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 تمهيد
ة حسب األهداف تطورات هامة خاصة على  إثر عرض شهدت منظومة التصرف في الميزان

ة على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة، من  مشروع القانون األساسي الجديد للميزان
ة في  ة العموم اسات والمال الس الوثائ المتعلقة  جهة، وتصاعد إهتمام النواب والرأ العام 

  .ظل الظرف اإلقتصاد واإلجتماعي الوطني
ام مشروع القانون األسا ص من بين أح ام بتدقي لوثائ وتم التنص سي الجديد على الق

ة والفحص(القدرة على األداء  من مشروع القانون األساسي  62و 31الفصلين ) (الرقا
ة ة ضمن مشروع القانون األساسي ) للميزان اسات والبرامج العموم م الس عالوة عن تقي

ات  مة المحاس م مح   ).8الفصل(المتعل بتنظ
النظر  ة حسب وعلى هذا األساس، و يز منظومة التصرف في الميزان إلى بلوغ تجرة تر

األهداف مرحلة نضج نسبي حيث تم إصدار أول مشروع سنو للقدرة على األداء لوزارة 
ة منذ سنة  م ذاتي لداللة إطار القدرة على األداء 2013المال ة تقي ، تم الشروع في عمل

ة خالل سنة  ات بهدف تحيينه على ضو  2017لمهمة المال ة وأولو ة القطاع ء اإلستراتيج
ره عند اإلقتضاءمختل   .ف البرامج  وتطو

م الذاتي  م البرامجي للمهمة وفي إطار ومواصلة ألعمال التقي ة والتقس إلطار أداء مهمة المال
ادة والمساندة  م اإلندماج المالي توحيد برنامج الق تم التخلي عن الهدفين المتعلقين بتدع

م نجاعة  ادة والمساندة وتدع ة في إنتظار النظر في خارطة برنامج الق أداء البنوك العموم
ور ة تحت البرنامج المذ ة المنضو اكل الفن ضم اله   .وٕاحداث برنامج جديد 

ادة والمساندة مع مختلف المهمات األخر بهدف  ما تم الشروع في أعمال توحيد برنامج الق
صفة متجانسة على مستو الم مه  ة لألداءتقد والشروع في أعمال التنزل  ،شارع السنو
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ة على أرض  اسة العموم عة سلسلة نتائج تنفيذ الس ح ومتا اتي للبرامج بهدف توض العمل
ة  اسات العموم ادة وتنفيذ الس ن من حسن ق م ما  ةالواقع  ات التصرف ل إستجا متطل

تم إعداد المشروع السنو للقدرة على األداء لسنة  ،وعلى هذا األساس .المبني على األداء
2019.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



5 
 

  التقديــــم العــــــــــام
I-  م ة مهمةتقد  :المال

ة مهمة تعنى ة للدولةب المال ائ ة والج ة والنقد اسات المال ر الس وتتعل . إعداد وتنفيذ وتطو
ل اإلقتصاد عامة تمو ة و ة العموم مجاالت المال ة  اسات المال   . الس

ة المرسومة  ة واالجتماع ندرج دور المهمة في المساهمة في تحقي األهداف االقتصاد و
ة التالي أهداف التنم  .و

ةوتتنزل مهمة الما ة في المشموالت التال   :ل
اكل المختصةإ .1 ة اله مشار ة للدولة  اسة المال   ،قتراح الس
اسة العامة  .2 ة وذلك في حدود القوانين النافذة والس ائ ة والج اإلشراف على الشؤون المال

  ،للدولة
ة  .3 ةإعداد مشارع قوانين المال ة، األصل   والتكميل
مومة ضمان .4 ة د فاء قصد الدولة ميزان  على والمحافظة واإللتزامات التعهدات اإل

  التوازنات،
ة تقديرات ض .5 ة مخططات إطار في الدولة ميزان  وعلى اإلقتصاد والميزان التنم

، متوسطة برمجة أساس  المد
ة  .6 ائ غة الج ةإعداد مشارع النصوص ذات الص رع اسهر على تنفيذ التشالو  والديوان

 قة،العال ذات العمل بها الجار 
ة الدولة والجماعات مإعداد مشارع النصوص المتعلقة  .7 ةحسا  مراعاة مع المحل

ات زة مقتض قها الالمر ل التدابير الضرورة لتطب  ،واتخاذ 
ل الصغير،  إعداد .8 م نشا مؤسسات التمو  وٕاسنادمشارع النصوص المتعلقة بتنظ

ل الصغير، ة التمو عد أخذ رأ سلطة رقا ل الصغير  ص لمؤسسات التمو  التراخ
مقتضى  .9 ممارسة المهمة المسندة لهم  ما له مساس  ة المحاسبين العموميين ف مراق

  ،القوانين والتراتيب الجار بها العمل
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ة  يتول .10 مشار ة  ة المحل ة على الجماعات العموم ة المال زارة و الاإلشراف من الناح
لفة ة الشؤون  الم ة التي تكون  خاصة الرأ وٕابداء المحل ة أو الجهو في الشؤون البلد

اس  ات مراعاة مع وذلك ماليلها إنع زة، مقتض   الالمر
 :خالل من خاصة الخزنة وسيولة العمومي الدين فيالتصرف  يتول .11

ة اإلقتراض موارد تعبئة - ات لتغط ة حاج الت من الميزان  إلى السعي مع التمو
مومة ضمان  العمومي، الدين د

ام -  الخزنة، سيولة في التصرف إح
ع - اته الدين مصادر تنو  المتعلقة المخاطر في والتصرف لفته على والضغ وآل

 ه،
ر على العمل - ة السوق  تطو   .الخزنة لرقاع الداخل

ة ،منح .12 ة الوزارة أو الوزارات المعن ما هو وارد  مساعدة الدولة للمؤسسات ،مشار حس
ة الجار بها العمل ة والترتيب لفة  ،ولهذا الغرض .النصوص التشرع فهي م
ع على اإل ام مجلة التشج ما يخص اإلالخصوص بتنفيذ أح ازات ستثمار ف مت

ة ة والمال ائ   ،الج
اسة التي ترسمها الدولة في ميدان يد وتنفيتحد .13 لذ الس  ةشاروالم عامة صفة التمو

ة ومؤسسات والاف على البنوك في اإلشر  لمؤسسات المال األخر في نطاق  التمو
  ،التشارع والتراتيب الجار بها العمل

ة .14 ات تصرف مراق  والمنشئات والمؤسسات والجماعات المصالح مختلف وحسا
ة ة  المساهمة ذات أو العموم ات التعاون ة والشر ات والمجامع المهن ة والجمع العموم

زة وال اشرة المر اشرة أو غير م صفة م اكل األخر التي تنتفع  ات واله تعاون
ات المشارع الممولة  ة، وتدقي حسا مساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات المحل

ة ة العامة للمال ة، عن طر هيئة الرقا  ،موارد خارج
ة والجما .15 ات المؤسسات العموم ة الدولة وحسا ة التصّرف في ميزان ة مراق عات المحل

ات ذات اإل ة والشر صفة عامة المنظمات التي والمنشآت العموم قتصاد المشترك و
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ة من  اشرة مساعدة الدولة أو إحد الجماعات العموم اشرة أو غير م صفة م تطلب 
ة ة العامة للمال الرقا لف  ل الم  ،خالل اله

اسة التي تسلكها الدولة في الميدان النقد وفي ميدان  وتنفيذ ض .16 التالس  التمو
ز التونسي  ة البنك المر مشار ة وذلك  لفة الوزارة تقوم حيثالخارج ة الم   : ــب المال

ز  إعداد - عد أخذ رأ البنك المر الصرف  ة المتعلقة  ة والترتيب النصوص التشرع
 ،التونسي

ة -  ،ات الدفعتفاقإرام في إعداد وٕاب المشار
عة - ز التونسي متا  ،تطور ميزان الدفوعات مع البنك المر
ات رؤوس األموال مع الخارجال إبداء - شأن حر  ،رأ 
ة - ةالقروض  المفاوضات الخاصةفي  المشار  .وض برامجها الخارج

ة أو اإلال إبداء .17 غة االقتصاد ل المسائل ذات الص شأن  ة رأ   المعروضة،جتماع
ة معايير إعداد .18 ة المحاس ة المهن على واإلشراف والخاصة العموم  .المحاسب

ة تتولى  ة لد وزارة المال ة، أحدثت لجنة وطن ة لمهمة المال وعالوة عن المشموالت التقليد
المصادرة وتلك التي يتم  ة  التصرف في األموال والممتلكات العقارة والمنقولة المعن

صورة غير مشروعةاسترجاعها لفائدة  ة  تس الخارج والم   .الدولة من األموال الموجودة 
  :وتتمثل مهام هذه اللجنة خاصة في

ة  - األوراق المال طة  الحقوق واإللتزامات المرت ع اإلجراءات المتعلقة  اتخاذ جم
المصادرة أو اإلسترجاع، ة   والحصص والسندات المعن

ة والحق - طة بها والحصص التصرف في محفظة األوراق المال وق المرت
المصادرة واإلسترجاع، ة   والسندات والممتلكات العقارة والمنقولة المعن

العقود الجارة وخاصة لضمان مواصلة  - ة المتعلقة  اتخاذ اإلجراءات المستوج
 تنفيذها،

ات ذات  - اتخاذ التدابير الالزمة لضمان المحافظة على السير العاد للشر
ة   .المصادرة أو اإلسترجاعالمساهمات المعن
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مي للوزارة تتمثلو  ل التنظ اكل المندرجة ضمن اله   :في اله
 العامة، ةاتالك .1
 الديوان، .2
عة للتدقي العامة اإلدارة .3  المشارع، ومتا
 العمومي، للتأجير العامة اإلدارة .4
 للتأمين، العامة الهيئة .5
ة في للتصرف العامة الهيئة .6  الدولة، ميزان
 للديوانة، العامة اإلدارة .7
ة .8 ة، العامة الرقا  للمال
 لألداءات، العامة اإلدارة .9

ائي،  اإلدارة .10  العامة للدراسات والتشرع الج
 للمساهمات، العامة اإلدارة .11
ل، العامة اإلدارة .12  للتمو
 والتوازنات، للموارد العامة اإلدارة .13
 المالي، والتعاون  العمومي الدينالعامة للتصرف في  اإلدارة .14
ة في التصرف وحدة .15  األهداف، حسب الميزان
ة .16 عة والدراسات اإلقتصاد الظرف خل ة، اإلصالحات ومتا  المال
ة للشؤون  العامة اإلدارة .17  والمعدات، والتجهيزات المال
شرة، الوسائل في للتصرف العامة اإلدارة .18  ال
ة العامة اإلدارة .19 ة للمحاس  واإلستخالص، العموم
ازات العامة اإلدارة .20 ة لإلمت ائ ة، الج  والمال
عة العامة اإلدارة .21 ة لمتا ة القروض على النفقات تأد  الموظفة، الخارج
ة،  وحدة .22  الشؤون القانون
 والخاص، العمومي القطاعين بين للشراكة العامة اإلدارة .23
ازات العامة اإلدارة .24 ة لإلمت ائ ة الج   .والمال
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اكل أما    :فهيتحت إشراف الوزارة  تكون  المتدخلة في برامج المهمة والتياله
ة المدرسة .1 ة، الوطن   للمال
ة .2   ،ديوان مساكن أعوان وزارة المال
ة .3 ة لوزارة المال ز اإلعالم   ،مر
  للتأمين، العامة الهيئة .4
ة سلطة .5 ل رقا   الصغير، التمو
ي اإلقتصاد معهد .6 ائي الجمر   الجزائر، والج
ز .7   للديوانة، الطبي المر
غ والوقيد .8 ة للت الة الوطن  ،الو
القيروان .9 غ   ،مصنع الت

 ،البنك الوطني الفالحي .10
ة للبنك .11 ة التونس  ،الشر
ان .12  ،بنك اإلس
 ،البنك التونسي للتضامن .13
ل المؤسسات الصغر والمتوسطة .14  ،بنك تمو
الة الكحول .15  ،و
ة للتضامن .16 الة التونس  ،الو
ة تونس للتجارة .17  ،ش
ة للضمان .18 ة التونس  ،الشر
ة  .19 ان"شر  ."البن

ورة أعاله خاصة األعمال  ة المذ وتشمل مهمة اإلشراف على المنشآت والمؤسسات العموم
ة   :التال

 العامة، والجلسات اإلدارة جلسات محاضر على المصادقة -
ات على المصادقة - ة، القوائم وعلى التقديرة الميزان  المال
ات السنو  البرنامج على المصادقة - عة لالنتدا  تنفيذها، ومتا



10 
 

 .األهداف وعقود البرامج عقود على المصادقة -
ة عقود األ ة، يتم اإلشراف عبر آل ما يخص البنوك العموم   .هدافوف

II. ة مهمة المال  :ةإستراتيج
 :العام اإلطار .1

اسي أو  قة سواء على الصعيد الس شها تونس بتحوالت عم اختصت فترة اإلنتقال التي تع
اإلقتصاد أو اإلجتماعي أو حتى الثقافي آلت إلى ظهور العديد من الرهانات وخاصة في 

ر من بينها   :ظل مناخ إجتماعي وأمني دقي التي نذ
ة  ة، المطالب وتصاعد واالقتصاد المالي الظرف صعو   االجتماع
ة، تفاقم  ة وحجم الدين واختالل التوازنات المال  عجز الميزان
ي، ماليال القطاع هشاشة   والبن
ة ارتفاع    .االستثمار مناخ في الثقة وتراجع الموازة والتجارة الضربي التهرب نس

اسي المتحرك بدوره خاصة تحت  وتتفاقم حدة هذه الرهانات في إطار المح الدولي والجيوس
م ة مما يدفع إلى ضرورة تدع ة والمدن ات اإلجتماع ة والمقتض  ضغ ندرة الموارد والتنافس

ع األصعدة   .الجهود لتحقي أهداف الرقي المرجوة على جم
مقراطي  اسي د ات لإلصالح والتطور في ظل مناخ س ان ة فرصا وٕام وتطرح هذه الدينام

ات دستورة جديدة وخاصة منها   :ومقتض
ة العدالة لتحقي الدولة سعي  ة اإلجتماع  الجهات بين والتوازن  المستدامة والتنم

ة، للثروات شيدالر  واإلستغالل  الوطن
ة قواعد تكرس  ام اإلدارة في والمساءلة والنجاعة والنزاهة الشفاف  الخدمات جودة وٕاح

 المواطن، لفائدة المسداة
م  ة اإلدارة اعتماد تدع ة قواعدل العموم  خدمة في والمساءلة والنجاعة والنزاهة الشفاف

 العام، والصالح المواطن
ائي نظام توفير   ومنصف، عادل ج
ائيين ضمان  ة ومقاومة التهرب والغش الج  . استخالص الضر
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 لصرفه الالزمة التدابير واتخاذ العمومي المال في التصرف حسن على الدولة حرص 
ات حسب ل الفساد منع على العمل مع الوطني اإلقتصاد أولو  شأنه من ما و

ادة المساس ة الس  .الوطن
ة الصادرة في الخمس سنوات  ة والترتيب رس الدستور والعديد من النصوص القانون وقد 

مة المفتوحة والنزاهة  مة على غرار ح النفاذ إلى المعلومة والحو اد الحو تم و األخيرة م
ة الجديد   .إدراجها ضمن اإلصالحات المبرمجة في إطار مخط التنم

  
ة التوجهات .2 ة لمهمة اإلستراتيج   :المال

ة لمخط  قة التوجيه ة التي تم تحديدها ضمن الوث ة الرؤ ة مهمة المال س إستراتيج تع
ما يخص مجاالت اختصاصها والتي تّم على أساسها  ومة ف ة ووفقا لتوجهات الح التنم

ة والديوانة والقطاع المالي ا ة والج الميزان ة المتعلقة  ل  ...مواصلة اإلصالحات اله
ات التي  االقتصاده اإلصالحات إلى مواجهة الظرف وتهدف هذ النظر إلى التحد خاصة 

ة القطاع المالي والثقة في مناخ األعمال  م مقومات وصال ة وٕالى تدع ة العموم تشهدها المال
ةبهدف استعادة نس النمو  ةالنتظارات المؤسسات  واالستجا  .والمواطنين االقتصاد

ة ل ة وتندرج اإلصالحات اله ة التال ات التوجهات اإلستراتيج ورة ضمن مقتض   :المذ
ة،*  مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في توازنات المال   التح
ة،*  اسات المال  إضفاء نجاعة أكبر على مستو الس
مة*  م الحو  .تدع

  
ة من خالل*  مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في توازنات المال   :التح
م   )أ (   :تعبئة الموارد وذلك عبرتدع

من قانون  66في تفعيل الفصل  االنطالقتّم : دعم مجهود استخالص موارد الدولة  -
ة لسنة  ة  2018المال ة العموم ة والمحاس ا والذ أقر إحداث الهيئة العامة للج
ن لجنة تضم خبراء من اإلدارة وممثلين عن الطرف النقابي  واالستخالص حيث تم تكو
يز الهيئة من حيث تعمل على  ة من  االستعداداتدراسة السبل الكفيلة بتر اللوجست
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م  اإلضافة لتقي ة ومقرات  اساتمنظومات معلومات المحتملة على اإلجراءات  االنع
ة لألعوان  .المعتمدة وعلى المسارات المهن

ة  التجارب الدول دعم  هذا وسيتم العمل على التفعيل التدرجي لهذه الهيئة استئناسا  و
ة ة الفرنس  .فني من مصالح وزارة المال

حسن توظيف  - ة  ائ ة الج ة المراق م فاعل ائي من خالل تدع مقاومة التهرب الج
رها ة وتطو شرة والمنظومات المعلومات ة . الموارد ال ذلك اعتماد برمجة المراق و

يز على القطاعات واألنشطة ذات المخاطر ة حسب المخاطر والتر ائ ة من  الج العال
ض األموال ائي وتبي  .حيث التهرب الج

ل الوسائل    ينها من  ائي وتم حاث ومقاومة التهرب الج ما تّم دعم دور فرقة األ
ة في  ائ ادل المعلومات ألغراض ج يز على دعم ت الضرورة لممارسة مهامها والتر

ة ائ ة والج   .إطار التصد للجرمة المال
شرة ولمعاضدة مجهود اإل   ائي، تّم دعم الوسائل ال دارة في مقاومة التهّرب الج

انتداب  ة  ة العموم ة والمحاس ا ما سيتم اإلعالن عن طلب  659لبرنامجي الج عونا 
 .عون في إطار برنامج الحراك اإلدار  500ترشحات الستقطاب 

ت في المساهمات واألموال المصادرة  - لك من وذ: التسرع في تنفيذ برنامج التفو
ة للتصرف في األموال  خالل المحافظة على نس مرتفع الجتماعات اللجنة الوطن

المصادرة أو  ة   اجتماعا 16لفائدة الّدولة، حيث تّم عقد  االسترجاعوالممتلكات المعن
ت في عديد 2018إلى موفى سبتمبر  ، وقد تّم من خاللها المصادقة على التفو

مة تفوق المساهمات والعقارات والمنقوال ق  د،.م 500ت 
ات التصرف في المخاطر من خالل إرساء  - ع مصادر الدين العمومي وتحسين آل تنو

