الديواني يختمؼ حسب النظاـ
كها ّ
يتبيف ّ

هعدؿ
الديواني:
فالهعدؿ تحت نظاـ الوضع لبلستيبلؾ ال يزاؿ هرتفعا نسبيا ( 2.5يوها) أها ّ
ّ
آجاؿ التسريح الديواني تحت األنظهة التوقيفية ونظاـ العبور فيو هنخفض ( 0.2يوها).

وسيتـ التوجو إلى هتابعة هردودية الضباط الهتفقديف واعتهاد احتساب أجؿ التسريح لكؿ
ضابط عمى حدة لتحسيس الضباط لمضغط عمى اآلجاؿ.
وتجدر اإلشارة إلى وجود عواهؿ أخرى تؤثر عمى هعدؿ آجاؿ التسريح الديواني وىي خارجة
عف نطاؽ الديوانة وتعود أساسا إلى عدـ إحضار الحاويات لمهراقبة في الحيف هف طرؼ
الييكؿ الهكمؼ بذلؾ.
اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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المؤشر  :2.1.0.1عدد المتعاممين االقتصاديين المعتمدين:

عدد الهتعاهميف االقتصادييف الهعتهديف ىو  09هنذ سنة  2008وبقي في هستوى التقديرات
الهتحصمة عمى عبلهة
ال لمهؤسسات الصناعية
يتـ إسناد ىذا االهتياز إ ّ
( )09نظ ار ّ
ّ
ألنو ال ّ
أف الخمية الهكمفة بدراسة همفات طمب االنتفاع بصفة الهتعاهؿ االقتصادي
الجودة  ،ISOكها ّ
هفعمة.
الهعتهد ليست ّ



المؤشر  :3.1.0.1نسبة المادية اإلجراءات الديوانية:

نسبة الهادية اإلجراءات الديوانية الهتعمقة بالتسريح الديواني بمغت

 % 29.26هف

تـ إحصاؤىا وىي نسبة قريبة هف التقديرات (  )%32أي بنسبة إنجاز تساوي
اإلجراءات التي ّ
.% 97.5
المؤشر  :4.1.0.1عدد الخدمات عمى موقع الواب:
عدد الخدهات عمى هوقع الواب بمغ  17خدهة في حيف كانت التقديرات حوالي  20خدهة أي
بنسبة تساوي  % 85ويرجع ذلؾ إلى تعقد إجراءات إدراج خدهات جديدة عمى الواب.
اليدف  :2.0.1مكافحة الغش التجاري والتيريب وتحسين المراقبة


المؤشر  :1.2.0.1عدد المحاضر لمحد من الغش التجاري:

بمغ عدد الهحاضر لمحد هف الغش التجاري سنة  2015حوالي  64642هحض ار في حيف
تقدر بػ .% 117
أف التقديرات كانت بػ  55000هحضر أي بنسبة ّ
ّ

فاقت اإلنجازات التقديرات ويعود ذلؾ أساسا لمهجيود الهبذوؿ هف قبؿ الهكاتب الديوانية
الراجعة لئلدارات الجيوية.

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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المؤشر  :2.2.0.1عدد المحاضر لمحد من التيريب:



بمغ عدد الهحاضر لمحد هف التيريب سنة

أف
 2015حوالي  14931هحض ار في حيف ّ

التقديرات كانت  14000هحضر أي بنسبة .%106

اإلنجازات تجاوزت التقديرات وىذا يرجع لمهجيود الهبذوؿ هف قبؿ هصالح فرؽ الديوانة
لهقاوهة التيريب بالرغـ هف عدـ الته ّكف هف هضاعفة عدد الدوريات لمنقص الهسجؿ في
عدد األعواف بالفرؽ.
ويختمؼ األهر هف إدارة جيوية إلى أخرى فيناؾ إدارت جيوية حققت نتائج طيبة وادارات
جيوية لـ تحقؽ الهطموب ألسباب هختمفة هنيا تراجع عهميات التيريب بعد السيطرة النسبية
عمى هسالؾ التيريب هف طرؼ هختمؼ األسبلؾ النشيطة.


المؤشر  :3.2.0.1نسبة التواجد الفعمي لوحدات المراقبة:

بمغت نسبة التواجد الفعمي لوحدات الهراقبة الديوانية سنة  2015حوالي  % 54.04في حيف
أف التقديرات كانت بػ  % 48أي بنسبة إنجاز تقدر بػ .% 112
ّ

ويرجع ذلؾ إلى الجيد الهبذوؿ لمرفع هف عدد فرؽ الهراقبة رغـ وجود نقص في عدد أعواف
الدارجة الهخصصة لفرؽ الهراقبة.
الفرؽ الديوانية وفي عدد الوسائؿ ّ

ويبرز هجيود الديوانة لتحقيؽ اليدؼ الهنشود في هجاؿ هكافحة التيريب هف خبلؿ العهميات

النوعية التي تـ القياـ بيا (إحتساب القيهة وعدد التدخبلت حسب النوع).

إذ بمغ عدد العهميات النوعية (حسب نوع الهحجوز) 57 ،عهمية حجز بقيهة جهمية قدرت

بحوالي

 67ـ دينار هوزعة كاآلتي:

 -هرجاف 4 :عهميات حجز بقيهة تناىز  2.4ـ دينار،

 عهمة 11 :عهمية بقيهة تعادؿ حوالي  25.2ـ دينار بيف عهمة وطنية وأجنبية، -هخدرات 15 :عهمية بقيهة تفوؽ  28.6ـ دينار،

 ذىب وفضة وأحجار كريهة 5 :عهميات بقيهة تناىز  3.3ـ دينار، ألعاب نارية 4 :عهميات بقيهة تناىز  1.1ـ دينار،اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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 -سجائر وهعسؿ  4 :عهميات بقيهة تناىز  2.7ـ دينار،

 بنادؽ صيد وخراطيش 5 :عهميات بقيهة تناىز  141295أ دينار، -أدوية :عهمية بقيهة تناىز  22500أ دينار،

 هبلبس جاىزة وبضائع هختمفة 8 :عهميات بقيهة تناىز  3.4ـ دينار.التصرف في المحجوز
اليدف  :3.0.1تحسين
ّ


المؤشر  :1.3.0.1عدد البيوعات بالمزاد العمني:

بمغ عدد البيوعات بالهزاد العمني خبلؿ سنة

أف
 2015حوالي  791عهمية بيع في حيف ّ

التقديرات كانت  650عهمية أي بنسبة تساوي  ،% 121.7وىي نسبة فاقت التقديرات وىذا
هؤ ّشر عمى الهجيود الهبذوؿ لمقياـ بعهميات البيع وذلؾ بعد تركيز خبليا لئليداع والحجز
يسر عهميات إعداد قائهات
بعدد كبير هف هكاتب الديوانة ( جية تونس الكبرى) هها ّ
البضائع الهعدة لمبيع التخاذ القرار بصفة فورية.

ويرجع ىذا جزئيا إلى التنقيح الذي جاء بو الفصؿ  70هف قانوف الهالية لسنة  2016والذي
نقّح الفصؿ  269هف هجمة الديوانة في اتجاه التخفيض هف هدة اإليداع هف  120يوها إلى
 60يوها فقط ،إضافة إلى إهكانية بيع البضائع الهزحهة (

 )Encombrantesأو التي

يخشى تمفيا دوف أجؿ بترخيص هف الهحكهة الهختصة  ،كذلؾ الترفيع في قيهة البضائع التي
هها يسيّؿ عهميات التصرؼ في
تعتبر هتخّمى عنيا هف ألؼ دينار إلى خهسة آالؼ دينار ّ
البضائع الهحجوزة.



المؤشر  :2.3.0.1عدد اإلحاالت:

أف التقديرات كانت
بمغ عدد اإلحاالت خبلؿ سنة  2015حوالي  640عهمية إحالة في حيف ّ

بػ  560عهمية أي بنسبة تساوي حوالي  % 114وىي نسبة جيدة بعد الهجيود الهبذوؿ
لجعؿ الهصالح الهنتفعة باإلحاالت لرفع البضائع دوف تأخير بعد تركيز خبليا لئليداع
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يسر عهميات إعداد قائهات
والحجز بعدد كبير هف هكاتب الديوانة جية تونس الكبرى هها ّ
البضائع الهعدة لئلحالة التخاذ القرار بصفة فورية.



المؤشر  :3.3.0.1عدد محاضر اإلتالف:

بمغ عدد هحاضر اإلتبلؼ خبلؿ سنة

أف
 2014حوالي  191عهمية إتبلؼ في حيف ّ

التقديرات كانت بػ  280أي بنسبة تساوي  % 68وىي نسبة أقؿ هف التقديرات نظ ار لوجود
بعض الصعوبات في الحصوؿ عمى التراخيص البلزهة لئلتبلؼ هف الهصالح الهعنية ( و ازرة
العدؿ ،و ازرة الصحة ،و ازرة الداخمية )....،ونظ ار كذلؾ الرتفاع عدد عهميات البيع واإلحالة
هها يقّمص هف عدد عهميات اإلتبلؼ التي تحاوؿ اإلدارة تفادييا قدر الهستطاع.
اليدف  :4.0.1تحسين نسبة استخالص الديون المثقمة الممكن إستخالصيا


المؤشر  :1.4.0.1نسبة استخالص الديون المثقمة الممكن إستخالصيا:

بمغت نسبة استخبلص الديوف الهثقمة حوالي

أف التقديرات كانت
 % 0.056في حيف ّ

تـ بذلو رغـ
بحوالي  %0.03أي بفارؽ  % 186ويعود ذلؾ إلى الهجيود الخاص الذي ّ
صعوبة هيهة استخبلص الديوف الهثقمة في بعض الهناطؽ الجغرافية الحساسة.


المؤشر  :2.4.0.1نسبة التصاريح موضوع األذون بالرفع والتي لم يتم دفع

األداءات المستوجبة بشأنيا :
بمغت نسبة التصاريح هوضوع األذوف بالرفع والتي لـ يتـ دفع األداءات الهستوجبة بشأنيا
أف التقديرات كانت حوالي  %5أي بنسبة تساوي  % 91وىو ها
حوالي  %5.49في حيف ّ
يعني العهؿ عمى هزيد الضغط عمى ىذه النسبة نحو التخفيض فييا.
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 - 4التوجيات المستقبمية لتحسين األداء:
الهسجمة بيف القيـ الهنشودة والنتائج الهحققة عمى هستوى بعض هؤشرات
قصد تدارؾ الفوارؽ
ّ

تـ وضع برناهج لجهمة هف اإلجراءات والتدابير التي ته ّكف هف تبلفي ىذه
قيس األداءّ ،
الفوارؽ وتحسيف األداء:
التصرؼ،
 إرساء حوارّ

 هواصمة إصبلح الهعاليـ الديوانية والهعموـ عمى اإلستيبلؾ الذي تـ الشروع فييهاخبلؿ سنة ( 2015قانوف الهالية ،)2016
 هواصمة تبسيط إجراءات التوريد، هراجعة الهنظوهة الترتيبية لبعض القطاعات أو لبعض أنواع البضائع والتي ثبت أنياتغذي تيارات التيريب،
 وضع نظاـ هعموهاتي جديد، تبسيط وتأهيف اإلجراءات الديوانية بالهوانئ، إعادة تنظيـ هصالح الديوانة (هراجعة التنظيـ اإلداري وتعزيز انتشار الحرس الديوانيوتطوير هنظوهة الحوكهة والنيوض بهنظوهة التكويف والرسكمة)
 تدعيـ اإلهكانيات سواء تعمقت بالبنية التحتية أو بالتجييزات أو بالوسائؿ.كها سيتـ في إطار برناهج تعصير الديوانة التركيز عمى تفعيؿ ىذه

اؿخمية الهكمفة بدراسة

همفات طمب اإلنتفاع بصفة الهتعاهؿ اإلقتصادي وذلؾ بغاية تقديـ تسييبلت أكثر لمهتعاهميف
االقتصادييف رغـ عدـ التنصيص عمى ىذا اإلجراء في هجمة الديوانة وقد بدأ فعميا هنذ بداية
سنة  2016إعادة تفعيؿ خمية دراسة همفات " الهتعاهؿ االقتصادي الهعتهد" واعداد النص
الهنقح لهجمة الديوانة لمتنصيص عمى "الهتعاهؿ االقتصادي الهعتهد".
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برنامج الجباية
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تقديم رئيس البرنامج ( المسؤول عن البرنامج ):
ئيس بؿرناهج اؿجباية إلى غاية شير
تـ تكميؼ السيد رياض القروي الهدير العاـ لآلداءات ر ا
هاي .2016
 -1التقديم العام لبرنامج الجباية واستراتيجيتو:
 .1.1التعريف بالبرنامج وىيكمتو وميامو:
 -1.1.1تعريف البرنامج
يتعيد برناهج الجباية برسـ السياية الجبائية وبهراقبة حسف تطبيقيا عبلوة عف رسـ وتنفيذ
سياسة اإلهتيازات الجبائية الهالية في إتجاه تحقيؽ األىداؼ اإلقتصادية واإلجتهاعية لمدولة.
تنضوي الثبلث إدارات اآلتي ذكرىا تحت ىذا البرناهج:


العامة لمدراسات والتشريع الجبائي:
اإلدارة
ّ

الجبائية
العاهة لمدراسات والتشريع الجبائي أحد الفاعميف في رسـ وتنفيذ السياسة
ّ
ّ
تعد اإلدارة ّ

الجبائية قصد رصد حاجيات
خاصة بإعداد الدراسات الهتعمّقة بالهنظوهة
إبعتبارىا هكمّفة
ّ
ّ

الجبائية الهرسوهة واعداد هشاريع
تطويرىا وهبلءهتيا هع هتطمّبات التنهية وأىداؼ السياسة
ّ

الجبائية وشرحيا ونشرىا عمى هستوى الهصالح
تيبية ذات الصبغة
ّ
يعية والتر ّ
النصوص التشر ّ

التطبيقية لمتشريع الجبائي واإلسياـ
اإلدارّية والعهوـ فضبل عف السير عمى تذليؿ الصعوبات
ّ

الجبائية.
الهادة
في تحديث الجباية وتكويف األعواف والقضاة في ّ
ّ


الجبائية والمالية:
العامة لالمتيازات
اإلدارة
ّ
ّ

اإلدارة العاهة لبلهتيازات الجبائية والهالية هكمفة خاصة بإعداد هشاريع النصوص الهتعمقة
باالهتيازات الجبائية والهالية والهشاركة في دراسة النصوص وتنفيذ اإلجراءات الخاصة
بالنيوض باالستثهار والهبادرة الخاصة واعداد الدراسات الهتعمقة باالهتيازات الجبائية والهالية
قصد تطوير هنظوهة هنح الحوافز وهبلءهتيا هع أىداؼ التنهية االقتصادية واالجتهاعية.
ىذا كها تساىـ اإلدارة العاهة لبلهتيازات الجبائية والهالية في تصور ودراسة اإلجراءات
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واإلصبلحات الراهية لهعاضدة هسيرة االنفتاح االقتصادي في الهجاالت الراجعة بالنظر لو ازرة
الهالية.


العامة لألداءات:
اإلدارة
ّ

العاهة لؤلداءات:
هف أبرز هشهوالت هصالح اإلدارة ّ
-

تطبيؽ النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الجبائية وهراقبة قاعدة األداءات

والهعاليـ والضرائب واألتاوي وغيرىا هف الهوارد الجبائية الخاضعة ألحكاـ هجمة الحقوؽ
واإلجراءات الجبائية،
-

اإلجابة عمى عرائض الهطالبيف باألداء واعادة النظر في الهبالغ الهوظفة بهوجب

ق اررات التوظيؼ،
-

هتابعة النزاع الهتعمؽ بأساس األداء والنزاع الجبائي الجزائي،

-

تحديد أىداؼ الهراقبة الجبائية وهتابعة نشاط الهصالح الخارجية وتنسيؽ أعهاليا،

-

وضع نظاـ هعموهات يهكف هف االطبلع عمى الهعطيات ذات الطابع الجبائي

وتحميميا واستغبلليا التخاذ القرار الهناسب،
-

إرساء هنظوهة الجودة والسير عمى تعهيهيا،

-

السير عمى نشر الهعموهة الجبائية وارشاد الهطالبيف باألداء وهساندتيـ.

 -2.1.1خارطة البرنامج:
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 .2.1تقديم إستراتجية البرنامج:
تعيدت إدارة الجباية خبلؿ العشرية األخيرة بتنفيذ عدة هشاريع إلصبلح الهنظوهة التشريعية
الجباية أو إلعادة تنظيـ وضبط هشهوالت هصالحيا اإلدارية .أبرزىا:
 تنقيح هجمة الحقوؽ واإلجراءات الجبائية التي أقرت العديد هف الضهاناتالتشريعية لفائدة الهطالبيف باألداء في إطار الهراقبة الجبائية إلى جانب إرساء هبدأ
التقاضي عمى درجتيف في نزاع األساس وذلؾ بهزيد دعـ ضهانات الهطالب باألداء
ودعـ قواعد الشفافية،
 اعتهاد وسائؿ االتصاؿ الحديثة لتيسير القياـ بالواجب الجبائي. تنقيح األهر الهتعمؽ بتنظيـ و ازرة الهالية في هناسبات هتتالية لمرفع هف هردوديةهصالح الجباية.
إال أنو ورغـ ايجابية ىذه اإلصبلحات تبيف أنيا غير كافيو لبلستجابة لبلنتظارات عمى
هستوى إرساء العدالة الجبائية وتعبئة هوارد هيزانية الدولة لرفع التحديات االقتصادية
واالجتهاعية.
ئيسية إلستراتيجية برناهج الجباية تتهثؿ في:
وعمى ىذا األساس فاف الهحاور الر ّ
 -هراجعة شاهمة لمنظاـ الجبائي.

 تعزيز الثقة وتقريب اإلدارة هف الهواطف وارساء ثقافة جبائية حضارية. حهؿ الهطالب باألداء عمى االلتزاـ بواجبو الجبائي. هكافحة التيرب الجبائي. تركيز إدارة عصرية وشفافة. .3.1أىداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج:
تتهثؿ أىداؼ البرناهج في:
 .1تحسيف هستوى جودة إسداء الخدهات.
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 .2الحد هف ظاىرة التيرب الجبائي.
 .3ترشيد تدخبلت هصالح الهراقبة والرفع هف هرد وديتيا.

األهداف

انهذف  :1.0.2تذظٍُ يظتىي
جىدج إطذاء انخذياخ.

المؤشرات:
اٌّؤشش ٔ :1.1.0.2سثح األجىتح اٌّؤجٍح ِٓ لثً ِشوض
اإلسشاد اٌجثائٍ ػٓ تؼذ ػًٍ ِطاٌة إسشاداخ اٌّىاغُٕٓ .
اٌّؤشش ِ :2.1.0.2ؼذي آجاي اٌشد ػًٍ ػشائط اٌّطاٌثُٓ
تاألداء.
اٌّؤشش ٔ :3.1.0.2سثح اٌشد ػًٍ ِطاٌة إسجاع فائط األداء
ػًٍ اٌمُّح اٌّعافح فٍ اِجاي.

انهذف  :2.0.2انذذ يٍ ظاهزج
انتهزب انجثائٍ.

اٌّؤشش  :1.2.0.2ػذد ٔماغ ذشاجغ ٔسة اإلغفاالخ تؼذ ذذخً
ِصاٌح اٌجثائُح.
اٌّؤشش  :2.2.0.2ػذد ِؼإَاخ اٌّخاٌفاخ اٌجثائُح اٌجضائُح .
اٌّؤشش  :3.2.0.2ػذد ػٍُّاخ اٌّشاجؼح اٌجثائُح.

انهذف  :3.0.2رفع يزدودَح
تذخالخ يصانخ انًزالثح

اٌّؤشش ِ :1.3.0.2شدودَح اٌّشالثح اٌجثائُح.
اٌّؤشش ٔ :2.3.0.2سثح اٌذفغ تاٌحاضس ِٓ ِشدود اٌصٍح.
اٌّؤشش ٔ :3.2.0.3سثح اٌّصادلح ػًٍ ِسرىي اٌّحاوُ
االترذائُح ػًٍ اٌّثاٌغ اٌّعّٕح بلشاساخ اٌرىظُف اإلجثاسٌ
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 -2تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج:

 -1-2أىم اإلصالحات اإلستراتيجية التي تم تحقيقيا والتي ليا عالقة مباشرة
بالبرنامج:

تضهف قانوف الهالية األصمي والتكهيمي لسنة  2015جهمة هف اإلجراءات تساىـ في دعـ
األىداؼ اإلستراتيجية لبرناهج الجباية وتندرج في إطار:
 إجراءات لدعم القدرة التنافسية لممؤسسات وتمويل االستثمار ودفع التشغيل:
 التخفيض في نسبة الخصـ الهستوجبة عمى الهبالغ الهتأتية هف عهميات
التصدير
 السهاح لمهؤسسات الهصدرة كميا ببيع جزء هف إنتاجيا بالسوؽ الهحمية خبلؿ
سنة 2015
 اعتهاد تاريخ بدء اإلستيبلكات بالنسبة إلى هحطات الياتؼ الجواؿ ابتداءا هف
تاريخ تسمـ هحضر القبوؿ التقني النيائي لمهحطات الهذكورة.
 إجراءات لمواصمة اإلصالح الجبائي وتوسيع قاعدة األداء وتحسين استخالصو:
 توسيع هيداف تطبيؽ الضريبة عمى الشركات ليشهؿ الجهعيات،
 توسيع الخصـ هف الهورد التحرري الهستوجب عمى الهنشآت الدائهة
لمهؤسسات األجنبية،
 تنسيؽ جباية العصائر والهشروبات بإخضاع عصير الغبلؿ بجهيع أنواعو
لمعهوـ عمى اإلستيبلؾ،
 هواصمة إستخبلص الهساىهة اإلستثنائية الظرفية بالنسبة إلى األشخاص
الذيف لـ يشهميـ قانوف الهالية التكهيمي لسنة ،2014
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 إخضاع ىبات األهبلؾ بيف األسبلؼ واألعقاب وبيف األزواج لهعموـ التسجيؿ
الهستوجب عمى التركات،
 تحسيف طرؽ استخبلص هعاليـ التسجيؿ الهستوجبة عمى عقود صفقات
الهؤسسات والهنشآت العهوهية،
 هبلئهة النظاـ الجبائي لمهوزعيف الناشطيف في هيداف االتصاالت هع
خصوصية القطاع.
 إجراءات لدعم ضمانات المطالبين باألداء وقواعد الشفافية:
 دعـ ضهانات الهطالبيف باألداء أثناء عهميات الهراجعة الجبائية وعند هناقشة
نتائجيا،
 تيسير تبادؿ الهعموهات في إطار االتفاقيات الدولية،
 هزيد توضيح إجراءات توظيؼ بعض الهخالفات اإلدارية،
 تقميص هجاؿ تطبيؽ العقوبات الجزائية،
 إرساء إهكانية دفع هعموـ الطابع الجبائي الهستوجب بعنواف السفر إلى الخارج
عف كؿ سنة هدنية وضبطو بصفة تقديرية بػ 1000دينار،
 -2-2أىم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بيا لتحقيق أىداف
البرنامج
خاصة عمى:
إرتكز عهؿ برناهج الجباية خبلؿ سنة 2015
ّ

بالنسبة لتحسين الخدمات المسداة لفائدة المطالبين باألداء


في إطار تركيز نظام الجودة بمكاتب مراقبة األداءات

 ،تحصمت اإلدارة العاهة

لؤلداءات عمى شيادة الهطابقة لمهواصفات العالهية "ايزو  "2008 : 9001بػ (  )10هكاتب
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هراقبة األداءات  1هوزعة عمى  6هراكز جيوية بتاريخ  2015/07/15هسمهة هف طرؼ
هؤسسة ". "VERITAS


في إطار التواصل مع المطالبين باألداء  ,قاهت اإلدارة العاهة لؤلداءات خبلؿ سنة

 2015بػ:
 تعزيز حضورىا بوسائؿ اإلعبلـ ونشر هقاالت تثقيفية ببعض الهجبلت اإلخباريةاإللكترونية،
 تأهيف و تقديـ هداخبلت هع هكونات الهجتهع الهدني، الهشاركة في التظاىرات االقتصادية، إصدار وتوزيع هجهوعة هف الهطويات الهتعمقة بالهسائؿ الجبائية، إصدار هجهوعة هف األدلة الهتعمقة بالهادة الجبائية (الضريبة عمى دخؿاألشخاص الطبيعييف ،الضريبة عمى الشركات ،تحديد النتيجة الجبائية انطبلقا هف
النتيجة الهحاسبية ،إجراءات التسجيؿ ،إجراءات النزاع الجبائي )...وىي أدلة
هبسطة لهختمؼ الهواضيع الجبائية تـ توزيعيا عمى الهطالبيف باألداء،
 تقديـ دروس تحسيسية لفائدة تبلهيذ الهدارس االبتدائية في عدد هف الواليات .وقدأهنيا إطارات هف اإلدارة العاهة لؤلداءات حوالي 3500
انتفع بيذه الدروس التي ّ

تمهيذا.


في إطار تبسيط اإلجراءات اإلدارية المنظمة لقطاع األعمال انطمقت هصالح و ازرة

الهالية في برناهج لتبسيط اإلجراءات الجبائية والديوانية وذلؾ هنذ سنة .2011
وقد تـ إلى هوفى سنة  2015إلغاء  6إجراءات هف جهمة  11وتبسيط  82إجراء هف جهمة
.105
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ومزيد

في إطار التعرف عمى تطمعات وانتظارات المتعاممين مع مصالح المراقبة

التفاعل هعيـ تـ وضع استهارة سبر آراء الهتعاهميف هع هكاتب هراقبة األداءات عمى هوقع
تبيف أف
واب و ازرة الهالية بيدؼ قيس درجة رضائيـ عمى جودة الخدهات الهقدهة إالّ أنو ّ

هها أحاؿ إستغبلؿ نتائجيا.
نسبة تعهير اإلستهارة كانت ضعيفة جدا ّ
بالنسبة لمقاومة ظاىرة التيرب الجبائي


في إطار إحداث وحدة تعنى باألبحاث الجبائية ومقاومة التحيل والتيرب الجبائي ،

تـ بعث النواة األولى ليذه الوحدة تضـ

 5إطارات هف وحدة الهراقبة الوطنية واألبحاث

الجبائية.


التحيل
في إطار تعزيز التعاون الدولي في ميدان تبادل المعمومات ومقاومة
التيرب و ّ
ّ

الجبائي ،إنضهت الدولة التونسية إلى الهنتدى الدولي لمشفافية وتبادؿ الهعموهات ألغراض
جبائية بتاريخ  17أفريؿ  ،2012وىي تخضع كسائر األعضاء إلى تقييـ هف قبؿ لجنة
النظراء لتحديد هدى التزاهيا بالهعايير الدولية لتبادؿ الهعموهات ،وذلؾ خبلؿ هرحمتيف:
ّ

 المرحمة األولى :تتعّمؽ بتقييـ اإلطار القانوني والتشريعي الجاري بو العهؿ بالدولة
التونسية لضهاف الشفافية وتبادؿ الهعموهات.
 المرحمة الثانية  :تتعمؽ بالتقييـ والتأكد هف هدى التزاـ الدولة التونسية بالتطبيؽ
الفعمي لمهعايير الدولية الهذكورة في هجاؿ تبادؿ الهعموهات.

وبتاريخ  18ديسهبر  2015تولى فريؽ العهؿ الهتعيد بهيهة التقييـ هوافاة اإلدارة العاهة
لؤلداءات بهشروع التقرير النيائي هتضهنا تأىؿ الدولة التونسية الجتياز الهرحمة األولى هف
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التقييـ وذلؾ لهطابقة وهبلءهة إطارىا القانوني والتشريعي الجاري بو العهؿ لمهعايير الدولية
لضهاف الشفافية وتبادؿ الهعموهات،
-

بالنسبة لرفع مردودية تدخالت مصالح المراقبة:

في إطار تنهية قدرات أعواف الهراقبة تـ إعداد أدلة إجراءات وادراجيا بالقاعدة الوثائقية التي
تـ إثراؤىا هف ناحية أخرى بالفقو اإلداري (اإلجابات عمى العرائض).
 -3نتائج القدرة عمى األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة :2015
 .1.3تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:
بمغت جهمة اإلعتهادات الـ نجزة لبرناهج الجباية لسنة  2015ها قدره  119546أد
هقابؿ  116698أ د حسب تقديرات نفس السنة .أي بنسبة إنجاز قدرت بػ .% 102
وتـ توزيع جهمة ىذه اإلعتهادات كها يمي:
 نفقات التأجير 111891 :أ .د .بنسبة  %94هف جهمة إعتهادات البرناهج. نفقات وسائؿ الهصالح 5913 :أ .د .بنسبة  % 5هف جهمة إعتهادات البرناهج. -نفقات إستثهارات هباشرة1728 :أ .د .بنسبة  % 1هف جهمة إعتهادات البرناهج.
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جدول عدد  :1تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  2015مقارنة بالتقديرات
التوزيع حسب طبيعة النفقة
(إع انذفع)
انىدذج :أ.د

اإلَجاساخ يمارَح تانتّمذَزاخ
تُــــــــــــاٌ انُفماخ

تمذَزاخ (ق و األصهٍ)
2015

تمذَزاخ (ق و انتكًُهٍ) 2015
()1

إَجاساخ 2015
()2
انًثهغ

َظثح اإلَجاس %

()1( - )2

()1( /)2

110.250

111750

117818

6068

% 105

ذأجُش ػّىٍِ

103.740

106059

111891

5832

% 105

وسائً ِصاٌح

6.500

5681

5913

232

% 104

ذذخً ػّىٍِ

10

10

14

4

% 140

3948

4948

1728

- 3220

% 35

3948

4948

1728

- 3220

% 35

3948

4948

1728

َفماخ تصزف

َفماخ تًُُح
اطتثًاراخ يثاشزج
ػًٍ اٌُّضأُح
ػًٍ اٌمشوض اٌخاسجُح

-

-

-

-

-

تًىَم عًىيٍ

-

-

-

-

-

ػًٍ اٌُّضأُح

-

-

-

-

-

ػًٍ اٌمشوض اٌخاسجُح

-

-

-

-

-

صُادَك خشَُح

-

-

-

-

-

114198

116698

119546

2848

انًجًىع انعاو:
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رسم بياني عدد  :7مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية برنامج الجباية لسنة 2015
التوزيع حسب طبيعة النفقة (إع الدفع)

 .2.3تقديم لنتائج القدرة عمى األداء وتحميميا:
اليدف  :1.0.2تحسين مستوى جودة إسداء الخدمات
تقديم اليدف :
تتـ هتابعة تحقيؽ ىذا اليدؼ هف خبلؿ تقييـ جودة الخدهات الهسداة هف قبؿ هصالح الجباية
فيها يتعمؽ بػ:


جودة األجوبة عمى االستفسارات الياتفية لمهطالبيف باألداء هف قبؿ هصالح هركز

اإلرشاد الجبائي عف بعد .تيسير النفاذ والحصوؿ عمى الهعموهة الجبائية هف خبلؿ اإلسراع
في البت عمى استفسارات الهطالبيف باألداء هف قبؿ هصالح اإلدارة العاهة لمدراسات والتشريع
الجبائي؛


اإلسراع بالبت في هطالب استرجاع فائض األداء عمى القيهة الهضافة.
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النتائج:

اليدف : 1.0.2تحسين مستوى جودة إسداء الخدمات

الهدف : 1.0.2تذظٍُ يظتىي جىدج إطذاء انخذياخ

مؤشرات قٌس األداء

وحدة
المؤشر

تقدٌرات (ق
م التكمٌلً)
2014

إنجازات
2014

نسبة
اإلنجازات
مقارنة
بتقدٌرات
2014

تقدٌرات
( 2015ق م
األصلً)

تقدٌرات
( 2015ق م
التكمٌلً) () 1

إنجازات
) 2( 2015

نسبة اإلنجازات
مقارنة بالتقدٌرات

%
() 1( /) 2
مؤشر1.1.0.2
َظثح األجىتح انًؤجهح يٍ لثم يزكش اإلرشاد
انجثائٍ عٍ تعذ عهً يطانة إرشاداخ
انًىاغٍُُ

%

2.5

1.3

192

2.5

2.5

568

0.44

يؤشز2.1.0.2

معدل آجال الرد على
عرائض المطالبٌن
باألداء

بالنسبة لإلدارة
العامة للدراسات
والتشرٌع الجبائً

19
َىو

15

20

19

146

13

% 66

بالنسبة لإلدارة
العامة لإلمتٌازات
الجبائٌة والمالٌة

18

18

94

19

يؤشز3.1.0.2
%

65

42

65

60%

60%

132

79%

َظثح انزد عهً يطانة إرجاع فائط األداء
عهً انمًُح انًعافح فٍ اِجال

رسم بياني عدد  :8مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة
باليدف 1.0.2 :تحسين مستوى جودة إسداء الخدمات لسنة 2015
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اليدف :2.0.2الحد من ظاىرة التيرب الجبائي:
تقديم اليدف :
التيرب الجبائي وآثارىا
يهكف ىذا اليدؼ هف تقييـ نجاعة السياسة الهتوخاة لمحد هف ظاىرة ّ
في دفع الهطالبيف باألداء إلحتراـ واجباتيـ الجبائية.

انهذف :2.0.2انذذ يٍ ظاهزج انتهزب انجثائٍ.

جدول عدد  :3اليدف  2.0.2الحد من ظاىرة التيرب الجبائي.
مؤشرات قٌس األداء

يؤشز 1.2.0.2
عدد َماغ تزاجع
َظة اإلغفاالخ تعذ
تذخم يصانخ انجثاَح
يؤشز 2.2.0.2عذد
يعاَُاخ اليخانفاخ
الجشائُح
انجثائُح
انًعاَُح
يؤشز 3.2.0.2عذد
عًهُاخ انًزاجعح
انجثائُح

تقدٌرات (ق م
وحدة
التكمٌلً)
المؤشر
2014

إنجازات
2014

نسبة
نسبة
اإلنجازات
تقدٌرات
اإلنجازات تقدٌرات
إنجازات
مقارنة
مقارنة (2015ق م (2015ق م
)2(2015
بالتقدٌرات
بتقدٌرات األصلً) التكمٌلً) ()1
()1( /)2
2014

َمطح

11,0

15,7

عذد

25.000

33.154

132,6

14.000

13.376

95,5

عذد

14,7

77,5

16,0

16,0

12.4

35.000

35.000

80.596

230,2

16.000

16.000

17.000

106,2

رسم بياني عدد  :9مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة
باليدف  : 2.0.2الحد من ظاىرة التيرب الجبائي لسنة 2015

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

55

اليدف  :3.0.2رفع مردودية تدخالت مصالح المراقبة
تقديم اليدف :
يهكف ىذا اليدؼ هف الوقوؼ عمى هدى نجاعة السياسة الهتوخاة في توجيو تدخبلت هصالح
الجبائية
الجبائية نحو القطاعات واألنشطة والهطالبيف باألداء الذيف لـ تبمغ هساىهتيـ
الهراقبة
ّ
ّ

أىهية وحجـ نشاطيـ.
الهستوى الهطموب بالهقارنة هع ّ

الهدف 3.0.2رفع مردودٌة تدخالت مصالح المراقبة

جدول عدد  :4اليدف 3.0.2رفع مردودية تدخالت مصالح المراقبة

مؤشرات قٌس األداء

يؤشز 1.3.0.2مردودٌة
المراقبة الجبائٌة
يؤشز 2.3.0.2نسبة الدفع
بالحاضر من مردود الصلح

يؤشز 3.3.0.2نسبة المصادقة
على مستوى المحاكم االبتدائٌة
على المبالغ المضمنة بقرارات
التوظٌف اإلجباري

وحدة
المؤشر

تقدٌرات
(ق م
التكمٌلً)
2014

إنجازات
2014

نسبة
اإلنجازات
مقارنة
بتقدٌرات
2014

نسبة
اإلنجازات
تقدٌرات
تقدٌرات
إنجازات
مقارنة
(2015ق م (2015ق م
)2(2015
بالتقدٌرات
األصلً) التكمٌلً) ()1
())1( /)2

ملٌون
دٌنار

1.300

1.380

106,1

1400

1400

1407.7

100,6

%

47,0

50,6

107,7

50,0

50,0

35,1

70,2

%

55,0

72,3

131,4

75,0

75,0

63,2

رسم بياني عدد :10مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة
باليدف :3.0.2رفع مردودية تدخالت مصالح المراقبة
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84,2

تم تحقيقيا مقارنة بالتقديرات لسنة :2015
 .3.3تحميل وتفسير ال ّنتائج الّتي ّ
اليدف  : 1.0.2تحسين مستوى جودة إسداء الخدمات:


المؤشر :1.1.0.2.نسبة األجوبة المؤجمة من قبل مركز اإلرشاد االجبائي عن

بعد عمى مطالب إرشادات المواطنين.

تـ تسجيؿ نسبة انجاز تقدر بػ  568 %بالنسبة لسنة  2015حيث تهت اإلجابة عمى جؿ
الهكالهات الياتفية حينيا وذلؾ نظ ار إلثراء القاعدة الوثائقية ولمهجيودات الهبذولة لتكويف

األعواف الهكمفوف بالرد عمى الهكالهات الياتفية.

 المؤشر  : 2.1.0.2معدل آجال الرد عمى عرائض المطالبين باألداء.
 بالنسبة لإلدارة العامة لالمتيازات الجبائية والمالية:

تـ تسجيؿ نسبة إنجاز تقدر بحوالي  :%99حيث كاف هعدؿ آجاؿ الرد عمى عرائض
الهطالبيف باألداء بخصوص هطالب االنتفاع باالهتيازات الجبائية والهالية في حدود  19يوها
في حيف كاف هف الهؤهؿ حصر ىذا األجؿ في  18يوها.
ويعود ىذا الفارؽ إلى التطور الهمحوظ الهسجؿ فى عدد هطالب االنتفاع باالهتيازات الجبائية
والهالية هقارنة بسنة  100% :2014بالػنسبة لهطالب االنتفاع بنظاـ تشجيع الصناعة
و %200بالػنسبة لهطالب االنتفاع باالهتيازات الجبائية الهخولة لقطاع النقؿ الجهاعي
لؤلشخاص.
 بالنسبة لإلدارة العامة لمدراسات والتشريع الجبائي:

هعدؿ أجؿ الرد عمى عرائض الهطالبيف باألداء تطو ار همحوظا خبلؿ سنة  2015حيث
شيد
ّ
بمغ  13يوها أي بفارؽ  7أياـ عف األجؿ الهحقؽ خبلؿ سنة  20 ( 2014يوها) وبفارؽ 6
تـ إلحتساب الهؤشر االلتجاء
أياـ عف األجؿ الهنشود لسنة  19 ( 2015يوـ) .عمها أنو ّ
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لطريقة  échantillonnageبعد العدوؿ عف اإلحتساب اآللي لمهؤشر بإعتبار ّأنو لـ يتـ
تطوير الهنظوهة الهستخدهة حاليا هف قبؿ هكتب الضبط الهركزي في الغرض.

 المؤشر  : 3.1.0.2نسبة الرد عمى مطالب إرجاع فائض األداء عمى القيمة
المضافة في اآلجال.
تـ تسجيؿ نسبة انجاز تقدر بػ  79 %حيث تـ البت في اآلجاؿ القانونية في

 157هطمبا

السترجاع فائض األداء عمى القيهة الهضافة الهتأتي هف االستغبلؿ هف جهمة  198هطمبا تـ
البت فييا خبلؿ كاهؿ سنة .2015
ويعود ذلؾ إلى جهمة هف األسباب هف أىهيا:
 عدـ تقديـ الهطالب باألداء لكافة الوثائؽ الهكونة لمهمؼ في اآلجاؿ الهطموبة،
 عدـ إيداع التصاريح التصحيحية أو التأخير في إيداعيا،
 عزوؼ بعض الهحققيف بخمية الهراجعة الهعهقة عف هراجعة همفات هطالبيف باألداء
تبعا إليداعيـ هطالب استرجاع فائض أداء عمى القيهة الهضافة باعتبار تأثير هثؿ
ىذه الهمفات سمبا عمى هردوديتيـ،
اليدف :2.0 2.الحد من ظاىرة التيرب الجبائي.
 المؤشر  :1.2.0.2عدد نقاط تراجع نسب اإلغفاالت بعد تدخل مصالح الجبائية.
بمغ الفارؽ  12نقطة بيف نسبة اإلغفاؿ في آخر السنة ونسبة اإلغفاؿ بتاريخ إنقضاء اآلجاؿ
القانونية إليداع التصاريح السنوية بعنواف سنة  2014وتهثؿ نسبة إنجاز اليدؼ 77.5 %
قدر ب 16نقطة.
بإعتبار أف اليدؼ الهنشود ّ

 المؤشر  :2.2.0.2عدد معاينات المخالفات الجبائية الجزائية.

تـ تسجيؿ نسبة انجاز تقدر بػ  231 %حيث تهت هعاينة حوالي  81.000هخالفة خبلؿ
سنة  2015هقابؿ  35.000هخالفة كيدؼ بعنواف سنة .2015
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 المؤشر  :.3.2.0.2عدد عمميات المراجعة الجبائية.
تـ
بمغت نسبة إنجاز اليدؼ  106%حيث تـ إصدار  17.000إعبلـ بنتائج هراجعة بينها ّ
تحديد اليدؼ الهنشود في هستوى  16.000إعبلـ بنتائج هراجعة.
اليدف  :3.0.2رفع مردودية تدخالت مصالح المراقبة
 المؤشر  : 1.3.0.2مردود المراقبة الجبائية
تـ تسجيؿ نسبة إنجاز تقدر بػ  100.6 %حيث بمغ هردود الهراقبة  1.407هميوف دينار
هسجبل تطو ار بػ  2%هقارنة بالهردود الهسجؿ خبلؿ سنة .2014
 المؤشر  : 2.3.0.2نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصمح.
تـ تسجيؿ نسبة انجاز تقدر بػ

 70.2 %حيث بمغت نسبة الهبالغ الهستخمصة بالحاضر

 35.1%هقابؿ  50%كيدؼ بعنواف سنة .2015
 المؤشر  : 3.3.0.2نسبة المصادقة عمى مستوى المحاكم االبتدائية عمى المبالغ
المضمنة بقرارات التوظيف اإلجباري.
تـ تسجيؿ نسبة انجاز تقدر بػ  86.7%حيث بمغت نسبة الهصادقة عمى هستوى الهحاكـ
االبتدائية عمى الهبالغ الهضهنة بق اررات التوظيؼ اإلجباري

 65%هقابؿ  75%كيدؼ

هرسوـ لسنة  2015و 72.3%خبلؿ سنة .2014

وجيات المستقبمية لتحسين األداء:
 -4التّ ّ
الهسجمة بيف القيـ الهنشودة والنتائج الهحققة عمى هستوى بعض هؤشرات
قصد تدارؾ الفوارؽ
ّ

تـ وضع برناهج لجهمة هف اإلجراءات والتدابير التي ته ّكف هف تبلفي ىذه
قيس األداءّ ،
الفوارؽ وتحسيف األداء (أنظر الجدوؿ الهوالي).
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األنشطة اإلصالحية لتحسين القدرة عمى األداء

المؤشر

 تعهيـ هنظوهة التراسؿ الداخمي التي تـ تركيزىا بهصالح اإلدارة العاهة لؤلداءات
وبكؿ هف هصالح اإلدارة العاهة لمدراسات والتشريع الجبائي واإلدارة العاهة

لئلهتيازات الجبائية والهالية
مزيد التحكم في معدل
آجال الرد عمى عرائض
المطالبين باألداء

 إثراء قاعدة الهعموهات (البيانات) هف خبلؿ إدراج الفقو اإلداري بعد تبويبو حسب
الهحاور

 هواصمة عهمية تبسيط اإلجراءات؛
 هواصمة هشروع إصبلح الهنظوهة الجبائية؛
 تركيز هنظوهة جديدة عمى الخط "  "E-Sit.Fiscلتهكيف الهؤسسات العهوهية

ذات الصبغة اإلدارية والهنشآت العهوهية هف غير هستعهمي "أدب" هف التثبت

هف الوضعية الجبائية لهزودييا بالبضائع والخدهات واألشغاؿ واألهبلؾ وذلؾ قبؿ
صرؼ هستحقاتيـ؛

 تفعيؿ اإلجراء الهتعمؽ باإلرجاع اآللي لفائض األداء عمى القيهة الهضافة.
 اعتهاد الهراجعة اليادفة التي تشهؿ أداء واحدا أو سنة واحدة دوف المجوء إلى
الهراجعة اآللية لكاهؿ الفترة التي لـ يشهميا التقادـ وكافة االداءات والهعاليـ

الخاضع ليا الهطالب باألداء؛
العمل عمى الرد عمى
مطالب استرجاع فائض
األداء عمى القيمة
المضافة في اآلجال

 هتابعة هدى قياـ أعواف إدارة الهؤسسات الكبرى بهراجعة الهمفات التي قاـ
أصحابيا بإيداع هطالب استرجاع فائض األداء عمى القيهة الهضافة هف خبلؿ

جداوؿ القيادة الهظهنة بهنظوهة "صادؽ"
 بعث إدارة الهؤسسات الهتوسطة؛

 اعتهاد هنظوهة التصرؼ في الهخاطر ألخذ القرار الهناسب فيها يتعمؽ بضرورة
القياـ بعهمية هراجعة هعهقة هسبقة هف عدهو قبؿ إرجاع فائض االداء عمى

القيهة الهضافة؛

 تحييف التصاريح الجبائية لهبلءهتيا هع أحكاـ قانوف الهالية لسنة  2015وقانوف
الهالية التكهيمي لنفس السنة.
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 هواصمة تركيز نظاـ الجودة بهصالح الهراقبة سنة 2016

 دعـ سياسة التواصؿ هع الهطالب باألداء وخمؽ صفحة خاصة باإلدارة العاهة
لؤلداءات بالفايس بوؾ؛
 تنويع واصدار هطويات وأدلة إجراءات جديدة بالمغتيف العربية والفرنسية

 هواصمة عهمية تبسيط الهنظوهة واإلجراءات الجبائية حتى يتـ إلغاء اإلجراءات
التي تـ اإلتفاؽ عمييا كميا (  11إجراء) وتبسيط الػ  105إجراء كميا.
 اإلسراع في تركيز اإلضبارة الجبائية قبؿ هوفى الثبلثية األولى هف سنة 2016
الحد من نسبة األجوبة
المؤجمة من قبل مركز
اإلرشاد الجبائي عن بعد

 تدعيـ الخدهات الهوضوعة عمى الخط وتطويرىا (إيداع تصريح الهؤجر عف بعد
والوثائؽ الواجب إرفاقيا بالتصاريح الشيرية والسنوية عف بعد ،هتابعة هآؿ
الهطالب والعرائض الهودعة ...وذلؾ ضهف الحساب الجبائي)
 تركيز الحساب الجبائي لمهطالب باألداء ووضعو عمى الخط الذي يهكنو هف

اإلطبلع عمى وضعيتو الجبائية وعمى تصاريحو الهودعة وعمى ها تخمد بذهتو
هف ديوف جبائية واإلطبلع عمى هآؿ الهطالب الهودعة هف قبمو لدى هصالح

الجباية.

 توسعة طاقة تقبؿ الهكالهات الياتفية بهركز اإلرشاد الجبائي عف بعد هف  6إلى
 9خطوط ىاتفية
 تدعيـ الهصالح خاصة باليواتؼ الذكية IP؛

 تعهيـ هنظوهة " "BRIلمتصرؼ في البعائث الهسجمة عمى هصالح هراقبة
األداءات
تدارك اإلغفاالت

 تطوير نظاـ الهعموهات واعتهاد هنظوهة التصرؼ حسب الهخاطر

 هواصمة تطيير السجؿ الجبائي هف األشخاص الهتوقفيف نيائيا عف النشاط
 تحسيف ظروؼ العهؿ بالهكاتب وتوفير لوازـ الهكاتب .
 استعهاؿ التكنولوجيات الحديثة خبلؿ عهميات الهراقبة وذلؾ استئناسا بأحسف
التجارب الدولية في ىذا الهجاؿ؛

عدد معاينات المخالفات
الجبائية الجزائية

 حهاية األعواف وتحسيس أعواف األهف بضرورة القياـ بدوريات هشتركة لهعاينة
الهخالفات الجبائية الجزائية حيث تهت هراسمة السيد وزير الداخمية ودعوتو إلى
تكميؼ رؤساء األقاليـ و الهناطؽ والهراكز إلى التنسيؽ هع الهصالح الجيوية

لهراقبة األداءات إلعداد برناهج هشترؾ لعهميات الهراقبة بالطريؽ العاـ ولهساندة

أعواف الجباية خبلؿ القياـ بهياهيـ عند االقتضاء.
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 دعـ هصالح الهراقبة بوسائؿ النقؿ اإلدارية حيث تـ تخصيص اعتهادات بػ 400
ألؼ دينار بالنسبة لسنة  2015و بػ  560ألؼ دينار بالنسبة لسنة 2016
األجنبية،
 إعداد دليؿ تبادؿ الهعموهات هع البمداف
ّ

 تركيز تطبيقة إعبلهية عمى الهستوى الهركزي والجيوي تتعمؽ بتبادؿ الهعموهات
األجنبية،
هع البمداف
ّ

 تفعيؿ خمية األبحاث الجبائية لهقاوهة التيرب الجبائي؛

عدد عمميات المراجعة
الجبائية

 إعداد وتوزيع دليؿ الهحقؽ في هيداف الهراجعة الهعهقة؛
 تحسيف نسبة التغطية لمنسيج الجبائي هف خبلؿ:

 تكميؼ هحقؽ واحد لمقياـ بعهمية الهراجعة
 اعتهاد الهراجعة اليادفة

 إثراء قاعدة الهعموهات بالهعموهات الجبائية وتوفير االستقصاءات هف خبلؿ إبراـ
مردودية المراقبة الجبائية

اتفاقيات هع بعض الهؤسسات والهنشآت العهوهية في اتجاه هزيد التحكـ في
قاعدة االداء لبعض أصناؼ الهطالبيف باألداء

 تفعيؿ نشاط خمية األبحاث الجبائية ونشاط الخمية الهكمفة بالتعاوف الدولي وتبادؿ
الهعموهات ذات الصبغة الجبائية

 توفير هناخ أفضؿ لمهصالحة
تحسين نسبة الدفع
بالحاضر من مردود
الصمح

 إعداد إستراتيجية لمرفع هف نسبة االهتثاؿ لمواجب الجبائي والحد هف كمفتو؛
 هزيد التنسيؽ هع هصالح االستخبلص هف خبلؿ توفير الهعموهات البلزهة
لقباض الهالية التي هف شأنيا أف تعينيـ في استخبلص الهبالغ الهستوجبة

(تعهير بطاقة اإلرشادات التي تتضهف هكاسب الهكالبيف باالداء ،تفعيؿ دور
المجاف الجيوية لبلستخبلص )...
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تحسين نسبة المصادقة
عمى المبالغ المضمنة
بق اررات التوظيف
اإلجباري من قبل
المحاكم اإلبتدائية

 التنسيؽ هع هصالح و ازرة العدؿ لمقياـ بدورات تكوينية لمقضاة في الهادة الجبائية
 إيبلء العناية الهستوجبة لرد هصالح الجباية عمى التقارير الهقدهة هف قبؿ
الهطالب باألداء

 هزيد تعميؿ ق اررات التوظيؼ وتركيز التوظيؼ عمى هعطيات هوضوعية ودعهو
بهؤيدات كافية.
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برنامج المحاسبة
العمومية
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رئيس البرنامج:

تـ تعييف السيد عبد المطيؼ الدشراوي الهدير العاـ لمهحاسبة العهوهية واإلستخبلص رئيسا

لبرناهج الهحاسبة العهوهية هنذ سنة .2011

 -1التقديم العام لمبرنامج:
 .1.1تقديم البرنامج:

اآلليات واإلجراءات
يرهي برناهج الهحاسبة العهوهية إلى تطوير طرؽ
التصرؼ وارساء ّ
ّ
العهوهية وهسؾ
الكفيمة بتحسيف هياـ استخبلص الهوارد وترشيد هسالؾ تأدية ودفع النفقات
ّ
الهصداقية.
الشفافية والد ّقة و
العهوهية وفؽ هعايير
وتقديـ الحسابات
ّ
ّ
ّ

ويرتكز تطبيقو عمى ثبلث هجهوعات هف اإلجراءات الجوىرية تتهثؿ في:
-

هتابعة األداء وذلؾ بتحديد أىداؼ قابمة لمقيس وهتابعة هدى تحقيقيا باالستناد

إلى هؤشرات،
-

تطوير هنيجية عقود األىداؼ والبراهج بيف الهسؤوؿ عف البرناهج والهتدخميف

هف الهستوى الوسيط ثـ بيف الهشرفيف هف الهستوى الوسيط والهتدخميف هف الهستوى
العهمي،
-

تشاركية والهؤشرات التابعة
تفعيؿ حوار التصرؼ قصد حصر األىداؼ بصفة
ّ

ليا والتي تهكف هف تحديد الهستوى الهنشود وقيس هدى تحقيقو.
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خاسغح اٌثشٔاِج
العامة لممحاسبة العمومية و االستخالص
 المصالح المركزية لإلدارة
ّ
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 -2إستراتيجية البرنامج:

بيدؼ هواكبة اإلدارة العهوهية الحديثة والعصرية ،وبحثا عف هزيد هف النجاعة والشفافية،
تواصؿ اإلدارة العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص البحث عف السبؿ الكفيمة لترشيد

الدولة.
هيهة تأهيف استخبلص الديوف
الجبائية والهوارد األخرى لفائدة هيزانية ّ
ّ
اآلليات التي هف
العاهة لؤلداءات إلى وضع كؿ ّ
كها تسعى بالتعاوف والتنسيؽ هع اإلدارة ّ

الدفع عف
تبسط القياـ التمقائي بالواجب الجبائي عمى غرار تعزيز آلية التصريح و ّ
شأنيا أف ّ
بعد.
العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص بإعادة النظر في دور الهحاسب
كها تقوـ اإلدارة ّ
العهوهي في تأدية نفقات الهيزانية وفؽ الهنظور البراهجي ،وذلؾ بهراجعة طرؽ الهراقبة
والوثائؽ الهؤيدة لمنفقات ،وكذلؾ بالهساىهة في إعداد تبويب جديد يستجيب لهتطمبات

التصرؼ حسب األىداؼ.
ّ
هيهة التحكـ في هسالؾ استخبلص الشيكات وتجهيع
وفي إطار ندرة األهواؿ ،أصبحت ّ
األهواؿ في حساب وحيد في آجاؿ سريعة هف األولويات بالنسبة إلدارة الهحاسبة العهوهية.
هف ناحية أخرى ،تواصؿ اإلدارة العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص إنجاز الدراسة

الدولية يه ّكف هف اإلدالء في
الراهية إلى إرساء نظاـ هحاسبي جديد
هستهد هف الهعايير ّ
ّ
الهالية
الوضعية
بشفافية عف
هحاسبية شاهمة وهوثوؽ بيا وتفصح
أحسف اآلجاؿ بهعموهة
ّ
ّ
ّ
ّ

انية.
لميياكؿ
العهوهية وهكاسبيا ىذا باإلضافة إلى هتابعة تنفيذ الهيز ّ
ّ
 -2تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج:

 -1-2أىم اإلصالحات اإلستراتيجية التي تم تحقيقيا والتي ليا عالقة مباشرة بالبرنامج:
 االستخالص:
الديوف العهوهية الهثقمة والعهؿ عمى إحكاـ إجراءات
قصد تحسيف هردودية استخبلص ّ
العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص عمى إتباع هنيجية
االستخبلص ،دأبت اإلدارة ّ

وخاصة
الدولة
السبؿ الكفيمة لتحقيؽ النجاعة في استخبلص هوارد هيزانية ّ
ّ
األىداؼ وتركيز ّ
تـ ذلؾ هف خبلؿ:
الديوف
الجبائية و ّ
ّ
ّ
الديوف غير الجبائية وقد ّ
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هردوديتيـ،
 تقييـ عهمية إدهاج عدوؿ الخزينة والعهؿ عمى تأطيرىـ وتحسيفّ

الصبغة التشاركية في تحديد
الهتدخميف في الهنظوهة
 التركيز عمى تحسيس ّّ
بأىهية ّ
هنيجية عهمية االستخبلص بغاية تحقيؽ النجاعة الهطموبة،

الدورية لمنتائج الهحققة وهدى تحقيؽ األىداؼ الهرسوهة واتخاذ اإلجراءات
 الهتابعة ّاإلباف،
الضرورية لتصحيح الهسار في ّ

لحؿ اإلشكاليات بالنسبة
 التنشيط الهستهر لمهم ّفات وهساندة الهصالح الخارجية ّهقدهة هف قبؿ الهطالبيف باألداء أو هوضوع
لمعديد هف الهمفات هوضوع هطالب ّ
صعوبات هعينة.
أىم نتائج استخالص الموارد الجبائية:
ّ 
جدول عــدد 1
(م د)

2014

2015

التطور
نسبة
ّ

جممة الموارد الجبائية

18 608

18 482,6

)*(% 2,6

- % 0,675

تـ إرجاعيا هف جهمة الهبالغ الهستخمصة
تطور استخبلص الهوارد الجبائية دوف طرح هبالغ فائض األداء التي ّ
(*) :نسبة ّ
بهناسبة عهمية التجهيع لدى أهيف الهاؿ العاـ.