ة لفة  االقتراضالدين على المد المتوس بهدف تعبئة موارد  إستراتيج األقل 
ة مومة الميزان  .ومخاطر لضمان د

ة من خالل إرساء منظومة التصرف في   )ب ( ة حسب ترشيد النفقات العموم الميزان
ة  اسات العموم الس اسة اإلنفاق    :األهداف ور س

ة، - م اعتماد المنظور البرامجي إلعداد الميزان  تعم
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ات اإل - ة حسب األهداف من حيث اآلل ستعداد للتطبي الفعلي للتصّرف في الميزان
ة يز والمنظومات اإلعالم ر النظام المحاسبي للدولة من خالل تر ة  وتطو المحاس

وذلك حال المصادقة على مشروع العامة القائمة على القيد المزدوج ومبدأ اإلستحقاق 
ة المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب  .القانون األساسي للميزان

ة وذلك من خالل*   اسات المال     :إضفاء نجاعة أكبر للس
مّن من معالجة النقائص المسجلة في  - ما  ل إحداث بنك الجهات  منظومة تمو

ة  مناط التنم ة  المؤسسات الصغر والمتوسطة والمشارع المجددة وخاصة المنتص
ل، ة وتسهيل نفاذ هذه المؤسسات للتمو  الجهو

ةمواصلة تنفيذ  - ة  اإلستراتيج سمح لكل األفراد والمؤسسات  لالندماجالوطن ما  المالي 
ة التي تتناسب مع  الخدمات المال اجالتمتع  ل  اتهماحت ر منظومة التمو وتطو

 الصغير،
ع في رأس مال البنك الوطني  - ة من خالل الترف ة البنوك العموم م صال مواصلة تدع

  الفالحي،
ة اندماج خدمات التأمين لضمان مناخ مالئم  - م نس م ُمساهمة  لالستثمارتدع وتدع

ل االقتصاد وتحسين الخدمات ال االدخارقطاع التأمين في تعبئة  مقّدمة للمؤمن وتمو
ة وحيث تّم  مة ُمؤسسات التأمين وصالبتها المال م حو لهم ومتضرر الحوادث وتدع

اغة مشروع مجلة جديدة للتأمين هي في طور  ة االستشارةص  .مع األطراف المعن
ة من خالل*    ة العموم مة التصرف في المال م حو   :تدع

ة خاّصة منها  - التصّرف في المالّة العمومّة مراجعة المنظومات المعلومات المتعّلقة 
ة  ائ ذلك المنظومات الج استعدادا العتماد منظومة التصّرف حسب األهداف و
راسات شرو تهدف لتأمين الترا بين مختلف  ة التي تّم في شأنها إعداد  والديوان
ة اعتماد أفضل  ونات المنظومات وتأهيلها وف اإلصالحات المبرمجة ولغا م

ة في المجالا  .لممارسات الدول
ة  - دعم التوّجه نحو الرقمنة من خالل االنطالق في تفعيل منظومة الفوترة االلكترون

عد  ار للتصرح والخالص عن  ض في سقف رقم المعامالت اإلج ذلك التخف و
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اضات  ة على مستو صنف من الق طاقات البن ال ذلك تفعيل منظومة الخالص  و
ة  .المال

ة جهود مقاومة التهرب من خالل دعم الوسائل الموضوعة على ذّمة مصالح مواصل -
ة للمتعاملين  النس ة الّالحقة   .المعتمدين االقتصاديينالديوانة ومن خالل تفعيل الّرقا

ة من خالل تطّور 2018علما أّنه، إلى حدود موفى أوت   ، تّم تسجيل نتائج جّد إيجاب
أكثر من  مة المحجوز  مة المحجوز( 50%ق ات ) د.م 172: ق وتسجيل عديد العمل

غ  ة والمواد المخّدرة والت ةالنوعّة من حجز لكمّات هاّمة من الذهب والعمالت األجنب   .واألدو
ال الفساد خاّصة عبر التعاون مع الهيئة  - مواصلة مجهود الوزارة للتصّد لكّل أش

افحة الفساد التي تّم إبرام اتفاق ة لم ة للوزارة الوطن النس ة في هذا الشأن معها 
ذلك اعتماد دليل إجراءات لتأمين التنسي بين أطراف  ة لإلدارة العامة للديوانة و النس و

ة  .االتفاق
ان  - ة سواء  ة وفقا للمعايير الدول مواصلة دعم قواعد اإلفصاح عن المعلومة المال

القطاع العام من خالل اعتماد مجموعة م ة التي هي ذلك متعّلقا  ن المعايير المحاسب
ات األحزاب والجمع  .اآلن في طور االستشارة، أو متعّلقا 

ما  - ة لمنشآت ومؤسسات القطاع العام  النس م إبرام عقود األداء  التوّجه نحو تعم
صفتها مساهما مرجعّا ين الّدولة  ة بينها و  .مّن من تأطير العالقة التعاقد
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ة ةمهمبــــــرامــج  -2    :المال
ما يلي طها  ة إلى سّتة برامج تّم ض م مهّمة وزارة المال   :تّم تقس

 

اكل  البرنامج   المتدخلة اله
  اإلدارة العامة للديوانة  -  الديوانة  :1عدد برنامج

ز -   للديوانة الطبي المر
ة :2عدد برنامج ا   لألداءات العامة اإلدارة -  الج
ة:3عدد برنامج ة  المحاس ة واإلستخالص -   العموم ة العموم   اإلدارة العامة للمحاس

  
ة  :4عدد برنامج   مصالح الميزان

ة في للتصرف العامة الهيئة -   الدولة ميزان
  اإلدارة العامة للموارد والتوازنات  -
  للتأجير العامة اإلدارة -
عة المشارع الكبر  -   اإلدارة العامة للتدقي ومتا
ة في التصرف وحدة -   األهداف حسب الميزان

عة العامة اإلدارة - ة لمتا ة القروض على النفقات تأد   الموظفة الخارج
  اإلارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص -

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

ادة والمساندة :6عدد برنامج   الق

  الديوان -
ة  - ة العامة للمال   هيئة الرقا
شرة الموارد في للتصرف العامة اإلدارة -   ال
ة للشؤون  العامة اإلدارة -   والمعدات والتجهيزات المال
  اإلدارة العامة للبناءات  -
  اإلدارة العاّمة للمساهمات -
ل -   اإلدارة العاّمة للتمو
  العام والخاص اإلدارة العاّمة للشراكة بين القطاعين -
ة والتنسي العام - م واألساليب واإلعالم تب التنظ   م
ة  -   ديوان المساكن ألعوان وزارة المال
ة - ة للمال   المدرسة الوطن
ة -  وحدة الشؤون القانون
ائي والتشرع للدراسات العامة اإلدارة -   الج
ازات العامة اإلدارة - ة لإلمت ائ ة الج  والمال
ة - عة والدراسات اإلقتصاد الظرف خل ة اإلصالحات ومتا   .المال
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ӀӀ- رمجة نفقات الوزارة على المد المتوس ة و ة وزارة المال   : ميزان
ة الوزارة لسنة  -1 م ميزان   : 2019تقد
 

ة لسنة  ة وصنادي الخزنة لوزارة المال في حدود  2019تم ض نفقات التصرف والتنم
ة أ  2018د سنة .أ 735767د مقابل .أ 814429                قدرها تطوربنس

10.  
  

ة الوزارة لسنة    )إعتمادات الدفع( *حسب البرامج 2019تطور ميزان
  ألف دينار: الوحدة

 البرامج

  
ة  قانون المال

2018 
 2017إنجازات تطّور إعتمادات الدفع 2019مقترحات 

ة المبلغ إعتمادات إعتمادات    النس
 ( %)   الدفع  التعهد   

 %13 36903 319644 319644 282741 304091 الديوانة: 1برنامج عدد 
ة:2برنامج عدد  ا  %9 13004 156434 156434 143430 131317 الج
ة: 3برنامج عدد  ة العموم  %12 24760 233578* 234852 208818 201974 المحاس
ة: 4برنامج عدد   %12 801 7429 7429 6628 6063 مصالح الميزان
 %14 185 1471 1471 1286 1319 الدين العمومي: 5برنامج عدد 
ادة: 6برنامج عدد   3 3009 95873 95873 92864 100946 والمساندة الق

 %10 78662 814429 815703 735767 745710 المجموع
ة*  ة للمؤسسات العموم ار الموارد الذات   دون إعت
ار صنادي *    الخزنةبإعت
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ة   ة وزارة المال   حسب البرامج 2019و 2018تطور ميزان
ع   ة  توز ة وزارة المال عة النفقة  حسب البرامج 2019لسنة ميزان  )إعتمادات الدفع(وطب

  ألف دينار: الوحدة
برنامج عدد  البرامج

 الديوانة 1
برنامج عدد 

ة 2 ا  الج
برنامج عدد 

ة  3 االمحاس
ة  العموم

برنامج عدد 
مصالح  4

ة  الميزان
برنامج عدد 

الدين  5
 العمومي

برنامج عدد 
ادة  6 الق

 والمساندة
عة النفقة المجموع  طب

 704329 33373 1455 7275 222478 153734 286014 نفقات التصّرف
 656121 24161 1310 6640 210810 146860 266340 التأجير العمومي
 41617 3337 145 635 11645 6755 19100 وسائل المصالح
 6591 5875 0 0 23 119 574 التدخل العمومي

ة  110100 62500 16 154 11000 2700 33630 نفقات التنم
 814429 95873 1471 7429 233578* 156434 319644 المجموع

ة*  ة للمؤسسات العموم ار الموارد الذات  دون إعت
ار صنادي الخزنة  *   بإعت
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ع  ة  توز ة وزارة المال عة النفقة  حسب البرامج 2019لسنة ميزان   )إعتمادات الدفع(وطب

   
م إطار النفقات  -2   :للوزارة) 2021 -2019(متوس على المد التقد
مة  2019ستبلغ جملة النفقات لمختلف البرامج لسنة   ألف دينار مقابل  814529ق

ة تطور 2020ألف دينار خالل سنة  905383   %.11 تقدر بـ أ بنس

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000

برنامج عدد 
الديوانة 1

برنامج عدد 
الجباية 2

برنامج عدد 
االمحاسبة  3

العمومية
برنامج عدد 

مصالح  4
الميزانية

برنامج عدد 
الدين  5

العمومي
برنامج عدد 

القيادة  6
والمساندة

طبيعة النفقة
التأجير العمومي
وسائل المصالح
التدخل العمومي
نفقات التنمية
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  للوزارة) 2020- 2018(جدول النفقات على المد المتوس 

  ألف دينار: الوحدة

 النفقات
ة إنجازات  تقديرات قانون المال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 759786 731239 704429 625850 605706 581969 514105 نفقات التصرف

ةعلى موارد   759675 731134 704329 625700 605676 581934 514075 الميزان
 682761 656966 656121 578608 556625 540769 470447 التأجير العمومي
 70220 67510 41617 40428 43717 40106 42741 وسائل المصالح
 6694 6658 6591 6664 5334 1059 887 التدخل العمومي

ة   111 105 100 150 30 35 30 للمؤسساتعلى الموارد الذات
               التأجير العمومي
 111 105 100 150 30 35 30 وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة  151558 174144 110000 108056 140034 99867 121268 نفقات التنم
ة  151458 174044 110000 107956 140030 99864 121268 على موارد الميزان

اشرة  89458 112044 48000 45956 61530 66773 24668 االستثمارات الم
ل العمومي  62000 62000 62000 62000 78500 33091 96600 التمو

ة  على موارد القروض الخارج
 0 0 0 0 0 0 0 الموظفة

اشرة                االستثمارات الم
ل العمومي                التمو

ة للمؤسسات                على الموارد الذات
نة  100 100 100 100 4 3 0 صنادي الخز

 100 100 100 100 4 3 0 التأجير
               وسائل المصالح

               التدخل
               التجهيز

ار الموارد  ة بدون اعت الميزان
ة للمؤسسات  911232 905278 814429 733756 745710 681801 635343 الذات

ة  ار الموارد الذات اعت ة  الميزان
 911343 905383 814529 733906 745740 681836 635373 للمؤسسات
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س برنامج الديوانة و مديرا عاما للديوانة  يوسف الزواغيالسيد  تعيين تم جانفي  12 بتارخرئ
خلفا للسيد العادل بن حسن المدير العام الساب للديوانة والذ تولى رئاسة برنامج  2018

ة  2015ما  04الديوانة منذ    .2018جانفي  11وٕالى غا
م  -1   :لبرنامج واستراتيجيتهاالتقد

لته ومشموالته -1.1 البرنامج وه ف    : التعر
ف البرنامج -1.1.1     :تعر

ة  ة لالقتصاد الوطني، وتعتبر عنصرا تحتل الديوانة التونس النس ا هاما  موقعا إستراتيج
ة ة وموازنة األموال العموم الد التونس ادل التجار لل لذا فإنها تلعب ، فاعال في مجال الت

الد وحمايتها ة لل ة االقتصاد ة للتنم النس بيرا    .دورا 
ة منظم  ع لوزارة المال ة جهاز إدار تا   :حسبالديوانة التونس

م ( 1991أفرل  23المؤرخ في  1991لسنة  556األمر عدد   المتعل بتنظ
النصوص الالحقة حه  ما تم تنق ة  السهر على تطبي ) وزارة المال لفة  م

ضائع والمنقوالت عند  ات األشخاص، ال طة بتحر التشرعات والقوانين المرت
  الدخول والخروج من التراب الوطني، 

المنظم لإلدارة العامة  1994سبتمبر  06بتارخ  1994سنة ل 1845األمر عدد  
األمر عدد  حه  ما تّم تنق مؤرخ في  2004لسنة  2128للديوانة 

06/09/2004 ،  
  ، 21/12/2004مؤرخ في  2004لسنة  2703األمر عدد  
 772واألمر عدد  01/07/2013مؤرخ في  2013لسنة  2800األمر عدد  

ة جديدة لهذا  23/01/2014مؤرخ في  2014لسنة  الذ أحدث تصورا ورؤ
  : الجهاز اإلدار وذلك بـ

  ة ة وٕادارات مراق حت تتكّون من إدارات تقن زة التي أص م اإلدارات المر تنظ
اتب مختصة   .وٕادارات إسناد وم

  م التراب الديواني إلى لة المصالح واإلدارات حسب تقس مناط  08إعادة ه
ة تسمى اإلدارات الجه ةجغراف ة وجهو اتب حدود ما تشمله من م ة    .و
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 ة العامة للديوانة ة للديوانة والمجلس األعلى للديوانة والرقا   .إحداث المدرسة الوطن
  امل التراب الديواني برا غطي  ة وحراسة ل ل مراق ه إحداث إدارة حرس ديواني 

حرا   .و
لة البرنامج - 2.1.1   : ه

  :اإلدارة العامة للديوانة
ةّم ضت اكل التال   :اإلدارة العامة للديوانة اله

 مجلس الديوانة -
ة الديوانة -  تا
ة العامة للديوانة -  الرقا
زة  - زة 12(اإلدارات المر ة و 4: إدارة مر ة و 4إدارات فن إدارات إسناد  4إدارات مراق

اتب مختصة  9و  )  م
ة  -  )إدارات 8(اإلدارات الجهو
 الحرس الديواني -
ة  -   للديوانةالمدرسة الوطن

قا للمخط التالي  :وذلك ط
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ز الطبي للديوانة   :المر

ة  ص واإلسعافات اإلستعجال ة والتشخ الوقا م خدمات متعلقة  ز الطبي تقد يتولى المر
فالتهم   .والعالج لفائدة أعوان الديوانة وأزواجهم وأبنائهم والذين في 

ز الطبي على   :شتمل المر
ة للشؤون   مقتضى إدارة فرع عّين  ة والتجهيز يديرها طبيب اختصاصي أول  اإلدارة والمال

 .أمر
اء مختصون   ة يديرها أط ة طب   .إدارة فرع

ازات مدير للديوانة ة وامت مقتضى أمر يتمتع برت عّين  ز الطبي للديوانة مدير    .سير المر
  ):اإلدارة العامة للديوانة(مهام البرنامج  3.1.1-
ة بثالث البرنامجضطلع  س   :تتمثل في مهام رئ
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ة  ائ   :المهمة الج
ضائع عند التورد   م واآلداءات والرسوم الموظفة على ال استخالص المعال تقوم الديوانة 

ة لصالح صندوق الدعم أو صنادي  ائ ه الج ضا الرسوم ش ة الدولة وأ والتصدير لفائدة ميزان
م واآلداءات وتساهم وتسهر الديوانة على ضمان اإل. الحرفيين ح لتلك المعال ستخالص الصح

ائيفي مقاومة التهرّ     .ب الج
ة    : المهمة االقتصاد

ار أن المعلوم  اعت ائي التقليد  ا لدورها الج ع عتبر الدور االقتصاد للديوانة امتدادا طب
ة الصناعة ذلك يهدف لحما ل خزنة الدولة فهو  ة  الديواني إضافة لكونه أداة لتمو الوطن

ة   .والموارد الفالح
ار تونس القتصاد السوق أفضى  ة واخت قة للتجارة الدول ة العم غير أن التحوالت االقتصاد
شة هذه التطورات  ستدعي من الديوانة ضرورة معا ما  ادالت التجارة  تطورا في نس الم

ة لالقتصاد التونس اكل التنمو   . يوتغيير طرق عملها لتكون في مقدمة اله
س اإلجراءات توردا وتصديرا وخل نظم  استمرار إلى ت وفي هذا الصدد، تسعى اإلدارة 
ة للمنتجات ذات المنشأ التونسي، هذا إلى  م القدرة التنافس ة متطورة وتدع ة اقتصاد ديوان
ع االستثمار والتصدير بإرساء عالقة شراكة وتعاون مع المتعاملين االقتصاديين  جانب تشج

ات والعراقيلوالت ع . شاور معهم حول السبل الكفيلة لرفع التحد قدر حرصها على تشج و
ة لإلنتاج التونسي تسهر الديوانة على ضمان سالمة التنافس النزه من  القدرة التنافس

ة المواصفات والجودة ة مثل اإلغراق والتقليد إلى جانب مراق ما . الممارسات غير الشرع
ة تساهم في ض اإلحصا المادة الديوان ات المتعلقة  لتسهيل اتخاذ ) تورد وتصدير(ئ

ة    .القرارات من قبل السل العموم
ة    :المهمة األمن

الد وعبر الحدود فتسهر على ضائع واألموال داخل ال ة ال ة حر   :وتتمثل في مراق
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ع أنواعه  افحة التهرب عند التصدير أو التورد بجم  ضائع  ومخدرات ومصوغ : م
ة وتحف   ...وعملة وأعمال فن

االنقراض،  ة المهددة  ات ة والن ة الثروة الحيوان   حما
ة ومعايير السالمة  قة للمعايير الصح ة المستهلك من المواد غير المطا   .حما

ار لهذه المهام في عين االعت ة ولهذا، يتّم األخذ    .العامة لعمل الديوانة اإلستراتيج
ة البرنامج - 2.1     :إستراتيج

ما فتئت إدارة الديوانة في السنوات األخيرة دعم دورها االقتصاد وذلك لمعاضدة جهود 
ة تونس لالستثمارات، لذا  التالي تحسين جاذب ا و ا ودول المؤّسسات في إيجاد موقع لها محل