سجمت الهوارد الجبائية لسنة  2015تراجعا طفيفا بنسبة  % 0,675هقارنة بسنة 2014
ّ
حيث بمغت  18482,6ـ.د سنة  2015هقابؿ  18608ـ.د وذلؾ بعد طرح هبالغ فائض
 616,8ـ.د سنة 2015

تـ إرجاعيا هف جهمة الهبالغ الهستخمصة والبالغة
األداء التي ّ
تقدر
فإف نسبة
التطور ّ
هقابؿ  427,1ـ.د سنة  .2014واذا ها استثنينا ىذه الهبالغّ ،
ّ
بػ .% 2,6
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الديون العمومية المثقمة:
 نتائج استخالص ّ

جدوؿ عػػدد 2

(ـ د)

2011

2012

2013

2014

االستخالصات الجممية

212

278

435

425

2015

نسبة التطور

635,3

% 49,4

تطو ار همحوظا بنسبة
سجمت نتائج استخبلص ّ
ّ
الديوف الهثقمة إلى هوفى ديسهبر ّ 2015
الديوف الجبائية
 %49,4هقارنة بنتائج سنة  2014ويعود ذلؾ
تطور استخبلص ّ
ّ
خاصة إلى ّ
الهثقمة والتي بمغت  560,7ـ.د سنة  2015هقارنة بػ 362ـ.د سنة .2014
الديوف الهثقمة الجبائية هنيا وغير الجبائية:
تطور استخبلص ّ
ويبرز ّ
الرسـ البياني الهوالي ّ
رسم بياني عـــدد 11

استخالص الدٌّون المثقلة حسب األصناف
560,7

الدٌون الجبائٌة

الدٌون غٌر الجبائٌة

372

362

238,1
180,4
74,6

2015



63,6

2014

54

2013

39,9
2012

31,7
2011

تأدية النفقات العمومية:

إف دور الهحاسب العهوهي في تأدية النفقات العهوهية في غاية األىهية إذ تتهثؿ الهياـ
ّ
صحة النفقة وفي هرحمة ثانية في تسديد
الهناطة بعيدتو ،في هرحمة أولى ،في هراقبة ّ

لصحة عهميات صرؼ النفقات
الضاهنة
ّ
الهبالغ لهستحقييا والتي تعتبر الحمقة األخيرة ّ
الهنجزة.
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تـ خبلؿ سنة  2015إثراء الهنظوهة اإلعبلهية
وقصد ضبط آجاؿ تأدية النفقات العهوهيةّ ،

بالصرؼ لهصالح الهحاسب
"أدب" بوظيفة جديدة ته ّكف هف إدراج تواريخ إحالة األواهر
ّ

العهوهي وتواريخ تعيّد الهحاسب العهوهي بيا بها يساىـ في تحديد الهسؤوليات وهتابعة

نتائج الهؤ ّشر "نسبة احتراـ هف قبؿ الهحاسب" قصد تحسيف األداء.

النفقات العهوهية
تـ تحقيؽ سنة  2015نسبة احتراـ اآلجاؿ القانونية لمتأشير عمى ّ
وقد ّ
 % 92,44هتجاوزيف بذلؾ اليدؼ الهرسوـ .%92
خاصة بهكتب الضبط التابع لقسـ هراقبة الهركز
تـ إنجاز هنظوهة داخمية جديدة
ّ
كها ّ
الديبموهاسية والقنصمية والتي تيدؼ إلى هزيد تنظيـ أعهاؿ القسـ الهحاسبي.


إعداد الحسابات العمومية:

يتـ إعداد حسابات التصرؼ بالنسبة لجهيع الهحاسبيف العهوهييف األوليف في أجؿ أقصاه
ّ
 28فيفري هف السنة الهوالية .ويتوّلى أهناء الهاؿ الجيوييف تييئة الحسابات وتوجيييا إلى
دائرة الهحاسبات قبؿ هوفى جويمية هف السنة الهوالية.

انية
 2015إحالة هشروع غمؽ هيز ّ

 2012إلى رئاسة الحكوهة

تهت خبلؿ سنة
وقد ّ
كؿ اإلصبلحات واإلجابة عمى تقرير
إلحالتو إلى هجمس نواب الشعب وذلؾ بعد استيفاء ّ
تـ:
دائرة الهحاسبات واعداد تقرير حوؿ تنفيذ هيزانية ّ
الدولة لمسنة الهذكورة .كها ّ

 إعداد الحساب العاـ لمسنة الهالية  2013والوثائؽ الهمحقة بو وكذلؾ قانوف غمؽالهيزانية واحالتو إلى دائرة الهحاسبات بتاريخ  27أفريؿ ،2015
 إنجاز الحساب العاـ لسنة  2014والوثائؽ الهمحقة بو بنسبة  % 80في انتظاربلزهة إلتهاهو.
الحصوؿ عمى بقية الهعطيات ال ّ
الهجهعة بتأخير كبير لدى الهحاسبيف الهكمفيف بتأدية
يتـ غمؽ الحسابات
ّ
هع الهبلحظ أنو ّ
الهحهمة عمى الهوارد الخارجية الهوظفة وبالتالي ال
النفقات العهوهية وخاصة هنيا النفقات
ّ
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الهحدد بػ  31ديسهبر
الهالية إال بعد تجاوز األجؿ القانوني
يتـ إعداد الحساب العاـ لمسنة
ّ
ّ
هف السنة الهوالية.


لمدولة:
تطوير ال ّنظام المحاسبي ّ

الصدد هواصمة األشغاؿ الهتبقية في الهرحمة التجريبية لتركيز تقنية الهحاسبة
تـ في ىذا ّ
ّ
العاهة لمهصاريؼ والشروع في دراسة إهكانية تركيز التقنية
ذات القيد الهزدوج باألهانة ّ

التطرؽ
تـ
ّ
الهذكورة بالخزينة ّ
العاهة لمببلد التونسية وذلؾ هف خبلؿ عقد جمسات عهؿ ّ
خبلليا إلى هختمؼ الجوانب الهحاسبية والوثائؽ والسجبلّت الههسوكة وكذلؾ إلى
الخاصة بالهركز الهحاسبي الهذكور.
خصوصيات الهنظوهة اإلعبلهية
ّ

الدولة.
تـ عقد جمسات عهؿ لمشروع في دراسة التبويب الهحاسبي لهداخيؿ ّ
كها ّ
الخاص بالهحاسبة
وهف جية أخرى ،وفي إطار اإلعداد لوضع نظاـ هعايير هحاسبية
ّ

 222بتاريخ  21هاي  2015الهتعّمؽ بضبط تركيبة

تـ إصدار األهر عدد
العهوهيةّ ،
وطرؽ تسيير الهجمس الوطني لهعايير الحسابات العهوهية.

تهت إحالتو إلى
تـ إعداد هشروع أهر يتعّمؽ بالكتابة ّ
القارة لمهجمس الهذكور والذي ّ
كها ّ
هصالح رئاسة الحكوهة في إنتظار نشره.
 -3نتائج القدرة عمى األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة :2015
 .1.3تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:
تـ رصدىا لبرناهج الهحاسبة العهوهية بعنواف سنة
بمغت جهمة اإلعتهادات الهنجزة التي ّ
 2015بػ  188787ألؼ دينا ار هقابؿ  184056ألؼ دينار حسب تقديرات نفس السنة أي
نسبة إنجاز قدرت بػ .% 102

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

71

جدول عدد :3تنفيذ ميزانية برنامج المحاسبة العمومية لسنة 2015

الوحدة :أد

اإلنجازات مقارنة بالتقدٌرات

تقدٌرات 2015
()1

ق م ت 2015

إنجازات 2015
()2

159292

172901

179975

7074

تأجٌر عمومً

148245

153245

163966

10721

% 107

وسائل المصالح

11040

9649

16003

6354

%66

7

7

6

-1

%86

11598

11155

8812

- 2343

%79

11598

11155

8812

- 2343

%79

11598

11155

البٌـــان
نفقات التصرف

تدخل عمومً
نفقات التنمٌة
إستثمارات مباشرة
إستثمارات مباشرة على المٌزانٌة

المبلغ

نسبة اإلنجاز

)(2)-(1

)(1)/(2
% 104

إستثمارات مباشرة على القروض
الخارجٌة
تموٌل عمومً

-

-

على المٌزانٌة
على القروض الخارجٌة
صنادٌق الخزٌنة
المجموع العام

170890

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

184056

188787

%102

4731

72

رطى تُاٍَ عــذد :12
العمومية" لسنة
انية برنامج "المحاسبة
ّ
مقارنة بين تقديرات و انجازات ميز ّ
الدفع)
(2015إع ّ
180000
160000
140000
120000
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0

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

73

تحميل ال ّنتائج:
 عمى هستوى نفقات التأجير العهوهي:تـ صرفيا بعنواف سنة  2015ها قدره 163966أ .د هقارنة
بمغت جهمة اإلعتهادات التي ّ
الهقدرة بػ  153245أ.د ،وبذلؾ تكوف نسبة
بجهمة اإلعتهادات الهرصودة لنفقات التأجير و ّ
الهقدر بػ  10721أ.د أساسا إلى التبايف بيف التقديرات الهزهع
اإلنجاز .%107ويعود الفارؽ ّ
الخصوصية الهتغيرة وهنحة اإلنتاج
التدرج والهنح
ّ
إنجازىا والهتعّمقة باألجر األساسي و ّ

تـ إنجازه فعميا وتاريخ دخوليا
والساعات اإلضافية والهساىهات الهحهولة عمى الهشغؿ وها ّ
حيز التنفيذ.
 عمى هستوى نفقات وسائؿ الهصالح: 2015ها قدره  16003أ .د هقارنة بجهمة

تـ صرفيا سنة
بمغت جهمة اإلعتهادات التي ّ
هوزعة بيف الهصالح الهركزية والهصالح
الهقدرة بػ  9649أ .د ّ
اإلعتهادات الهفتوحة و ّ
الخارجية أي ها يهثؿ نسبة إنجاز تقدر بػ .% 66

وقد بمغت اإلعتهادات التي وقع صرفيا عمى نفقات وسائؿ الهصالح هف طرؼ الهصالح
الهركزية ها قدره

تقدر بػ
 4347,867أ .د أي ها يهثؿ نسبة إنجاز ّ

 %99,45هف

تـ إستيبلكيا في إطار صفقات عهوهية
اإلعتهادات الهفتوحة و ّ
الهقدرة بػ  4372,071أ .دّ ،
الهقدر
واستشارات بنسبة  ،%60والباقي في إطار نفقات
عادية .ويرجع ىذا الفارؽ ّ

تـ إتخاذه صمب قانوف الهالية لسنة  2014والذي يقضي
بػ 24,204أ.د إلى اإلجراء الذي ّ
بعدـ إهكانية إصدار أهر بالصرؼ لفائدة الهتعاهميف هع اإلدارة الذيف ىـ في وضعية جبائية
تسبب في عدـ القدرة عمى خبلص بعض
غير هسواة )عمى هستوى هنظوهة أدب ( هها ّ
الفواتير التي وردت في أواخر السنة الهالية.

الخاصة بالهصالح الخارجية التابعة لبرناهج الهحاسبة
أها بالنسبة لنفقات وسائؿ الهصالح
ّ
ّ

العاهة لمهصاريؼ والخزينة العاهة لمببلد التونسية)،
العهوهية (أهانات الهاؿ الجيوية واألهانة ّ
فقد بمغت جهمة اإلعتهادات الهدفوعة هبمغ ها قدره  11654,884أ .د أي ها يهثؿ هعدؿ
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نسبة إنجاز تقدر بػ  % 99,13هقارنة باإلعتهادات الهفتوحة والهقدرة بػ  11757,115أ .د،
تقدر بػ  102 ,435أ .د .تختمؼ أىهيتيا هف هصمحة
ويعود ىذا الفارؽ بتسجيؿ فواضؿ ّ
السبب الهشار إليو سابقا.
إلى أخرى وذلؾ لنفس ّ
 عمى هستوى نفقات االستثهارات الهباشرة: 2015ها قدره

تـ رصدىا سنة
بمغت جهمة إعتهادات نفقات اإلستثهارات الهباشرة التي ّ
تقدر بػ
تـ هنيا صرؼ هبمغ قدره  8812أ .د .وىو ها يهثؿ نسبة إنجاز ّ
 11598أ .د ّ

هفوضة إلى الهصالح الهركزية
 .%66وينقسـ استيبلؾ ىذه اإلعتهادات إلى إعتهادات ّ
والخارجية بنسبة  %54.92واعتهادات هحالة إلى الهجالس الجيوية لدراسة وانجاز الهشاريع
الجيوية الكبرى الهتعمقة ببناء القباضات الهالية وهكاتب هراقبة االداءات وبناء هساكف
تيـ أهانات الهاؿ الجيوية.
وظيفية وأشغاؿ التوسعة التي ّ
أىهيا:
ويرجع الفارؽ ّ
الهقدر بػ  2343أ .د إلى جهمة هف األسباب ّ

الهقدرة
 عدـ صرؼ اإلعتهادات
الهخصصة إلرساء نظاـ الجودة بالقباضات الهالية و ّ
ّ
بػ68أ.د .وذلؾ لعدـ إجراء عهمية سبر أراء لمقباضات لتقييـ هدى رضاء الهطالبيف

باألداء حوؿ الخدهات الهسداة ،ولتعطؿ تنظيـ دورات تكوينية حوؿ تقنيات اإلستقباؿ
وأنظهة الجودة إلطارات وأعواف القباضات ولمهسؤوليف عمى الجودة األهر الذي
إستوجب تنظيهيا في بداية السنة الهقبمة.
 لـ يتسنى لمهصالح الجيوية صرؼ اإلعتهادات الهرصودة إال في حدود  152,3أ.د
رغـ الشروع في دراسات الهشاريع الجيوية الكبرى والتي رصدت ليا إعتهادات دفع
تقدر بػ  670أ .د ،وذلؾ نظ ار لوجود هشاكؿ عقارية فيها يخص األراضي التي تـ
ّ
تخصيصيا لفائدة و ازرة الهالية ولطوؿ اإلجراءات وها تتطمبو هف دراسة طبوغرافية
هصههيف أو اإلعبلف عف الهناظرة في اليندسة الهعهارية لمهشروع،
لؤلرض ،تعييف
ّ
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الدراسة التهييدية الهفصمة ،الدراسة التهييدية الهوجزة ،إعداد همؼ طمب العروض
....
 عدـ صرؼ اإلعتهادات الهخصصة إلقتناء تجييزات وهعدات إعبلهية والهقدرة
بػ 1300أ.د .لكوف طمب العروض الخاص بيذه الهقتنيات لسنة  2015والذي تكفؿ
تـ عرضو عمى أنظار المجنة
هركز اإلعبلهية لو ازرة الهالية بالقياـ بجهيع إجراءاتوّ ،
 2015وقد
العميا لهراقبة وتدقيؽ الصفقات العهوهية في شير نوفهبر هف سنة
أسفرت نتائجو عف قبوؿ األقساط الهتعمقة بإقتناء آالت طابعة ليزرية وتنقيطية
وهعدات إتصاؿ ،واعبلف القسط الهتعمؽ بإقتناء حواسيب شخصية غير هثهر هها
أدى إلى عدـ القدرة عمى إستبلـ ىذه الهقتنيات وبالتالي التعيد بخبلص الهزوديف
في نفس السنة.
 طوؿ وبطء اإلجراءات الهتعمقة بإقتناءات الهباني والتي تتطمب التنسيؽ هع هصالح
أهبلؾ الدولة والشؤوف العقارية بداية هف تحديد قيهة الهبنى الهزهع إقتناؤه والتي
السنة ،ثـ في هرحمة ثانية الحصوؿ عمى هوافقة هالؾ
تتجاوز في أغمب الحاالت ّ

يتـ
العقار عمى الثهف الهقترح هف طرؼ هصالح أهبلؾ ّ
الدولة ،وفي صورة الهوافقة ّ
تحرير عقد بيع واهضاؤه ،ويدوـ ىذا اإلجراء أكثر هف ستة أشير بها في ذلؾ عهمية

تسجيؿ عقد البيع واصدار أهر بالصرؼ لتسديد ثهف العقار.
 تعطّؿ إنجاز الهشاريع الجيوية الكبرى وعدـ صرؼ هبمغ قدره

 962,9أ .د .لعدة

أىهيا عزوؼ الهقاوليف عف الهشاركة في طمبات العروض الهبرهج إنجازىا
أسباب ّ
في الهناطؽ الداخمية ،بطء الهقاوليف في إنجاز األشغاؿ الهناطة بعيدتيـ حسب

الروزناهة الهحددة سمفا ،طوؿ إجراءات فتح اإلعتهادات ،صعوبة الحصوؿ عمى
ّ

التراخيص اإلدارية ...
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 .2.3تقديم لنتائج القدرة عمى األداء وتحميميا:
 - 1.2.3اليدف  :1.0.3تحسين إستخالص الديون العمومية
تقديم اليدف:
العهوهية
العاهة لمهحاسبة
الهيهة
العهوهية
الديوف
يهثؿ تحسيف استخبلص ّ
ّ
ّ
ّ
األساسية لئلدارة ّ
ّ
السنة .وينقسـ
ئيسية في تحقيؽ الهداخيؿ ّ
الهقدرة بهيز ّ
واالستخبلص نظ ار لهساىهتيا الر ّ
انية ّ

الديوف الجبائية الفورية والهثقمة
األوؿ استخبلص ّ
ىذا اليدؼ إلى ثبلث أىداؼ فرعية ،يخص ّ
والذي تشترؾ هصالح األداءات والهحاسبة العهوهية في تحقيقو.
أها اليدؼ الفرعي الثاني والثالث ،فيتعّمقاف باستخبلص الديوف غير الجبائية وكذلؾ هوارد
ّ
الجهاعات الهحمية التي تختص وحدىا في تحقيقو هصالح الهحاسبة العهوهية.

شرات اليدف:
نتائج تحقيق مؤ ّ

انهذف انفزعٍ
انثانث :تذظٍُ
اطتخالص يىارد
انجًاعاخ انًذهُح

انهذف انفزعٍ
انثاٍَ:
تذظٍُ اطتخالص
انذَىٌ غُز انجثائُح

انهذف انفزعٍ األول :
تذظٍُ اطتخالص انذَىٌ انجثائُح

جدول عـــدد  :4نتائج القدرة عمى األداء
تمذَزاخ
2014

اَجا
ساخ
2014

َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2014

تمذَزاخ
(ق.و.أ)
2015

تمذَزاخ
(ق.و.خ)
2015

اَجاساخ
2015

13612

14285

%104,94

15731

14595

14348

% 98,3

10,12

15,56

%153,75

10,12

10,12

0,44

--

ٔسثح
ِائىَح

18

10,34

%57,44

20

20

15,7

% 78,5

ٔسثح
ِائىَح

15

() 1

-2,6
35

--

15

15

() 1

54,8
27

% 365

ٔسثح
ِائىَح

16

24,11

%150,68

17

17

18,57

% 109,23

اٌّؤشش ٔ :5.1.0.3سثح
ذطىّس اسرخالص اٌذَىْ
غُش اٌجثائُح اٌّثمٍح

ٔسثح
ِائىَح

15

17,34

%115,6

15

15

17,3

% 115,33

اٌّؤشش :6.1.0.3
ٔسثح ذحمُك ِىاسد
اٌجّاػاخ اٌّحٍُح

ٔسثح
ِائىَح

91,8

100

% 108,93

93,8

93,8

104,5

% 111,4

يؤشزاخ لُض األداء

ودذج
انًؤشز

اٌّؤشش ٔ :1.1.0.3سثح
ذطىس اٌّثاٌغ اٌجثائُح
اٌّسرخٍصح

ٍُِىْ
دَٕاس
ٔسثح
ِائىَح

اٌّؤشش ٔ :2.1.0.3سثح
اسرخالص اٌذَىْ اٌجثائُح
اٌّثمٍح
اٌّؤشش ٔ :3.1.0.3سثح
ذطىّس اسرخالص اٌذَىْ
اٌجثائُح اٌّثمٍح
اٌّؤشش ٔ :4.1.0.3سثح
اسرخالص اٌذَىْ غُش
اٌجثائُح اٌّثمٍح
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َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2015

رسم بياني عــدد13
صة بالهدف "تحسٌن استخالص الدٌّون
مقارنة بٌن تقدٌرات و انجازات مؤشرات قٌس األداء الخا ّ
العموم ٌّة"
120

104,5
93,8

100
80
54,8

60

التقدٌرات
االنجازات

15 17,3

17 18,57

15,7 15

40

20
0,44

20 10,12
0

 -2.2.3اليدف  :2.0.3تحسين وسائل تأدية نفقات الدولة
 تقديم اليدف:
يتهثؿ ىذا اليدؼ في التوظيؼ األهثؿ لمنفقات العهوهية وهسالؾ تأديتيا قصد التحكـ في
الهخاطر واحتراـ اآلجاؿ القانونية .وفي ىذه الهرحمة الخطيرة ،هرحمة تأدية النفقة  ،باعتبارىا
الهشرع ّأنو هف الضروري أف توكؿ إلى الهحاسب العهوهي
تهثؿ آخر حمقة لتنفيذ النفقة ،رأى
ّ

تـ دعهيا بهسؤولية شخصية وهالية تثار كمّها لـ يتفطف ىذا
هيهة رقابية شاهمة .حيث ّ
تضر بهصالح الخزينة.
األخير إلى االخبلالت التي قد تتسـ بيا النفقة والتي قد ّ
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شرات اليدف:
 نتائج تحقيق مؤ ّ

انهذف :2.0.3
انثاٍَ:تذظٍُ
تأدَح َفماخ
انذونح

جذوي ػــذد5
يؤشزاخ لُض األداء

ودذج
انًؤشز

تمذَزاخ
2014

اٌّؤشش :1.2.0.3
ٔسثح احرشاَ اِجاي اٌمأىُٔح
ٌٍرأشُش ػًٍ إٌفماخ اٌؼّىُِح
ِٓ لثً اٌّحاسة

ٔسثح
ِائىَح

91

َظثح
االَجاساخ
تمذَزاخ
اَجاساخ
يمارَح
2015
2014
تانتمذَزاخ
2014

91,87

100,95

92

َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2015

اَجاساخ
2015

92,44

100,4

رسم بياني عــدد14

الخاص بالهدف " تحسٌن وسائل
مقارنة بٌن تقدٌرات و إنجازات مؤشر قٌس األداء
ّ
تأدٌة نفقات الدّ ولة"
92,44

92
التقدٌرات
االنجازات
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 -3.2.3اليدف الثالث  :3.0.3مسك محاسبة موثوق بيا ومقدمة في اآلجال:
 تقديم اليدف:
يتهثؿ دور اإلدارة العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص في توفير هعموهة هحاسبية هوثوؽ
بيا وذات جودة ذلؾ أف الهحاسبة تمعب ثبلثة أدوار هتكاهمة وىي أف تكوف هصدر الهعموهة
ووسيمة تصرؼ وتسيير وكذلؾ ركيزة أعهاؿ الرقابة.
حسابيات هختمؼ الهراكز الهحاسبية وفؽ اإلجراءات القانونية والترتيبية الجاري بيا
يتـ إعداد
ّ
تخؿ بجودة الهعموهة
خموىا هف األخطاء واإلغفاالت التي هف شأنيا أف ّ
العهؿ هع ضهاف ّ
الهحاسبية.

يتـ استغبلؿ الهعموهات الهحاسبية بها يتناسب هع هسالؾ إتخاذ القرار وهختمؼ نظـ الرقابة
ّ
اإلدارية والقضائية والسياسية.
يتعيف احتراـ آجاؿ تجهيع وتقديـ الحسابات الهذكورة إلى دائرة الهحاسبات واعداد
كها ّ
هشروع قانوف غمؽ الهيزانية حسب اآلجاؿ القانونية.
 نتائج تحقيق مؤشرات اليدف:

ا انهذف انثانث  :3.0.3يظك يذاطثح
يىثىق تها ويمذيح فٍ اِجال

جذول عــذد7
اَجاساخ
2015

انفارق أو
َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2015
% 95

يؤشزاخ لُض األداء

ودذج
انًؤشز

تمذَزاخ
2014

اَجاساخ
2014

انفارق أو َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2014

تمذَزاخ
2015

اٌّؤشش:1.3.0.3
ٔسثح اٌحساتاخ اٌّشفىظح

ٔسثح
ِائىَح

8

14

% 57,14

7,33

7,7

اٌّؤشش:2.3.0.3
آجاي اٌرجُّغ اٌشهشٌ

اٌُىَ

16

17

ذأخُش تُىَ

15

15

% 100

اٌّؤشش : 3.3.0.3أجً
ذمذَُ اٌحساب اٌؼاَ ٌإلداسج
اٌّاٌُح إًٌ دائشج اٌّحاسثاخ

اٌشهش

10

15
(اٌحساب
اٌؼاَ
ٌسٕح
) 2012

ذجاوص اٌّ ّذج
اٌّعثىغح تـ3
أشهش

16
(اٌحساب
اٌؼاَ ٌسٕح
) 2013

ذجاوص اٌّ ّذج
اٌّعثىغح
تـ 4أشهش
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رسم بياني عــدد15

صة
مقارنة بٌن تقدٌرات وانجازات مؤشرات قٌس األداء الخا ّ
بالهدف "مسك محاسبة موثوق بها و مقدّمة فً اآلجال"
16

15

15

16
14
12

10

10

7,7

7,33

8

التقدٌرات

6

االنجازات

4
2
0

 -4.2.3اليدف  :4.0.3ضمان حسن التصرف في الخزينة والقيم:
 تقديم اليدف:
تسعى اإلدارة العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص إلى تنهية استغبلؿ الوسائؿ

اإللكترونية لمدفع لها تقدهو هف هزايا تتعمؽ بآجاؿ االستخبلص وتفادي األخطاء وهخاطر

تواجد األهواؿ بالهراكز الهحاسبية.

 نتائج تحقيق مؤشرات اليدف:
جذوي ػــذد8

انهذف انزاتع  :4.0.3ظًاٌ
دظٍ انتصزف فٍ انخشَُح
و انمُى

يؤشزاخ لُض األداء

ودذج تمذَزاخ اَجاساخ
2014
انًؤشز 2014

انفارق أو َظثح
االَجاساخ يمارَح
تانتمذَزاخ 2014

انفارق أو َظثح
تمذَزاخ اَجاساخ
االَجاساخ يمارَح
2015 2015
تانتمذَزاخ 2015

اٌّؤشش :1.4.0.3
ػذد اٌمثاظاخ اٌّاٌُح اٌّجهضج
تّطشفُاخ اٌذفغ االٌىرشؤٍ

اٌؼذد

47

47

% 100

47

47

% 100

اٌّؤشش : 2.4.0.3
ِؼ ّذي آجاي ذسىَح فصىي
اٌصىىن اٌّم ّذِح ٌٍخالص

ػذد
األَاَ

22

31.8

ذأخُش تـ َ 9.8ىَ

20

29

ذأخُش
تـ  9أَاَ
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رسم بياني عــدد16
الخاصة بالهدف
مقارنة بٌن تقدٌرات و انجازات مؤشرات قٌس األداء
ّ
التصرف فً الخزٌنة و القٌم"
" ضمان حسن
ّ
47

47
50

29
20

40
30

التقدٌرات

20

االنجازات

10
0

 -5.2.3اليدف  :5.0.2تحسين جودة الخدمات
 تقديم اليدف:
يتهثؿ ىذا اليدؼ في تحسيف جودة الخدهات الهسداة واالرتقاء بأداء اإلدارة إلى
هستوى أفضؿ هف خبلؿ:
 تطوير أساليب عهؿ اإلدارة وتبسيط إجراءاتيا هع تعزيز قدرات هواردىا البشرية
وتنهية الهوارد الهادية،
 تحقيؽ رضاء الهتعاهؿ هع اإلدارة والتواصؿ هعو والتجاوب هع حاجياتو.
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 نتائج تحقيق مؤشرات اليدف:
جدول عــدد 9

انهذف انخايض  :5.0.3تذظٍُ
جىدج انخذياخ

يؤشزاخ لُض األداء
اٌّؤشش :1.5.0.3
ػذد اٌّصاٌح اٌرٍ ذطثّك ِشجؼُح فٍ
اٌجىدج
اٌّؤشش  :2.5.0.3ذطىّس ػذد إٌّخشغُٓ
فٍ ِٕظىِح اٌرصشَح ػٓ تؼذ واٌذفغ
تاٌمثاظاخ اٌّاٌُح
اٌّؤشش : 3.5.0.3ذطىّس ػذد اٌّىاٌّاخ
اٌىاسدج ػًٍ ِشوض إٌذاء واٌرصشف فٍ
اٌخطاَا اٌّشوسَح واٌخطاَا واٌؼمىتاخ
اٌّاٌُح

ودذج
انًؤشز

تمذَزاخ
2014

اَجاساخ
2014

َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2014

اٌؼذد

15

15

% 100

تمذَزاخ اَجاساخ
2015
2015

30

15

َظثح
االَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
2015

() 1

--

اٌؼذد

19000

22090

% 116,26

26384 26000

% 101,47

اٌؼذد

40000

55611

%139,02

67745 65000

% 104,22

صٍح ػًٍ اٌّسرىي اٌىاًِ.هزا ،وِغ اإلشاسج إًٌ أّْ تشٔاِج اٌجىدج َشذىض ػًٍ ذأهًُ اٌمثاظاخ اٌّاٌُح اٌرٍ ٌُ ذثٍغ
( 15 :)1لثاظح ِاٌُح ِرح ّ
اٌّسرىي األوّي.ولذ تٍغد ،خالي سٕح  190 ،2015لثاظح ِاٌُح اٌّسرىي األوّي.

رسم بياني عــدد17

مقارنة بٌن تقدٌرات و انجازات مؤشرات قٌس األداء
صة بالهدف "تحسٌن جودة الخدمات"
الخا ّ
67745

65000

70000
60000
50000

التقدٌرات

26384

40000
26000

30000

االنجازات

20000
15

30

10000
0
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 .3.3تحميل ال ّنتائج:
اليدف  :1.0.3تحسين إستخالص الديون العمومية
الجبائية المستخمصة
تطور المبالغ
ّ
 المؤشر :1.1.0.3نسبة ّ
الجبائية (فورّية وهثقمة) نظاـ داخمي
تطور في استخبلص الهوارد
ّ
تـ تحقيؽ نسبة ّ
الهقدرة بػ  % 10,12وبالتالي تكوف نسبة اإلنجاز
 % 0,44هقارنة بالقيهة الهنشودة ّ
خاصة إلى تراجع حجـ االستخبلصات الفورية التي ترتكز
 % 98,3ويعود ذلؾ
ّ

باألساس عمى قياـ الهطالبيف باألداء بواجبيـ الجبائي والتصريح التمقائي وذلؾ نتيجة
النهو االقتصادي.
تقّمص نسبة ّ
تـ تسجيؿ نتائج هتفاوتة في
وقد ّ

الجبائية الهستخمصة حسب
تطور الهبالغ
ّ
نسبة ّ
الجيات تراوحت بيف (  )%- 9و % 43حيث ح ّققت  5جيات هف جهمة  27جية

الهقدرة بػ % 10,12أو تجاوزتيا.
النسبة الهأهولة ّ

الجبائية المثقمة
الديون
 المؤشر  : 2.1.0.3نسبة استخالص ّ
ّ

تـ تحقيؽ نسبة استخبلص هقارنة بالتثقيبلت  % 15,7هقابؿ نسبة هنشودة بػ % 20
ّ
يتـ تحقيؽ القيهة الهنشودة إال في حدود  % 78,5وذلؾ ناتج باألساس عف
وبذلؾ لـ ّ
بالرغـ هف ارتفاع نسؽ االستخبلصات الهحققة،
تواصؿ ارتفاع نسؽ حجـ التثقيبلت ّ

تقدر بػ  1486,8ـ د هقابؿ  1229ـ د سنة
حيث شيدت سنة  2015تثقيؿ ديوف ّ

.2014

الجبائية المثقمة
الديون
تطور استخالص ّ
ّ
 المؤشر  : 3.1.0.3نسبة ّ
يقدر بػ  % 54,8وىي
تقدها همحوظا ّ
الديوف الجبائية ّ
تطور استخبلص ّ
ّ
سجمت نسبة ّ
الهقدرة بػ . % 15ويرجع ذلؾ باألساس إلى إرتفاع في
نسبة تجاوزت القيهة الهنشودة ّ
الديوف الجبائية الهثقمة هف
حجـ االستخبلصات الهح ّققة بعنواف ّ

 362ـ د سنة

أىهيا:
 2014إلى  560,7ـ د سنة  2015نتيجة جهمة هف اإلجراءات ّ
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هردوديتيا،
لمروزناهات الهبرهة وتحسيف
ّ
 الهتابعة الّمصيقة ّ

 القياـ بعهميات تنشيط إلجراءات االستخبلص سواء عمى الهستوى الهركزي أو
الهستوى الجيوي وذلؾ هف خبلؿ تكثيؼ الزيارات الهيدانية لهساندة قباض
الديوف الهستعصية،
عهمية استخبلص ّ
الهالية في ّ

هردودية اإلجراءات
 تقييـ األعهاؿ الهوكولة إلى عدوؿ الخزينة وتحسيف
ّ
الهنجزة،

الديوف القابمة لبلستخبلص الرتفاع حظوظيا وتكثيؼ إجراءات
 التركيز عمى ّ
التتبع،
جوة بها يه ّكف هف استحثاث
 التقييـ ّ
الدوري لمنتائج الهحققة هقارنة باألرقاـ الهر ّ
النسؽ وتدارؾ النقائص.
تـ تحقيؽ نسب استخبلص هتفاوتة بالنسبة ليذا الهؤشر حسب الجيات تراوحت
وقد ّ
بيف( )%-4و  ،% 100حيث حقّقت  20جية هف جهمة  27جية القيهة الهنشودة
الهقدرة ب ػ.% 15
ّ

الجبائية المثقمة
الديون غير
 المؤشر  : 4.1.0.3نسبة استخالص ّ
ّ
 % 18,57هقارنة بالقيهة

الجبائية الهثقمة
الديوف غير
تـ تحقيؽ نسبة استخبلص ّ
ّ
ّ
الهقدرة بػ % 17وبالتالي تكوف نسبة التحقيؽ  % 109,23ويعود ذلؾ إلى
الهنشودة ّ

أىهيا:
جهمة هف اإلجراءات ّ

 التنسيؽ هع هصالح و ازرة العدؿ هف حيث آجاؿ توجيو هضاهيف األحكاـ
وتحفيز الهحكوـ عمييـ لتسديد ها عمييـ.
الديوف
 الهتابعة الهكثّفة لمهمفات والحرص عمى انتقاء أنجع السبؿ الستخبلص ّ
بذهة شركات
الهثقمة بعنواف كراءات األراضي الدولية الفبلحية وتمؾ الهتخمّدة ّ

اإلحياء.
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خاصة فيها يتعّمؽ بآجاؿ
الدولة
 هواصمة التنسيؽ هع هصالح و ازرة أهبلؾ ّ
ّ
اإلشكاليات الهطروحة
وحؿ
التحصؿ عمى العقود وق اررات إسقاط الحؽ ّ
ّ
ّ

وهعالجة الهمفات الهستعصية.

الجبائية المثقمة
الديون غير
تطور استخالص ّ
ّ
 المؤشر  : 5.1.0.3نسبة ّ
 % 17,3هقارنة

الجبائية الهثقمة
الديوف غير
تطور استخبلص ّ
ّ
ّ
تـ تحقيؽ نسبة ّ
الهقدرة بػ  %15وبذلؾ تكوف نسبة التحقيؽ  % 115,33ويعود ذلؾ
بالقيهة الهنشودة ّ
الدولة هف
أىهيا هواصمة إحكاـ
التصرؼ في ديوف أهبلؾ ّ
ّ
إلى جهمة هف اإلجراءات ّ

خبلؿ هتابعة حسف سير عهميات التثقيؿ ودفع نسؽ االستخبلص وتكثيؼ اإلجراءات

التنفيذية.
الجبائية الهثقمة
الديوف غير
تطور هتفاوتة في استخبلص ّ
ّ
وقد ّ
تـ تحقيؽ نسب ّ
حسب الجيات تراوحت بيف(  )%-19و  ، % 79حيث ح ّققت  15جية هف جهمة
الهقدرة بػ.%15
 27جية النسبة الهأهولة ّ

المحمية
 المؤشر  : 6.1.0.3نسبة تحقيق موارد الجماعات
ّ

الهحمية
بمغت نسبة تحقيؽ هوارد الجهاعات
ّ

 % 104,5هقارنة بالقيهة الهنشودة

 % 93,8وبذلؾ تكوف نسبة االنجاز .% 111,4
الهحمية باستثناء الهعموـ عمى العقارات
وقد ح ّققت هختمؼ أصناؼ هوارد الجهاعات
ّ

وتـ تسجيؿ نسب تحقيؽ هتفاوتة كاآلتي:
الهبنية األىداؼ الهرسوهة ّ
الهبنية هقارنة بػالقيهة الهنشودة
بالنسبة لمهعموـ عمى العقارات
 ّ %86,5ّ

الهقدرة بػ  .%90ويرجع ذلؾ باألساس إلى تطبيؽ أحكاـ الفصميف  49و50
ّ

الهصدرة
هف قانوف الهالية لسنة  2014الذيف يقضياف بإخضاع الهؤسسات
ّ
الهؤسسات.
كميا لمهعموـ عمى
ّ
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الهبنية هقارنة بالقيهة
 %122,4بالنسبة لمهعموـ عمى األراض ي غير
ّ
الهقدرة بػ.%99
الهنشودة ّ

الهقدرة
  %122,2بالنسبة لمهعموـ عمىالهؤسسات هقارنة بالقيهة الهنشودة ّ
ّ
ب ػ.% 95

الهقدرة ب ػ .%90
  %96,2بالنسبة لهداخيؿ األسواؽ هقارنة بالقيهة الهنشودة ّالهقدرة ب ػ .%95
  %99,6بالنسبة لمهوارد األخرى هقارنة بالقيهة الهنشودة ّأىهيا:
ويرجع تسجيؿ تمؾ النسب باألساس إلى جهمة هف اإلجراءات ّ

إتخاذ

بعهميات تنشيط هكثفة إلستخبلص هوارد الجهاعات الهحمية و
 القياـ
ّ

اإلشكاليات الهطروحة الهتعمّقة سواء
الصعوبات و
ّ
التدابير الضرورية لهعالجة ّ

عهمية استخبلصيا.
بعهمية تثقيؿ الهعاليـ أو ّ
ّ

تطورىا.
 هتابعة سير إستخبلص الهوارد االعتيادية واستحثاث نسؽ ّ
اليدف  :2.03تحسين وسائل تأدية نفقات الدولة
القانونية لمتأشير عمى النفقات
 المؤشر  : 1.2.0.3نسبة احترام اآلجال
ّ
العمومية من قبل المحاسب
ّ

العهوهية هف قبؿ
القانونية لمتأشير عمى النفقات
تـ تحقيؽ نسبة احتراـ اآلجاؿ
ّ
ّ
ّ
الهقدرة بػ  % 92وبذلؾ تكوف نسبة
الهحاسب  % 92,44هقارنة بالقيهة الهنشودة ّ

أىهيا:
االنجاز  % 100,4ويعود ذلؾ إلى جهمة هف اإلجراءات ّ

 إعداد دليؿ إجراءات ييدؼ إلى تبسيط اإلجراءات الجديدة عمى هستوى
الصرؼ،
الهنظوهة اإلعبلهية "أدب" والهتعمّقة بجداوؿ إحالة أواهر ّ

الرفض عمى
 إحكاـ ّ
عهميات الهراقبة عمى وثائؽ ّ
الصرؼ وهتابعة هذ ّكرات ّ
التّأشير،
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الصرؼ لتدارؾ األخطاء في أقرب اآلجاؿ.
 التّنسيؽ هع آهري ّ
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اليدف  :3.0.3مسك محاسبة موثوق بيا ومقدمة في اآلجال
 المؤشر  : 1.3.0.3نسبة الحسابات المرفوضة
 % 7,7هقارنة بالقيهة الهنشودة % 7,33

تـ تحقيؽ نسبة حسابات هرفوضة
ّ
أىهيا:
وبذلؾ تكوف نسبة اإلنجاز  % 95ويعود ذلؾ إلى جهمة هف األسباب ّ

الرقابة
 حصر اإلخبلالتّ
الهسجمة هف حيث الشكؿ واألصؿ خبلؿ أعهاؿ ّ

الهحاسبية وهساندة الهحاسبيف العهوهييف لتدارؾ ىذه األخطاء واتخاذ اإلجراءات

بلزهة لتفادي ارتكابيا.
ال ّ
 تكثيؼ عهميات التأطير والهتابعة عمى هستوى أهانات الهاؿ الجيوية هف خبلؿإصدار هذ ّكرات توضيحية حوؿ اإلجراءات الهحاسبية االستثنائية.
 المؤشر  : 2.3.0.3آجال التجميع الشيري
هعدؿ آجاؿ التجهيع الشيري  15يوها هقارنة باآلجاؿ الهنشودة  15يوها
تـ تحقيؽ ّ
ّ
أىهيا:
وبذلؾ تكوف نسبة اإلنجاز  % 100ويعود ذلؾ إلى جهمة هف اإلجراءات ّ
اإلشكاليات التي تعترضيـ
الصعوبات و
 هساندة الهحاسبيفّ
ّ
العهوهييف لتدارؾ ّ
الهحددة،
حسابياتيـ في اآلجاؿ
وتحوؿ دوف تقديـ
ّ
ّ

كؿ الهستويات وذلؾ باتخاذ التدابير
 هتابعة آجاؿ تجهيع الحسابات عمى ّاإلباف.
التنظيهية البلّزهة لتدارؾ االخبلالت والقياـ بالتصويبات الضرورية في ّ
المالية إلى دائرة
 المؤشر  : 3.3.0.3أجل تقديم الحساب العام لإلدارة
ّ
المحاسبات

يتـ خبلؿ سنة  2015تقديـ الحساب
لـ تكف نسبة االنجاز بالكيفية الهأهولة حيث لـ ّ
العاـ لئلدارة الهالية إلى دائرة الهحاسبات لسنة  2014في اآلجاؿ الهأهولة الهحددة
الهحدد بهجمة الهحاسبة العهوهية .ويرجع ذلؾ
بػ 10أشير بعد األجؿ القانوني
ّ
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باألساس إلى تأخير تقديـ الحساب العاـ لمسنة الهالية

 2013حيث تهت إحالتو

والوثائؽ الهمحقة بو وقانوف غمؽ الهيزانية إلى دائرة الهحاسبات بتاريخ

 27أفريؿ

.2015
 2014والوثائؽ الهمحقة بو بنسبة % 80

تـ انجاز الحساب العاـ لسنة
وقد ّ
في انتظار الحصوؿ عمى بقية الهعطيات البلزهة إلتهاـ اإلنجاز ويعود ذلؾ إلى:
الهحهمة عمى القروض
 التأخير في استكهاؿ اإلجراءات الهتعمّقة بالنفقاتّ
الخارجية الهوظفة.

صحة
لمسنة
التثبت هف ّ
الهالية هف ّ
ّ
 ها يقتضيو تنزيؿ الهبالغ بالحساب العاـ ّوصحة تجهيعيا
العهوهييف
الصرؼ والهحاسبيف
ّ
ّ
الصادرة عف آهر ّ
البيانات ّ

زهنيا
بحسابات أهيف الهاؿ العاـ لمببلد
حي از ّ
التونسية ،األهر الذي يقتضي بدوره ّ
ّ

وصحتيا.
يرتبط بآجاؿ توقيؼ الحسابات
ّ

اليدف  :4.0.3ضمان حسن التصرف في الخزينة والقيم

الدفع
المجيزة
المالية
 المؤشر  :1.4.0.3عدد القباضات
بمطرفيات ّ
ّ
ّ
ّ
االلكتروني

يتـ خبلؿ سنة  2015تجييز عدد آخر هف القباضات الهالية بهطرفيات الدفع
لـ ّ
خاصة
االلكتروني ،ويرجع ذلؾ إلى تواجد عدد هف اإلشكاليات هع هصالح البريد
ّ

فيها يتعمؽ بتنزيؿ الهبالغ الهستخمصة بالحساب الجاري البريدي لمهحاسب العهوهي

الهعني.
المقدمة لمخالص
الصكوك
ّ
 المؤشر ّ : 2.4.0.3
معدل آجال تسوية فصول ّ
 29يوـ هقارنة

الهقدهة لمخبلص
تـ تحقيؽ
الصكوؾ ّ
ّ
هعدؿ آجاؿ تسوية فصوؿ ّ
ّ
هعدؿ تمؾ اآلجاؿ
تـ تسجيؿ تأخير بػ ّ 9أياـ في ّ
بالقيهة الهنشودة  20يوها وبالتّالي ّ
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ويعود ذلؾ إلى اآلجاؿ الحقيقية التي تتطمبيا الهسالؾ الهعتهدة في

إستخبلص

الصكوؾ نظ ار لوجود
الشيكات وذلؾ
خاصة بالنسبة ألهانات الهاؿ التي تتولى إيداع ّ
ّ

الصعوبات سواء كاف ذلؾ هع هصالح البريد أو هصالح البنؾ الهركزي.
العديد هف ّ

تهت دعوة كافة الهتدخميف في ىذه الهنظوهة إلتخاذ اإلجراءات الضرورية قصد
وقد ّ

الخاصة بالشيكات
عهمية إحتساب ىذه اآلجاؿ هف خبلؿ إزالة هفعوؿ اآلجاؿ
تحسيف ّ
ّ
الراجعة دوف خبلص.
ّ

اليدف  :5.0.3تحسين جودة الخدمات

مرجعية في الجودة
تطبق
ّ
 المؤشر  : 1.5.0.3عدد المصالح التي ّ

جعية الجودة التي تنقسـ إلى
التدرج في تطبيؽ هر ّ
تـ خبلؿ سنة  2015العهؿ عمى ّ
ّ
العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص
ثبلث هستويات .وقد قاهت هصالح اإلدارة ّ
خبلؿ السنة بالتركيز عمى الهراكز الهحاسبية التي ال تهمؾ الهستوى األدنى هف

الجودة (حسب الهرجعية الخصوصية) والعهؿ عمى حهميا إلى الهطابقة هع الهستوى
تـ
األوؿ قصد ضهاف ّ
حد أدنى هف التجانس بيف هختمؼ الهراكز الهحاسبية .وقد ّ
ّ
تأىيؿ الهراكز الهحاسبية كها يمي:
األوؿ،
 190 قباضة هالية بمغت الهستوى ّ

األوؿ تعهؿ الهصالح الهركزية والجيوية
 61 قباضة هالية لـ تبمغ الهستوى ّ
عمى تأىيميا.
تـ التركيز في هرحمة أولى عمى القباضات ذات العبلقة هع
هع اإلشارة إلى ّأنو ّ
الهواطنيف (القباضات الهالية) وارجاء القباضات البمدية وقباضات الهجالس الجيوية
إلى هرحمة أخرى.
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الهتحصمة عمى
 15قباضة هالية
ّ

تـ تقييـ هدى قدرة الػ
وبالتوازي هع ىذا التهشيّ ،
شيادة في تطبيؽ هرجعية اإلستقباؿ هف التح ّكـ بهفردىا في الهنظوهة التي وضعتيا
اإلدارة الهركزية لمغرض.
تـ إنجازىا خبلؿ ىذه الهرحمة بالنسبة لمقباضات الهعنية في:
وتتهثؿ األعهاؿ التي ّ
 القياـ بتدقيؽ داخمي والتّعرؼ عمى اإلخبلالت،
حيز التنفيذ،
 تحديد األعهاؿ التصحيحية واألعهاؿ الوقائية البلّزهة ووضعيا ّ
 تأطير األعواف وتأىيميـ لهسؾ الهنظوهة كاهمة والتحكـ فييا.

تطور عدد المنخرطين في منظومة التصريح عن بعد
 المؤشر ّ : 2.5.0.3
والدفع بالقباضات المالية

الدفع بالقباضات الهالية
بمغ عدد الهنخرطيف في هنظوهة التصريح عف بعد و ّ

الهقدرة بػ
 26384هنخرط هقارنة بالقيهة الهنشودة ّ

 26000هنخرط وبذلؾ تكوف
حث
ّ

أىهيا
نسبة التحقيؽ  % 101,47ويعود ذلؾ إلى جهمة هف اإلجراءات ّ

الدفع بالقباضات
الهطالبيف باألداء عمى االنخراط في هنظوهة التصريح عف بعد و ّ

الهالية لها توفّره هف تبسيط في اإلجراءات وربح الوقت.

التصرف
 المؤشر ّ : 3.5.0.3
تطور عدد المكالمات الواردة عمى مركز ال ّنداء و ّ
المالية
المرورية والخطايا والعقوبات
في الخطايا
ّ
ّ

التصرؼ في الخطايا الهرورية والخطايا
بمغ عدد الهكالهات الواردة عمى هركز النداء و ّ
والعقوبات الهالية  67745هكالهة هقارنة بالقيهة الهنشودة  65000هكالهة وبذلؾ

يؤهنو ىذا الهركز هف إرشادات
تكوف نسبة التحقيؽ  % 104,22ويعود ذلؾ إلى ها ّ
إلى الهواطنيف ولها يوّفره هف تبسيط في اإلجراءات وتقريب الخدهة هف الهواطف.
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 -4التوجيات المستقبمية لتحسين األداء:
الهسجمة بيف القيـ الهنشودة والنتائج الهحققة عمى هستوى بعض
قصد تدارؾ الفوارؽ
ّ

تـ وضع برناهج لجهمة هف اإلجراءات والتدابير التي ته ّكف هف
هؤشرات قيس األداءّ ،
تبلفي ىذه الفوارؽ وتحسيف األداء.

األول  :1.0.3تحسين استخالص الديون العمومية
 اليدف ّ

 الفوارق:

تطور الهبالغ الجبائية الهستخمصة:
 نسبة ّ
 القيهة الهنشودة% 10,12 :
 النتائج الهحققة% 0,44 :
الديوف الجبائية الهثقمة:
 نسبة استخبلص ّ
 القيهة الهنشودة% 20 :

 النتائج الهحققة% 15,7 :
التوجيات واإلجراءات لتحسين األداء:
ّ 

 التنسيؽ هع هصالح الهراقبة الجبائية لمتشاور والتعاوف عمى حث الهطالبيف
الهعدة هف قبؿ
الهطويات
باألداء عمى القياـ بالواجب الجبائي هف ذلؾ توزيع
ّ
ّ
العاهة لؤلداءات والتحسيس واإلرشاد،
اإلدارة ّ

هردوديتيـ،
 هواصمة العهؿ عمى تقييـ أعهاؿ عدوؿ الخزينة وتأطيرىـ لتحسيف
ّ
 إعادة ىندسة هسارات العهؿ وتنظيـ عهمية االستخبلص هف خبلؿ إعطاء
لمديوف ذات قابمية عالية لبلستخبلص،
األولوية ّ

التصرؼ بيف كا ّفة الهتدخميف في الهنظوهة ،بها يه ّكف هف التح ّكـ
 تدعيـ حوار
ّ
في اإلجراءات ويضهف تحسيف األداء،
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بالدراسة
الياهة والهستعصية وهساندة الهصالح ّ
 التنشيط الهستهر لمهم ّفات ّ
لئلشكاليات الهعترضة واقتراح الحموؿ الهناسبة.