ة ودعمهم، وقد تّم أخذ هذه ل األطراف االقتصاد اإلصغاء إلى  ة  التوجهات  فهي مطال
ومة خالل المجلس الوزار  ار في برنامج تعصير الديوانة الذ أقرته الح عين االعت

ة الخدمات وتعصيرها ، وذلك  2015سبتمبر  07بتارخ المضّي  ر وتحسين نوع بتطو
ضائع ة ال ة مع الحفا على مرونة حر ة وتسهيل التجارة الدول من  وتأمين السلسلة اللوجست

ن من    معلوماتي جديدعتماد نظام إ خالل  ة مّ   .)1هدف(تسهيل اإلجراءات الديوان
المهام على أحسن وجه  ام    :العمل علىبـاإلدارة العامة للديوانة  قامتوللق

  النظام المعلوماتي للديوانة قات جديدة  ر تطب  ،"اسند"تطو
  اك الموحد ة والر مع الش ة اإلجراءات الديوان اإللكتروني إلجراءات برنامج الماد

ة وٕاجراءات النقل  ،التجارة الخارج
 عد عبر موقع الواب لإلدارة العامة للديوانة حيث تم إحداث موقع  توفير خدمات عن 

اإلدارة العامة للديوانة في مرحلى التجرة  .واب جديد خاص 
عد الث ورة التي وأمام تفاقم ظاهرة التهرب، حيث استغل المهرون الوضع األمني الهش 

الد سنة  ات التهرب البرّ على 2011عرفتها ال ، لتكثيف نشاطهم وارتفعت  بذلك عمل
حرة  ة وخاصة الموانئ ال حر من المنافذ الحدود ة والجزائرة والتهرب ال الحدود الليب
استغالل نظام العبور البر ومنظومة مخازن ومساحات  ات الغش التجار  وارتفاع عمل

ا التسرح  ة، مّما أّثر سل المستودعات الديوان ة الخاصة  الديواني واستغالل األنظمة الديوان
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بيرة في السوق  صفة  ضائع المهّرة  على االقتصاد وذلك بتطّور السوق الموازة وتسرب ال
يز في  ة وقد تّم التر العنصر الثاني من برنامج  تعصير الديوانة على احتواء المخاطر  المحل

ب   صد لظاهرةوالت   .)2هدف (الغش التجار والتهر
ة   بيرا أمام سيولة حر مستودعات الحجز شّل عائقا  ضائع المحجوزة  ما أّن تكّدس ال

ة  ير بجد متها ودفع للتف وثها وتدهور ق م طول مّدة م ح عضها للتلف  ضائع وتعّرض  ال
ضائع المحجوزةفي تحسين طرق  ع أو اإلحالة أو اإلتالف  التصّرف في هذه ال الب سواء 

  ).3هدف (
ل المطلوب مّما أّد إلى    الش ة أخر تبّين أن إستخالص الديون المثقلة ال يتّم  ومن ناح

ة من الديوانة مّما حّتم العمل على الرفع من  ة الدولة المتأت عض موارد ميزان نقص في 
ن تغطيتها مردود    .)4هدف (إستخالص الديون المثقلة المم

صفة هامة من نجاعة    ات أّدت إلى غل عّدة مؤّسسات مشّغلة وقّلصت  ل هذه السلب
ات ة على عّدة مستو ة الخدمات وانعدام الشفاف   . االقتصاد التونسي هذا مع ترّد  نوع

ة  ر وتحسين نوع ات وضرورة تطو لذا رأت إدارة الديوانة من العاجل الوقوف على هذه السلب
ن من إحتواء خدماتها  االقتصاد حتى تتمّ ة اإلدارات، في النهوض  ق وذلك للمساهمة، 

ة  رها مع الحرص على الحفا على مرونة حر ات التي وقع ذ المخاطر المنجّرة عن السلب
ل  ة في ش ادالت التجارة وذلك ببلورة هذه اإلستراتيج ة للم ضائع وتأمين السلسلة اللوجست ال

قهاوالعمل على  أهداف   .تحق
البرنامج -2 س األداء الخاصة    :أهداف ومؤشرات ق

عد دراسات معّمقة لواقع إدارة الديوانة ولإلخالالت التي تّمت مالحظتها، وفي إطار معالجة 
ة وإأرعة أهداف النقائص، تّم تحديد  س األداء 12ستراتيج   :ما يلي مؤشر لق
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 األهداف والمؤشرات
 المؤّشرات األهداف

   :1.0.1 الهدف
ضائع ات التسرح الديواني لل  تسهيل عمل

ضائع الديواني التسرح آجال معدل: 1.1.0.1 المؤّشر  لل
 المعتمدين االقتصاديين المتعاملين  عدد: 2.1.0.1 المؤّشر
ة : 3.1.0.1 المؤّشر ةنس  التسرح المتعلقةاإلجراءات  الماد
  .الديواني
 المتعلقة الواب موقع على الخدمات عدد: 4.1.0.1 المؤّشر

 الديواني التسرح
  :2.0.1 الهدف

افحة الغش التجار   والتهرب  م
ة  وتحسين المراق

 التجار  الغش من للحدّ  المحاضر عدد: 1.2.0.1 المؤّشر
 التهرب من للحدّ  المحاضر عدد:  2.2.0.1 المؤّشر
ة:  3.2.0.1 المؤّشر ة لوحدات الفعلي التواجد نس  المراق

  :3.0.1 الهدف
 تحسين التصّرف في المحجوز

 العلني المزاد البيوعات عدد: 1.3.0.1 المؤّشر
 عدد اإلحاالت : 2.3.0.1 المؤّشر
 اإلتالف محاضر عدد: 3.3.0.1 المؤّشر

  :4.0.1 الهدف
ة استخالص الديون   تحسين نس

ة إستخالص الديون المثقلة: 1.4.0.1 المؤّشر  نس
ة: 2.4.0.1 المؤّشر   الرفع األذون  موضوع التصارح نس

ة األداءات دفع يتم لم والتي  شأنها المستوج
م المنشودة ل لمؤشرات المتعلقة بتحسين أداء البرنامج قد تم كافة اوتجدر اإلشارة إلى أن الق

م لطرقة اإلحتساب المعتمدة للمؤشراتتعديلها على ضوء  ة إعادة تقي عاو  عمل  إلنجازات ت
   .2017و  2016سنة
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س ومؤّشرات لألهداف ملّخص جدول  األداء ق

س األداء  الوحدة مؤّشرات ق
 إنجازات

2018 
 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
ضائع:  1.0.1الهدف  ح الديواني لل ات التسر  تسهيل عمل
معدل آجال : 1.1.0.1المؤّشر 

ح الديواني  ضائعالتسر  0.52 0.54 0.56 0.58 0.61 0.74 0.75 يوم لل

عدد : 2.1.0.1المؤّشر
 24 21 18 15 11 16 9 عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين

ة :  3.1.0.1المؤّشر ة الماد نس
ح  التسر اإلجراءات المتعلقة 

 الديواني
النسبة 
 38 36 34 32 29.26 29.26 29.26 الجملية

عدد الخدمات : 4.1.0.1المؤّشر 
على موقع الواب المتعلقة 

ح الديواني  التسر
العدد 
 24 23 22 21 20 17 17 الجملي

ة:  2.0.1 الهدف ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر  م
عدد المحاضر : 1.2.0.1المؤّشر

  60000 59500 59000 58500 58420 52866 64642 عدد للحّد من الغش التجار 

عدد :   2.2.0.1المؤّشر
ب  15000  14600 14300 14000 13788 10405 14931 عدد المحاضر للحّد من التهر

ة التواجد : 3.2.0.1المؤّشر نس
ة ة الفعلي لوحدات المراق  65  64 62 60 58 47 54.04 نس
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 تحسين التصّرف في المحجوز:   3.0.1الهدف
عدد :  1.3.0.1المؤّشر 

المزاد  1350  1300 1250 1200 1087 868 791 عدد العلني البيوعات 
  1450 1400 1350 1300 1290 1120 640 عدد عدد اإلحاالت:   2.3.0.1المؤّشر
عدد محاضر :  3.3.0.1المؤّشر
 185  180 175 170 166 180 191 عدد اإلتالف

ة استخالص الديون :   4.0.1الهدف  تحسين نس
ة  : 1.4.0.1المؤّشر  نس

ة إستخالص الديون المثقلة  0.08 0.075 0.07 0.065 0.06 0.074 0.056 نس

ة :  2.4.0.1المؤّشر نس
الرفع  ح موضوع األذون  التصار

والتي لم يتم دفع األداءات 
شأنها ة   المستوج

ة  0.35 0.36 0.38 0.40 0.44 0.53 0.48 نس

  
س أداء البرنامج - 1.2     م أهداف ومؤّشرات ق   :تقد

ضائع:  1.0.1الهدف   ح الديواني لل ات التسر   : تسهيل عمل
م الهدف  :تقد

ادالت التجارة على الصعيد الدولي  ّلفة بتسهيل الم صفتها إدارة خدمات م إّن الديوانة 
س اإلجراءات ال ضمان ت ات وذلك  ات هذه التحد مسايرة متطل ة وسرعتها ملزمة  ديوان

ة  وتأمينها والعمل على خل عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في ميدان التجارة الدول
ة  االعتماد على مبدأ شخصنة الخدمات المقّدمة والثقة بهذه المؤسسات مما يجعلها مطال

ة المخاطر ة حسب جد   .بتعديل مستو المراق
ضائع في  وث ال ض مّدة م ة وتخف ة اإلجراءات الديوان سعى البرنامج إلى تحقي الماد و
ة الخدمات المقّدمة وعلى الثقة  ة إدارة خدمات ترتكز على نوع المواني والمطارات وتنم
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ة ة مع األطراف االقتصاد اق فإن إسناد صفة المتعامل االقتصاد . المبن وفي نفس هذا الس
ة المؤسسة من خالل توفير بيئة أعمال أكثر مرونةالمعتمد من  ساهم في تنافس    .شأنه أن 

  : مرجع الهدف
س اإلجراءات والضغ على اآلجال وذلك من خالل  يتنزل هذا الهدف في إطار ت

ما يتعل خاصة بـ ة اإلدارة العامة للديوانة ف   :إستراتيج
 ،ة الت المقدمة لألطراف االقتصاد  التسه
 ة اإل ة،تأل   جراءات الديوان
 س اإلجراءات ص عدد الوثائ وت  .تقل

  :مبررات اعتماد المؤّشرات
ضائع: 1.1.0.1المؤّشر  - ح الديواني لل ار المؤّشر   :معدل آجال التسر تّم اخت

مّ  ة من  ناألول ألنه  ة التسرح الديواني بدا من تحديد المدة التي تستوجبها عمل
التالي فإن  الرفع و ة وصوال إلى تارخ منح اإلذن  تارخ إيداع التصارح الديوان

بيرة في تحقي الهدف المنشود صفة  ساهم  م في هذه المدة   .التح
  :وفي هذا اإلطار قامت الديوانة بـإعداد

قة  - ر تطب  اء اإللكتروني،اإلمضتطو
قة النقل الجو السرع  - ر تطب  ،)Fret Express(تطو
ة  - قة لمراق ر تطب  ،GPS/GPRSوحدات الشحن عن طر تطو
الكاميرا لمصالح الديوانة، - ة  عة إنجاز مشروع نظام المراق  متا

عها الالماد - السندات المدفوعة من طا قة الدفع   obligation تجرد تطب
cautionnée، 

ارة النقل إستم -  procédures)(ال إجراءات التصدير ضمن برنامج إض
d’Export، 

مت - قة إستخراج وصل الخروج عبر منظومة  عم   .TTNتطب
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ار المؤّشر  :عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين: 2.1.0.1المؤّشر  - تّم اخت
ة  ل هام في ضمان الشفاف ش ساهم  ة الخدمات و ن من تحسين نوع م الثاني ألنه 
فهو يهدف عبر تحديد  عدد مطالب المتعاملين االقتصاديين الذين  تتوّفر فيهم 

الت ازات والتسه االمت   .الشرو الالزمة للتمّتع 
ة  :3.1.0.1المؤّشر  - ةنس ح الديوانياإلجراءات الدي الماد التسر ة المتعلقة   :وان

ة وسرعتها وتأمينها  س اإلجراءات الديوان ن من ت م ار المؤّشر الثالث ألنه  تّم اخت
 .واختصار آجال التسرح الديواني والضغ على الكلفة وتفاد التنّقل

ة ووثا ضائع وسند للتجارة الخارج ادل اإللكتروني التصارح المفصلة لل شمل الت ة و ئ المراق
قا ان الحمولة وسندات المدفوعة مس ة والفاتورة و   .الفن

ح الديواني عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤّشر  - التسر تّم  :المتعلقة 
ن من إنجاز م ع ألنه  ار المؤّشر الرا موقع الواب لإلدارة العامة للديوانة حسب  اخت

مختلف األنشطة وجوانب  له ومضمونه حيث تّم العمل على إثرائه  تصّور جديد لش
ة حيث يتضّمن . العمل الديواني حار والتفاعل ة اإل ساعد على سهولة عمل لذا فهو 

ن الموقع من الح مّ ما  ن الحصول عليها فورا على الخ  م صول خدمات عديدة 
ا إلى  على العديد منها عن طر تعمير المطالب الخاصة بها وٕارسالها إلكترون
الرّد عليها على برده  المصلحة المختصة بدراستها والتي تتولى موافاة طالب الخدمة 

  .اإللكتروني
ما التعرفة وف ات التسرح الديواني هناك خدمات على موقع الواب تتعل  يتعل بتسهيل عمل
ما تّم في سنة مة والمنشأ والرمز الديوانيوالق إضافة ثالث خدمات موّجهة إلى  2017، 

الخارج مين  ا على الموقع في .التونسيين المق   :وتتمثل الخدمات المتوفرة حال
  ،خدمة  وضعيتي -
 ،خدمة  أمتعتي -
ة - فة الديوان   ،خدمة  اإلطالع على التصن
م وأداءات  - اراتخدمة  اإلطالع على معال   ،الس
قة  -   .Smart Travellerتطب
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س األداء  تقديرات 2018 إنجازات الوحدة مؤّشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ضائع:  1.0.1الهدف  ح الديواني لل ات التسر  تسهيل عمل
ح : 1.1.0.1المؤّشر  معدل آجال التسر

ضائع  0.52 0.54 0.56 0.58 0.61 0.74 0.75 يوم الديواني لل
عدد المتعاملين االقتصاديين : 2.1.0.1المؤّشر

 24 21 18 15 11 16 9 عدد المعتمدين
ة :  3.1.0.1المؤّشر ة الماد اإلجراءات نس

ح الديواني التسر  المتعلقة 
النسبة 
 38 36 34 32 29.26 29.26 29.26 الجملية

عدد الخدمات على موقع : 4.1.0.1المؤّشر 
ح الديواني التسر  الواب المتعلقة 

العدد 
 24 23 22 21 20 17 17 الجملي

  
ة: 2.0.1الهدف  ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر   :م

م الهدف - 1  :تقد
ات غّش وتهرب  ال وتقن ادالت التجارة عبر العالم ساهم في ظهور إش إّن تطّور نس الم
افحة الغّش  ر وسائل عملها في مجال م ة بتطو جديدة، مما يجعل إدارة الديوانة مطال

  : والتهرب وذلك بـ
ة - ة الطرقات وتأمين التنسي بين وحدات المراق  .زادة مراق
ات والمجروراتتحسين  -  .طرق استهداف الحاو
ة على الميدان مع االستغالل األمثل لألجهزة      - تحسين توزع مصالح المراق

ة  ة العال  ).أجهزة األشعة المتنّقلة مثال(والمعدات ذات التقن
ة اإلنترنت والتنسي والتعاون مع المصالح  - م تواجد إدارة الديوانة على ش تدع

ع واإلدارات األخر و  التصّرف في مواقع الب ات تعنى  ات تعاون مع شر عقد اتفاق
 .عبر اإلنترنت
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لتهم  - ة مستمّرة  ورس ن هم الفعال في دورات تكو م قدرة أعوان الديوانة وتشر تدع
الخارج ليواكبوا عن قرب التطّورات الحاصلة في العالم خاصة  الداخل أو  سواء 

افحة الغش التجار  والتهر   .بفي مجال م
ة لإلدارة العامة للديوانة هي  افحة الغش التجار والتهرب ومن بين األهداف اإلستراتيج م

ضائع المختصة بها الدولة  ذلك ال حول(ومزد التصد للمواد المخّدرة والمقّلدة و غ،  ...) ت
ع من عدد المحاضر في  ات المصدر والعمل على الترف ضائع الخاضعة لقاعدة إث وال

ضاعة(لمخالفات التجارة خصوص ا التصرح المغلو في  –التصرح المغلو في نوع ال
ضاعة  مة ال ضاعة  –ق ضاعة  منشأ التصرح المغلو في أصل ال التورد بدون  –ال

ة المتعّلقة بوجوب التصرح ...) إعالم ة الديوان صفة عامة دعم المراق عند التورد (و
ن أن ينجّر عن) والتصدير م ةوما    .ه من مخالفات تجارة وصرف

  : مرجع الهدف -2
مة ومقاومة التهرب وٕادماج القطاع المواز  م الحو يتنزل هذا الهدف في إطار تدع

  . اإلقتصاد المنظم
  :مبررات اعتماد المؤشرات -3

ار المؤّشر :  عدد المحاضر للحّد من الغش التجار  :1.2.0.1المؤّشر   تّم اخت
ة إدارة الديوانة وتوجهها في مجال  اس فاعل ة قصو في ق األول ألنه ذو أهم

افحة الغش اقي  التجار  م س قدرتها على التدّخل اإلست ع   ).الردع(و
ب :2.2.0.1المؤّشر   ار المؤّشر الثاني :  عدد المحاضر للحّد من التهر تّم اخت

ات  ان افحة التهرب بوضع اإلم سمح إلدارة الديوانة بتعزز عملها الدؤوب لم ألنه 
ة شرة على ذّمة مصالح المراق ة والوسائل ال   .الماد

ة وحدات  ارات ومراق ة األشخاص والس قة لمراق ر تطب وقد تم في هذا المجال تطو
عد  ضائع عن    .SINDA MOBILEالشحن وال

ة :3.2.0.1المؤشر   ة التواجد الفعلي لوحدات المراق س التواجد : نس ستعمل لق
عة للحرس الديواني ترتكز طرقة إحتساب هذا و . الفعلي لمصالح ووحدات الحراسة التا
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ات التي تقدمها هذه الوحدات وهي عدد  ا علىأساسالمؤّشر   الدورات المنجزة،المعط
ساهم  افحة التهربالشيء الذ  ل فعال في م  .ش

س األداء  تقديرات 2018 إنجازات الوحدة مؤّشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ة:  2.0.1الهدف  ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر  م
عدد : 1.2.0.1المؤّشر

المحاضر للحّد من 
 الغش التجار 

   59600 59300 59000 58700 58420 52866 64642 عدد
:   2.2.0.1المؤّشر

عدد المحاضر للحّد من 
ب  التهر

 15000  14600 14300 14000 13788 10405 14931 عدد
:  3.2.0.1المؤّشر

ة التواجد الفعلي  نس
ة  لوحدات المراق

ة  65  64 62 60 58 47 54.04 نس

  
  :تحسين التصّرف في المحجوز:  3.0.1 الهدف

م الهدف - 1  :تقد
معاينة  ة  اتب الديوانة ووحدات المراق افحتها للغّش التجار والتهرب، تقوم م في إطار م

ضائع وفي ورفع المخالفات والجنح  ات حجز لل ة المتعّلقة بها مما ينجّر عنه عمل الديوان
ات الغّش التجار أو التهرب   .عض الحاالت لوسائل النقل التي تّم استعمالها في عمل

قات  م المصالح المختّصة في التصّرف في المحجوز ووضع تطب ولبلوغ هذا الهدف تم تنظ
ن من ة مالئمة وتكليف أعوان مختصين وأكفاء لهم القدرة على حسن التصّرف للتم   : إعالم

لفة ونفقات التصّرف،  ض في    التخف
ع عائدات الخزنة، -   تحسين وترف
ة المستهلك، -   حما
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  والمخازن المعدة إليداع المحجوز،  ءاتحسن التصّرف في الفضا -
ع االجتماعي - ات الخيرة ذات الطا  .دعم المنظمات والجمع

 :على في هذا المجال العمل تمسيو 
ضائع قيد اإليداع ورطها  بنظام  - قة التصرف في ال  سندا،تحيين تطب
قة التصرف في المحجوز -  .وضع حيز اإلستغالل لتطب

  :مرجع الهدف -2 
م نجاعة أداء اإلدارةيتنزل هذا    .الهدف في إطار تدع

  :مبررات اعتماد المؤّشرات -3
المزاد العلني :1.3.0.1المؤّشر   صفة غير : عدد البيوعات  س المؤشر ولو  ع

ات الحجز التي تقوم بها مصالح الديوانة رغم أن  اشرة ارتفاع أو انخفاض عدد عمل م
المزاد ا اع  ضائع التي ت ة من ال ة هناك نس ست موضوع مخالفات ديوان لعلني ل

فضاءات ومخازن الديوانة أكثر من ( وثها   60ضائع متخلى عنها ومّر على م
  ).يوما

م في المحجوز بتحديد : عدد اإلحاالت :2.3.0.1المؤّشر   ن المؤشر من التح م
ون لإلدارة حرة التصرف وذلك حسب ما تراه صالحا  ح لإلحاالت،  العدد الصح

ة التي تمّر بهاوعلى  ففي حالة البت النهائي من طرف المحاكم . ضوء الوضع
ض  ضائع من طرف أصحابها لفائدة اإلدارة فإن قا ا عن ال المختصة أو التخلي نهائ

ه المحجوز تب الذ يوجد  الم ات أو  ،الديوانة  نه اقتراح إحالتها إلى جمع م
ة   .منظمات خيرة أو اجتماع

عتبر االنخفاض التدرجي لعدد محاضر : عدد محاضر اإلتالف :3.3.0.1المؤّشر  
صفة عامة، لكنها  ا في تعامل إدارة الديوانة مع المحجوزات  اإلتالف معطى إيجاب

ص تكاليف  عض الحاالت تكون ضرورة وذلك لتقل ات (وفي  روض الحاو
ة والمجرورات وحسن التصّرف واستغالل الفضاءات لتخزن وحدات الشحن وٕام ان

ات أخر  حرين في عمل  ).استعمال هذه الوحدات من طرف الناقلين ال
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س  مؤّشرات ق

 تقديرات 2018 إنجازات الوحدة األداء
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 تحسين التصّرف في المحجوز:   3.0.1الهدف
:  1.3.0.1المؤّشر 

المزاد  عدد البيوعات 
 العلني

 1350  1300 1250 1200 1087 868 791 عدد
:   2.3.0.1المؤّشر

  1450 1400 1350 1300 1290 1120 640 عدد عدد اإلحاالت
:  3.3.0.1المؤّشر

 185  180 175 170 166 180 191 عدد عدد محاضر اإلتالف

ة استخالص الديون :  4.0.1الهدف    :تحسين نس
م الهدف -            1  :تقد

اتخاذ  فة الستخالص الديون المثقلة وجب العمل على تالفي هذا النقص  ة الضع نظرا للنس
ة   ة استخالص الديون المثقلة والسعي إلى تحسين المردود اإلجراءات الضرورة للرفع من نس

تّم ذلك بـوالحرص على    :جعل هذه الديون مصدر مداخيل لخزنة الدولة  و
الديون المثقلة -  ،ترتيب وحف وتحسين الملفات الخاصة 
اشرة إجراءات  - م ام  موجب التقادم والق ت على السقو  حصر الديون التي أوش

 ،التتّع القاطعة له
اضات واإلدارات الج - ة االستخالص على مستو الق ة تأطير أعضاء خل هو

نهم وتأطيرهم  ،واإلدارة العامة وتكو
ة بتكليف من  - ام بزارات ميدان ة عبر الق اإلدارات الجهو تفعيل مصلحة التفّقد 

عة  ا االستخالص ومتا المدير الجهو قصد اإلطالع على سير أعمال خال
ة  نشاطها عبر تأطير األعوان قصد إضفاء المزد من النجاعة على عمل

 ،االستخالص
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ع والتنفيذ إلى حين االستخالصموا -  .صلة أعمال التت
  : مرجع الهدف - 2

ة مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في التوازنات المال   .يتنزل هذا الهدف في إطار التح
  :مبررات اعتماد المؤشرات - 3

ة إستخالص الديون المثقلة :1.4.0.1المؤّشر   يدل المؤشر على مد نجاعة  نس
اضات الديوانة، لذا فإن إدارة  ق مهّمة استخالص الديون المثّقلة  امها  الديوانة عند ق

يز واالهتمام ب عتبر ضروراهذا المزد التر   .مؤّشر 
الرفع والتي لم يتم دفع  :2.4.0.1المؤّشر   ح موضوع األذون  ة التصار نس

شأنها ة  امها ن من معرفة مد نجاعة إدارة مّ :  األداءات المستوج الديوانة عند ق
ان هذا المؤشر  التالي أخذ اإلجراءات الالزمة إذا  ة و ة التصارح الديوان مهّمة تصف

 .مرتفعا أو في تنامي
س األداء  تقديرات 2018 إنجازات الوحدة مؤّشرات ق

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
ة استخالص الديون :   4.0.1الهدف  تحسين نس

ة إستخالص :  1.4.0.1المؤّشر  نس
ة الديون المثقلة  0.08 0.075 0.07 0.065 0.06 0.074 0.056 نس

ح :  2.4.0.1المؤّشر ة التصار نس
الرفع والتي لم يتم  موضوع األذون 

شأنها ة   دفع األداءات المستوج
ة  0.35 0.36 0.38 0.40 0.44 0.53 0.48 نس

 
 
 
 



38 
 

م أنشطة  -  2.2    :البرنامجتقد
مة المنشودة للمؤّشر في   :تتلخص أنشطة البرنامج  لتحقي الق

  

  المؤّشرات  األهداف
  تقديرات
المؤّشر 
2019  

  االعتمادات  األنشطة
  )دينار ألف(

  : 1.0.1الهدف 
ات  تسهيل عمل

ح الديواني  التسر
ضائع   لل

  :1.1.0.1المؤّشر 
معدل آجال التسرح 

ضائع   الديواني لل
ضائع   0.58 م في آجال تسرح  ال ص (مواصلة بذل المجهودات للتح تقل

  :وذلك بـ) المدة
لفين بدراسة التصارح من  - ا الم ة للض س حمالت تحس ام  الق

اشرن لدعوة أصحاب التصارح إلتمام إجراءات  طرف رؤسائهم الم
الوثائ الالزمة في   اقرب اآلجالالمعاينات واالستظهار 

ا المصفين من قبل منظورهم - ة الض عة مردود متا ام    .الق
ل  - عة مؤشرات  3رفع تقارر  أشهر من قبل مصلحة متا

اتب تحتو  النجاعة إلى السيد المدير العام للديوانة ورؤساء الم
آجال التسرح الديواني  ات تتعل  ات و إحصائ على معط

ل ضا مصفيوالمخالفات المرفوعة الخاص   .ة 
م التوقيت اإلدار  - ح القرار المتعل بتنظ العمل على إتمام تنق

مصالح اإلدارة العامة للديوانة   .الخاص 
العمل التدرجي على استعمال الطرقة المعتمدة من طرف  -

ة للديوانة في إحتساب اآلجال   Etude sur le( المنظمة العالم
temps nécessaire pour la mainlevée)  

منظومة  - ة  قة إعالم يز تطب ن من  SINDAالعمل على تر تمّ
ه في  تب أو من ينو س الم ه رئ قوم على تنب يز إنذار آلي  تر
صورة تجاوزت مّدة معالجة التصرح الديواني من قبل الضا 

قا   ة والمحّددة مس   . (Timeur)المصفي اآلجال العاد
ة جدي -   دةإقتناء منظومة معلومات
حساب عدد   - ة ومستلزماتها  لفين اقتناء أجهزة إعالم ا الم الض

اتب  بدراسة ل الم المعدات (التصارح في  تجهيز األعوان 
ة العمل ة لتحسين مردود   ).اإلعالم

اس مالي س له انع   ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1028  
1000  

  :2.1.0.1المؤّشر 
المتعاملين  عدد

 االقتصاديين المعتمدين
ومي المتعل  -   15 مشروع األمر الح الت المتعلقة  إدخال التعد

ض شرو وٕاجراءات وطرق منح وتعلي وسحب صفة 
  . المتعامل اإلقتصاد المعتمد

ة المتعامل اإلقتصاد المعتمد من الموارد  - ين خل تم
ة الضرورة والتي ستمّن من تحسين  شرة و الماد ال

  .مردودّيتها
ام بدورات - ة في التدقي القبلي والالح  الق ة ميدان ن تكو

ا ة المتعامل االقتصاد المعتمد لض   .خل
ة  - ة في إطار برنامج تنم إقتناء معّدات و تجهيزات إعالم

 PDEIIIالصادرات 

اس مالي س له انع   ل
  
  
  
  
  

175  
  
154  
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عة صفة المتعامل اإلقتصاد  - ة إجراءات منح ومتا تأل
  .المعتمد

قة  - ة حول إستعمال التطب ن ة إجراء دورات تكو اإلعالم
المتعامل اإلقتصاد المعتمد   الجديدة الخاّصة 

ا التي تستجيب للشرو  - ل دعوة المؤسسات المصدرة 
صفة المتعامل  م طلب قصد اإلنتفاع  الواجب توفرها إلى تقد
م هذه الصفة على هذا  اإلقتصاد المعتمد وذلك بهدف تعم

ات مّن من إعادة ت. النوع من الشر وزع هذا اإلجراء س
أعوان الديوانة المراقبين لهذه المؤسسات على المصالح 

إدارة الحرس الديواني ة األخر    .الديوان
المستثمرن واإلستماع  ة قصد اإلحاطة  س ام بندوات تحس الق

  إلى مشاغلهم

  

ة :3.1.0.1المؤّشر نس
ة المتعلقة  اإلجراءات الماد

 التسرح الديواني
ومي المتعل  -  32 مشروع األمر الح الت المتعلقة  إدخال التعد

ض شرو وٕاجراءات وطرق منح وتعلي وسحب صفة المتعامل 
  .اإلقتصاد المعتمد 

ة المتعامل اإلقتصا - ين خل شرة تم د المعتمد من الموارد ال
ن من و  ة الضرورة والتي ستمّ   .تحسين مردودّيتهاالماد
ا  - ة في التدقي القبلي والالح لض ة ميدان ن ام بدورات تكو الق

ة المتعامل االقتصاد المعتمد   .خل
ة إقتناء معّدات و  - ة في إطار برنامج تنم تجهيزات إعالم

 PDEIIIالصادرات 
عة صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمد - ة إجراءات منح ومتا   .تأل
ة الجديدة إجراء دور  - قة اإلعالم ة حول إستعمال التطب ن ات تكو

المتعامل اإلقتصاد المعتمد   الخاّصة 
ا التي تستجيب للشرو الواجب  - ل دعوة المؤسسات المصدرة 

صفة المتعامل اإلقتصاد  م طلب قصد اإلنتفاع  توفرها إلى تقد
م هذه الصفة على هذا النوع من  المعتمد وذلك بهدف تعم

ا ن من إعادة توزع أعوان الديوانة . تالشر مّ هذا اإلجراء س
إدارة  ة األخر  المراقبين لهذه المؤسسات على المصالح الديوان

  .الحرس الديواني
المستثمرن واإلستماع إلى  ة قصد اإلحاطة  س ام بندوات تحس الق

  مشاغلهم

اس  س له  انع ل
  مالي

  : 4.1.0.1المؤّشر
عدد الخدمات على موقع 

التسرح  الواب المتعلقة 
 الديواني

عد  -  21 إضافة خدمات أخر على موقع الواب لإلدارة حسب الحاجة 
ة الجديد ز اإلعالم   .إحداث مر

ل  - لة موقع الواب للديوانة من حيث الش م وه إعادة تصم
  والمضمون 

انات خدمتي  -   )التعرفة المندمجة على الخ(تحيين قاعدة ب
  اإللكتروني الداخلي عب موقع األنترنات تفعيل التراسل -
  األنترنات" SERVEUR"إستبدال  -
ة صلب الموسوعة - الديوانة التونس ة خاصة  إحداث صفحة تعرف

اس  - س له انع ل
  مالي
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ا يبيد ة و ة العالم   الرقم
ة  - الديوانة التونس تيب إشهار للتعرف    إعداد 
حوافز اإلستثمار  - تيب خاص  ز حواف 10إستثمر بتونس " إعداد 

ة لفائدة المؤسسة    "ديوان
ة اإلتصال- ة الضرورة لخل شرة و الماد   .توفير الموارد ال

: 2.0.1الهدف   
افحة الغش  م

ب  التجار والتهر
ة  وتحسين المراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : 1.2.0.1المؤّشر
عدد المحاضر للحد من 

 الغش التجار 
ن من المحاضر لردع المخالفين -  58500   .تحرر أكبر عدد مم

ة وخاصة التي تقوم  - اتب الحدود م العديد في الم تدع
تب  ة مثل الم بير من التصارح الديوان معالجة عدد 
تب الحدود  ات التجارة رادس الميناء والم الحدود للعمل

تب الحدود خازن ومساحات التسرح الديواني و لم الم
 .سةسو 
ة  - ةاإلستغالل الفور لبرمج   تسجيل المحاضر الديوان
حساب عدد  - ة ومستلزماتها  ا اقتناء أجهزة إعالم الض

اتب ل الم لفين بدراسة التصارح في  ة وخاّصة  الم الديوان
ة  ة لتحسين (الحدود المعدات اإلعالم تجهيز األعوان 

ة العمل عدد ونسب المخالفات المرفوعة  مردود المتعلقة 
ة م واألداءات اإلضاف مة المعال   .   وق

ل  - ة الالحقةمإحداث ه المراق الموارد  وتوفير لف 
ة لذلك  شرة والماد   ).إعادة توزع(ال

ات  - العمل على إستصدار اإلطار القانوني المنظم لعمل
ة الالحقة   ,المراق

اس مالي س له انع   ل
  

  : 2.2.0.1المؤّشر
عدد المحاضر للحد من 

 التهرب
شرة - 14000 ة وال ات الماد ان افحة التهرب بدعم اإلم   .تعزز أعمال م

األشّعة  - شف    إقتناء أجهزة 
ة - ة الراديو يز القس األول من الش  إقتناء وتر
حزوة - ز مشترك للشرطة والديوانة    بناء مر
ز مشترك للشرطة - غار الدماء بناء مر  والديوانة 
ة  -   القيروان  ي ديوانومقر الحرس البناء مقر اإلدارة الجهو
ة - ال قرن  تهيئة مقر الفرقة المختّصة للحرس الديواني 
اب - مجاز ال ناء مقر الحرس الديواني   هدم و
ة  - المهد حر    بناء المقر الفصيل ال
سوسة - حر    بناء المقر الفصيل ال
حر بناء ا - سلمقر الفصيل ال  قا
ة - ة للديوانة بتونس الجنو   بناء المقر اإلدارة الجهو
الكاف - ة للديوانة   بناء المقر اإلدارة الجهو
صفاقس - ة للديوانة   هدم و بناء المقر اإلدارة الجهو
ة للديوانة بنابل  -  بناء المقر اإلدارة الجهو
ة وفرقة  - ةبناء مقر اإلدارة الجهو شات بجندو  الحراسة والتفت
شات بناء مقر - المنستير  فرقة الحراسة والتفت   ومستودع 
ارات  - ة وس ارات نفع ة الدفع وس اقتناء وسائل دارجة راع

ضائع  ارات مصفحة وشاحنات لنقل ال ارات مطاردة وس مصلحة وس

 
1600 
2000 
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50 
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30 
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برنامج تعصير (المحجوزة من أماكن الحجز إلى مخازن الحجز 
 .)الديوانة

ة وحدات الشحن  -   )GPS/GPRS( إقتناء أجهزة لمراق
  )برنامج تعصير الديوانة(

  
  

771  
  

  :  3.2.0.1المؤّشر
ة التواجد الفعلي لوحدات  نس

ة  المراق
ة  60 ة الميدان ة تواجد وحدات المراق   :الرفع من نس

الوحدات -  .زادة ساعات العمل 
ارات استطالع -  .اقتناء س
شر للرفع من  - م الرصيد ال اقتناء الوسائل مع انتداب أعوان لتدع

الرفع في عدد الدورات  ة وذلك  ة الميدان ة تواجد وحدات المراق نس
امل التراب التونسي   .مع الحرص على حسن إنتشارها على 

ضمن برنامج اقتناء 
ل الدارجة الوسائ

  المشار إليها أعاله

: 3.0.1الهدف 
تحسين التصّرف في 

 المحجوز
  :  1.3.0.1المؤّشر

المزاد العلني المزاد العلني و إعداد األمر  -  1200 عدد البيوعات  ع  الب ضائع المتعل  ت في ال التفو
شأنها   .المتنازل عنها والمتصالح 

لجان على في نطاق تنش التصرف في المحجوز، إحداث  -
ن فرق  ين وذلك بتكو مستو الجهات تحت إشراف المديرن الجهو
اإلحالة  ع،  الب التصرف في المحجوز سواء  اض  عمل تعاضد الق

اإلتالف   .أو 
المزاد العلني  - ع  الب عة اإلجراءات المتعلقة  الحرص على متا

 Doing"والتي تّم إتخاذها في إطار تحسين ترتيب تونس في تقرر 
Business."  