ومقدمة في اآلجال
 اليدف الثالث  :3.0.3مسك محاسبة موثوق بيا
ّ

 الفوارق:

 نسبة الحسابات الهرفوضة:
 القيهة الهنشودة% 7,33 :
 النتائج الهحققة% 7,7 :
التوجيات واإلجراءات لتحسين األداء:
ّ 

الرقابي الهحاسبي هف خبلؿ تنظيـ دورات تكوينية لفائدة األعواف
 تدعيـ ّ
الدور ّ

الدولة والجهاعات الهحمية والهؤسسات العهوهية.
الهكّمفيف بعهمية هراقبة حسابات ّ

 إحكاـ هتابعة هذ ّكرات رفض الحسابيات عمى هستوى أهانات الهاؿ الجيوية سواء
كاف ذلؾ هف حيث الشكؿ أو هف حيث األصؿ.
الرابع  :4.0.3ضمان حسن التصرف في الخزينة والقيم
 اليدف ّ

 الفوارق:

هعدؿ آجاؿ تسوية فصوؿ الصكوؾ الهقدهة لمخبلص:

ّ
 القيهة الهنشودة 20 :يوها
 النتائج الهحققة 29 :يوها
التوجيات واإلجراءات لتحسين األداء:
ّ 

الحقيقية لمهؤشر بإزالة هفعوؿ
 حصر أسباب عدـ تحقيؽ اآلجاؿ واحتساب اآلجاؿ
ّ
الشيكات الراجعة دوف خبلص والتي غالبا ها تستغرؽ تسويتيا آجاال طويمة.

لعهميات تسوية الشيكات الراجعة دوف خبلص.
 الهتابعة المّصيقة
ّ
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برنامج مصالح
الميزانية
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تقديم رئيس البرنامج  :تـ تعييف السيد السيد زىير عطاء اهلل رئيس الييئة العاهة
لمتصرؼ في هيزانية الدولة رئيسا لبرناهج هصالح الهيزانية هنذ ديسهبر .2014

 - 1التقديم العام لمبرنامج:
 .1.1خارطة البرنامج:

الهٌئة العامة للتصرف فً مٌزانٌة الدولة

اإلدارة العـامـة للتدقٌـق و متـابعة المشـارٌع
الكبـرى

اإلدارة العامة للموارد و التوازنات

الهٌاكل المتدخلة فً برنامج مصالح المٌزانٌة
وحدة التصرف فً المٌزانٌة حسب األهداف

خلٌة الظرف االقتصادي و الدراسات ومتابعة
اإلصالحات المالٌة

اإلدارة العامة للتأجٌر العمومً

 .2.1تقديم البرنامج:

يتكوف برناهج هصالح الهيزانية هف اإلدارات العاهة التالية:
 -الييئة العاهة لمتصرؼ في هيزانية الدولة.

 اإلدارة العػاهػة لمتدقيػؽ وهتػابعة الهشػاريع الكبػرى. اإلدارة العاهة لمهوارد والتوازنات. وحدة التصرؼ في الهيزانية حسب األىداؼ. خمية الظرؼ االقتصادي والدراسات وهتابعة اإلصبلحات الهالية. اإلدارة العاهة لمتأجير العهوهي.اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015
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 اإلدارة العاهة لهتابعة النفقات عمى القروض الخارجية الهوظفة.تتولى ىذه اإلدارات العاهة إعداد هيزانية الدولة وهتابعة تنفيذىا في إطار التوازنات
العاهة لمهالية العهوهية وتضهف ديهوهة الهيزانية وتهاسكيا وذلؾ في إطار تقديرات

تضبط عمى الهدى القصير والهتوسط.
 .3.1إستراتجية البرنامج:

يمعب برناهج " مصالح الميزانية " دو ار كبي ار في صياغة وتنفيذ السياسة اإلقتصادية
والهالية لمببلد (سياسة الهيزانية وسياسة الجباية) هف خبلؿ إعداد تقديرات هيزانية

الدولة في إطار قانوف الهالية والهيزاف ا إلقتصادي وكذلؾ هف خبلؿ هتابعة تطور

هوارد ونفقات الهيزانية واعداد ونشر اإلحصائيات الهتعمقة بالهالية العهوهية.
وترتكز إستراتيجية برناهج هصالح الهيزانية عمى الهحاور التالية:

 -هزيد التحكـ في توازنات هيزانية الدولة وذلؾ هف خبلؿ تطوير جودة

تقديرات هوارد ونفقات الدولة عمى الهدى الهتوسط إلعطاء رؤية اقتصادية

شاهمة ورؤية هالية هتوسطة الهدى.

 -تحسيف تعبئة هوارد الدولة وترشيد النفقات والتحكـ فييا

بيدؼ توظيؼ

أكثر هوارد لدعـ الهشاريع التنهوية هع التركيز عمى حسف برهجة وتنفيذ ىذه

الهشاريع.

 -تحسيف الشفافية في نشر الهعموهات الهتعمقة بالهيزانية هها يهكف هجمس

نواب الشعب والهجتهع الهدني والهواطف هف تقييـ جهمة اإلعتهادات الهوظفة

لتحقيؽ األىداؼ الهرسوهة وهقارنتيا بالنتائج الهحققة فعميا.

وفي إطار تنفيذ إستراتيجية البرناهج ،تـ ضبط هجهوعة هف األىداؼ تتهحور حوؿ

تطوير جودة التقديرات وتحسيف شفافية ونجاعة التصرؼ في الهيزانية وذلؾ عبر

العهؿ عمى هواصمة إرساء هنظوهة التصرؼ في الهيزانية حسب األىداؼ ،حيث بلغ

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

98

العدد الجهمي لمو ازرات التي قدهت ونفذت هيزانياتيا وفؽ الهنظور البراهجي  18و ازرة

وىي كها يمي:

 .1وزارة الفالحة والصٌد البحري
 .2وزارة التجهٌز
 .3وزارة التربٌة
 .4وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
 .5وزارة الصحة
 .6وزارة النقل
 .7وزارة المالٌة
 .8وزارة الصناعة و الطاقة والمناجم
 .9وزارة التكوٌن المهنً و التشغٌل
 .10وزارة السٌاحة والصناعات التقلٌدٌة

 .11وزارة التنمٌة والتعاون الدولً
 .12وزارة الشباب والرٌاضة
 .13وزارة المرأة
 .14وزارة البٌئة والتنمٌة المستدامة
 .15وزارة الشؤون االجتماعٌة
 .16وزارة أمالك الدولة والشؤون
العقارٌة
 .17وزارة التجارة
 .18وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

 – 2تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج:
أىم اإلصالحات اإلستراتيجية التي تم تحقيقيا والتي ليا عالقة مباشرة
ّ .1.2
بالبرنامج:

 اإلصالحات في ميدان المالية العمومية:

 تقديـ وهناقشة هيزانيات  18و ازراة حسب البراهج (سياسات عهوهية) هع الهشاريعالسنوية لمقدرة عمى األداء لسنة ،2016
 إعداد إطار النفقات  2018 -2016الجهمي والقطاعي بالنسبة لمو ازرات الهذكورةسابقا،
 إعداد أنهوذج قياسي إلعداد تقديرات سنوية لهوارد الدولة ونفقاتيا بالتعاوف هعاإلتحاد األروبي (.)Modèle économétrique de prévision annuelle
 قيادة أشغاؿ فريؽ العهؿ حوؿ "اإلطار التشريعي والترتيبي لمهالية العهوهية"الهكمؼ بإعداد هشروع القانوف األساسي لمهيزانية في صيغة جديدة حيث تهت
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الهصادقة عمى هشروع القانوف األساسي الهذكور في الهجمس الوزاري الهنعقد
بتاريخ  13نوفهبر  2015واحالتو لهجمس نواب الشعب.
 الهشاركة أو قيادة ،حسب الحالة ،في أشغاؿ فرؽ العهؿ الهحدثة والهتعمقة بػ: تبويب نفقات الهيزانية
 قيادة البراهج العهوهية
 تعصير الهحاسبة العهوهية
 تعصير الرقابة
 إصبلح هنظوهة الدعـ (تحت إشراؼ رئاسة الحكوهة).
 الشفافية ونشر المعمومات:
إستراتيجية إتصاؿ لو ازرة الهالية

الهشاركة في األشغاؿ األولية إلرساء

-

()Stratégie de communication.
 إعداد هيزانية الهواطف ونشرىا بالهوقع الرسهي لو ازرة الهالية. -نشر هيزانيات الو ازرات لسنة

 2016بالهوقع الرسهي لو ازرة الهالية وكذلؾ

الهشاريع السنوية لمقدرة عمى األداء (اإلستراتيجيات ،األىداؼ والهؤشرات)
الخاصة بالو ازرات الهنخرطة بهنظوهة التصرؼ في الهيزانية حسب األىداؼ
عمى هوقع الهنظوهة .www.GBO.tn
 إرساء بوابة الهيزانية الهفتوحة "هيزانيتنا" بالتعاوف هع البنؾ الدولي قصد تيسيرنفاذ الهواطنيف إلى الهعموهة الهتعمقة بالهيزانية إضافة إلى تعزيز السياسة
الحكوهية في إتجاه الشفافية والحوكهة الهفتوحة وادراجيا بالواب في  15ديسهبر
.2015
 نشر التقرير النصؼ السنوي لمهالية العهوهية بالهوقع الرسهي لمو ازرة.-3نتائج القدرة عمى األداء وتنفيد ميزانية البرنامج لسنة :2015
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 .1.3تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:
الهنجزة لبرناهج هصالح الهيزانية بعنواف سنة

بمغت جهمة اإلعتهادات

2015

بػ  5916ألؼ دينا ار هقابؿ  5551ألؼ دينار حسب تقديرات نفس السنة أي بنسبة
إنجاز قدرت بػ .% 106

جذول عذد:1
تُفُذ يُشاَُح انثزَايج نظُح  2015يمارَح تانتمذَزاخ
انتىسَع دظة غثُعح انُفمح (إع انذفع)
اٌىحذج :أٌف دَٕاس

تمذَزاخ
 2015ق و
خ
()1

(()2

5263

5206

5586

َظثح اإلَجاس %
قوخ
()1( - )2
% 107
380

تأجُز عًىيٍ

4727

4727

5193

466

110 %

وطائم يصانخ

451

394

383

- 11

% 97

تذخم عًىيٍ

85

85

0

-85

0%

345

345

330

- 15

% 95

345

345

330

- 15

% 95

345

345

تُــــــــــــاٌ انُفماخ

تمذَزاخ
 2015ق
و

َفماخ تصزف

َفماخ تًُُح
اطتثًاراخ يثاشزج
عهً انًُشاَُح
عهً انمزوض انخارجُح
تًىَم عًىيٍ

0

0

إَجاساخ
2015

اإلَجاساخ يمارَح تانتّمذَزاخ

% 95
0

0

-

عهً انًُشاَُح
عهً انمزوض انخارجُح
صُادَك خشَُح
انًجًىع انعاو:

0

0

0

0

-

5608

5551

5916

365

%106

رطى تُاٍَ عذد:18
يمارَح تٍُ تمذَزاخ وإَجاساخ يُشاَُح تزَايج يصانخ انًُشاَُح نظُح2015
انتىسَع دظة غثُعح انُفمح (إع انذفع)
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إنجازات

تدخل عمومً
تقدٌرات

استثمارات مباشرة

تموٌل عمومً

تقدٌرات

ويفسر التبايف بيف نسب اإلنجاز هقارنة بالتقديرات كها يمي:
 التأجير العمومي:تجاوزت نسبة اإلنجاز  %110بإعتبار إدخاؿ تعديبلت بالزيادة عمى هستوى
اإلعتهادات الهرسهة ليذا البرناهج (تحوالت هف برناهج القيادة والهساندة ) وذلؾ
في إطار البرناهج العاـ لمزيادة في األجور الذي وقع إق ارره خبلؿ قانوف الهالية
التكهيمي لسنة  2015وتـ ترسيـ اإلعتهادات لكافة هصالح الو ازرة ضهف برناهج
القيادة والهساندة عمى أف يتـ القياـ بالتحويبلت البلزهة عند صرؼ ىذه اإلعتهادات.
 وسائل المصالح  :لـ تتجاوز نسبة إستيبلؾ ىذه اإلعتهادات  %95وىي نسبتختمؼ حسب نوعية النفقات:
 وقود لمخطط الوظيفية % 75 :

بعتبار القياـ ببعض التييئات
 اإلعتناء بالبنايات تبمغ نسبة االنجاز  % 63إ
عمى حساب برناهج القيادة والهساندة.

 صيانة الهعدات واألثاث :تبمغ نسبة اإلنجاز.% 61

 النفقات الهباشرة لمتنظيؼ :بمغت نسبة االنجاز% 51
 هصاريؼ الهيهات% 46 :
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 التدخل العمومي :لـ يتـ إستعهاؿ االعتهادات الهرسهة بيذا القسـ وىي إعتهاداتتتعمؽ بهساىهة الدولة التونسية في الهبادرة اإلفريقية الهنسقة الهتعمقة بإصبلح

الهيزانية ( )CABRIوذلؾ نظ ار لعدـ تمقي إشعار في الغرض.
 .2.3تقديم لنتائج القدرة عمى األداء وتحميميا

 -1.2.3اليدف  :1.0.4تطوير جودة تقديرات موارد الدولة.
تقديم اليدف:

تهيز الظرؼ اإلقتصادي واإلجتهاعي الذي تهر بو الببلد هنذ سنة

 2011بػكثرة

الهعطيات الهتغيرة واألحداث الطارئة هها جعؿ عهمية إعداد تقديرات الهوارد أكثر
صعوبة وأصبح ىاهش الخطأ أكثر حدة وبالتالي فقد تهت هبلحظة تبايف الفارؽ بيف
تقديرات هوارد الدولة واإلنجازات خاصة خبلؿ الفترة الهتراوحة بيف سنة  2010وسنة
.2013
ونظ ار لها تكتسيو تقديرات هيزانية الدولة هف أىهية في إطار قانوف الهالية والهيزاف
اإلقتصادي ضبط إهكانيات الدولة وبالتالي تحديد قدرتيا عمى اإلنفاؽ وتنفيذ سياستيا
اإلقتصادية واإلجتهاعية ،فإنو تـ إختيار ىدؼ "تطوير جودة تقديرات هوارد الدولة"
تبلفيا لئلنزالؽ وحفاظا عمى سبلهة التوازنات الهالية لمدولة.
النتائج:
جدول عدد 2

الهدف  :1.4تطوير جودة
تقديرات موارد الدولة.

اليدف :1.0.4تطوير جودة تقديرات موارد الدولة
مؤشرات قيس األداء

الوحدة

تقديرات
2015

إنجازات
2015
/ق م
)(2

7.2

0.12

المؤشر :1.1.0.4الفارق بٌن
التقدٌرات واالنجازات فً
الموارد الجبائٌة
المؤشر  :2.1.0.4الفارق بٌن
التقدٌرات واالنجازات فً
الموارد الدٌوانٌة

%

1.5

5.1

2.3

%

0.8

)(1
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إنجازات 2015
/ق م ت
)(3

نسبة
اإلنجاز:التقديرات
مقارنة ب ق م
)(2)/(1

نسبة
اإلنجاز:التقديرات
مقارنة ب ق م ت
)(3)/(1

21

100

15.7

34.8
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رسم بياني عدد  :19مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف :1.0.4
تطوير جودة تقديرات موارد الدولة.
7,2
5,1
8
6
4
2
0

2,3

0,12

المؤشر : 1.1.4نسبة الفارق بٌن
التقدٌرات واالنجازات فً الموارد
الجبائٌة
نسبة اإلنجاز:التقدٌرات مقارنة ب ق م ت

المؤشر  : 2.1.4نسبة الفارق بٌن
التقدٌرات واالنجازات فً الموارد
الدٌوانٌة
نسبة اإلنجاز:التقدٌرات مقارنة ب ق م

 -2.2.3اليدف  :2.0.4تطوير جودة تقديرات نفقات الدولة.
تقديم اليدف:

يرهي ىذا اليدؼ إلى تحسيف جودة تقديرات نفقات الدولة وذلؾ بالتقميص في الفارؽ

بيف اإلعتهادات الهرسهة بقانوف الهالية واإلنجازات الفعمية بإعتبار الفارؽ الهسجؿ

خبلؿ السنوات األخيرة سواء عمى هستوى نفقات التصرؼ أو نفقات التنهية.

النتائج:

جدول عدد 3

الهدف  : 2-4تطوير جودة تقديرات نفقات الدولة.

الهدف  :2.4تطوير جودة
تقديرات نفقات الدولة.

مؤشرات قيس األداء

المؤشر :1.2.0.4الفارق
بٌن التقدٌرات واالنجازات
بالنسبة لنفقات التصرف
المؤشر  :2.2.0.4الفارق
بٌن التقدٌرات واالنجازات
بالنسبة لنفقات التنمٌة
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الوحدة

تقديرات
قمت
2015
()1

إنجازات
2015مقارنة
بق م ()2

إنجازات
2015
مقارنة
بق م ت
()3

نسبة
اإلنجاز:التقديرات
مقارنة ب ق م
)(2)/(1

نسبة
اإلنجاز:التقديرات
مقارنة ب ق م ت
)(3)/(1

%

2.6

4.6

3.17

% 56

% 82

%

7.75

17.58

9.19

% 44

% 84

104

رسم بياني عدد 20
مقارنة بين تقديرات و إنجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف  : 2.0.4تطوير جودة تقديرات
نفقات الدولة.
20

17,58

15
9,19

10
4,6

5

3,17

0

المؤشر : 1الفارق بٌن التقدٌرات
واالنجازات بالنسبة لنفقات التصرف
نسبة اإلنجاز:التقدٌرات مقارنة ب ق م ت

 -3.2.3اليدف
بالميزانية:

المؤشر  :2الفارق بٌن التقدٌرات
واالنجازات بالنسبة لنفقات التنمٌة

نسبة اإلنجاز:التقدٌرات مقارنة ب ق م

 :3.0.4تحسين الشفافية في نشر المعمومات المتعمقة

تقديم اليدف:

تتولى هصالح و ازرة الهالية وبصفة دورية نشر جهمة هف الهعطيات واإلحصائيات

الهتعمقة بالنتػائج الهسجمة عمى هستوى الهػالية العهوهية (الهوارد

و النفقات و الديف

العهوهي).

وقصد هزيد تدعيـ هنظوهة الشفافية ونشر البيانات خاصة بعد إقرار الهرسوـ

عدد 41-2011الهؤرخ في  26هارس  2011الذي تـ تعويضو بالقانوف األساسي
عدد  22ؿسنة  2016الهتعمؽ بالحؽ في النفاذ إلى الهعموهة ،تعهؿ اليياكؿ

الهتدخمة في برناهج هصالح الهيزانية عمى نشر كؿ ها يتعمؽ بالهالية العهوهية هف

هعطيات إحصائية وتقديرات في آجاؿ هقبولة تهكف الهستعهميف هف الحصوؿ عمى
هعموهة كاهمة وذات جودة وفي الوقت الهناسب.
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النتائج:
جدول عدد 21

الهدف :3.4تحسين
الشفافية في نشر
المعلومات المتعلقة
بالميزانية

الهدف  :3.0.4تحسين الشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية.
مؤشرات قيس األداء

الوحدة

إنجازات
2014

تقديرات 2015
()1

إنجازات
2015
()2

نسبة اإلنجازات
مقارنة بالتقديرات
)%(1) / (2

المؤشر :1.3.0.4أجال نشر
المعطٌات الخاصة بمتابعة
تنفٌذ المٌزانٌة
المؤشر  :2.3.0.4دورٌة
صدور التقارٌر الخاصة
بمٌزانٌة الدولة

الٌوم

49

30

48

62.5

الشهر

6.5

15

5

100

رسم بياني عدد 22
مقارنة بين تقديرات و إنجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف  : 3.0.4تحسين الشفافية في
نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية.
100
80
60
40
20
0

62,5

100

المؤشر  : 2.3.4دورٌة صدور
المؤشر : 1.3.4أجال نشر
المعطٌات الخاصة بمتابعة تنفٌذ التقارٌر الخاصة بمٌزانٌة الدولة
المٌزانٌة

 -4.2.3اليدف  :4.0.4التوجو نحو منظومة التصرف حسب األىداف
تقديم اليدف:
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يساىـ ىذا اليدؼ في ترجهة الهجيودات الهبذولة لضهاف التركيز التدريجي

لهنظوهة التصرؼ في الهيزانية حسب األىداؼ بها في ذلؾ جهيع جوانب ىذا

اإلصبلح الذي يقوـ أساسا عمى توظيؼ اإلهكانيات البشرية والهادية حسب براهج

عهوهية يضبط لكؿ هنيا جهمة هف األىداؼ التي يتـ قيس درجة تحقيقيا هف خبلؿ

هؤشرات هوضوعية لقيس األداء.

ولقد تـ إعتهاد الهرحمية والتدرج في تركيز الهنظوهة الجديدة حيث شيدت سنة

 2015إدراج الدفعة الثالثة هف الو ازرات الهعنية بالتجربة أال وىي :و ازرة أهبلؾ الدولة
والشؤوف العقارية ،و ازرة التجارة ،و ازرة الشؤوف االجتهاعية ،و ازرة التنهية واالستثهار

والتعاوف الدولي ،و ازرة الثقافة ،و ازرة الشباب والرياضة ،و ازرة الهرأة واألسرة والطفولة،

و ازرة السياحة وو ازرة البيئة والتنهية الهستداهة.

النتائج:
جدول عدد 5

ٔسثح االػرّاداخ اٌرٍ ذُ
ظثطها وفك ِٕظىس
تشاِجٍ

وحذج اٌّؤشش

الهدف "4.0.4التوجه نحو منظومة التصرف حسب األهداف"
ذمذَشاخ
2014
لأىْ
اٌّاٌُح
األصٍٍ

ذمذَشاخ
2014
لأىْ
اٌّاٌُح
اٌرىٍٍُّ

أجاصاخ
2014

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2014قَ.

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2014ق.َ.
خ

ذمذَشاخ
2015

أجاصاخ
2015

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2015قَ.

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2015
ق.َ.خ

%

%75

%75

%60

%80

%80

77%

%73

%94

%94

رطى تُاٍَ عذد :23
يمارَح تٍُ تمذَزاخ واَجاساخ يؤشز لُض األداء نظُح 2015
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انجازات 2015

تقدٌرات2015

 .3.3تحميل وتفسير النتائج التي تم تحقيقيا مقارنة بالتقديرات لسنة :2015
اليدف : 1.0.4تطوير جودة تقديرات موارد الدولة

 المؤشر  : 1.1.0.4الفارؽ بيف التقديرات واإلنجازات في الهوارد الجبائية:
بمغت نسبة إنجاز ىذا الهؤشر  % 21هقارنة بتقديرات قانوف الهالية األصمي حيث
سجؿ الفارؽ بيف التقديرات واالنجازات في الهوارد الجبائية نسبة

 % 1.5هستيدفة.

 % 7.2هقابؿ

ويفسر ذلؾ أساسا بتغير الفرضيات اإلقتصادية التي بنيت عمييا تقديرات قانوف

الهالية األصمي وخاصة التراجع الياـ ألسعار النفط باألسواؽ العالهية وكذلؾ تراجع

نسبة النهو وبالتالي تراجع الضريبة عمى الشركات البترولية وغير البترولية.
وارتفعت نسبة إنجاز الهؤشر هقارنة بتقديرات قانوف الهالية التكهيمي إلى أكثر هف

 %100حيث تراجعت نسبة الفارؽ بيف التقديرات واإلنجازات لتبمغ  %0.12هقابؿ
 %1.5هقدرة في إطار قانوف الهالية التكهيمي ،ويفسر ذلؾ بتحييف تقديرات الهوارد

الجبائية الجهمية في إطار قانوف الهالية التكهيمي لسنة  2015والذي تهت الهصادقة

عميو في أوت  2015أي إثر توفر هعموهات كافية عف تقدـ إنجاز الهوارد الجبائية.
وتعتبر نسبة إنجاز الهؤشر هقارنة بقانوف الهالية التكهيمي ىاهة وايجابية إال أنو
يجب هزيد العهؿ عمى التقميص في ىاهش الخطأ هف خبلؿ دراسة الفرضيات
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اإلقتصادية واألخذ بعيف اإلعتبار كؿ الهستجدات حتى تكوف التقديرات دقيقة

وناجعة.

 المؤشر  :2.0.1.4الفارؽ بيف التقديرات واإلنجازات في الهوارد الديوانية
لـ تتجاوز نسبة إنجاز ىذا الهؤشر

% 16حيث بمغت نسبة الفرؽ بيف الهوارد

الديوانية الهسجمة وتقديراتيا في قانوف الهالية األصمي  %5.1هقابؿ  %0.8هقدرة.

وتفسر ىذه النسبة بتراجع قيهة الواردات سنة  2015بػ  %5.7هقابؿ تطور إيجابي

بحوالي %6سنة .2014

وهقارنة بتقديرات قانوف الهالية التكهيمي تراجع الفارؽ بيف التقديرات والهوارد

الهسجمة إلى  %2.3نتيجة تحييف الفرضيات واإلطار االقتصادي الكمي وبذلؾ
إرتفعت نسبة إنجاز الهؤشر إلى حوالي .%35

اليدف  :2.0.4تطوير جودة تقديرات نفقات الدولة
 المؤشر  :1.2.0.4الفارؽ بيف التقديرات واإلنجازات بالنسبة لنفقات
التصرؼ:
تـ تسجيؿ نسبة إنجاز في حدود  %82هقارنة بقانوف الهالية التكهيمي (هقابؿ نسبة
 % 56هقارنة بقانوف الهالية األصمي) بالنسبة ليذا الهؤشر

حيث بمغ الفارؽ بيف

االنجازات والتقديرات  %3.17هقابؿ  %2.6هقدرة بقانوف الهالية التكهيمي (% 4.6

هقابؿ  % 2.6هقدرة بقانوف الهالية األصمي).

وتفسر ىذه النسبة خاصة بإقتصاد جزء هف اإلعتهادات الهرسهة بعنواف دعـ

الهحروقات (  918ـ د هقابؿ  1286ـ د) نتيجة إلنخفاض هعدؿ سعر برهيؿ النفط

خبلؿ األشير األخيرة لسنة .2015

 المؤشر  :2.2.0.4الفارؽ بيف التقديرات واإلنجازات بالنسبة لنفقات التنهية:
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تـ تسجيؿ نسبة إنجاز في حدود  % 84بالنسبة ليذا الهؤشر هقارنة بقانوف الهالية
التكهيمي (  % 44هقارنة بقانوف الهالية األصمي) حيث بمغ الفارؽ بيف إنجازات

نفقات التنهية والتقديرات  %9.19هقابؿ  %7.75هقدر بقانوف الهالية التكهيمي

( % 17.58هقابؿ  % 7.75بقانوف الهالية األصمي).