وثها - ضائع التي تجاوز أمد م ة لل عة الحين يوما من  60المتا
  .تارخ وصولها و التي لم يتّم التصرح بها

سيد بوزد   -   بناء مستودع الحجز 
انة مقر مستودع الحجز ببن عروس                                     - تهيئة و ص

اس مالي س له انع   ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

217  
180  

  :  2.3.0.1المؤّشر
  عدد اإلحاالت

 
عد  -  1300 اكل المنتفعة  ضائع القابلة لإلحالة لفائدة اله ل ال إحالة 

 .الحصول على الموافقات الالزمة
ضمان حسن التصرف في المحجوزات عبر توفير مقرات مالئمة  -

ة  ب الحبيب لتخزنها والتصرف فيها في اآلجال في إطار إنجاز مر
  )برنامج تعصير الديوانة(

اس مالي س له انع   ل

  :  3.3.0.1المؤّشر  
ضائع القابلة للتلف أو المتعفنة والمتضررة دون تأخير  -  170 عدد محاضر اإلتالف إتالف ال

ضاعة اس مالي  .وعلى نفقة صاحب ال س له انع   ل
  

: 4.0.1الهدف   
ة  تحسين نس

استخالص الديون 
 المثقلة 

  :  1.4.0.1المؤّشر
ة إستخالص الديون  نس

  المثقلة
عة استخالص الديون المثقلة  -  0.065 اض الديوانة على متا حث ق

التقادم اعها    .والحيلولة دون ض
ما يخص  - ة ف الحرص على إعداد البرنامج السنو لكل إدارة جهو

تضمن، اإلجتماعات الدورة، عقود األهداف مع  اإلستخالص و
اض، عة تنفيذها الق ة اإلستخالص السنو مع متا   إستراتيج

متها - دينار  100000إستهداف الديون الهامة التي تتجاوز ق
  اللجوء إلى منظومة صادق ورفي

اس مالي س له انع   ل
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منظومة صادق ورفي  - اض الديوانة    برنامج لر ق
اض عن  - افة الق التراسل اإللكتروني بين إدارة اإلستخالص و

ة طر المنظومة اإللك  FTPترون
اضات بإعادة توزع األعوان - م الق   .تدع
ة الستخالص الديون المثقلة  - اللجوء إلى مأمور المصالح المال
ة ( ي مع مصالح اإلدارة العامة للمحاس في إطار البرنامج التشار

ة واإلستخالص   ).العموم
اضات - الق ة استخالص الديون المثقلة    .إحداث خل
ير في إحدا - عة استخالص الديون التف ة لمتا ث منظومة إعالم

  .المثقلة
  :  2.4.0.1المؤّشر

ة التصارح موضوع  نس
الرفع والتي لم يتّم  األذون 
ة  دفع األداءات المستوج

 شأنها

0.40  
  

الرفع الستخالصها  - ة موضوع إذن  عة التصارح الديوان متا
صفة مؤقتة في صورة عدم  ائي  اللجوء إلى غل المعرف الج

الرفع  03أو  02خالص عدد  عد صدور اإلذن  ة  ( تصارح ديوان
سطة  ة للتصارح الم   .)DAEالنس

حرص إدارة اإلستخالص على إستخراج قائمة التصارح التي  -
ة صدر  الرفع ولم يتم إستخالص األداءات المستوج في شأنها إذن 

اض افة الق تها مع  عة تسو   .ومتا

  
اس مالي س له انع   ل
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  :البرنامج نفقات -3
ة - 1.3        :البرنامج ميزان

مقابل  2019ألف دينار خالل سنة  319644جملة إعتمادات برنامج الديوانة تقدر 
ة تطور 2018ألف دينار خالل سنة  281741   %.13.45بلغ ت أ بنس

   تطـــّور إعتمادات برنامــــــج الديــــوانــــة
  ألف دينار :الوحـــــــــــــدة

ان البرنامج  ب

  

ة ة التطور  )2(2019تقديرات  قانون المال  )2019-2018( نس
إنجازات 
2017 

  2018 
إعتمادات 

 إعتمادات الدفع التعهد
ة  المبلغ  %) (النس

  
1 (1) - (2) 

(1) / (1) -
(2) 

نفقات : العنوان األّول 
 %13,71 36903 286014 286014 249111 256370 التصّرف

 %15,80 36377 266340 266340 229963 231530 التأجير العمومي
 %3,00 559 19100 19100 18541 20330 وسائل المصالح
 %5,40- 33- 574 574 607 4510 التدخل العمومي

نفقات : العنوان الثاني
ة  التنم

47721 
33630 33630 33630 0 0,00% 

اشرة  %0,00 0 33630 33630 33630 47721 اإلستثمارات الم
ة              على الموارد العامة للميزان

على موارد القروض 
ة الموظفة  الخارج

  
          

ل العمومي              التمو
ة              على الموارد العامة للميزان

على موارد القروض 
ة الموظفة  الخارج

  
          

نة              صنادي الخز
 %13,05 36903 319644 319644 282741 304091 مجموع البرنامج 

                
ة*  ة للمؤسسات العموم ار الموارد الذات   دون إعت
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عة النفقة   إعتمادات الدفع: حسب طب
      الوحدة ألف دينار                      

2019 -2021:  
ينار أ دلف أ 570 376ما قدره 

ة لسنة  النس فمن  2021أما 
  .يناردلف أ 328 388

   

88%

ة برنامج الديوانة لسنة  ع مشروع ميزان عة النفقة 2019توز حسب طب
                                

2019إطار نفقات متوّس المد لبرنامج الديوانة  
ما قدره  2020ستبلغ اإلعتمادات المقدرة لبرنامج الديوانة لسنة 

ة تطور تقّدر بـ  ة لسنة . 2019المقارنة مع سنة  %11.7بنس النس أما 
328 388المقدر أن تبلغ اإلعتمادات المرصودة لبرنامج الديوانة ما قدره 

 

12%

  
  

ة برنامج الديوانة لسنة  ع مشروع ميزان توز
       

 
إطار نفقات متوّس المد لبرنامج الديوانة   -  2.3

ستبلغ اإلعتمادات المقدرة لبرنامج الديوانة لسنة 
ة تطور تقّدر بـ  بنس

المقدر أن تبلغ اإلعتمادات المرصودة لبرنامج الديوانة ما قدره 
  

نفقات التنمية
نفقات التصرف
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  2021-2019 إعتمادات برنامج الديوانةتطور 
  ألف دينار:الوحدة

 النفقات
ة إنجازات  تقديرات قانون المال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 311020 297355 286014 111 249 256370 234269 193339 نفقات التصرف

ة  311020 297355 286014 249111 256370 234269 193339 على موارد الميزان
 775 277 813 265 266340 963 229 231530 215368 175110 التأجير العمومي
 32571 30902 19100 18541 20330 18818 18054 وسائل المصالح
 674 640 574 607 4510 83 175 التدخل العمومي

نة  0 0 0 0 0 0 0 على موارد صنادي الخز
               التأجير العمومي

               المصالحوسائل 
               التدخل العمومي

ة للمؤسسات  0 0 0 0 0 0 0 على الموارد الذات
               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة  77308 79215 33630 33630 47721 55829 12732 نفقات التنم
ةعلى موارد   77308 79215 33630 31586 47721 55829 12732 الميزان

اشرة  77308 79215 33630 31586 47721 55829 12732 االستثمارات الم
ل العمومي                التمو

ة  على موارد القروض الخارج
               الموظفة

اشرة                االستثمارات الم
نةعلى موارد صنادي                 الخز

ة للمؤسسات                على الموارد الذات
ار الموارد  ة بدون اعت الميزان

ة للمؤسسات  388328 376570 319644 741 282 304091 290098 206071 الذات
ة  ار الموارد الذات اعت ة  الميزان

 388328 376570 319644 282741 304091 290098 206071 للمؤسسات
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يد المدير العام لألداءات  السيد تم تعيين ة سامي الزو ا سا لبرنامج الج ةرئ  من شهر بدا
ر   .2016 أكتو
م البرنامج وٕاستراتجيته -  :تقد
 :خارطة البرنامج .1.

ة السهر على يرتكز عمل اإلدارة العاّمة لألداءات على  ة والترتيب تطبي النصوص التشرع
م والضرائب واألتاو ذات  ة ومراجعة قاعدة األداءات والمعال ة ومراق ائ غة الج وغيرها  اتالص

أساس األداء  عة النزاعات المتعلقة  ة ومتا ائ ام مجلة الحقوق واإلجراءات الج الخاضعة ألح
ه المجهود التنمو  ة في توج ا ة للمحافظة على الدور الفّعال للج ة الجزائ ائ  والنزاعات الج

وذلك بإتخاذ اإلجراءات الالزمة في إطار تحسين مردود األداء والعمل على تحقي العدالة 
ة ائ  .الج

 
ة البرنامج. 2.1    :  إستراتيج

الد وتعبئة موارد الخزنة وتتمثل  ة لل ائ اسة الج ة في رسم وتنفيذ الس ا ساهم برنامج الج
م التي تلتزم بها  إستراتيجيته ة تجاه المطالب  إدارةفي دعم الق ا والمتمثلة في  األداءالج

مصالحها  اد والعمل على االرتقاء  ة والح مة  أفضل إلىالنزاهة والشفاف ات حو مستو
ة المتعارف عليها اإلدار التصرف    .والمالي وفقا للمعايير الدول

ة ا ة األهدافعلى تحقي  عمل برنامج الج   :التال
عد تحسين مستو جودة إسداء الخد - ر الخدمات عن  مات من خالل العمل على تطو

ائي الواجب الج ام  سير الق األداء لت م  الموجهة إلى المطالبين  ومن خالل تدع
األداء اسة االتصال والتواصل بين اإلدارة والمطالب   .س

ائي من خالل - م مصالح اإلدارة العامة لألداءات  مقاومة التهرب الج لة وتنظ إعادة ه
ائي لد المتعاملين  تنفيذل ر وٕاعالء مستو الوعي الج برنامج عمل يرمي إلى تطو

ة ا ر منظومة مع إدارة الج ع المعلومات على  ومن خالل وتطو لالستقصاءات وتجم
ر  المستو الداخلي ادل المعلوماتوتطو   .التعاون الدولي في مجال ت

م  - ة من خالل تدع ة تدخالت مصالح المراق استغالل نظام المعلومات رفع مردود
ة شرة والماد ر منظومة التصرف اإلدار وتوفير وسائل العمل  ال  .وتطو
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البرنامجأهداف و  .2 س األداء الخاصة   :مؤشرات ق
س أداء البرنامج. 1.2 م أهداف ومؤشرات ق   :تقد

  إسداء الخدمات مستو جودة تحسين: 1.0.2الهدف 
م الهدف .1  :تقد

ات  الوقوف على مد إلىالهدف  رميي الواج ام  ة الق سير عمل ال  وت تحسين جودة االستق
ة من ائ سير النفاذ إلى الج ة الموضوعة على الخ وت ا ر الخدمات الج  خالل تطو

ة ائ  .المعلومة الج
 :مرجع الهدف .2

م جودة الخدمات المسداة من قبل مصالح المهمةيتنزل هذا الهدف في إطار   تعل  تدع و
ة البرنامج ب ما تطبي إستراتيج األداء يخص ف المطالب    .عالقة اإلدارة 

 :مبررات اعتماد المؤشرات .3
ه وٕارشاد المتعاملين معها لحثهم  ة دور اإلدارة في توج النظر ألهم تم إعتماد هذه المؤشرات 

ة وتوفير أحسن ظروف  ة من ناح ائ اتهم الج ام بواج إسداء على اإلمتثال التلقائي للق
ص في آجال إسداء الخدمات من  ال والتقل ر جودة اإلسق الخدمات اإلدارة من خالل تطو

ة أخر    .ناح
ة   ة إلى التغييرات التال ا م الذاتي إلطار القدرة على األداء لبرنامج الج ة التقي أفضت عمل

  :2019على مستو إطار المشروع السنو للقدرة على األداء لسنة 
 

صفة أوضح  1.1.0.2.ة المؤشرتغيير تسم - ة تعبر  غة إيجاب في إتجاه إكسائها ص
ز "على تطور القدرة على األداء المنجزة من  ة المؤجلة من قبل مر ة األجو نس

عد على مطالب إرشادات المواطنين ائي عن  ة " إلى  "اإلرشاد الج ة األجو نس
ز اإل عدالفورة على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر ائي عن   ،"رشاد االج

ة المدرجة .2 1.0.2.إحداث مؤشر جديد - ائ مؤشر يتعل بإحتساب عدد الشهائد الج
ة من  ة جديدة للتصرف في الشهائد تم وضعها طور اإلستغالل بدا قة إعالم بتطب
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ة  2017جانفي  شهر ن من توحيد نماذج الشهائد المسلمة وتسهيل عمل حيث ستم
عتها وتخفيف عبئ  ة لألعوان األعمالمتا  . الماد

ة الرامي إلى إدراج  ا عة تقدم تنفيذ برنامج إدارة الج ندرج إحداث هذا المؤشر ضمن متا و
األداء في غضون  نوع 35 ة للمطالبين  ائ  5شهادة مسلمة من قبل مختلف المصالح الج

ة  الجديدة للتصرف في الشهائدوذلك  سنوات قة اإلعالم   .التطب
ة المؤشر  - صفة أوضح  1.2.0.2تغيير تسم ة تعبر  غة إيجاب في إتجاه إكسائها ص

ة "على تطور القدرة على األداء المنجزة  ح السنو عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار
ة عد تدخل "عوضا عن " عد تدخل مصالح المراق عدد نقا تراجع نسب اإلغفاالت 

ة ائ  ."مصالح الج
ة وطرقة - ال اإلعتماد في طرقة  3.3.0.2إحتساب المؤشر تغيير تسم ليتم مستق

ة  عوضا عن المعدل ) Médiane(إحتساب المؤشر على معدل موس السلسلة اإلحصائ
ار والمصادق عليها على مستو  قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة  الحسابي لمجموع الم

عز هذا التغيير إلى أن طرقة ا ة و صفة أوضح المحاكم االبتدائ س  إلحتساب الجديدة تع
ة  ة بين مختلف المراكز الجهو وأدق واقع توزع نسب المصادقة من قبل المحاكم اإلبتدائ

ة األداءات  .لمراق
س أداء الهدف في  :وعلى هذا األساس تتمثل مؤشرات ق

ز   : 1المؤشر ة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر ة األجو نس
عد ائي عن   .اإلرشاد االج

ة للتصرف في الشهائد   :2المؤشر  قة اإلعالم التطب عدد الخدمات اإلدارة المشمولة 
ة ائ                          .الج



50 
 

   نتائج مؤشرات تحسين مستو جودة إسداء الخدمات    

ة*   .عدد الخدمات التي يتم إضافتها خالل السنة المعن
  

ائي  الحد: 2.0 2الهدف    : من ظاهرة التهرب الج
م الهدف .1  :تقد

ائي  ة للحد من ظاهرة التهّرب الج ا اسة إدارة الج م درجة نجاعة س ن هذا الهدف من تقي م
اتهم  األداء إلحترام واج ة وحثهم على اإلمتثال التلقائيوآثارها في دفع المطالبين  ائ   .الج

 :مرجع الهدف .2
ةايتنزل هذا الهدف في إطار  مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في التوازنات المال   .لتح

  :مبررات اعتماد المؤشرات   .3
ن هذه المؤشرات من ة للحد من  تم ائ ة الج تحديد مد نجاعة تدخالت مصالح المراق

ائي    :ظاهرة التهرب الج
 ة ععدد نقا تحسن نسب إيدا :1المؤشر عد تدخل مصالح المراق ة   .التصارح السنو

ة المؤشر  في إتجاه إكسائتم  صفة أوضح على تطور  هتغيير تسم ة تعبر  غة إيجاب ص
عد تدخل "القدرة على األداء المنجزة  ة  ح السنو عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار

ة عد تدخل مصالح "عوضا عن  "مصالح المراق عدد نقا تراجع نسب اإلغفاالت 
ة  ائ  ."الج

 ة :2المؤشر ة الجزائ ائ  .تطّور عدد محاضر معاينة المخالفات الج
 ة :3المؤشر ائ ات المراجعة الج  .تطّور عدد عمل

  

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ة على : 1.1.0.2.المؤشر ة الفور ة األجو نس
ز اإلرشاد  مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر

عد ائي عن    االج
%  99.56 99.84 97.95 100 100 100 100 

ة  المدرجة  :  2.1.0.2المؤشر  عدد الخدمات اإلدار
ة ائ ة للتصرف في الشهائد الج قة اإلعالم  7 7 7 8 5 - -  عدد *التطب



51 
 

 
ائينتائ   ج مؤشرات الحد من ظاهرة التهرب الج

ع في مستو  ة تّم الترف ائّة الجزائ عدد معاينات المخالفات الج ة للمؤشر المتعّل  الّنس
ة لسنة  النظر لنس التطّور اإليجابي  2018نتائج قدرة األداء المرتق ة  والسنوات الموال

رجع ذلك إلى تحسن 2016لنتائج المؤشر خالل سنة  ة الميدانّة وخاّصة  و ظروف المراق
  .الجانب األمني منها

  
ة: 3.0.2الهدف  ة تدخالت مصالح المراق    رفع مردود

  
ر نظام المعلومات لمصالح اإلدارة العامة لألداءات من خالل 2017تم خالل سنة     :تطو

م الهدف .1   : تقد
ر نظام المعلومات لمصالح اإلدارة العامة لألداءات  2017تم خالل سنة  ه  دصقتطو توج

األداء الذين لم تبلغ  تدخالت ائّة نحو القطاعات واألنشطة والمطالبين  ة الج مصالح المراق
المقارنة مع أهمّة وحجم النشا ائّة المستو المطلوب    .مساهمتهم الج

  : مرجع الهدف .2
ة  مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في التوازنات المال   .يتنزل هذا الهدف في إطار التح
  

س أداء  ق م  إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2018 

 تقديرات
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد نقا  : 1.2.0.2المؤشر 
ح  تحسن نسب إيداع التصار
عد تدخل مصالح  ة  السنو

ة   المراق
 20 20 20 19 13.7 13.8 12.4 عدد

تطّور عدد  : 2.2.0.2المؤشر 
محاضر معاينة المخالفات 

ة ة الجزائ ائ  الج
 110.000 110.000 105.000 100.000 83.780 97.954 80.596  عدد

تطّور عدد  .:3.2.0.2المؤشر 
ة ائ ات المراجعة الج  23.000 23.000 22.000 21.000 11.96111.667 17.000 عدد عمل
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  :مبررات اعتماد المؤشرات .3
س  ن هذه المؤشرات من ق ة تم ة مصالحل المالي مردودال تطور نس صفة عامة   المراق

س صفة خاصة من ق األداء إلبرام صلح  و قدرة هذه المصالح على إقناع المطالب 
ات  ةبخصوص عمل افة الضمانات التشرع المراق تفاد الشط عند ة و من خالل توفير 

  .أسس األداء ضإعادة 
ن هذه المؤشرات من تحديد  الغ موس سلسلة ما تم  المضمنةنسب المصادقة على الم

ار  ة المحاكم قبلمن  قرارات التوظيف اإلج   .االبتدائ
  ة: 1المؤشر ائ ة الج   .مردود المراق
  الحاضر من مردود الصلح: 2المؤشر ة الدفع   .نس
  قرارات التوظيف : 3المؤشر الغ المضمنة  موس سلسلة نسب المصادقة على الم

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ  .اإلج
    

 
ة تدخالت مصالح  ةنتائج مؤشرات رفع مردود  المراق

 

  
    

  
  
  

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ة :  1.3.0.2المؤشر  مردود المراق
ة ائ  الج

مليون 
 2.500 2.200 1.900 1.700 1.720 1.534 1.407 دينار

ة  الدفع:  2.3.0.2المؤشر   نس
 55.0 52.0 50.0 45.0 47.8 35.4 35.1 %  .مردود الصلح الحاضر من

موس سلسلة  :  3.3.0.2المؤشر 
الغ المضمنة  نسب المصادقة على الم

ار من قبل  قرارات التوظيف اإلج
ة  المحاكم االبتدائ

% _ 68 69.75 71 72 73 74 
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م .2.2   :أنشطة البرنامج تقد
  

ة. 1.2.2 ن إفرادها بإعتمادات خصوص م اس مالي( أنشطة البرنامج التي    ):  ذات إنع

 األنشطة  الهدف
تقديرات 
اعتمادات 

 األنشطة لسنة
2019 

ألف : الوحدة( 
 )دينار
  

 إسداء الخدمات تحسين مستوى جودة 

القيام بسبر آراء حول مدى رضاء نظام الجودة بمكاتب المراقبة  و مواصلة تركيز
 100 المتعاملين مع مكاتب مراقبة األداءات 

 480 تأثيث مصالح المراقبة

 2.000 صيانة مكاتب مراقبة األداءاتتهيئة  و

الحد من ظاهرة التهرب   
 الجبائي

 1000 إحداث مراكز مراقبة األداءات إظافية

 820 المقرات اإلداريةتوسيع 

 510 ،اقتناء وسائل نقل

رفع مردودية تدخالت  
   مصالح المراقبة

 1000 اقتناء معدات وتجهيزات اعالمية 

 120 صيانة  وسائل النقل االدارية
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س مالي. 2.2.2  :أنشطة دون إنع

  
 

ايـــــة .3          نفقـــــــات برنامـــــــــج الج
ة النفقة . 1.3 ة حسب نوع ا ة برنامج الج   ):إعتمادات الدفع(ميزان

ة لسنة ا ة لبرنامج الج  2019 تّم ض مجموع اإلعتمادات المقترحة لنفقات التصّرف والتنم
أ  2018ألف دينار خالل سنة  430 143 ألف دينار مقابل  434 156في حدود 

ة تطّور قدرها   %9بنس
  

 األنشطة لتحسين القدرة على األداء الموضوع

تحسين مستوى 
جودة إسداء 

 الخدمات 

  وإدارة المؤسسات الكبرىمكتب  25الحصول على شهادة نظام جودة التصرف
 

مراقبة األداءات المعنية  خارجي حول مدى رضاء المتعاملين مع مكاتبمن قبل مكتب سبر آراء عملية القيام ب
  .هااستغالل نتائجمع  ببرنامج الجودة وإدارة المؤسسات الكبرى

 .تطوير الخدمات عن بعد الموجهة إلى المطالبين باألداء لتيسير القيام بالواجب الجبائي

الحد من ظاهرة 
 الجبائي  التهرب

 .تنفيذ برنامج عمل يرمي إلى تطوير وإعالء مستوى الوعي الجبائي لدى المتعاملين مع إدارة الجباية
الهياكل التابعة لوزارة المالية وإبرام اتفاقيات مع الهياكل تركيز نظم التبادل الحيني واآللي للمعلومات مع 
 الحكومية التابعة لوزارات أخرىفي نفس الغرض

استكمال األعمال المتعلقة بمشروع اعتماد جهاز تسجيل العمليات بالنسبة لمؤسسات اإلستهالك على عين 
  المكان

رفع مردودية    
تدخالت مصالح 

   المراقبة
 المؤسسات المتوسطة على مستوى تونس الكبرىتفعيل إدارة 

توسيع ميدان منظومة التصريح ودفع األداء عن بعد ليشمل أصنافا أخرى من المطالبين باألداء ومن األداءات 
 والمعاليم األخرى

 إعداد األدلة القطاعية
 وتفعيل اللجان الجهويةوتفعيل لجنة التصرف في المخاطر الجبائية على المستوى المركزي ومواصلة تركيز 
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  ألف دينار: الوحدة                                                                           "
ة التطور  )2(   ) 2019-2018( نس

 اعتمادات الدفع
ة  المبلغ   ( %)النس

(1) - (2) 
(1) 

 / (1) -(2) 
15373412 994 9% 
14686012730 9% 
6755200 3% 
119 64 116% 
270010 0% 
270010 0% 
270010 0% 

* *   
* *   
* *   
* *   
* *   

156 43413 004 9% 

عة النفقة   إعتمادات الدفع: حسب طب

  

ة "تطور إعتمادات برنامج   ا                                                                          "الج
ة إنجازات   2019تقديرات  قانون المال

  2018 
أعتمادات 

اعتمادات الدفع التعهد
2017 

-1 
 153734 734 153 740 140 129412 نفقات التصّرف

122503 134130 146860 146860 
6890 6555 6755 6755 
19 55 119  

 1905 2690 2700 2700 
1905 2690 2700 2700 
1905 2690 2700 2700 

ة الموظفة  * *   على موارد القروض الخارج
  * * 
  * * 

ة الموظفة  * *   على موارد القروض الخارج
  * * 

 131 317 143 430 156 434 156 434 

ة لسنة  ا ة برنامج الج ع مشروع ميزان عة النفقة 2019توز حسب طب

 

                                                                         

ان البرنامج  ب
نفقات التصّرف: العنوان األّول 

 التأجير العمومي
 وسائل المصالح
 التدخل العمومي

ة: العنوان الثاني  نفقات التنم
اشرةاإلست  ثمارات الم

ة  على الموارد العامة للميزان
ة الموظفة على موارد القروض الخارج

ل العمومي  التمو
ة  على الموارد العامة للميزان

ة الموظفة على موارد القروض الخارج
نة  صنادي الخز

 مجموع البرنامج 

ة لسنة  ا ة برنامج الج ع مشروع ميزان توز
  

 

نفقات التصرف
نفقات التنمية
صناديق الخزينة
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ة" لبرنامج   المد نفقات متوسالإطار . 2.3 ا   ): 2021-2019 " (الج
ة لسنة  ا  ألف دينار وستبلغ جملة النفقات 156434بـ  2019قدرت جملة نفقات برنامج الج

ة تطور  2021ألف دينار سنة 194822و 2020ألف دينار سنة 178620  أ بنس
ة  %12.5و % 11.5ستبلغ    . 2019مقارنة بنس

 2021-2019إطار النفقات متوس المد  
    ألف دينار:الوحدة 

 النفقات
ة إنجازات  تقديرات قانون المال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 189622 174120 153734 140740 129412 125635 117817 نفقات التصرف

ة  189622 174120 153734 140740 129412 125635 117817 على موارد الميزان
 180000 165000 146860 134130 122503 119043 111890 التأجير العمومي
 9500 9000 6755 6555 6890 6544 5913 وسائل المصالح
 122 120 119 55 19 48 14 التدخل العمومي

نة  0 0 0 0 0 0 0 على موارد صنادي الخز
               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة   0 0 0 0 0 0 0 للمؤسساتعلى الموارد الذات
               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة  5200 4500 2700 2690 1905 2844 1858 نفقات التنم
ة  5200 4500 2700 2690 1905 2844 1858 على موارد الميزان

اشرة  5200 4500 2700 2690 1905 2844 1858 االستثمارات الم
ل العمومي                التمو

ة  على موارد القروض الخارج
               الموظفة

اشرة                االستثمارات الم
نة                على موارد صنادي الخز

ة للمؤسسات                على الموارد الذات
ار الموارد  ة بدون اعت الميزان

ة للمؤسسات  194822 178620 156434 143430 131317 128479 119675 الذات
ة  ار الموارد الذات اعت ة  الميزان

 194822 178620 156434 143430 131317 128479 119675 للمؤسسات
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ةبرنامج ال ة العموم   محاس
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م البرنامج وٕاستراتيجيته .1  :تقد
حار  مة  سة برنامج تّم تعيين الّسيدة حل ة واالستخالص رئ ة العموم المديرة العاّمة للمحاس

ة" ة العموم   ".المحاس
م البرنامج .1.1  :تقد

ر طرق التصّرف وٕارساء اآللّات واإلجراءات   ة، إلى تطو ة العموم سعى برنامج المحاس
ة ودفع النفقات العمومّة ومسك  الكفيلة بتحسين مهام استخالص الموارد وترشيد مسالك تأد

ات العمومّة  وف معايير الشفافّة والدّقة والمصداقّة م الحسا   . وتقد
ة  رتكز برنامج المحاس ة على ثالث مجموعات من اإلجراءات الجوهرة تتمثل فيو   :العموم

  االستناد قها  عة مد تحق س ومتا عة األداء وذلك بتحديد أهداف قابلة للق متا
  إلى مؤشرات،

  س البرنامج والمتدخلين من ة عقود األهداف والبرامج بين رئ ر منهج تطو
س والمتدخلين من المستو المستو الوس ثم بين المشرفين من المستو الو 

  العملي،
 عة لها   .اعتماد حوار التصرف في ض األهداف والمؤشرات التا

ة ة العموم س برنامج المحاس تولى رئ   :و
 ،ومة ة للح ة القطاع ة البرنامج مع اإلستراتيج  مالءمة إستراتيج
 ،ادة وتنسي أعمال المتدخلين في تنفيذ البرنامج  ق
  ة التصرف في  موارد البرنامج،مسؤول
  ارات وف األنشطة قصد تحقي أهداف القدرة ه الخ عة تنفيذ ميزانيته وتوج متا

  على األداء المرجوة،
معّة مسؤولي األنشطة  ة  عتمد في ذلك تنش مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الميزان و

ين األفقي األساسّة وتفعيل حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرنامج على المستو 
  .والعمود
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ة واالستخالص ة العموم ة لإلدارة العاّمة للمحاس ز   المصالح المر

  

   خارطة البرنامج  
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ة واالستخالص ة العموم ة لإلدارة العامة للمحاس  المصالح الخارج
 الد التونسّة  .الخزنة العاّمة لل
 األمانة العاّمة  للمصارف. 
  7(أمانات المصارف لد الوزارات( 
 ائي ع الج  .مستودع الطا
 ة ات المال ا والعقو ز النداء والتصّرف في المخالفات المروّرة والخطا  .مر
 سيد رز اضة البيوعات والتصرف في المحجوزات   .ق

ة   المراكز المحاسب
للّدولة ذات االختصاص 

 )12(الوطني

  27(أمانات المال الجهوّة( 
  اضات المجالس الجهوّة  )24(ق
 ة تونس  .أمانة المصارف لد بلد

ة   المراكز المحاسب
للّدولة ذات االختصاص 

 )52(الجهو 
  ة المبرمج فتحها للعموم في اضات المال  ) 7( 2018الق

ة برمج إحداثها خالل 3 - اضات  مال الرائد الرسمي عدد  2017سنة  ق مقتضى قرار 
ا للعموم 2017لسنة  تب الثاني ، سر  :وسيتم فتحها قر اة و الم منزل ح

ة برمج إحداثها خالل سنة  4 - اضات  مال الرائد الرسمي عدد  2018ق مقتضى قرار 
المظيلة :2018لسنة  مدنين،  تب الثاني  ، الم   .المنيهلة، ببرج العامر

 اضات المالّة  )1+235( الق
 

الفوار بجهة قبلي - اضة المالّة  فتحت  الق
 .2018مارس  6للعموم في 

  

ة   المراكز المحاسب
  للّدولة ذات االختصاص المحّلي
فتحت للعموم سنة 

2018(  

 اضات التصرف المبرمج فتحها  ):3( 2018للعموم في  ق
اضة - قبلي  المؤسسات في التصرف ق ة  صدد التهيئة(العموم ة   ).بنا

  
 ة اضة التصرف في المؤسسات العموم  )2+7( ق

س  -  .2018ما  10فتحت للعموم في  قا
  .2018جوان  5فتحت للعموم في  المنستير -
 1(الكبر  قطب استخالص أداءات المؤسسات(  
  ز استخالص عد مر ة عن  ا:  )1(الموارد العموم   .في طور إعداد قرار اإلحداث وسيتم فتحه قر
  ات اضات تسجيل عقود الشر   )4(ق
 ة بتونس ة العقار اضة الملك الرائد الرسمي عدد  2018برمج إحداثها خالل سنة  :ق   2018لسنة  69مقتضى قرار 

 8  ة برمج إحداثها خالل سنة اضات بلد الرائد الرسمي عدد  2018ق مقتضى قرار 
ة، : 2018لسنة  69 ح الش انة،  قرمدة، بجبن حاجب العيون،  مرناق،  سيد حسين، 

طلة سب  .برأس الجبل، 
  ا 5من جملتها انة، (مقرات ستفتح للعموم قر مرناق،حاجب العيون،قرمدة،جبن

ة، ورأس الجبل ح   )الش

 اضات البلدّة  ) 61(الق
  

 3  اجة وسيد بوزد وقفصةمقرات في ة الستخالص محاصيل مواد   .طور التهيئة بجهة  المراكز المحاسب
   )16(اإلختصاصات 
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سر  أ اتهم  ينهم من أداء واج في إطار الحرص على تقرب الخدمات من المواطنين وتم
ة المراكز  د ة على مردو ا إلضفاء المزد من النجاعة والفاعل ة يتم السبل وسع المحاسب

ة بهدف اضات البلد ة والق اضات المال ة الق ع ش   :توس
  

ة التي تشهد نمّوا هاّما - مها على المناط العمران    ،تعم
م المحلي - ام بدورها في إرساء الح ات على الق   ،مساعدة البلد
عض المر  - ة بإحداث أخر مختصةتخفيف العبء على   .اكز المحاسب

  
غير أّنه من المالح أّنه رغم المساعي إليجاد المقرات الّالزمة وتهيئتها حسب المواصفات 
شرة الضرورة من  قى توفير الموارد ال ة ي األدوات اإلعالم لجودة الخدمات وتجهيزها 

عض المناط أصعب المراحل نظر للنقص الكبير .في عدد األعوان في 
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ة للبرنامج .1.2  :التوجهات اإلستراتيج

م تعبئة موارد الدولة وذلك ة واالستخالص إلى تدع ة العموم  تسعى اإلدارة العامة للمحاس
ة  ة الالزمة قصد استخالص الموارد العموم ة واإلجرائ م ع اإلجراءات التنظ اتخاذ جم

ة سواء تلك ا ة الجماعات المحل ة الدولة وميزان ميزان لمستخلصة فورا أو عن المبرمجة 
ة المثقلة والحد من االقتراض الذ  الديون العموم ع الخاصة  ام بإجراءات التت طر الق

ال على الّدولة شّل عبئا ثق ح    .أص
  

ة حيث  ة واالستخالص في ترشيد النفقات العموم ة العموم ما تساهم اإلدارة العامة للمحاس
ة  ام مسار تأد ص اآلجال وذلك تعمل على إح ة المرخّص وخاصة تقل النفقات العموم

ة وف المنظور البرامجي عن طر ب ة نفقات الميزان ر دور المحاسب العمومي في تأد تطو
ستجيب  ب جديد  ة والوثائ المؤّدة للنفقات والمساهمة في إعداد تبو مراجعة طرق المراق

ة حسب األهداف ات التصرف في الميزان   . لمتطل
  

ة  زة والخارج مصالحها المر ة واالستخالص  ة العموم ما تحرص اإلدارة العامة للمحاس
ة موثوق بها ذات جودة تمّن مستعمليها ومن بينهم مجلس نواب  على توفير معلومة محاسب

ة مه على مستو قانون المال ما تم ترس م االنجازات مقارنة  ما . الشعب من االطالع وتقي
ة إلى إرساء تواصل اإلد ة واالستخالص استكمال الدراسة الرام ة العموم ارة العامة للمحاس

معلومة  ن من اإلدالء في أحسن اآلجال  مّ ة  نظام محاسبي جديد مستمّد من المعايير الدول
اكل العمومّة  شفافّة عن الوضعّة المالّة لله محاسبّة شاملة وموثوق بها وتفصح 

اإلض اسبها هذا  عة تنفيذ الميزانّةوم   .افة إلى متا
  

ة واالستخالص على االرتقاء بجودة خدمات  ة العموم ما تسهر اإلدارة العامة للمحاس
م  ة ومستو أداء أعوانها إلى مستو أفضل ودعم قدرتهم على تطبي مفاه اضات المال الق

ال المطا األساس من خالل حسن استق األداء األداء الحديثة والمتطورة وذلك  لبين 
اتهم في أسرع اآلجال ة لطل   . واالستجا
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البرنامج. 2 س األداء الخاصة   :أهداف ومؤشرات ق
ما يلي ة العمومّة ف ن حوصلة أهداف برنامج المحاس   :م

  
 المؤشرات  األهداف

لفــة بهــا ضــمان تــوفير المــوارد ال ــةم ة العموم    واالستخالص االدارة العامــة للمحاســ

ة  -  ة نس ائ ة  - تطور استخالص الموارد الج ة نس ائ ة المثقلة - تطور استخالص الموارد غير الج ائ ة تطور استخالص الديون الج ة المثقلة - نس ائ ة تطور استخالص الديون غير الج التقديرات - نس ة مقارنة  ة تحقي موارد الجماعات المحل      نس
ام ة النفقات اح ة تأد ة لد المحاسبين العموميين -  العموم ة النفقات العموم  معدل آجال تأد

ــةتحســين  ق ات المراكــز  مطا حســا ة قة   -  المحاسب ة المطا ات المراكز المحاسب ة حسا   نس
ة -  تحسين جودة الخدمات اضات المال الق   معدل مدة االنتظار 

ة  ة العموم انت مصالح المحاس ة المحاسبين العموميين تجدر المالحظة أنه ولئن  عبر ش
ة غير  ة والمؤسسات العموم هي المؤهلة الوحيدة الستخالص موارد الدولة والجماعات المحل
ولة إلى آمر  ير أن مسار االستخالص ينطل منذ المراحل اإلدارة المو أّنه يجدر التذ

ض ة الجديدة. الق ائ اإلجراءات الج النمو  ما أن تطور االستخالصات يرت  ذلك  و
صفة عاّمة   .االقتصاد 

  
  
  
  
  
  
  



64 
 

  
م أهداف ومؤشرات البرنامج.1.2   :تقد

  
ة مضمان توفير الموارد ال: 1.0.3الهدف  ة العموم لفة بها اإلدارة العامة للمحاس

  واإلستخالص
م الهدف م الهدفتقد   ::تقد

ة العمومّة واالستخالص سعى البرنامج من خالل توفير  ضمانإلى  اإلدارة العاّمة للمحاس
ة ات الجماعات المحل ة الدولة وميزان ميزان ة المبرمجة    .الموارد العموم

ة حيث   تعتبر عملّة استخالص الّديون العمومّة المهّمة األساسّة لإلدارة العاّمة للمحاس
ميزانّة  سّة في تحقي المداخيل المبرمجة  ات الالزمة التي و . الّسنةالعمومّة واالستخالص نظرا لمساهمتها الرئ ل اآلل يز  التالي تسعى اإلدارة إلى ضمان توفير هذه الموارد بتر
ّل ما يلزم من إجراءات تؤّد إلى استخالص المبلغ  قوم  تخول للمحاسب العمومي أن 

ة الموارد التي . المضمن بإذن االستخالص وتختلف مهّمة المحاسب العمومي حسب نوع
ايتها عنوان ديون مثقلةاستخالص ا: ّلف بج صفة فورة أو استخالص  م    .ألداءات والمعال
  ::مرجع الهدفمرجع الهدف

ة  مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في التوازنات المال ة يتنّزل هذا الهدف في إطار التح مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في التوازنات المال يتنّزل هذا الهدف في إطار التح
ة ضمان توفير الموارد العموم ما يخص الجانب المتعّل  ةف ضمان توفير الموارد العموم ما يخص الجانب المتعّل    ..ف