وتعتبر ىذه النسب هرضية خاصة إذا أخذنا في اإلعتبار األوضاع التي تهر بيا

الببلد عبلوة عمى اإلجراء الذي تـ تطبيقو لغمؽ السنة الهالية في  31ديسهبر 2015

دوف التهديد لموزارت بفترات تكهيمية.

اليدف  :3.0.4تحسين الشفافية في نشر المعمومات المتعمقة بالميزانية
 المؤشر  : 1.3.0.4آجاؿ نشر الهعطيات الخاصة بهتابعة تنفيذ اؿهيزانية:
تـ تحقيؽ نسبة انجاز في حدود

 % 63بالنسبة ليذا الهؤشر حيث بمغ الهعدؿ

السنوي لعدد األياـ البلزهة لنشر النتائج الشيرية لتنفيذ هيزانية الدولة  48يوها هقابؿ

 30يوها هقدرة و 25يوها كقيهة هستيدفة ليذا الهؤشر.

وتجدر اإلشارة إلى أف دورة إعداد النشرية الشيرية لهتابعة تنفيذ هيزانية الدولة تهر

بعديد الهراحؿ وتضـ عديد الهتدخميف هف خارج اإلدارة وخارج البرناهج هها يسبب

تأخي ار في آجاؿ الحصوؿ عمى الهعطيات البلزهة إلعدادىا

وخاصة الهعطيات

الهتعمقة بنتائج الهيزاف التجاري والديف العهوهي ،وذلؾ باإلضافة إلى هشاكؿ تقنية

عمى هستوى إدراج النشرية الشيرية بهوقع و ازرة الهالية.

 المؤشر  : 2.3.0.4دورية صدور التقارير الخاصة بهيزانية الدولة:
حقؽ ىذا الهؤشر نسبة إنجاز بػ.%100
وتجدر اإلشارة إلى أنو في غياب إصدار التقرير السنوي لمهالية العهوهية ،تـ إعتهاد
التقرير النصؼ سنوي لمهالية العهوهية الذي تعده اإلدارة العاهة لمهوارد والتوازنات

هنذ سنة  2014وذلؾ في إطار إنخراط تونس في هبادرة الحوكهة الهفتوحة بيدؼ
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ترسيخ هبادئ الشفافية وتحسيف ترتيب تونس عمى هستوى هؤشر "الهيزانية الهفتوحة"

 .Open Budget Indexويحتوي ىذا التقرير عمى ثبلثة أجزاء خصص األوؿ

لتقديـ وتحميؿ النتائج السداسية الهسجمة لمهوارد الجبائية وغير الجبائية لمدولة وهوارد

اإلقتراض ،وخصص الجزء الثاني لتقديـ نتائج نفقات التصرؼ والتنهية وخدهة الديف

العهوهي وهقارنتيا بالنتائج الهسجمة بنفس الفترة هف السنة الهنقضية .فيها يحوصؿ

الجزء الثالث هف التقرير نتائج هيزانية الدولة وسبؿ تهويمو.

اليدف: 4.0.4التوجو نحو منظومة التصرف حسب األىداف

 المؤشر :1.4.0.4دعم تركيز منظومة التصرف حسب األىداف

قدرت نسبة االعتهادات التي تـ ضبطيا وفؽ الهنظور البراهجي بحوالي

%73هف

جهمة نفقات الهيزانية دوف اعتبار الديف العهوهي .وتكوف بذلؾ نسبة اإلنجاز قد

ناىزت  %94هها ىو هبرهج خبلؿ سنة  2015ذلؾ أف ىذه السنة شيدت ارتفاع ػب

 2.8%في هيزانية الدولة هقارنة بسنة  2014إلى جانب دخوؿ الدفعة الثالثة هف

(باستثناء و ازرة تكنولوجيا

الو ازرات النهوذجية الهذكورة أنفا إلى الهنظوهة الجديدة

االتصاؿ) وبيذا تكوف هجهوع النفقات الهبوبة حسب الهنظور البراهجي حوالي

 17.626هميوف دينار.

طريقة االحتساب :جممة االعتمادات المضبوطة وفق المنظور البرامجي  /ميزانية
الدولة(دون الدين العمومي)
𝟔𝟐𝟔𝟏𝟕,
𝟎𝟑𝟏𝟐𝟗−𝟓,

=

هذا وقد تقرر بالنسبة لهشروع هيزانية الدولة لسنة

73%

 2016تقديـ هيزانيات و ازرات

الدفعات األولى والثانية والثالثة الهنخرطة في التجربة وفؽ هف هجية التصرؼ حسب

األهذاؼ ( هيزانية هبوبة حسب البراهج والهشاريع السنوية لمقدرة عمى األداء) بها
يتوافؽ هع هنشور السيد رئيس الحكوهة عدد

 12الهؤرخ في  16أفريؿ 2015

والهتعمؽ بإعداد هشروع هيزانية الدولة واطار القدرة عمى األداء لمسياسات العهوهية

لسنة .2016
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 -4التوجيات المستقبمية لتحسين األداء:
الهسجمة بيف القيـ الهنشودة والنتائج الهحققة عمى هستوى بعض
قصد تدارؾ الفوارؽ
ّ

تـ وضع برناهج لجهمة هف اإلجراءات والتدابير التي ته ّكف هف
هؤشرات قيس األداءّ ،
تبلفي ىذه الفوارؽ وتحسيف األداء.
 .1.4اإلشكاليات والنقائص المتعمقة بتنفيذ البرنامج:

-عدـ التحكـ في آجاؿ الحصوؿ عمى الهعطيات هف الهتدخميف هف خارج

البرناهج.
األوضاع الحالية لمببلد وتفاقـ هطمبية الجيات أدى إلى ترسيـ هشاريع غيرقابمة لئلنجاز خبلؿ السنة.
 .2.4التدابير واألنشطة المقترحة لتدارك اإلخالالت في تنفيذ مؤشرات البرنامج:
 هزيد تنظيـ لجنة القيادة والتقيد برزناهة واضحة تضبط اآلجاؿ وهزيد التنسيؽبيف هختمؼ الهتدخميف في البرناهج وذلؾ في إطار تنشيط حوار التصرؼ.
 إنياء إعداد األنهوذج القياسي لمتنبئ والهتعمؽ بػإعداد هيزانية الدولة هها سيساعدعمى تحسيف جودة التقديرات،
 تقييـ هوضوعي لقدرة الو ازرات عمى إنجاز الهشاريع الهبرهجة. إرساء هتابعة دورية لتنفيذ الهيزانية وتحسيس الو ازرات بضرورة تحسيف نسبالتنفيذ.
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برنامج الدي
العمومي
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لمتصرؼ في الديف
تقديم رئيس البرنامج :تـ تعييف السيدة كوثر بابية الهديرة العاهة
ّ

والتعاوف الهالي رئيسا لبرناهج الديف العهوهي.
 -1التقديم العام لمبرنامج:

جية لدفع
العهوهية بدور ىاـ في تعبئة الهوارد
الهالية
يقوـ قطاع
الداخمية والخار ّ
ّ
ّ
ّ

الهالية الكبرى ويهثؿ الديف
النشاط االقتصادي بالببلد والهساىهة في تحقيؽ التوازنات
ّ
العهوهي حمقة هيهة في ىذه التوازنات حيث ييدؼ لتهويؿ حاجيات الهيزانية بهوارد
االقتراض ،ويتهثؿ اليدؼ الرئيسي لمبرناهج في هتابعة وهزيد التحكـ في الهديونية
الهرتبطة بسياسة الهالية العهوهية والظرؼ االقتصادي الهحمي والعالهي .ويشهؿ
)الديف

الديف العهوهي هجهوع التعيدات الهالية الهبرهة هف طرؼ الدولة بالداخؿ
العهوهي الداخمي( وهع غير الهقيهيف )الديف العهوهي الخارجي(.

يتـ التصرؼ وهتابعة ىذه التعيدات )عهميات السحب والتسديد والتصرؼ النشيط) في
ّ
إطػار نصوص قانػػونية هحددة ) قانوف الهالية  -القانوف األساسي لمهيزانية – هجمة
الهحاسبة العهوهية ( ...تضبط اإلجراءات والهبالغ القصوى الهرتبطة بعهميات
التدايف.
ئيسية الستراتيجية برناهج الديف العهوهي في تنويع هصادر
ىذا و تتهثؿ الهحاور الر ّ
الديف وآلياتو وآجاؿ سداده والضغط عمى كمفتو والهخاطر الهتعمقة بو والعهؿ عمى

تطوير السوؽ الهحمية لسندات الدولة وارساء تصرؼ نشيط في الديف العهوهي وذلؾ
بيدؼ االستجابة لحاجيات الهيزانية هف هوارد االقتراض

بالتوازي مع مزيد التحكم

في مستوى الديـن العمومي والتقميص من المديونية التي تبقى رىينة عوامل
خارجية عديدة و خارجة نسبيا عن أداء التصرف في الدين العمومي.
تتهثؿ الهياـ األساسية ؿ برناهج الديف العهوهي في الهحافظة عمى هستوى هقبوؿ
لمديف عمى الهدى الهتوسط والطويؿ وهتابعة هختمؼ الهخاطر الهتعمقة بو وضهاف
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هستوى أدنى لسيولة الخزينة يغطي الدفوعات الهنتظرة وتطوير السوؽ الهحمية
لسندات الدولة.
أىداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج:
تتهثؿ أىداؼ البرناهج في الهحاور التالية:
 التحكـ في تكمفة الديف العهوهي
 تحسيف التصرؼ في الهخاطر الهتعمقة بالديف
 إحكاـ التصرؼ في سيولة الخزينة

التحكم في مستوى المديونية

 تطوير السوؽ الهالية لسندات الدولة
 -2تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج:
 1-2-2أىم اإلصالحات اإلستراتيجية التي تم تحقيقيا:

تتهثؿ إستراتيجية برناهج الديف العهوهي في التأطير العاـ لمتصرؼ في الديف
العهوهي والتعاوف الهالي وتضبط بالتنسيؽ هع السياسات االقتصادية الوطنية
والهواكبة اليقظة لتطور الظرؼ االقتصادي والهالي عمى الصعيد الوطني والعالهي
وهتابعة تنفيذىا.
هف أىـ األىداؼ ذات العبلقة الهباشرة بالبرناهج ىي توفير هوارد االقتراض
الداخمية والخارجية الهقدرة بهيزانية الدولة هع الحرص عمى التخفيض في كمفة
التدايف وتقميص الهخاطر الهرتبطة بالديف العهوهي إلى هستوى هقبوؿ

إضافة إلى

السعي لتطوير السوؽ الهالية الثانوية لسندات الخزينة وتنشيطو.
وفي إطار التحكـ في هخاطر نسب الفائدة عمى القروض الخارجية تـ طمب تسعيرات
فائدة االئتهاف عمى هجهوعة هف قروض البنؾ االفريقي لمتنهية باألورو في كؿ هف
شير سبتهبر ،أكتوبر وديسهبر  2015لمقياـ بعهمية تثبيت نسب الفائدة الهرجعية
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ليذه القروض في  25جانفي  2016بنسب تتراوح بيف  %0.385و  %0.8وذلؾ
لتفادي هخاطر ارتفاعيا ونظ ار لمتراجع التاريخي لنسب الفائدة عمى األورو.
كها تـ في إطار التصرؼ في سيولة الخزينة دراسة إهكانية استعهاؿ تقنية الهبادلة
لخطوط رقاع الخزينة التى سددت سنة  2015قصد التخفيؼ هف أعباء الديف عمى
هيزانية  ،2015كها تـ تكويف المجنة الهكمفة بهتابعة األرصدة الهحاسبية والهالية في
إطار تنفيذ الهيزانية بيدؼ الهقاربة بيف األرصدة.
وفي هجاؿ البحث عف هصادر تهويؿ بديمة لمتدايف تـ العهؿ عمى إصدار الصكوؾ
اإلسبلهية باعتباره هصدر تهويؿ بديؿ لبلقتراض وذلؾ بإعادة النظر في هشروع
القانوف الخاص بالصكوؾ اإلسبلهية ضهف لجنة كونت في الغرض تضـ األطراؼ
الهعنية وتحت إشراؼ اإلدارة العاهة لمتصرؼ في الديف و التعاوف الهالي.
كها أنو في إطار الهعونة الهسندة لتونس هف طرؼ سويس ار سنة 2014
والهخصصة لتهويؿ برناهج التصرؼ في هخاطر الديف العهوهي التي يتصرؼ فييا
البنؾ الدولي ،تـ سنة  2015إرساء أنهوذج إلحتساب هخاطر الصرؼ عمى القروض
الخارجية والبدء في إعداد البيانات البلزهة إلرساء إستراتيجية الديف العهوهي الهتوسط
الهدى بيدؼ تطوير التصرؼ في هخاطر الديف العهوهي واإلعداد إلرساء وكالة
الديف العهوهي في سنة .2017
 -3نتائج القدرة عمى األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة :2015
 .1.3تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج:
بمغت جهمة اإلعتهادات الهنجزة لبرناهج الديف العهوهي

 1024أ.د خبلؿ سنة

 2015هقابؿ  994أ.د إعتهادت هرصودة في نفس السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بػ
.%103
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جدول عدد :1تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  2015مقارنة بالتقديرات التوزيع حسب طبيعة
النفقة
ذمذَشاخ 2015
بياف النفقات

(ؽ.ـ.األصٍٍ)

ذمذَشاخ 2015

انجازات سنة 2015

(التكهيمي

()2

االنجازات هقارنة بالتقديرات
الهبمغ ()1(-)2

االنجاز (%)1(/)2

()1

نفقات تصرؼ

نسبة

975

961

1022

61

%106

تأجير عهوهي

861

861

949

88

%101

وسائؿ هصالح

114

100

73

27

%73

تدخؿ عهوهي

-

-

-

-

-

نفقات تنهية

33

33

2

31

%6

استثهارات هباشرة

33

33

2

31

%6

عمى الهيزانية

33

33

2

31

%6

تهويؿ عهوهي

-

-

-

-

-

عمى الهيزانية
عمى القروض
الخارجية
صناديؽ خزينة

الهجهوع العاـ

-

1008

-

994

-

1024

-

%103

30

 .2.3تقديم لنتائج القدرة عمى األداء:
 -1.2.3اليدف  :1. 0.5التحكم في تكمفة الدين العمومي
تعتبر هتابعة تكمفة الديف العهوهي والتحكـ فيو هف أىـ هؤشرات أداء التصرؼ في
الديف العهوهي ويتهثؿ في الضغط عمى تكمفة الديف عبر التصرؼ النشيط وذلؾ
باستعهاؿ آليات التغطية في الوقت الهناسب.
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اٌهذف :1.0.5
اٌرحىُ فٍ ذىٍفح اٌذَٓ اٌؼّىٍِ

جدول عدد2
ِؤششاخ
لُس
األداء

وحذج
اٌّؤشش

ذمذَشاخ
2014

ٔسثح
أجاصاخ
 2014االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2014

انًؤشز
1.1.0.5.
يعذل
تكهفح
انذٍَ
انعًىيٍ

ذمذَشاخ
2015
(ق.َ.أ )

ذمذَشاخ
2015
(اٌرىٍٍُّ)
()1

أجاصاخ
2015
()2

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2015
()1(/)2

4.4
%

4.2

4.3

%97.7

4.3

4

رسم بياني عدد 24
نسبة االنجازات مقارنة بالتقدٌرات 2015

107,5%

المؤشر  : 1.1.5.معدل تكلفة الدٌن العمومً

 -2.2.3اليدف  :2.0.5تحسين التصرف في المخاطر المتعمقة بالدين
تعد حافظة الديف العهوهي عرضة لعديد الهخاطر التي يهكف أف تؤثر سمبا عمى
تطور حجهو وكمفتو ويتعيف عمى ىيكؿ الديف العهوهي السير عمى حسف التصرؼ
في ىذه الهخاطر وذلؾ بػ :
 التحكـ في هخاطر الصرؼ عبر الترفيع في هناب الػديف الداخػػمي وتنويع عهبلتالتدايف الخارجي.
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%107.5

 التخفيض هف هخاطر نسب الفائدة الهرتبطة بالقروض ذات نسب الفائدة الهتغيرة. التحكـ في هخاطر إعادة التهويؿ هف خبلؿ التهديد في هدة تسديد الديف وتفاديالديف قصير الهدى.
جدول عدد3

اٌهذف :2.0.5ذحسُٓ اٌرصشف فٍ اٌّخاغش اٌّرؼٍمح تاٌذَٓ

ِؤششاخ لُس
األداء

انًؤشز
:1.2.0.5.
يُاب انذٍَ
انذاخهٍ يٍ
انذٍَ انعًىيٍ
انًؤشز
:2.2.0.5
يُاب انذٍَ
انخارجٍ
تُظة فائذج
يتغُزج
انًؤشز
: 3.2.0.5
يعذل يذج طذاد
انذٍَ انعًىيٍ
انًؤشز
: 4.2.0.5
يعذل يذج
اعادج انتظعُز

وحذج
اٌّؤشش

ذمذَشاخ

2014

أجاصاخ
2014

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشا
خ 2014

ذمذَشاخ
2015
(ق  . َ .أ )

ذمذَشاخ
2015
(ق َ خ
)
()1

34.4

35.2

%102

18

22.76

%78.9

6.9

%98.6

5

%100

%

40

39.8

%99.5

%

12

22.31

53.79
%

10

سٕح

6.8

6.3

% 92.6

7

7

سٕح

5.5

4.73

% 86

≤6

5

33.9

أجاصاخ
2015
()2

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2015
()1(/)2

رسم بياني عدد 25
نسبة االنجازات مقارنة بالتقدٌرات 2015
100,8%
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 - 3.2.3اليدف  :3.0 .5إحكام التصرف في سيولة الخزينة
يتـ إحكاـ التصرؼ في سيولة الخزينة بتوفير الهوارد البلزهة لبلستجابة لحاجيات
الهيزانية هف ا لدفوعات وهبلئهة هوارد االقتراض هع ىذه الحاجيات لتفادي تحهؿ
كمفة إضافية.
جدول عدد4

اٌهذف :3 . 0 . 5
إحىاَ اٌرصشف فٍ سُىٌح اٌخضَٕح

ِؤششاخ لُس
األداء

انًؤشز :1.3.0.5.
انًعذل انظُىٌ
نزصُذ انخشَُح
انًؤشز
:2.3.0.5
تطىر فارق رصُذ
انخشَُح (اَجاساخ-
تمذَزاخ)

وحذج
اٌّؤشش

ذمذَشاخ
2014

أجاصاخ
2014

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2014

ذمذَشاخ
2015
(ق.َ.أ)

ذمذَشاخ
2015
(اٌرىٍٍُّ )
()1

أجاصاخ
2015
()2

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2015
()1(/)2

َ.د

585

768.6

% 131.2

≤500

790

805.6

101.9%

َ.د

50

31.4

% 159.2

50

86.1

58.1%

≤50

رسم بياني عدد 26
نسبة االنجازات مقارنة بالتقدٌرات 2015
102,0%
58,1%
المؤشر  : 1.3.0.5.المعدل السنوي لرصٌد الخزٌنة
المؤشر : 2.3.0.5تطور فارق رصٌد الخزٌنة (تقدٌرات –
انجازات)

 -4.2.3اليدف  :4.0.5تطوير السوق المحمية لسندات الدولة
يساىـ تطوير السوؽ الهحمية لسندات الدولة

في توفير التهويبلت البلزهة لتغطية

بعتبار
حاجيات الهيزانية هف هوارد االقتراض وتفادي المجوء إلى االقتراض الخارجي إ
الهخاطر ذات العبلقة.
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جدول عدد:5

اٌهذف :4.0.-5
ذطىَش اٌسىق اٌّحٍُح ٌسٕذاخ اٌذوٌح

ِؤششاخ
لُس األداء

انًؤشز
:1.4.0.5
عذد
انًُالصاخ
فٍ انظُح
انًؤشز
:2.4.0.5
دجى
انتذاول فٍ
انظىق
انثاَىَح
انًؤشز
:3.4.0.5
عذد انُماغ
عهً
يُذٍُ
َظة
انفائذج

وحذج
اٌّؤشش

ذمذَشاخ
2014

أجاصاخ
2014

ٔسثح
االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
2014

ذمذَشاخ
2015
(ق.َ.أ )

ذمذَشاخ
2015
(اٌرىٍٍُّ )
()1

أجاصاخ
2015
()2

ٔسثح االٔجاصاخ
ِماسٔح
تاٌرمذَشاخ
)1(/)2( 2015

ِٕالصح

42

32

%76.2

48

30

29

96.7%

%

18

20.2

%112.2

33

20

14.9

74.5%

ٔمطح

7

7

%100

≤7

7

7

%100

رسم بياني عدد27
نسبة االنجازات مقارنة بالتقدٌرات 2015
100,0%
96,7%

المؤشر
:1.4.0.5.
عدد
المناقصات
فً السنة
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المؤشر
:2.4.0.5
حجم التداول
فً السوق
الثانوٌة

المؤشر
:3.4.0.5
عدد النقاط
على منحنً
نسب الفائدة
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 .3.3تحميل وتفسير لنتائج القدرة عمى األداء لسنة :2015
اليدف  :1.0.5التحكم في تكمفة الدين العمومي
 المؤشر  :1.1.0.5معدل تكمفة الدين العمومي
سجؿ الهؤشر نسبة إنجاز بػ  % 107.5بالنسبة لسنة  2015أي أقؿ هف كمفة الديف
العهوهي الهقدرة بػ  % 0.3ويرجع ذلؾ أساسا إلى

إنخفاض كمفة الديف العهوهي

الخارجي (  )%2.76الهتأتي أساسا هف اإلنخفاض الهيـ الذي شيدتة نسب الفائدة
الهرجعية األوريبور 6أشير في األسواؽ الهالية العالهية.
اليدف  : 2.0.5التحكم في المخاطر المتعمقة بالدين العمومي
 المؤشر  : 1.2.0.5مناب الدين الداخمي من الدين العمومي
بمغت نسبة انجاز الهؤشر  %102أي أكثر بحوالي نقطة واحدة هف هناب الديف
الداخمي هف الديف العهوهي الهقدر لسنة
االقتراض الداخمي الهنجز حيث بمغ

 2015ويفسر ىذا الفارؽ بزيادة حجـ

 2381.9هميوف دينار هقابؿ  1131هميوف

دينار هقدرة بقانوف الهالية التكهيمي لسنة  2015وذلؾ لتعويض النقص في تعبئة
هوارد الهوارد الخارجية الهقدرة وذلؾ بعد إلغاء عهمية إصدار الصكوؾ اإلسبلهية
وتعبئة قسط واحد فقط هف القرض االئتهاني لصندوؽ النقد الدولي بهبمغ  588هميوف
دينار هها شكؿ ضغوطات عمى سيولة الخزينة و أدى إلى الترفيع في هبالغ إصدار
رقاع الخزينة لتغطية حاجيات التهويؿ.
 المؤشر  :2.2.0.5مناب الدين الخارجي بنسب فائدة متغيرة
لـ تتجاوز نسبة االنجاز ليذا الهؤشر  %78.9في سنة  2015وذلؾ بسبب إرتفاع
حجـ القروض الخارجية بالدوالر بنسب فائدة هتغيرة هف حجـ الديف الخارجي
العهوهي في هوفى السنة

ونظ ار إلرتفاع أسعار ائتهاف الفائدة عمى الدوالر طويمة

الهدى تـ إرجاء عهمية التثبيت عمى القروض بالدوالر وهواصمة االنتفاع بنسب الفائدة
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العائهة الهوظفة عمى ىذه القروض لمتقميص هف كمفتيا وبذلؾ تجاوز هؤشر الديف
الخارجي بنسب فائدة هتغيرة نسبة  %18التي تـ تقديرىا سنة .2015
 المؤشر : 3.2.0.5معدل مدة سداد الدين العمومي
بمغت نسبة انجاز ىذا الهؤشر  % 98.6بالنسبة لهعدؿ هدة سداد الديف العهوهي
الهقدرة لسنة  2015والهتهثمة في  7سنوات ،ويرجع ىذا باألساس إلى هدة سداد
الديف الداخمي التي بمغت  5.15سنة الناتجة عف هدة إصدارات رقاع الخزينة
الهنجزة والهتراوحة بيف  3إلى  10سنوات في حيف بمغت هدة سداد الديف الخارجي
 7.8سنوات.
 المؤشر  : 4.2.0.5معدل مدة إعادة التسعير
بمغ هعدؿ هدة إعادة التسعير

 5سنوات سنة  2015هثمها كاف هقد ار في قانوف

الهالية التكهيمي لسنة  2015وذلؾ يرجع إلى حسف تقدير تطور نسبة الديف
الداخمي ذات نسب فائدة هتغيرة عمى الهدى الهتوسط (حيث بمغت  % 29هف حجـ
الديف الداخمي) والهتهثمة أساسا في إيداعات الخزينة وتوظيؼ أرصدة االدخار
البريدي لفائدة صندوؽ الودائع واألهانات.
اليدف  : 3.0.5إحكام التصرف في سيولة الخزينة
 المؤشر :1.3.0.5المعدل السنوي لرصيد الخزينة
بمغت نسبة إنجاز الهؤشر  % 101.9أي بزيادة  15.6هميوف دينار عف الهعدؿ
السنوي لرصيد الخزينة الهقدر لسنة

 2015ويرجع ذلؾ إلى حسف التصرؼ في

سيولة الخزينة والحرص عمى التحسيف هف التقديرات ها أهكف وذلؾ بدفع الهجيودات
الهبذولة قصد التنسيؽ الهحكـ هع اليياكؿ الهتدخمة في تعبئة هوارد الدولة والخزينة
ونفقاتيا بإعداد سيناريوىات هختمفة لمتصرؼ في سيولة الخزينة قصد حصر
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الضغوطات الهحتهمة عمييا لتفادي الهخاطر التي ينجر عنيا انخفاض رصيد
الخزينة.
 المؤشر : 2.3.0.5تطور فارق رصيد الخزينة (إنجازات-تقديرات)
قاربت نسبة انجاز ىذا الهؤشر  %58.1أي تجاوزت الفارؽ الهتوقع بػ  36هميوف
دينار ويرجع ىذا إلى عدـ تعبئة بعض هوارد االقتراض الخارجي في اآلجاؿ هثؿ
إصدار الصكوؾ االسبلهية ولقسط األخير هف قرض صندوؽ النقد الدولي وبعض
هوارد الهصادرة وهرابيح الهؤسسات العهوهية.
اليدف  : 4.0.5تطوير السوق المحمية لسندات الدولة
 المؤشر :1.4.0.5عدد المناقصات في السنة
تـ إنجاز  % 96.7ليذا الهؤشر سنة  2015حيث لـ يتـ إنجاز بعض إصدارات
رقاع الخزينة  52أسبوع نظ ار لنسب الفائدة الهرتفعة أو لقمة الهبالغ الهعروضة هف
طرؼ الهختصيف في رقاع الخزينة بحيث تزيد في كمفة اإلصدار دوف تحقيؽ ىدؼ
سد حاجيات الخزينة قصيرة الهدى .في حيف أنو تـ إصدار رقاع خزينة نصؼ
شيرية في نوفهبر وديسهبر

 2015بيدؼ تعبئة هوارد

إقتراض داخمية لتغطية

النقص في تعبئة الهوارد الخارجية.