م المؤشرات م المؤشراتتقد   ::تقد
ة: 1.1.0.3المؤشر ةتطور  نس ائ  استخالص الموارد الج

ما  ة  ائ ة العمومّة واالستخالص لضمان تطّور المداخيل الج تسعى اإلدارة العاّمة للمحاس
ة ة الدولة للفترة المعن ميزان ساو تطّور المداخيل المبرمجة  وتنقسم المداخيل . فوق أو 

ة إلى مداخيل فورة يتم تحصيلها أساسا عن طر إيداع ال ائ ة وديون الج ائ تصارح الج
ع من قبل المحاسب العمومي وذلك  عد اتخاذ مختلف إجراءات التت مثّقلة يتم استخالصها 

ة الدولة ل ميزان الت وتمو ات وتفاد تراكم التثق ة الوضع   .قصد تسو
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ة: 2.1.0.3المؤشر ة نس ائ  تطور استخالص الموارد غير الج
ة  ة تسعى اإلدارة العاّمة للمحاس ائ ةالعمومّة واالستخالص لضمان تطّور المداخيل غير الج ة الدولة للفترة المعن ميزان ساو تطّور المداخيل المبرمجة  فوق أو  وتشمل المداخيل . ما 

ة ائ ا وديون أمالك الدولة غير الج وم بها قضائ ا المح   .األساس الخطا
  

ة تطور استخالص الديون الج: 3.1.0.3المؤشر ة المثقلةنس  ائ
ة  ل ميزان الت وتمو ة استخالص الديون المثقلة إلى تفاد تراكم التثق تفضي نجاعة عمل
ائي على الوجه  ل مؤسسة للواجب الج ل مواطن و ة  ة وٕالى ضمان تأد الدولة من ناح

ة أخر  قا لما اقتضاه القانون من ناح ل . األكمل ط ام  الق لف  فالمحاسب العمومي م
ات، وذلك  اإلجر  ة الوضع ة لضمان االستخالص والتصد لكل تهاون في تسو اءات القانون

األداء على  ائي وحث المطالبين  ة والحد من ظاهرة التهرب الج ائ من منطل العدالة الج
  .األداء التلقائي

ة المثقلة: 4.1.0.3المؤشر ائ ة تطور استخالص الديون غير الج  نس
ة المثقلة من مّن هذا المؤشر من ق ائ اس سرعة نس تطور استخالص الديون غير الج

عةبذلك فهو  ،سنة إلى أخر  ن من متا عة للبرنامج على  مجهود م المصالح التا
ن من الديون لفائدة الدولة م   .استخالص أكثر ما 

 
التقديرات: 5.1.0.3المؤشر ة مقارنة  ة تحقي موارد الجماعات المحل  نس

ات الجماعة إن مجهود  ة أساسي للتصرف المالي الناجع في ميزان ة الموارد المحل ا ج
فاء بتعهداتها  ة واإل ما أنه يوّفر الموارد التي تمّن من ضمان توازناتها المال ة  المحل

ة   .السنو
ة مقارنة  عة تطور تحقي موارد الجماعات المحل ن هذا المؤشر من متا م .التقديراتو
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1جدول عـــدد                      

  الوحدة  مؤشرات قيس أداء الهدف
تقديرات    اإلنجازات

2018  
  التقديرات

2015  2016   2017  2019  2020  2021  
ة : 1.1.0.3المؤشـر  تطـور اســتخالص نسـ ة  ائ   الموارد الج

  -  -  -  )2( 23484 21186 18702  18545   )1(مليون دينار
ة  ة مائو   11  11  11  10,85 13,28 0,85 0,7-  نس

ة : 2.1.0.3المؤشـر  تطـور اســتخالص نسـ ة  ائ   -  -  - )2(2931 2704,9 2543,2 1640   )1(مليون دينار الموارد غير الج
ة  ة مائو   8,5  8,5  8,5 8,36 6,36 55,07 27-  نس

ة : 3.1.0.3المؤشر  تطور استخالص نس ة المثقلة ائ   الديون الج
  -  -  - 931,845 810,3 705,8 560,7   مليون دينار

ة  ة مائو   15  15  15 15 14,8 25,9 54,8  نس
ة : 4.1.0.3المؤشر  ة المثقلةتطور استخالص نس ائ   الديون غير الج

  -  -  - 123,165 107,1 96 74,6   مليون دينار
ة  ة مائو   15  15  15 15 11,5 28,7 17,3  نس

ة : 5.1.0.3المؤشــــر  التقديراتتحقيــــ مـــــوارد نســــ ة مقارنة    الجماعات المحل
  -  -  -  1041,4  921,3  857,6  813,5  مليون دينار

ة  ة مائو   100 100 100 100 95,52  100,79 107,73  )3(نس
ة  ة مائو )4(نس  104,5 99  94,24  100  -  -  -  

  .المبالغ الديوانيةاعتماد النتائج النهائية للمبالغ المستخلصة مع احتساب تم :     (1)  
 .2018تقديرات قانون المالية لسنة انجازات محتملة حسب :      (2)

  . تم احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقديرات األولية:      (3)  
 .احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقديرات النهائية تم:      (4)
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ة: : 2.0.32.0.3الهدف الهدف  ة النفقات العموم ام تأد ةإح ة النفقات العموم ام تأد   إح
م الهدف م الهدفتقد   ::تقد

ة العمومّة واالستخالص ة المرخّص  تعمل اإلدارة العاّمة للمحاس ة النفقات العموم على تأد
ة في أسرع اآلجال إلى مستحقيها قانون المال   .فيها 

ة العمومّة واالستخالصما تتولى  ة  اإلدارة العاّمة للمحاس مهّمة تنفيذ النفقات العموم
م في المخاطر واحترام اآلجال وتحرص على  التوظيف األمثل لمسالك تأديتها قصد التح

ضمن عدم اإلضرار  ما  ص آجال خالص دائني الّدولة  ة من جهة والّسعي إلى تقل القانون
ة من جهة أخر  ة النفقة تمثل آخ. بوضعيتهم المال ار أّن مرحلة تأد اعت ر حلقة لتنفيذ و

ة شاملة، للحّد من مخاطر اإلضرار  ل المشّرع إلى المحاسب العمومي مهّمة رقاب النفقة، أو
ها اخالالت تمس من صحتها ة نفقات تشو   .مصالح الخزنة في صورة تأد

  ::مرجع الهدفمرجع الهدف
ة البرنامج  ما يخص الجانب المتعّل بيتنّزل هذا الهدف في إطار تنفيذ إستراتيج امف  إح

ة ة النفقات العموم ة تأد م في المخاطر واحترام اآلجال القانون   .من خالل التحّ
م المؤشرات م المؤشراتتقد   ::تقد

ة: 1.2.0.3المؤشر ة النفقات العموم  معدل آجال تأد
ة للتأشير على أوامر الصرف  ة (مّن هذا المؤّشر من احتساب معدل اآلجال الفعل النس

ة ع النفقات العموم الصرفابتداء من  )لجم وقد . تارخ إحالتها من قبل المصالح اآلمر 
ة  تطّلب احتساب هذا المؤشر إدراج تارخ وصول أمر الصرف إلى المحاسب المعني بتأد

خالل سنة  وتارخ التأشير عليها وهذا تّم فعال" أدب"النفقة على مستو المنظومة اإلعالمّة 
2015 .  

انج ة ثم التأشير على األمر مع العلم أن المحاسب العمومي مطالب  از األعمال الرقاب
الصرف في صورة ثبوت صّحة النفقة أو رفضه في صورة معاينة إخالل أو نقص قبل 

ة المؤرخ في  قرار وزر المال ة والمحدد   13انتهاء األجل األقصى المخصص لفترة المراق
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ر  ـ 5بـ  1986أكتو ام لنفقات التأجير و اقي 15أ ة ل النس غي على . النفقات يوما  ن و
ة النفقة في أسرع اآلجال وعدم تجاوز األجل  حرص على تأد المحاسب العمومي أن 

  .األقصى
  

  2جدول عـــدد 
تقديرات   اإلنجازات  الوحدة  مؤشرات قيس أداء الهدف

2018  
  التقديرات

2015  2016   2017  2019  2020  2021  
معدل آجـال : 1.2.0.3المؤشر

ة النفقات  ةتأد )1(يوم   العموم  -  ,435 5 5  5  5  5  
اآلجال الفاصلة بين إحالة األمر بالصرف ومؤيداته من قبل اآلمر بالصرف وبين تاريخ التأشير من قبل المحاسب ) : 1(

  العمومي
قةتحسين : 3.0.3الهدف    ة مطا ات المراكز المحاسب   حسا

م الهدف م الهدفتقد   ::تقد
ة  ة موثوق يتمثل دور اإلدارة العامة للمحاس ة واالستخالص في توفير معلومة محاسب العموم

ة  ة والترتيب ة وف اإلجراءات القانون بها أ أنه يتم إعداد حسابّات مختلف المراكز المحاسب
الجار بها العمل مع ضمان خلّوها من األخطاء واإلغفاالت التي من شأنها أن تخّل بجودة 

ة   .المعلومة المحاسب
ة  ما يتناسب مع مسالك اتخاذ القرار ومختلف نظم الّرقا ة  يتّم استغالل المعلومات المحاسب

ة اس ة والس  . اإلدارة والقضائ
  ::مرجع الهدفمرجع الهدف

ع مراحلها من اإلعداد إلى  ة في جم م جودة المعلومة المال يتنّزل هذا الهدف في إطار تدع
  .اإلفصاح والتدقي
م المؤّشرات م المؤّشراتتقد   ::تقد

قة: 1.3.0.3المؤشر ة المطا ات المراكز المحاسب ة حسا   نس
ات الدولة والجماعات المحلّة والمؤسسات العمومّة  مسك حسا قوم المحاسبون العموميون 

ة ة العموم   .الخاضعة لمجلة المحاس
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ص األخطاء المجسدة في  حة مع العمل على تقل ة صح وتهدف هذه المّهمة إلى مسك حساب
ة من طرف المصالح الواقع من خالل  قة إثر عملّات المراق ات المطا ة الحسا مقارنة نس

ات الشهّرة والسنوّة المقدمة من المحاسبين العموميين  ة الحسا ّزة لمراق الجهوّة والمر
ات العدد الجملي للحسا   .مقارنة 

ز المحاسبي ن احتساب هذا المؤشر حسب صنف المر ة، أمانة مال  (م اضة مال ق
ة،ج  .)...هو

  
3جدول عـــدد   

تقديرات   اإلنجازات  الوحدة  مؤشرات قيس أداء الهدف
2018  

  التقديرات
2015  2016   2017  2019  2020  2021  

ة : 1.3.0.3المؤشــــــــر  نســــــــ
ة  ات المراكــــز المحاســــب حســــا

قة  المطا
ة  نس
ة   96  )1(95  )1(94  )1(93  93  91,9  92,3  مائو

 % 92و %92، %91البالغة على التوالي  2020و 2019و و 2018لسنوات تم مراجعة النسب المنشودة :  )1(
وذلك نظرا لتسجيل تطور في نسبة حسابات المراكز المحاسبية المطابقة بعنوان  % 95و %94، %93لتصبح  

  .2017سنة 
)2(   

 جودة الخدماتتحسين : 4.0.3الهدف 
م الهدف م الهدفتقد   ::تقد

أداء اإلدارة إلى مستو يتمثل هذا الهدف في تحسين جودة الخدمات المسداة  واالرتقاء 
اضات أفضل من خالل ك الق اب ص وقت انتظارهم أمام ش ال المواطنين وتقل   .تحسين استق

  ::مرجع الهدفمرجع الهدف
ذلك تحسين جودة الخدمات المسداة  م نجاعة أداء اإلدارة و يتنّزل هذا الهدف في إطار تدع

ة   . من قبل مصالح المهمة واحترام المعايير الّدول
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م المؤّشر م المؤّشرتقد   ::تقد
اضات االنتظار مّدة معدل: 1.4.0.3المؤشر ة الق   المال

ن من  م ة لمصالحنا إذ نحرص على االقتراب أكثر ما  النس اشر مهّما  ال الم عتبر االستق
برز ذلك  ة و الجودة المطلو تواجد ل من خالل السعي المتواصلالمواطن وٕاسداء الخدمة 

امل  ة  اضات المال ةق ة واالقتصاد ن افة التجمعات الس . تراب الجمهورة وتوزعها على 
س نجاعة خدماتنا هو مؤشر سرعة تأديتها على  ن أن تق م ومن أهّم المؤشرات التي 
م خدمة  ا إلى تقد ص وقت انتظار المواطنين وسع اضات وخاصة تقل ك الق اب مستو ش

فة مع المواطنين في هذا اإلطار تّم تجهيز أهّم ا. جيدة وسرعة ث ضات التي لها عالقة  لق
ة  م طوابير االنتظار من ناح ة لتنظ ق ة تتصرف في قصاصات األس منظومات إعالم

ة أخر  ك الخدمات من ناح اب مختلف ش س آجال االنتظار    .وق
  

  4جدول عـــدد 
تقديرات   اإلنجازات  الوحدة  مؤشرات قيس أداء الهدف

2018  
  التقديرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
 معــدل: 1.4.0.3المؤشــر 

اضـــات  الق ـــدة االنتظـــار  م
ة   المال

قة   5  5  5  5  5  7  -  دق

ة ال يتضّمن فق تحسين وقت االنتظار هذا، وإ  اضات المال الق ن برنامج جودة الخدمات 
ة وحسن التخاطب والنفاذ إلى  م األولو عّدة التزامات أخر تتعل بتنظ وٕانما يتعل 

اضة ك الق اب ة وعالمات اإلرشاد للتوقيت وش اضات المال ما يتضمن البرنامج تدابير . الق
ة على غرار أجهزة ة واختصاصات أخر  أمن اميرات المراق  ... اإلنذار و

 
م أنشطة البرنامج. 2.2  :تقد

ة لسنة  ة العموم م المنشودة ألهداف برنامج المحاس ، تّمت برمجة 2018قصد تحقي الق
  .جملة من األنشطة واإلجراءات

بّين الجدول التالي أهّم األنشطة المبرمج تنفيذها لتحقي األهداف  .و
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  االعتمادات  (*)األنشطة المبرمجة   2019تقديرات   المؤشرات  األهداف الفرعيّة/ األهداف 
 
 
 
 
 

 ضمان :1.0.3الهدف األّول 
لفة الموارد توفير  اإلدارة بها الم

ة العامة ة للمحاس  العموم
  واالستخالص

ة : 1.1.0.3المؤشــــــر  نســــــ
 المـــــوارد اســـــتخالص تطـــــور
ة ائ   الج

11%  
  م النتـائج م ورشـات تقيـ عنـوان االستخالصـات الفورـة والـّديون المثقلـة تنظ والمضـمنة المحققـة 

ادة ال ة االستخالص تحسينتخاذ التدابير الضرورة لبلوحات الق  . عمل
  ة عةتكثيف الزارات الميدان  للتنش والمتا
  م عمل عدول الخزنة واقتراح  البرنامج المناسب تقي
 السـتخالص  مبرمـةالجـدوالت التنسي مع مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارة بخصـوص ال

ــراء األراضــي  عنــوان معينــات  عنــوان اســتغالل أمــالك الدولــة وخاصــة المثقلــة  الــديون المثقلــة 
ة واتخـاذ  ـالغ المسـتوج ، إجـراء مقارـة بـين الم ة، إعالمنا بإجراءات إسقا الح ة الفالح الدول

 .ما يتعّين عند الضرورة
  ــ اســتكمال إدراج معر ــة عــن طر ــة تحيــين المنظومــة اإلعالم فــات المســتغلين لألراضــي الدول

ة  .الفالح
  ات التـــي قـــد ـــة والعمـــل علـــى تـــذليل الّصـــعو ـــات المال ـــا والعقو ـــة اســـتخالص الخطا دفـــع عمل

غ ة التبل  .تعترض عدول الخزنة أثناء عمل
 اضات الديوانة ق ا االستخالص  م الدعم والمساندة في مهمة االستخالص ألعضاء خال  .تقد

ص عد ةوتكليف وتخص ع الديون الديوان أعمال تت ام   . ول الخزنة للق
  ة في أحسن اآلجال وترشيد التصرف في السيولة بتعصير الحرص على تعبئة موارد الميزان

اعتماد وسائل الدفع االلكتروني   : منظومة الدفع 
ةتعصير -       المراكز المحاسب ات تداول األموال   ، آل

عة تعصير       - ات متا نةآل حساب الخز ل األموال  ات تنز ز  عمل  البنك المر
عدوتعصير -       ل واقتطاع األموال عن  ات تحو  .آل
   

  
ن تقدير  م ال 

الغ  م
  االعتمادات

ة : 2.1.0.3المؤشــــــر  نســــــ
غير  الموارد استخالص تطور

ة ائ   الج
% 8,5 

ة : 3.1.0.3المؤشــــــر  نســــــ
ـــــديون  اســـــتخالص تطـــــور ال

ة  ائ  المثقلةالج
15%  

 
ة : 4.1.0.3المؤشــــــر  نســــــ

ـــــديون  اســـــتخالص تطـــــور ال
ة المثقلة ائ   غير الج

15% 
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 ضمان :1.0.3الهدف األّول 
لفة الموارد توفير  اإلدارة بها الم

ة العامة ة للمحاس  العموم
  واالستخالص

  

 

  ة ع التال  :مواصلة دراسة المشار
طاقات  - ال عد  ا المرورة عن  ةخالص الخطا  .البن
ات الدفع االلكتروني  - مطرف  . TPE)(الخالص 
عــد  - ــ منظومــة التصــرح عــن  ــاألداء عــن طر ــالغ المودعــة مــن طــرف المطــالبين  ــل الم تنز

ز  البنك المر  . حساب الخزنة 
 عد ة عن  ز استخالص الموارد العموم  . برمجة إحداث مر

  

  

ة : 5.1.0.3المؤشــــــر  نســــــ
ــــــ مــــــوارد الجماعــــــات  تحقي

التقديرات ة مقارنة   100%  المحل
  ــة فــي ــة ووضــع منهج م مهــام تثقيــل واســتخالص الــّديون الراجعــة للجماعــات المحل إعــادة تنظــ

زة م الّالمر  . االستخالص لتدع
   ة ات حول النظام الجديد للجماعات المحل ة وملتق ن م دورات تكو   تنظ

  

ام :2.0.3 ثانيالهدف ال ـة إح  تأد
ة النفقات   العموم

معـــــــدل : 1.2.0.3المؤشـــــــر
ة ة النفقات العموم  آجال تأد

  
 أيام 5

 ن من ل االلكتروني التي تم ات  الّتحو ر عمل  :مواصلة أعمال تطو
o  الت البردّة عة عملّات الّرفض للّتحو  RAP-RV"تحسين وسائل متا
o الت ص أجال الّتحو  تقل

   ة استكمال وتجرة ة المحاسب ة الداخل ة الرقا   .مرجع

ن تقدير  م ال 
الغ  م

  االعتمادات
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تحســـــين : 3.0.3لـــــث الهـــــدف الّثا
قة ة مطا ات المراكز المحاسب   حسا