المؤشر  : 2.4.0.5حجم التداول في السوق الثانوية

حقؽ ىذا الهؤشر نسبة انجاز بػ  %74.5لكنو يبقى بعيدا عف الهأهوؿ تحقيقو كحجـ
تداوؿ في السوؽ الثانوية لرقاع الخزينة خاصة وأف ىذا الهؤشر تتدخؿ فيو أطراؼ
عديدة ويظؿ أداء اإلدارة العاهة لمتصرؼ في الديف والتعاوف الهالي نسبيا هف خبلؿ
تفعيؿ قوانيف وأطر أو تحسينيا بها أف السوؽ الثانوية التونسية تعاني هف صغر
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حجهيا وقمة نشاطيا عهوها .وأداء برناهج الديف سوؼ يكوف لو نتائج طويمة الهدى
نظ ار لمتأثير الغير الهباشر لؤلنشطة الهتبناة لتحسيف ىذا الهؤشر.

 المؤشر  :3.4.0.5عدد النقاط عمى منحني نسب الفائدة
تـ إنجاز ىذا الهؤشر كاهبل كها تـ تقديره ،أي إرساء

 7نقاط عمى هنحني نسب
2015

الفائدة التي تعكس هدة سداد خطوط رقاع الخزينة التي تـ إصدارىا سنة
والتي تراوحت بيف  3سنوات و 15سنة.
 -4التوجيات المستقبمية لتحسين األداء:

الهسجمة بيف القيـ الهنشودة والنتائج الهحققة عمى هستوى بعض
قصد تدارؾ الفوارؽ
ّ

تـ وضع برناهج لجهمة هف اإلجراءات والتدابير التي ته ّكف هف
هؤشرات قيس األداءّ ،
تبلفي ىذه الفوارؽ وتحسيف األداء:
 -التنسيؽ هع كؿ الهصالح الهتدخمة حتى يحقؽ ىدفو الرئيسي وىو

التحكم في

نسبة الدين العمومي وضمان إستدامتو.
 إرساء إطار إقتصادي كمي يشهؿ جهيع الهتغيرات الهؤثرة وتقديراتيا عمى الهدىالهتوسط وخاصة إطار النفقات الهتوسط الهدى الذي يجب أف يتخذ صبغة رسهية
تعكس التوجيات العاهة لمحكوهة وعمى إثره يهكف أف يتحسف أداء برناهج الديف
العهوهي ويحقؽ أىدافو كاهمة.
 إرساء هنظوهة إعبلهية هندهجة توفر جهيع الهعطيات ذات العبلقة بالديفالعهوهي وتضفي الهزيد هف الشفافية لتحسيف القدرة عمى األداء.
في ىذا اإلطار تعتزـ اإلدارة العاهة لمتصرؼ في الديف والتعاوف الهالي إلى تنفيذ
قرار الحكوهة الراهي إلى إرساء وكالة الديف والخزينة التي تـ إدراجيا بالبرناهج
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الوطني لئلصبلحات  2020-2016وبيدؼ تحسيف قدرات إطاراتيا

وتعزيزىا

تتواصؿ الهعونة الفنية هع البنؾ الدولي التي بدأت سنة  2015لتحسيف التصرؼ في
الديف العهوهي وسيولة الخزينة ب إعتهاد أساليب هتطورة حسب الهقاييس العالهية.
وستهكف ىذه الهعونة هف تحسيف تنفيذ هؤشرات برناهج الديف العهوهي وتحقيؽ
أىدافو عبر األنشطة التالية الهزهع القياـ بيا:
 إرساء وثيقة رسهية إلستراتيجية الديف العهوهي في هوفى سنة .2016 العهؿ عمى اإلستفادة هف هعونة فنية لمبنؾ الدولي والتي ستخصصلمتصرؼ في سيولة الخزينة وذلؾ ب إعتهاد التصرؼ النشيط في رصيد
الخزينة وتحسيف التقديرات.
 -البدء بالعهؿ بالهنظوهة اإللكترونية

الخاصة بهناقصات رقاع الخزينة

لتأهيف سرعتيا وشفافيتيا.
 إعتهاد أنهوذج لحساب كمفة تغطية هخاطر الصرؼ عمى القروضالخارجية.
كها أنو سيتـ العهؿ ضهف الهعونة الفنية الهقترحة هف البنؾ األوروبي لمتنهية
واالستثهار عمى إرساء هنحنى هرجعي لنسب الفائدة.
كها سيقع إستكهاؿ كراس الشروط الجديد الخاص بالهختصيف في رقاع الخزينة
واهضاءه سنة  2016في إطار اإلصبلحات الهتعمقة بقرض البنؾ اإلفريقي لمتنهية
الخاص بتطوير القطاع الهالي.
وقصد تنويع هصادر التهويؿ وضهاف تعبئة هوارد الصكوؾ االسبلهية  ،يتـ حاليا في
إطار لجنة تضـ هختمؼ األطراؼ الهعنية العهؿ عمى تنقيح قانوف الصكوؾ.
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برنامج ال يادة
والمساندة
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الهالية
دهؽ الكاتب العاـ لو ازرة
ّ
تقديم رئيس البرنامجّ :
السيد اليادي ّ

-1

التقديم العام لمبرنامج:

برناهج القيادة والهساندة ىو برناهج دعـ لبقية براهج و ازرة الهالية وييتـ ىذا البرناهج
التصرؼ في
بالتصرؼ في الهوارد البشرية لمو ازرة إضافة إلى
أساسا بالجوانب الهتعمقة
ّ
ّ

شؤونيا الهالية وتقديـ الدعـ الفني إلتخاذ القرار عمى هستوى الو ازرة وهتابعة النشاط
الهالي لمدولة في إتجاه ضهاف سبلهة التصرؼ في األهواؿ العهوهية وفي حسف

فإف أىـ هشهوالت برناهج القيادة والهساندة
توظيؼ هوارد الهيزانية  .وهف ىذا الهنطمؽ ّ
التصرؼ في الهسيرة
تتهثّؿ أساسا في توفير االنتدابات لهختمؼ البراهج إضافة إلى
ّ

الهينية لؤلعواف (هف هرحمة االنتداب إلى هرحمة اإلحالة عمى التقاعد) هرو ار بالتكويف
وذلؾ هف خبلؿ ها تؤهنو الهدرسة الوطنية لمهالية في ىذا الهجاؿ وذلؾ عبر تركيز

جيودىا لضهاف حسف سير هنظوهة التكويف بجهيع هكوناتيا لفائدة أعواف و ازرة
الدعـ الهادي والموجستي لكافة البراهج وذلؾ عبر تأهيف
الهالية .ىذا إضافة إلى توفير ّ
الخدهات الهتعمّقة بالجانب الهالي في تنفيذ الهيزانية وانجاز الهشاريع.

-2

تقديم عام لإلنجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج:

أىم اإلصالحات اإلستراتيجية التي تم تحقيقيا والتي ليا عالقة مباشرة
ّ .1.2
بالبرنامج:

نظ ار ألىهية الجوانب الهذكورة أعبله الهتعمقة أساسا بضهاف حسف سير هختمؼ
أنشطة البراهج الخصوصية هف ناحية (برناهج الديوانة

و برناهج الهحاسبة العهوهية

وبرناهج الجباية و برناهج الهصالح الهيزانية و برناهج الديف العهوهي) وحرصا عمى
هواكبة الجيود الراهية إلى تحسيف األداء في الهياديف التقنية هف ناحية أخرى ،ارتكزت
طة البرناهج عمى تحسيف نسبة التأطير والتحفيز عبر دعـ تكويف إطارات وأعواف
خّ
هختمؼ البراهج في هختمؼ الهجاالت لمرفع هف هردودية العهؿ اإلداري والرقي بجودتو
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الرشيدة في تنفيذ الهيزانية وهتابعة
إضافة إلى اعتهاد آليات وهعايير أساسيا الحوكهة ّ

وتقييـ إنجازىا وفقا لمتوقعات.

وتبعا لذلؾ واصمنا خبلؿ سنة

 2015العهؿ عمى صياغة الهخططات الهنطقية

) (logigrammesالهتعمقة بهختمؼ طرؽ االنتداب (انتداب خريجي هدارس التكويف،
االنتدابات الخارجية عف طريؽ الهناظرات ،االنتداب عف طريؽ التعاقد )...وذلؾ قصد
توضيح وحصر اإلجراءات الهتعمقة بهختمؼ طرؽ االنتداب التي تعتهدىا و ازرة الهالية
عبر ضبط الهخطط الزهني إلنجاز هختمؼ ىذه اإلجراءات إضافة إلى تحديد
الهتدخميف بصفة عهودية وأفقية في إنجازىا.
تـ اعتهاد الهخطط الهنطقي الخاص بإجراءات إعداد الهيزانية وذلؾ بهناسبة
ىذا وقد ّ
إعداد الهيزانية عمى الهدى الهتوسط ( )2019-2018-2017هع االلتزاـ باإلجراءات
وتـ في ىذا الهجاؿ إعداد لوحة
الواردة بالهخطط الهنطقي واآلجاؿ الهتعمقة بإنجازىا ّ
قيادة لهتابعة حاجيات هختمؼ براهج الو ازرة هف انتدابات عمى الهدى الهتوسط والتي
يسر عهمية الهناقشة
هكنتنا هف تضهيف هختمؼ الهعطيات عمى سند وحيد وىو ها ّ

وتحييف االنتدابات واالختصاصات الهطموبة وىياكؿ التعييف عمى الهستوى الهركزي

تـ في نفس السياؽ إعداد رزناهة تضبط الهخطط الزهني لهختمؼ
والجيوي .كها ّ
االجتهاعات الهبرهجة في إطار إعداد الهيزانية هع هختمؼ ههثمي البراهج حرصا
عمى احتراـ اآلجاؿ في ىذا وهتابعة سير ىذه االجتهاعات هع هختمؼ األطراؼ
الهتدخمة.
تـ بالنسبة لسنة
وعهبل بالهخططات الهنطقية الخاصة بإجراءات االنتداب والترقية ّ
فإنو ّ
 2015وضع برناهج عهؿ يضبط آجاؿ فتح ىذه الهناظرات وتوقعات آجاؿ التصريح
بنتائجيا ونشرىا عمى الهوقع االلكتروني لمو ازرة  www.finances.gov.tnفي الجزء
الخاص بالتصرؼ في الهوارد البشرية.
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وساىهت اإلدارة العاهة لمشوؤف الهالية والتجييزات والهعدات بالتنسيؽ هع بقية
ىياكؿ الو ازرة وتحت إشراؼ وحدة التصرؼ حسب األىداؼ بإعداد هخططات
هنطقية لنفقات العنواف األوؿ والثاني وذلؾ قصد توضيح هختمؼ اإلجراءات الهتعمقة
بالتصرؼ الهالي لهيزانية الو ازرة وبتنفيذ الشراءات وطمبات وحاجيات الو ازرة في إطار
الشفافية وحسف تطبيؽ القانوف.
نتائج القدرة عمى األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2015
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 .1.3تنفيذ ميزانية البرنامج:
بمغت جهمة اإلعتهادات الهنجزة لبرناهج القيادة والهساندة ها قدره  114694ألؼ دينار
هقابؿ  123218حسب تقديرات نفس السنة أي بنسبة إنجاز قدرت بػ .%93
جدول عدد :1تنفيذ ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015
الوحدة:أ د
بيــــــــــــان البرنامج
التصرف
العنوان األول :نفقات
ّ

ق.م.م اصمي
2015

ق.م.م

اإلنجازات مقارنة

إنجازات

تكميمي

بالتّقديرات 2015

2015

2015

الفارق

ال ّنسبة

26192

25839

16502

9337

64%

وسائؿ الهصالح

2805

2452

2316

136

التدخؿ العهوهي

1647

1647

692

955

94%

العنوان الثاني :نفقات التنمية

302679

97290

97192

98

42%

89

99%

التهويؿ العهوهي

302000

96600

96600

0

87%

100%

2

2%

التأجير العهوهي

االستثهارات الهباشرة
القروض الخارجية
صناديق الخزينة

مجموع البرنامج

21740

679

100
328971
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679

100

123218

13494

590

2

114694

8246

- 8524

62%

% 93
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قدرت نسبة تنفيذ هيزانية العنوان األول بـ  64%ويعمؿ ذلؾ بها يمي:بالنسبة لمتأجير العمومي :تـ إنجاز  62%هف اإلعتهادات الهرسهة بقانوف الهالية



التكهيمي لسنة  2015إ ال أف ىذه النسبة التعكس االنجاز الحقيقي (  )94%والذي تـ
هقارنة باالعتهادات الهوزعة وليس الهرسهة (اإلعتهادات الهرسهة خبلؿ سنة  2015تأخذ
بعيف اإلعتبار إلى برناهج اإلنتدابات الجديدة بعنواف سنوات

 2014-2012والتي سيتـ

تفعيميا خبلؿ سنة  2015غير أنو لـ يتـ تفعيؿ ىذه اإلنتدابات ولذلؾ تهت الهقارنة في
نسبة اإلنجاز باإلعتهاد عمى اإلنتدابات الهوزعة) إلى جانب أ نو تـ تفويض اعتهاد قدره
 8151أد إلى بعض البراهج األخرى التابعة لو ازرة الهالية.
بالنسبة لمتدخل العمومي  :تـ إنجاز  42%هف االعتهادات الهرصودة بالهيزانية



والهخصصة إلى ودادية أعواف و ازرة الهالية ويفسر ذلؾ بعدـ هوافاة المجنة الهختصة
بطمب الحصوؿ عمى التهويؿ الخاص بيا .إضافة إلى االعتهادات الهرسهة لمجنة الوطنية
إلسترجاع األهواؿ الهوجودة بالخارج والتي لـ يتـ صرفيا.


بالنسبة لمعنوان الثاني تـ انجاز  99%هف االعتهادات الهرسهة بقانوف الهالية

التكهيمي لسنة  2015هف بينيا  87%بالنسبة ؿالنجازات الهتعمقة باالستثهارات الهباشرة.
رسم عدد : 28مقارنة بين تقديرات وانجازات برنامج القيادة والمساندة لسنة 2015
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 .2.3تقديم نتائج القدرة عمى األداء:
البشرية
التصرف في الموارد
 -1.2.3اليدف  :1.0.6تحسين
ّ
ّ

أىـ هقوهات حسف سير
تقديم اليدف :يعتبر حسف
ّ
التصرؼ في الهوارد البشرّية هف ّ
بقية براهج الو ازرة بصفتو الركيزة األساسية لهساندة براهج الو ازرة في تحقيؽ أىدافيـ

وذلؾ عبر توفير الهوارد البشرية البلزهة والكفئة  .وعبر هعالجة اإلشكاليات الراىنة
الـ تعمقة بالتصرؼ في الهوارد البشرية خاصة هنيا الهتعمقة بآجاؿ إنجاز الخطط
تـ برهجتو بهيزانية السنة الهالية الهعنية
الهخصصة لبلنتدابات والترقيات طبقا لها ّ
وحسف ضبط التقديرات والحاجيات تهاشيا هع قواعد برهجة الهيزانية عمى الهدى
الهتوسط.
وفيها يمي جدوؿ يحوصؿ التقديرات واإلنجازات الهسجمة في سنتي

 2014و 2015

وذلؾ بالنسبة لمهؤشرات الثبلث الهتعمقة بيدؼ تحسيف التصرؼ في الهوارد البشرية.
جدول عدد :2نتائج القدرة عمى األداء لميدف  :1.0.6تحسين التصرف في الموارد البشرية
ا
نه
د
ف

يؤشزاخ لُض األداء

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

انىدذج تمذَزاخ

إَجاساخ

َظثح

تمذَزاخ

إَجاساخ

132

َظثح

2014

2014

اإلَجاساخ
يمارَح
تانتمذَزاخ
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2015
( ق و خ)

2015

اإلَجاساخ
يمارَح
تانمذَزاخ
2015

انًؤشز : 1.1.0.6نسبة انجاز الخطط
الثانية
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المخصصة لالنتداب في اآلجال (
%
من السنة المالية المعنية)
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انًؤشز  :2.1.0.6نسبة انجاز الخطط
المخصصة للترقية في اآلجال(السداسية الثانية
ّ
من السنة المالية المعنية)
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انًؤشز  :3.1.0.6نسبة انجاز مخطط التكوين
السنوي لفائدة أعوان وزارة المالية
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تذظٍُ انتصزف فٍ انًىارد انثشزَح نظُح 2015
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نسبة انجاز الخطط المخصصة لالنتداب نسبة انجاز الخطط المخصّصة للترقٌة نسبة انجاز المخطط السنوي للتكوٌن
لفائدة أعوان وزارة المالٌة
فً اآلجال
فً اآلجال

 -2.2.3اليدف  : 2.0.6تحسين التصرف في ميزانية وزارة المالية
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تقديم اليدف  :إف ترشيد النفقات العهوهية يستوجب الهزيد هف اليقظة والبحث عف
هصادر التحكـ في االستيبلؾ دوف الهس هف الحد األدنى هف هستوى الخدهات
الهسداة في اآلجاؿ لفائدة هختمؼ هصالح الو ازرة وفي ىذا الغرض تـ تحديد ىدؼ
"تحسيف التصرؼ في هيزانية و ازرة الهالية" إلرساء هبادئ التصرؼ السميـ وحسف
إستغبلؿ الهوارد الهالية والتجييزات والهعدات الهتوفرة.
تـ تحديد اليدؼ "تحسين التصرف في ميزانية وزارة المالية "هع اعتهاد الهؤشرات
التالية :
- 1أجاؿ فتح وتحويؿ أو تفويض االعتهادات
- 2أجاؿ إعداد وتنفيذ الصفقات العهوهية
- 3نسبة تنفيذ طمبات التزود لميياكؿ الهركزية
- 4نسبة تنفيذ هشاريع االبناءات ذات الصبغة الو ازرية
جدول  :3متابعة تنفيذ مؤشرات قيس األداء لسنة 2015

مؤشرات قيس األداء

المؤشر  : 1.2.0.6أجاؿ فتح
وتحويؿ أو تفويض االعتهادات

إنجازات
2014
2014

نسبة

وحدة تقديرات
2014
المؤشر 2014

ٌوم

20

15

%75

تقديرات
2015
2015

15

نسبة اإلنجازات
إنجازات
مقارنة
2015
5
 201بالتقديرات2014

17

%87

المؤشر :2.2.0.6آجال إعداد
وتنفٌذ الصفقات العمومٌة

شهر

8

8

%100

8

8
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المؤشر  :3.2.0.6نسبة تنفٌذ
طلبات التزود للهٌاكل المركزٌة
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المؤشر  :4.2.0.6نسبة تنفيذ

هشاريع االبناءات ذات الصبغة
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رسم بياني عدد :30مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء لسنة 2015
الخاصة باليدف  : 2.0.6تحسين التصرف في ميزانية وزارة المالية
250
200

150
100
50
0
الصفقاتوتحوٌل أو تفوٌض االعتمادات
آجال تنفٌذأجال فتح
نسبة تنفٌذ طلبات التزود للهٌاكل المركزٌة
نسبة تنفٌذ مشارٌع االبناءات ذات الصبغة الوزارٌة فً اآلجال

 -3.2.3اليدف :3.0.6تحسين قدرة أداء ىيئة الرقابة العامة لممالية في مجال
الرقابة والتدقيق
تقديم اليدف :تمعب وظيفة الرقابة في هجاؿ التصرؼ العهوهي دو ار أساسيا في
الهحافظة عمى سبلهة التصرؼ في األهواؿ العهوهية وفي حسف توظيؼ هوارد
الهيزانية.
وتساىـ ىيئة الرقابة العاهة لمهالية ،هع ىياكؿ وهؤسسات و ازرة الهالية ،في تحقيؽ
ﺃىن تًجياﺕ قﻁاﻉ الهالية العهوهية التي تﺭهي بالخصوص إلى الحفاظ عمى سبلهة
النجاعة والشفافية عمى هستوى
التّوازنات الهالية الداخمية والخارجية لمدولة ،وتحقيؽ ّ

توظيؼ هوارد الهيزانية واستعهاليا في إنجاز الهشاريع والبراهج ذات الصبغة الوطنية
والجيوية.

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

135

وهف ناحية أخرى ،يندرج تطوير الهنظوهة الرقابية في القطاع العهوهي في إطار
اإلستراتيجية الوطنية لهكافحة الفساد و الحوكهة الرشيدة وتطوير

الرقابة اإلدارية

والهالية.
وفي ىذا اإلطار ،تعتبر الجودة عنص ار أساسيا في أداء العهؿ الرقابي ،وبالتّالي
تعهؿ ىيئة الرقابة العاهة لمهالية ،طبقا لمهعايير والهرجعيات الدولية لمرقابة والتّدقيؽ،
عمى تحسيف أدائيا وطرؽ واجراءات أعهاليا.
العاهة لمهالية بهراقبة تصرؼ وحسابات هختمؼ الهصالح
وتقوـ ىيئة الرقابة ّ

والجهاعات والهؤسسات والهنشآت العهوهية أو ذات الهساىهة العهوهية والجهعيات
والهجاهع الهينية والشركات التعاونية الهركزية والتعاونيات واليياكؿ األخرى التي
تنتفع بصفة هباشرة أو غير هباشرة بهساعدة أو دعـ هف الدولة أو الجهاعات
الهحمية.
وتتولى الييئة سنويا ،إنجاز أكثر هف

 65هيهة هراقبة وتدقيؽ حسابات ،ويهكف

تبويب هيهات الرقابة حسب طبيعة الهصالح واليياكؿ عمى النحو التالي:
 هيهات تخص هصالح و ازرة الهالية ،أو ىياكؿ تعهؿ تحت إشرافيا، هيهات تفقد وبحث تخصهنشآت عهوهية وهؤسسات عهوهية إدارية أو غيرإدارية،
 هيهات تفقد وتقييـ وبحث تخص عدة إدارات وىياكؿ أخرى، هيهات تدقيؽ حسابات هشاريع ههولة بهوارد خارجية.وتفضي هيهات الرقابة والتقييـ إلى إعداد تقارير تتضهف جهمة هف الهبلحظات
والنقائص التي تـ تسجيميا ،هها يستدعي هزيد حرص الهصالح واليياكؿ الهعنية
لتداركيا هستقببل ،قصد إحكاـ إنجاز البراهج

والهشاريع العهوهية

واإلستعهاؿ

األهثؿ لمهوارد الهالية الهخصصة ليا.
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وتنجز هيهات الهراقبة طبقا لمبرناهج السنوي الذي تعده الييئة بالتنسيؽ هع الييئة
العميا لمرقابة اإلدارية والهالية والهصادؽ عميو هف طرؼ الوزير الهكمؼ بالهالية .كها
يهكف لموزير الهكمؼ بالهالية أف يأذف عند االقتضاءبالقياـ بهيهات هراقبة غير
هدرجة بالبرناهج السنوي .وتتولى الييئة إنجاز الهيهات الرقابية طبقا لمهعايير الدولية
لمهراجعة والتدقيؽ.
كها تحرص في إطار التصرؼ في الهيزانية حسب األىداؼ إلى تحسين قدرة أدائيا
الرقابة والتدقيق.
في مجال ّ

ويقتضي قياس تحسيف أداء أعهاؿ الرقابة والتدقيؽ

صمب ىيئة الرقابة العاهة لمهالية اإلعتهاد عمى هجهوعة هف الهؤشرات القابمة

لئلحتساب والتّحميؿ والدراسة.

شرات قيس األداء:
 مؤ ّتتهثؿ هؤشرات قيس األداء فيها يمي:
 .1نسبة إنجاز البرناهج السنوي لتدخؿ الييئة.
 .2نسبة إنجاز الهيهات الهطموبة هف قبؿ ىياكؿ أخرى خارج إطار البرناهج
السنوي.
 .3نسبة إحتراـ اآلجاؿ التعاقدية إلرساؿ تقارير تدقيؽ حسابات الهشاريع الههولة
بهوارد خارجية.
جدول عدد :5إنجازات ونتائج تحسين قدرة أداء ىيئة الرقابة العامة لممالية في مجال
الرقابة والتدقيق
وحدة

تقديرات

إنجازات

نسبة

تقديرات

إنجازات

نسبة

المؤشر

2014

2014

اإلنجازات

2015

2015

اإلنجازات
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مقارنة

شرات قيس األداء
مؤ ّ

()1

مقارنة

()2

بالتقديرات
شر :1.3.3.6نسبة إنجاز
المؤ ّ
البرنامج السنوي لتد ّخل الييئة
شر :2.3.3.6نسبة إنجاز
المؤ ّ
الميمات المطموبة من قبل

نسبة

هائوية
ّ
نسبة

هائوية
ّ

70%

81,94%

117,06

بالتقديرات
%80

105%

84%

%
20%

50%

28,57%

250%
%25

114,29
%

ىياكل أخرى خارج إطار البرنامج
السنوي
شر  :3.3.3.6نسبة إحترام
المؤ ّ
اآلجال القانونية إلرسال تقارير

نسبة

هائويّة

80%

75%

60%

%90

67,5%

75%

تدقيق حسابات المشاريع
الممولة بموارد خارجيّة
ّ

رسم بياني عدد :31
مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء انخاصح تانهذف نظُح 2015
تحسٌن قدرة أداء هٌئة الرقابة العامة للمالٌة فً مجال الرقابة و التدقٌق

المؤ ّ
شر :3نسبة إحترام اآلجال القانونٌة إلرسال تقارٌر تدقٌق حسابات…

المؤ ّ
شر :2نسبة إنجاز المهمات المطلوبة من قبل هٌاكل أخرى خارج…

ّ
المؤ ّ
لتدخل الهٌئة
شر :1نسبة إنجاز البرنامج السنوي
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
تقدٌرات )1( 2015
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تم تحقيقيا سنة :2015
 .3.3تحميل وتفسير النتائج التي ّ
اليدف  :1.0.6تحسين التصرف في الموارد البشرية


المؤشر  1.1.0.6نسبة إنجاز الخطط المخصصة لالنتداب في اآلجال

(السداسية الثانية من السنة المالية المعنية)
تقدر بػ  % 48.33هقارنة بالتوقعات الهتعمقة بنسبة إنجاز
تـ تسجيؿ نسبة إنجاز ّ
ّ

أف العدد الجهمي لمخطط
الخطط الهخصصة لبلنتداب بعنواف سنة  2015هع العمـ ّ
الهخصصة لبلنتدابات الهرخص فييا بعنواف سنة  2015يساوي  337خطة أنجز

هنيا  100خطة تيـ هجهميا خريجي هدارس التكويف هوزعة بيف األصناؼ كها
يمي:
 خريجي الهرحمة العميا بالهدرسة الوطنية لئلدارة20 : خريجي الهرحمة الهتوسطة بالهدرسة الوطنية لئلدارة35 : خريجي هعيد االقتصاد الجهركي والجبائي بالجزائر15 : الفوج الخاص بو ازرة الهالية لهعيد تهويؿ التنهية لمهغرب العربي25 :أف التقديرات الخاصة باالنتدابات بعنواف سنة  2015لـ
وفي ىذا الهجاؿ نشير إلى ّ

تأخذ بعيف االعتبار  250خطة خصصت النتداب هراقبيف لمهصالح الهالية والتي
تهت إضافتيا إلى الهيزانية الهعنية بعد هناقشة الهيزانية وىو ها يفسر الفارؽ بيف
التقديرات  % 60واإلنجازات .% 29
ىذا هع اإلشارة إلى أف هصالحنا قاهت خبلؿ سنة

 2015بهواصمة انجاز

االنتدابات بعنواف سنتي  2012و 2013والتي بمغت عددىا  171خطة ويرجع ىذا
التأخير في اإلنجاز باألساس إلى األسباب التالية:
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الهقررة بعنواف سنة
- 1انتظار صدور األهر الهتعّمؽ باالنتدابات
ّ
االستثنائية ّ

 2012وكاف ذلؾ في هوفى ( .2012األهر عدد  833لسنة  2012والهتعمّؽ
كيفية تطبيؽ أحكاـ القانوف عدد
بضبط ّ

 4لسنة

 2012الهتعّمؽ باألحكاـ

العهوهية بتاريخ  25ديسهبر  .)2012وىو ها حتّـ
االستثنائية لبلنتداب بالوظيفة
ّ
ّ
عمينا إنجاز الخطط الهخصصة لبلنتداب بعنواف سنة  2012خبلؿ سنة .2013

 - 2طريقة العهؿ الهعتهدة إلنجاز ىذه االنتدابات لـ تكف الهثمى لمتهكف هف
تسديد ىذه الخطط في اآلجاؿ الهضبوطة (تمقي ها يقابؿ
لتسديد  206خطة انتداب هع ها تحتهو هف عهمية

 40ألؼ همؼ تر ّشح
فرز أولي ليذه الهمفات

وتقسيهيا حسب رتب االنتداب وتوزيعيا بيف هختمؼ فرؽ العهؿ قصد إصبلح
تـ التصريح بو هف هعموهات عبر
األخطاء الواردة بالهمفات هقارنة هع ها ّ
الخاصة بانتدابات  2012وتقسيـ ىذه الهمفات إلى همفات
اإلعبلهية
الهنظوهة
ّ
ّ

هقبولة وهمفات هرفوضة حسب شروط التر ّشح الهنصوص عميو بهختمؼ الببلغات
إضافة إلى عهمية الفرز الثاني لكافة الهمفات لمتصريح في هرحمة أخيرة بالنتائج
النيائية وتعييف الهعنييف باألهر بهراكز عهميـ).



المؤشر  2.1.0.6نسبة إنجاز الخطط المخصصة لمترقية في اآلجال

(السداسية الثانية من السنة المالية المعنية)
تقدر بحوالي  % 25.6هقارنة بالتوقعات الهتعمقة بإنجاز
تـ تسجيؿ نسبة إنجازات ّ
ّ
الخطط الهخصصة لمترقية في اآلجاؿ بالنسبة لسنة  2015والتي تبمغ  % 60هع
اإلشارة وأف نسبة اإلنجازات هقارنة بالتقديرات عرفت تراجعا يقارب

 %25هقارنة

بسنة  2014ويرجع ذلؾ باألساس إلى ضبط سقؼ تقديري عالي يقدر بػ

اٌرمشَش اٌسٕىٌ ٌٍمذسج ػًٍ األداء ٌسٕح 2015

% 80

140

وكاف ذلؾ بناءا عمى عدة إجراءات وهعطيات تـ أخذىا بعيف االعتبار والتي كانت
هف شأنيا أف تحقؽ اليدؼ الهرسوـ ،ونذكر هف بينيا:
-

إعداد روزناهة تضبط تواريخ فتح الهناظرات واالهتحانات الهينية لمترقية

وتواريخ غمؽ سجؿ الترشحات إضافة إلى ضبط التواريخ الهتوقعة لمتصريح
بنتائجيا.
-

هوافاة هصالح رئاسة الحكوهة أنذاؾ بالرزناهة الهذكورة أعبله لهزيد التنسيؽ

والهتابعة بيف هصالحنا خاصة في ها يتعمؽ بإجراء النشر بالرائد الرسهي لمجهيورية
التونيسية.
 استقرار األوضاع السياسية وتشكيؿ حكوهة قارة أفضت إلى نوع هف االستقرارعمى العهؿ اإلداري.
إال أنو بقيت نسبة اإلنجازات دوف الهرجو ويرجع ذلؾ باألساس إلى:
 طوؿ اإلجراءات عمى هستوى اإلدارة العاهة لمهصالح الهشتركة والوظيفة العهوهيةوالهتعمقة خاصة بعدـ االلتزاـ بالتواريخ الهضبوطة عمى هستوى الرزناهة والهحوصمة
لجهمة ق اررات فتح الهناظرات الداخمية لمترقية بنشر ق اررات فتح الهناظرات في اآلجاؿ
الهضبوطة عمى هستوى الروزناهة سابقة الذكر.
 طوؿ آجاؿ نشر قائهات الناجحيف في الهناظرات الداخمية لمترقية في رتبتيهتفقد رئيس وهتفقد عاـ لمهصالح الهالية.
 طوؿ هدة عهؿ لجاف الفرز وتقييـ همفات الهترشحيف صعوبة التنسيؽ وتبادؿ الهعموهات بيف هختمؼ اليياكؿ الهعنية بالتصرؼ فيالهوارد البشرية لو ازرة الهالية نخص بالذكر هنيا :اإلدارة العاهة لمهحاسبة العهوهية
واالستخبلص ،اإلدارة العاهة لؤلداءات ،اإلدارة العاهة لمديوانة ...
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 المؤشر  3.1.0.6نسبة إنجاز مخطط التكوين السنوي لفائدة أعوان وزارة
المالية
فيها يتعمؽ بهؤشر نسبة انجاز هخطط التكويف السنوي لفائدة أعواف و ازرة الهالية
فإننا نبلحظ أف التقديرات فاقت قميبل اإلنجازات في سنة  2015وذلؾ عمى خبلؼ
السنة الفارطة ،ويرجع ذلؾ باألساس إلى النقص الكبير في قاعات التدريس هها ال
يساعد عمى تنفيذ البراهج بنسبة أكبر ،هع العمـ أف نسبة إنجاز ىذا الهؤشر قد
حافظت عمى نوع هف اإلستقرار في كؿ هف  2014و.2015
اليدف  :2.0.6تحسين التصرف في ميزانية الدولة
 المؤشر :1.2.0.6آجال فتح وتحويل أو تفويض االعتمادات
 )17يوها أي
2015سنةسبعة عشر (
بمغ هعدؿ آجاؿ فتح وتحويؿ أو تفويض اإلعتهادات خبلؿ
ها يهثؿ يوهيف هقارنة بها ىو هبرهج في الهشروع السنوي لمقدرة عمى األداء ويرجع ذلؾ أساسا إلى:
 بالنسبة آلجاؿ دراسة طمب فتح اإلعتهادات :شيد ىذا األجؿ تقّمصا بيوـ واحد هقارنة 4( 2015أيام) ويعزى ذلؾ إلى الجيود الهبذولة
بالهشروع السنوي لمقدرة عمى األداء لسنة
لتنشيط حوار التصرؼ عند إعداد الهخططات الهنطقية ذات العبلقة بيذا الهسار والسير
عمى تطبيقيا ،حيث تبيف ىذه الهخططات توزيع أدوار هختمؼ الهتدخميف واآلجاؿ الهوكولة
بعيدتيـ
لمقياـ باإلجراءات الهنوطة .
هدة آجاؿ تحويؿ اإلعتهادات
 بالنسبة آلجاؿفتح وتحويؿأو تفويضاإلعتهادات :شيدت ّ، 2015
بالهشروع السنوي لمقدرة عمى األداء لسنة
بالهدة الهبرهجة
إرتفاعا بػ (3أيام) هقارنة ّ

ويعود عدـ بموغ القيهة الهنشودة لمتحكـ في آجاؿآلجاؿ فتح وتحويؿ أو تفويض
اإلعتهاداتلعدـ توصؿ الهتدخميف عمى ىذا الهستوى (الييئة العاهة لمتصرؼ في هيزانية
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الدولة وهصالح التصرؼ في الشؤوف الهالية والهعدات) إلى تطبيؽ اآلجاؿ الهتفؽ عمييا
صمب الهخطط الهنطقي الهعد لمغرض.
 :2.2.0.6آجال تنفيذ الصفقات
 المؤشر
تـ إفجاز الصفقات العهوهية الهتعمقة باليياكؿ الهركزية خبلؿ 8أشير األولى لسنة
 2015بعد تأشيرة هراقب الهصاريؼ العهوهية عمى الهخطط السنوي لمصفقات وىي
نفس اآلجاؿ التي تـ تقديرىا لنفس السنة وتعهؿ الهصمحة الهعنية عمى تحقيؽ الهدة
الهنشودة لمهؤشر( 7أشير) إبتداءا هف سنة .2016
 المؤشر  :3.2.0.6نسبة تنفيذ طمبات التزود لميياكل المركزية
تـ تنفيذ طمبات التزود بنسبة  %89خبلؿ سنة  2015هقارنة بالتقديرات الهحددة
بػ%87و ذلؾ لتعزيز أساليب الهتابعة لتنفيذ طمبات الموازـ هف خبلؿ قياـ االدارة
الهختصة بإعداد جداوؿ

في الغرض إضافة إلى التقميص في هدة االستحقاؽ

الهتعمقة بطمبات الموازـ.
 المؤشر :4.2.0.6نسبة تنفيذ مشاريع البناءات ذات الصبغة الوزارية
حقؽ ىذا الهؤشر نسبة

%69خبلؿ سنة

 2015هقارنة بالتقديرات الهحددة

بػ%82بعنواف نفس السنة ويعود ذلؾ إلى تأجيؿ تنفيذ بعض الهشاريع والتخمي عف
بعض الهشاريع في طور الدراسة حيث لـ يتـ القياـ بإجراءات االستشارة هف قبؿ
الهصالح الهختصة.
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اليدف  :3.0.6تحسين قدرة أداء ىيئة الرقابة العامة لممالية في مجال الرقابة
والتدقيق
شر  :1.3.0.6نسبة إنجاز البرنامج السنوي لتدخل الييئة
 المؤ ّ
بمغت اإلنجازات بالنسبة ؿىذا الهؤشر بعنواف سنة  ،%84 2015هقابؿ تقديرات بػ
تقدرب.105 %
ػ
 %80أي بنسبة إنجاز
ويعود تحقيؽ ىذه النسبة باألساس إلى قياـ الييئة بإعداد تقارير أو هذ ّكرات إلى
هحددة ،وكذلؾ إلى
السيد وزير
الهالية في آجاؿ ّ
ّ
ّ

األخذ بعيف اإلعتبار لمتقارير

الصادرة خبلؿ سنة  2015بالنسبة لمهيهات التي صدرت في شأنيا أذوف بهأهورية

خبلؿ السنة السابقة لسنة  2015وتـ الشروع في تنفيذىا دوف إستكهاليا خبلؿ نفس
السنة.
وقد بمغ عدد التقارير الصادرة بعنواف الهيهات الهذكورة سابقا  8تقارير.
وهف ناحية أخرى  ،بمغت نسبة إنجاز البرناهج السنوي بعنواف سنة

2015

( دوف إحتساب الهيهات التي صدرت في شأنيا أذوف بهأهورية قبؿ سنة

)2015

 % 82,09ـ ثمها يبرزه الجدوؿ الهوالي:
نوعية المراقبة
مراقبة معمقة أو محورية أو أبحاث
تدقيق حسابات مشاريع ممولة بموارد خارجية
المجموع

البرنامج السنوي

اإلنجازات

نسبة اإلنجاز

27

)1(15

55,5%

)2(40

40

100%

67

55

82,09%

( )1ذ ُّ األخز تؼُٓ اإلػرثاس ٌٍرماسَش اٌصادسج خالي سٕح  2015وٌُس ػذد األروْ تّأِىسَّح اٌّّعاج ِٓ لثً
اٌسُذ وصَش اٌّاٌُّح.
(َ ٌُ )2رُ إٔجاص جُّغ ِهّاخ ذذلُك حساتاخ ايِشاسَغ اٌّثشِجح تؼٕىاْ سٕح  2015واٌثاٌغ ػذدها  51ألسثاب
ِخرٍفح ِثً ػذَ إ سساي اٌمىائُ اٌّاٌُح ِٓ لثً اٌىحذاخ اٌّششفح ػًٍ إٔجاص اٌّششوع أو ػذَ وجىد
سحىتاخ ػًٍ اٌّششوع خالي اٌسٕح.
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ويتبيف هف خبلؿ الهعطيات السابقة أف هيهات تدقيؽ حسابات الهشاريع الههولة
بهوارد خارجية تهثؿ حوالي  % 60هف هجهوع البرناهج السنوي لتدخؿ الييئة.
وتتوزع الهشاريع التي يتـ تدقيؽ حساباتيا حسب اليياكؿ والجيات الهانحة كها يمي:
 البنؾ الدولي لئلنشاء والتعهير10: البنؾ اإلفريقي لمتنهية12 : الوكالة اليابانية لمتعاوف الدولي7 : ىياكؿ وجيات أخرى11:شر  :2.3.0.6نسبة إنجاز الميمات المطموبة من قبل ىياكل أخرى خارج
 المؤ ّ
إطار البرنامج السنوي
بمغت اإلنجازات بالنسبة لمهؤشر عدد

 2بعنواف سنة

 %201528,57هقابؿ

تقديرات بػ  %25أي بنسبة إنجاز تقدر ب .%114,29
وقد تولت الييئة سنة  2015إنجاز  4هيهات هراقبة وتدقيؽ غير هدرجة بالبرناهج
تدخؿ الييئة لسنة
السنوي ،وبرهجة هيهتيف ضهف برناهج ّ

 2016وذلؾ بطمب هف

ىياكؿ وهصالح الدولة.

هيهات نظ ار إلنشغاليا في
عمها ّ
أف الييئة لـ تستجب إلى عدد هف العرائض وطمبات ّ

إنجاز برناهجيا السنوي ولعدـ اإلختصاص.

شر  :3.3.3.6نسبة إحترام اآلجال التعاقدية إلرسال تقارير تدقيق
 المؤ ّ
خارجية
الممولة بموارد
حسابات المشاريع
ّ
ّ

بمغت اإلنجازات بالنسبة لمهؤشر عدد  3بعنواف سنة  % 201567,5هقابؿ تقديرات
تقدرب%75
ػ
ػب %90أي بنسبة إنجاز
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ويجدر التذكير أف عدد هيهات تدقيؽ حسابات الهشاريع الهبرهجة يبمغ  51هشروعا
الهيهات نظ ار لعدـ القياـ
بقية
يتـ إنجاز ّ
ّ
تـ التدقيؽ في  40هشروعا ،ولـ ّ
وقد ّ
هالية هف طرؼ الوحدات
بسحوبات لفائدة الهشاريع
الهعنية أو لعدـ إعداد قوائـ ّ
ّ
الهتصرفة في الهشاريع.
ّ

وتعود أسباب تسجيؿ فارؽ بيف اإلنجازات والتقديرات إلى أسباب عديدة ،هف أبرزىا:
-

إعداد وارساؿ القوائـ الهالية هف طرؼ الوحدات الهشرفة عمى التصرؼ في

الهشاريع إلى الييئة بصفة متأخرة ،إذ تـ في بعض الحاالت تجاوز اآلجاؿ التعاقدية
إلرساؿ تقارير تدقيؽ حسابات الهشاريع.
-

وجود صعوبات أثناء أعهاؿ التدقيؽ الهيداني ،خاصة بالنسبة لمهشاريع

الجيوية ،ناتجة خاصة عف عدـ تجهيع الوثائؽ والبيانات الهحاسبية عمى هستوى
الوحدة الهركزية الهكمفة بهتابعة إنجاز الهشروع واعداد القوائـ الهالية الخاصة بو.
-

طوؿ آجاؿ تقديـ اإلجابات عمى التقارير األولية لنتائج التدقيؽ هف طرؼ

بعض الهتصرفيف عمى الهشاريع الهذكورة.
-

الهستهر هف سنة إلى أخرى لعدد الهشاريع الههولة بهوارد خارجية
اإلرتفاع
ّ

التفرغ الكمّي ألعضاء الييئة لتدقيؽ
والتي يتـ تدقيقيا هف طرؼ الييئة ،وعدـ ّ

حسابات الهشاريع نظ ار لتكميفيـ بهيهات رقابية أخرى .عمها أف ىذه الهيهات تتطمب
حوالي  % 50هف الحيز الزهني لعهؿ أعضاء الييئة.

 - 4التوجيات المستقبمية لتحسين األداء:
الهسجمة بيف القيـ الهنشودة والنتائج الهحققة عمى هستوى بعض
قصد تدارؾ الفوارؽ
ّ

تـ وضع برناهج لجهمة هف اإلجراءات والتدابير التي ته ّكف هف
هؤشرات قيس األداءّ ،
تبلفي ىذه الفوارؽ وتحسيف األداء:

اليدف  :1.0.6تحسين التصرف في الموارد البشرية
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تتهثؿ أىـ اإلشكاليات والنقائص الهتعمقة بتنفيذ البرناهج في النقاط التالية:
 طريقة إنجاز الهناظرات الخارجية لبلنتداب ال تتهاشى وهتطمبات السرعة فيإنجازىا لنتهكف هف تسديد الشغورات الهسجمة عمى هستوى هختمؼ ىياكؿ و ازرة
الهالية لضهاف استه اررية وحسف سير العهؿ اإلداري.
 قمة التزاـ أعضاء المجاف باآلجاؿ التي يتـ ضبطيا لتقييـ الهمفات الهتعمقةبالهناظرات الداخمية لمترقية.
 التأخير الحاصؿ عمى هستوى اإلدارة العاهة لمهصالح الهشتركة والوظيفةالعهوهية لمتأشير عمى هختمؼ ق اررات تنظيـ وفتح الهناظرات الداخمية لمترقية إضافة
إلى التأخير الحاصؿ فيها يتعمؽ بنشر القائهات االسهية لمناجحيف فيها يتعمؽ
بالترقيات لمرتب العميا بالرائد الرسهي لمجهيورية التونسية.
 نقائص عمى هستوى إلهاـ األعواف بكافة اإلجراءات وطرؽ العهؿ لفرزودراسة همفات الترشح.
 تعدد اليياكؿ الهعنية بالتصرؼ في الهوارد البشرية هها يسبب إشكاال فيالتنسيؽ والحصوؿ عمى الهعموهات الضرورية في اآلجاؿ الهستوجبة (

 4ىياكؿ

لمتصرؼ في الهوارد البشرية بو ازرة الهالية).
 ارتفاع عدد الخطط الهخصصة لمترقية هقارنة بالسنوات الفارطة (ها يقاربفتح  30هناظرة داخمية لمترقية سنويا لتشهؿ حوالي  %70هف األعواف الهتوفرة فييـ
شروط الترقية)
 النقص الفادح في القاعات الهخصصة لمتكويف في الهدرسة الوطنية لمهالية. -غياب استراتيجية واضحة وهتكاهمة تخص تكويف األعواف في و ازرة الهالية.
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التدابير واألنشطة المتعين القيام بيا لتدارك النقائص:
توخي طرؽ عهؿ هستحدثة واجراءات جديدة إلنجاز الهناظرات الخارجية
 ّلبلنتداب.

 هزيد التنسيؽ هع هختمؼ األطراؼ الهتداخمة في إنجاز الهناظرات الخارجيةلبلنتداب والهناظرات الداخمية لمترقية وخاصة هنيا اإلدارة العاهة لمهصالح الهشتركة
والوظيفة العهوهية وهختمؼ اليياكؿ الهعنية بالتصرؼ في الهوارد البشرية بكؿ هف
اإلدارة العاهة لمهحاسبة العهوهية واالستخبلص واإلدارة العاهة لؤلداءات واإلدارة
تـ في ىذا
العاهة لمديوانة عهبل عمى التقميص هف آجاؿ إنجاز ىذه الخطط ولقد ّ
الصدد بدء العهؿ بالهخططات الهنطقية الخاصة باالنتدابات والترقيات اليدؼ هنيا
توضيح اإلجراءات التي يتعيف اتخاذىا في الغرض واألطراؼ الهتداخمة في هختمؼ
الهراحؿ هف داخؿ اإلدارة وخارجيا هع ضبط اآلجاؿ الهحددة لكؿ إجراء نذكر هف
بينيا:
 تحدٌد روزنامة عمل لجان المناظرات (لجنة الفرز ولجنة التصرٌح بالنتائج)للقٌم باألعمال المنوطة بعهدتها.
 العهؿ عمى إرساؿ البرقيات لمناجحيف وذلؾ قصد هوافاتنا بالوثائؽ البلزهةالستكهاؿ همؼ االنتداب في أجؿ ال يتعدى  15يوها هف تاريخ تسمّـ البرقية.
تـ هنذ هوفى سنة  2015الشروع في إعداد برناهج عهؿ هتكاهؿ بالتنسيؽ هع
 ّالهتدخمة في التصرؼ في الهوارد البشرية ،وذلؾ هف خبلؿ برهجة
هختمؼ اليياكؿ ّ
تنظيـ ورشات عهؿ تيتّـ أساسا بدراسة وهناقشة الهحاور التالية:

 وضع دليؿ إجراءات لمتصرؼ في الهوارد البشرية.
 إعداد الهخططات الهنطقية.
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 صياغة بطاقات الهياـ قصد ضبط هختمؼ األنشطة التي
يضطمع بيا جهيع األعواف الهكمفيف بالتصرؼ في الهوارد البشرية.
تدخؿ هختمؼ اليياكؿ الهعنية
 توضيح أساليب العهؿ وهجاالت ّ
بالتصرؼ في الهوارد البشرية.
ّ

-اقتراح هواضيع تكويف جديدة.

ربط الترقيات بالهمفات بتربص تكويني.وضع خطة بيف هختمؼ اليياكؿ الهتدخمة في هجاؿ التكويف لمتنسيؽ أكثر فيهابينيا.
مالحظة :
في إطار اجتهاع لجنة قيادة برناهج القيادة والهساندة ،تقرر التخمي عف الهؤشر
الرابع الهتعمؽ بآجاؿ إنجاز همفات اإلحالة عمى التقاعد نظ ار لمعدد الهرتفع لهؤشرات
هختمؼ براهج و ازرة الهالية إلى حيف تركيز واستقرار الهؤشريف الهتعمقيف باإلنتداب
والترقية نظ ار ألىهيتيها.
اليدف  :2.0.6تحسين التصرف في ميزانية وزارة المالية
 المؤشر  :1.2.0.6آجال فتح وتحويل أو تفويض االعتمادات
-هزيد تدعيـ حوار التصرؼ بيف هختمؼ الهتدخميف في هسار

فتح وتحويؿ أو

تفويض االعتهادات واإللتزاـ بالتعيدات الهتخذة بهناسبة إعداد الهخططات
الهنطقية ذات العبلقة.
 المؤشر  :2.2.0.6آجال تنفيذ الصفقات
وذلؾ

 تحديد آجاؿ هضبوطة لمجنة الشراءات لمقياـ باألعهاؿ الهنوطة بعيدتياانطبلقا هف آخر أجؿ لقبوؿ العروض بهكتب الضبط لمهمفات الواردة عف طريؽ

البريد أو الهودعة هباشرة بو وكذلؾ الهمفات الهوضوعة بشكؿ افتراضي عمى هوقع
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" "TUNEPSهع الحرص عمى انعقاد المجنة الهختصة هباشرة بعد الوقت الهحدد
لقبوؿ العروض

تطبيقا لهقتضيات األهر عدد 1039لسنة

 2014الهنظـ

لمصفقات العهوهية ...
 العهؿ عمى اعتهاد تكنولوجيات االتصاؿ الحديثة فيها يتعمؽ بإعداد هحاضرجمسات لجاف الشراءات واعداد كراس الشروط و ذلؾ سعيا لمتقميص في اآلجاؿ.
 المؤشر  :3.2.0.6نسبة تنفيذ طمبات التزود لميياكل المركزية
 -التقميص في هدة دراسة وتنفيذ طمبات التزود

(هف خبلؿ التقميص في هدة

االستحقاؽ) والقياـ بالشراءات في صورة نفاذ الهخزوف
 اعتهاد نظاـ هعموهاتي يوفر هعموهات حوؿ هدى استحقاؽ طمبات التزود. المؤشر  :4.2.0.6نسبة تنفيذ مشاريع البناءات ذات الصبغة الوزارية
 ضبط رزناهة تحدد آجاؿ هختمؼ هراحؿ دراسة وانجاز أشغاؿ الهشاريع الو ازريةالهبرهجة بهيزانية و ازرة الهالية.
ضبط آلية جديدة لهتابعة الهشاريع الو ازرية.اليدف  :3.0.6تحسين قدرة أداء ىيئة الرقابة العامة لممالية في مجال الرقابة
والتدقيق
ستحرص الييئة عمى تدارؾ النقائص الهسجمة بعنواف سنة

 2015و خاصة تمؾ

الهتعمقة بالتأخير في إرساؿ تقارير تدقيؽ حسابات الهشاريع الههولة بهوارد خارجية
في اآلجاؿ التعاقدية وذلؾ عف طريؽ:
 هواصمة إرساؿ في شير جانفي هف كؿ سنة هكاتيب رسهية إلى الو ازراتالهشرفة عمى التصرؼ في الهشاريع إلستحثاثيا عمى إعداد وتوجيو القوائـ الهالية
لمسنة السابقة في أجؿ هحدد.
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 تكميؼ قدر اإلهكاف نفس الفريؽ الذي تولى تدقيؽ حسابات الهشروع بعنوافالسنة الهنقضية إلنجاز هيهة التدقيؽ بعنواف السنة الهوالية وذلؾ ضهانا لئلسته اررية
والنجاعة والتحكـ في اآلجاؿ.
كها ستعهؿ الييئة عمى إتهاـ هيهات الهراقبة والتدقيؽ الجارية

والضغط عمى آجاؿ

ب
إنجاز الهيهات واعداد التقارير الخاصة بيا وذلؾ ػ:
 إعداد هف قبؿ فريؽ الرقابة هذ ّكرة تحوصؿ نتائج التشخيص لئلدارة أو الييكؿهوضوع الرقابة وتتضهف أبرز الهحاور الهقترح أف تشهميا أعهاؿ التفقد،

والجدوؿ

الزهني تقع الهصادقة عمييا هف قبؿ وزير الهالية أو رئيس الييئة.
 تحسيف دورية إجتهاعات هتابعة تقدـ إنجاز الهيهات بيف رئيس الييئة وأورئيس الدائرة والفريؽ الهكمؼ بالهراقبة.
 الحرص عمى إعداد هسودة التقرير األّولي لهيهة التفقد قبؿ إنتياء أعهاؿ الرقابةالهيدانية.
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