  
ة : 1.3.0.3المؤشــــــر  نســــــ

ة  ات المراكـــز المحاســـب حســـا
قة  المطا

%94   
  

  ة للّدولـــة ـــة لفائـــدة أعـــوان وٕاطـــارات المراكـــز المحاســـب ن م دورات تكو ـــة تنظـــ والجماعـــات المحل
ة ة في مجال مسك المحاس  .والمؤسسات العموم

  االنطالق في جرد أصول الدولة 
  ة ة العموم  مواصلة أعمال مراجعة مجلة المحاس
 إتمام إعداد المخط المحاسبي للدولة 
  االنطالق في إعدادbilan d’ouverture 
 الخزنة   العامة استكمال النظام المحاسبي 

ن تقدير م  ال 
الغ  م

  االعتمادات

عالهدف ال تحسين : 4.0.3 را
  جودة الخدمات

 
 

معدل  :1.4.0.3المؤشر 
اضات  الق مدة االنتظار 

ة   المال
  

  دقائق 5

  ة  علىمواصلة العمل اضات المال ال على جملة الق ة لالستق ة الخصوص  تطبي المرجع
  ات التصـرف فـي منظومـة ة واألعوان حول تقن اض المال ن ق عـة المؤشـرات، (الجـودة تكو متا

ة للجودة م في المنظومة الوثائق ات اإلصغاء، التح عة آل يز ومتا  ، )…تر
  ال الحسـن للمـواطنين وتـوفير ـة لتسـتجيب لمقومـات االسـتق اضات المال أعمال تهيئة مقرات الق

 ظروف عمل حسنة، 
   ر طرق الدفع االلكتروني   مواصلة تطو

 1د.أ 50
 

  

  
  

أنشطة دون انعكاس مالي (*): 

                                                 
  . 2019لسنة  المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيةلخالص  )1
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 :نفقات البرنامج .3
ة لسنة  .1.3 ة العموم ة برنامج المحاس   :2019ميزان

ة لسنة  ة العموم ة برنامج المحاس فارق . د.أ235477في حدود  2019تم ض ميزان أ 
ة لسنة % 19إيجابي قدره  قانون المال اإلعتمادات المرصودة  والمقدرة  2018مقارنة 

ة لسنة . د.أ197513بـ ة العموم بّين الجدول الموالي تطّور اعتمادات برنامج المحاس و
2018:  

ة  ة العموم   تطّور اعتمادات برنامج المحاس
  األلف دينار: الوحدة

 البيـــان
انجازات 
2017 

قانون 
ة  المال
2018 

)1( 

ة التطّور  2019تقديرات   2019-2018نس
اعتمادات 

 التعهد
اعتمادات 

 )2(الّدفع 
ة  المبلغ  (%)النس

(1)-(2)  (2)-(1)/(1) 
 %19 24760 222478 222478 197718 192995 نفقات التصرف: العنوان األول 

 %13 24420 210810 210810 186390 180135 التأجير العمومي
 %3 340 11645 11645 11305 12850 المصالحوسائل 

 %0 0 23 23 23 10 التدخل العمومي
ة: العنوان الثاني  %0 0 11000 12274 11000 8975 نفقات التنم

اشرة  %0 0 11000 12274 11000 8975 اإلستثمارات الم
ة  %0 0 11000 12274 11000 8975 على الموارد العاّمة للميزان

ة الموظفةعلى موارد               القروض الخارج
ل العمومي  - - 0 0 0   التمو
ة              على الموارد العاّمة للميزان

ة الموظفة              على موارد القروض الخارج
نة  -  0 100 100 100 4 صنادي الخز
 %11.86 24760 233578 234852 208818 201974 مجموع البرنامج
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ة لسنة  ة العموم ة برنامج المحاس اني المتعل بتوزع مشروع ميزان يتبين من خالل الرسم الب
ة األهم من حيث حجم اإلعتمادات  عة النفقة أن نفقات التأجير تمثل النس حسب طب
عة  ة حسب طب ة العموم ة برنامج المحاس زان

  

توزيع مشروع ميزانية برنامج المحاسبة العمومية لسنة 
حسب طبيعة النفقة من إعتمادات الدفع

التأجير العمومي

0
50000

100000
150000
200000
250000

:  العنوان األول 
نفقات التصرف

التأجير العمومي

186490

11305

210910

  

تطّور مشروع ميزانية برنامج المحاسبة العمومية حسب 

  2019 داء لمهمة المالية لسنة

ة لسنة  ة العموم ة برنامج المحاس اني المتعل بتوزع مشروع ميزان يتبين من خالل الرسم الب
ة األهم من حيث حجم اإلعتمادات  عة النفقة أن نفقات التأجير تمثل النس حسب طب

ة ثم وسائل المصالح   .المخصصة لها تليها نفقات التنم
اني التالي تطور مشروع مي بين الرسم الب عة و ة حسب طب ة العموم ة برنامج المحاس زان

  ):إعتمادات الدفع( 2019 - 2018

  
  

90%

5% 0%5%

توزيع مشروع ميزانية برنامج المحاسبة العمومية لسنة 
حسب طبيعة النفقة من إعتمادات الدفع 2019

وسائل المصالح التدخل العمومي اإلستثمارات المباشرة

التأجير العمومي وسائل المصالح :  العنوان الثاني
نفقات التنمية

مجموع البرنامج

11305 23 11000

208818

11645 23 11000

233578

2019تقديرات   2018قانون المالية 

طبيعة النفقةتطّور مشروع ميزانية برنامج المحاسبة العمومية حسب 
2018-2019  

داء لمهمة المالية لسنةالمشروع  السنوي لأل
 

 

    

  
ة لسنة  ة العموم ة برنامج المحاس اني المتعل بتوزع مشروع ميزان يتبين من خالل الرسم الب

ة األهم من حيث حجم اإلعتمادات  2019 عة النفقة أن نفقات التأجير تمثل النس حسب طب
ة ثم وسائل المصالح المخصصة لها تليها نفقات التنم

اني التالي تطور مشروع مي بين الرسم الب و
2018النفقة لسنتي 

 

مجموع البرنامج

233578
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ـــاني تطـــّور إعتمـــادات الـــّدفع المخّصصـــة لنفقـــات التـــأجير ووســـائل  الحــ مـــن خـــالل الرســـم الب

ــة ســنة  ة العموم ــة لبرنــامج المحاســ اإلعتمــادات  2019المصــالح والتنم بنســب متفاوتــة مقارنــة 
ة لسنة  قانون المال عود ذلك لـ 2018المرصودة  عة النفقة و   :وذلك حسب طب

  

 ة  .د.أ 24420بزادة قدرها  تطّور نفقات التأجير عود أساسا إلى% 13.1أ بنس    :و
  ـــى تصـــرف ن المبرمجـــة عل ــو ات خرجـــي مـــدارس التكـ ــالي النتـــدا ـــاس المـ االنع

  .د.أ 203والمقدر بـ 2019
  د.أ 200حيث قدرت بـحوالي  )عون  3939( 2018/2019التـــدّرج.  
  ـاس المــالي الجملـي للزــادة فـي األجــور االعتمــاد (االنع قـاف العمــل  فـي إطــار إ

ائي   ..د.أ 12819والمقدر بـ )الج
ــنة  ــوان ســــ ـــ عنـ ـــد  ـــى التقاعـــ ـــاالت علـــ ــالغ اإلحـــ ــــ ـــة م ــا وأن جملـــ ـــ  2018علمــــ ـــ ـــدر بـ تقـــ

عنوان سنة   د.أ 1916,291   ..د.أ2480تقدر بـ  2019و
  

 تطّور نفقات وسائل المصالح: 
قا لمنشور الس  ومة عدد يعد المناقشات وتطب س الح ل  16المؤرخ في  14د رئ أفر

ة الدولة لسنة  2018 ، تطّورت نفقات وسائل 2019والمتعل بإعداد مشروع ميزان
ة قدرها .د.أ 340المصالح بزادة قدرها  مثل نس سنة % 3 أ ما  حيث  2018مقارنة 

  :شملت خاصة
 ادة الز الت   :تعد
 ة م البلد ة والمعال سنة  .د.أ 150بزادة  تعديل نفقات األكر ، 2018مقارنة 

الغها لسنة  ار الصادرة عن  2019وقد تّم تقدير م اعتمادا على نتائج تقارر اإلخت
ارات والتحديد بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارة واعتمادا على  اإلدارة العامة لإلخت
ع في معينات الكراء الواردة على اإلدارة ومشارع الكراءات الجديدة  مطالب الترف

ة تطور قدرها   %. 12وتمثل نس
 شراء الوقود لوسائل النقل ووقود اإلطارات تعديل االعتمادات الخا صة 

ة ف ع فيها بـ  المتمتعة بخط وظ سنة  .د.أ 116الترف  .2018مقارنة 
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 ة ع في اإلعتمادات المخّصصة للمطبوعات الرسم مقارنة  .د.أ 2200بـ  الترف
ة   2018سنة  عا لعقد الصفقة اإلطارة المبرم بين وزارة %  109أ بنس وذلك ت

ةالما ة واالستخالص -ل ة العموم عة  -اإلدارة العامة للمحاس من جهة والمط
ة ة من جهة ثان ة للجمهورة التونس  .الرسم

 ع في االعتمادات المخّصصة للصحف والمجالت مقارنة  .د.أ 10بزادة  الترف
 .2018سنة 
 ة ف شراء اللوازم والمعدات اإلعالم ع في مصار مقارنة  .د.أ 50بزادة  الترف

 .2018سنة 
 ة مقارنة  .د.أ 35بزادة  تعديل االعتمادات المخصصة لنقل األموال العموم

ة المقدرة بـ  2018سنة  ة الحال ار أن صفقة نقل األموال العموم . د.أ 965اعت
ات  2018تنتهي موفى سنة  ة إلى إضافة وال ة أخر تتجه الن ة ومن ناح من ناح

ات ن ة من سنة أخر ستشملها عمل ة بدا  .2019قل األموال العموم
 

 ة األساس النفقات التال ض شملت  التخف الت    :تعد
  اء عادل(د .أ) – 420(مبلغ قدره تعديل نفقات استهالك الكهر مقارنة   ) %-41(أ ما 

 ).2018سنة 
  ات عادل(د .أ) -190( مبلغ قدرهتعديل نفقات تراسل المعط س %)-53(أ ما  نة مقارنة 

2018.( 
 
  عادل(د .أ) -180( مبلغ قدره تأثيث اإلدارة تعديل نفقات سنة  %) -42( أ ما  مقارنة 

2018.( 
  ة عادل(د .أ) -70(مبلغ قدره تعديل نفقات االتصاالت الهاتف مقارنة  %)-16(  أ ما 

 ).2018سنة 
  81( عادلأ ما (د .أ)-890(مبلغ قدره تعديل نفقات معدات التصرف اإلدار-(% 

سنة   ).2018مقارنة 
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  ن ات للتكو عادل(د .أ)-20( مبلغ قدرهتعديل نفقات الملتق سنة  %)-80(  أ ما  مقارنة 
2018.( 
ة التسيير لسنة : مالحظة   مشروع ميزان هذا وتجدر اإلشارة إلى أن التقديرات المبرمجة 

ة واإلدارة العامة 2019 عد المناقشات مع مصالح الهيئة العامة للتصرف في الميزان ، و
ة ة لبرنامج و  للشؤون المال ة والفعل ق اجات الحق س االحت التجهيزات والمعدات، ال تع
ة العم ة خصوصا مع االحداثات الجديدةالمحاس  .وم

 
 ة ة لـ تطّور نفقات التنم النس   : خاّصة 

ة  -  ،% 1,4نفقات دراسات البناءات الجديدة بنس
ة  - م البناءات اإلدارة بنس  ،%  15,4نفقات تعهد وترم
ة  - ة بنس  ، % 39,1 نفقات إقتناء معدات اإلعالم
ة  - اضات بنس انة الق  ،%(20-)نفقات تهيئة وص
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ة . 2.3 ة العموم   :2021-2019إطار النفقات متوس المد لبرنامج المحاس
ة بـ ة العموم خالل سنة . د. أ233578قّدرت إعتمادات الّدفع المبرمجة لبرنامج المحاس

  .2021سنة . د. أ 221148.9و 2020سنة . د. أ 245147.2و  2019
  ألف دينار: الوحدة

  
 النفقات

 2018قانون المالية  اإلنجازات
 التقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 213168,7 215734,6 222578 197818 192998,7 195825,9 179818,6 صرفنفقات الت

 189581 192448 210910 186490 180139 184753 163810,5 التأجير العمومي
 189481 192348 210810 186390 180135 184750 163810,5 على الموارد العامة للميزانية

 0 0 0 0 0 0 0 على الموارد الذاتية للمؤسسات
 100 100 100 100 4 3 0 على موارد صناديق الخزينة

 23564,7 23263,6 11645 11305 12850 11055 16002,3 وسائل المصالح
 23564,7 23263,6 11645 11305 12850 11055 16002,3 على الموارد العامة للميزانية

 0 0 0 0 0 0 0 على الموارد الذاتية للمؤسسات
 0 0 0 0 0 0 0 الخزينةعلى موارد صناديق 

 23 23 23 23 9,7 17,9 5,8 التدخل العمومي
 23 23 23 23 9,7 17,9 5,8 على الموارد العامة للميزانية

 0 0 0 0 0 0 0 على الموارد الذاتية للمؤسسات
 0 0 0 0 0 0 0 على موارد صناديق الخزينة

   نفقات التنمية
 6176,5 27609,1 11000 11000 8975 7039 9156 اإلستثمارات المباشرة

 6176,5 27609,1 11000 11000 8975 7039 9156 على الموارد العامة للميزانية
 0 0 0 0 0 0 0 على الموارد الذاتية للمؤسسات
 0 0 0 0 0 0 0 على موارد صناديق الخزينة

على موارد القروض الخارجية 
 0 0 0 0 0 0 0 الموظفة

 345,20 219 343,70 243 578,00 233 818,00 208 973,70 201 864,90 202 974,60 188 مجموع البرنامج

 نفقات التأجير: 
ة التي تمت برمجتها  إعتمادات نفقات التأجيربلغت جملة  ة برنامج المحاس مشروع ميزان

ة لسنة   2018سنة . د.أ186490مقابل . د. أ 210910مبـلغا قدره  2019العموم
مبلغ جملي قدره ( ض شملت اإلحاالت على التقاعد  التخف الت  )  د.أ 1916,291تعد

ة لسنوات  ة في إعداد تقديرات الميزان ،  أ بزادة 2021-2020-2019وهي سنة مرجع
ة تطور قدرها . د. أ 24420قدرها  اس  %13.1تمثل نس وتفسر هذه الزادة أساسا بـاالنع
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ائي(للزادة في األجور  المالي الجملي االعتماد الج قاف العمل  والمقدر بــ ) في إطار إ
 ..د. أ 12812

ة لسنة  مقابل . د.أ 192351,5، فقد قدرت جملة نفقات التأجير ما قدره 2020النس
ة لسنة  ،.د.أ 5958,2أ بزادة تقدر بـ . د.أ 186393,3 النس فقد قدرت بـ  2021و
سنة . د.أ  3091,4دة تقدر بـ أ بزا. د.أ 189484,7 عود ذلك إلى 2018مقارنة  ، و

إطار وعون  414ارتفاع عدد المحالين على التقاعد خالل الثالث سنوات القادمة حوالي 
ضهم   .دون تعو

  
 نفقات وسائل المصالح: 

مقابل . د.أ 11645حوالي  2019المبرمجة لسنة  نفقات تسيير وسائل المصالحقدرت 
ة تطور قدرها . د. أ 340أ بزادة قدرها  2018ة سن. د. أ 11305 وهي ما تمثل نس

ة لسنة % 3 ة العموم ة برنامج المحاس ميزان اإلعتمادات المرسمة  سنة ( 2018مقارنة 
ة لسنوات  ة في إعداد تقديرات الميزان وتفسر هذه الزادة ) 2021-2020-2019مرجع

 :أساسا بـ
 
  ة ف األكر ع في مصار ة الترف ة بنس م البلد راءات جديدة، تحيين % (12والمعال

ات من المالكين للزادة في معينات الكراء،  ار، طل راء على ضوء تقارر اخت معينات 
ات من مالكين حث عن  طل ه األمر من ضرورة لل راء وما يتطل لعقارات قصد فسخ عقود 

ة. د. أ 150أ بزادة تقدر بـ ...) مقرات أخر  زادة قدرها  2019لسنة  النس و
ة لسنة . د. أ 896,383 سنة  2020النس زادة قدرها  2018مقارنة  . د. أ 971,274و

سنة  2021لسنة    .2018مقارنة 
  ة ة بنس ف نقل األموال العموم ع في مصار . د. أ 35أ بزادة تقدر بـ  %4الترف

ة لسنة  ة2019النس النس  .2021و 2020لسنتي  ، مع الحفا على نفس المبلغ 
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  التدخل العمومينفقات: 
عنوان . د. أ 15منها . د. أ 23مبلغ   2019لسنة  نفقات التدخل العموميقدرت جملة  

عنوان مساهمات لد . د. أ 8التكاليف الناجمة عن التشرعات حول حوادث الشغل و
ة  غة خصوص ة لمصالح الخزنة(منظمات ذات ص ة العالم مع الحفا على نفس  )الجمع

ة لسنتي  النس   .2020و 2019المبلغ 
 
 اشرة  :نفقات اإلستثمارات الم
  ة لسنة ة العموم ة لبرنامج المحاس في حدود  2019تم ض إعتمادات نفقات التنم

اإلعتمادات المرصودة  دون أ تغيير دفعا .د.أ 11000تعهدا و. د.أ 12274 مقارنة 
ة لسنة  الغة  2018قانون المال   .د.أ 11000وال

  
ة لسنة  ة التنم تضّمن مشروع ميزان   :ما يلي 2019و

ع والبرامج المتواصلة )1     : المشار
 اضات الق   00/0006/06603: إرساء نظام الجودة 

لخالص المعهد الوطني للمواصفات  2019سنة . د. أ 50 قترح رصد إعتمادات دفع قدرها
اضات الق يز نظام الجودة  ة لتجديد للسنة األولى لتر ة الصناع  والملك

 
 00/0011/06603: الدراسات  

قترح  تم ض برنامج المشارع والبرامج المتواصلة والتي هي في مرحلة الدراسات حيث 
. أ 1258,8و 2019سنة  دفعا .د.أ 1000 و تعهدا. د. أ 360رصد إعتمادات تقدر بـ 

 .2021سنة  .د.أ 447,5 2020سنة  .د
ة سنة وتتمثل  ع المرسمة على ميزان امل اإلعتمادات  2018المشار والتي لم يرصد لها 

 :الالزمة في
ة بتوزر  - اضة البلد الق ة األسس  م وتقو  ،. د. أ 37ترم
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فيين ومخزن مواد اإلختصاصات وغرفة مصلحة   - نين وظ ة ومس بناء مجمع المال
 ،.د. أ 43بجرة ميدون 

قفصة   - اضتين ماليتين وثالثة مساكن  ة وق  د، . أ 80بناء قصر مال
س القس الثاني   - ة بجرج  . د.أ 3بناء مجمع المال
ن  - أحمد التليلي بتطاو ة   ، .د.أ 9هدم وٕاعادة بناء مجمع المال
القطار  - ة   د، .أ31بناء مجمع المال
اردو  - ة ب  د،.أ 100هدم وٕاعادة بناء قصر المال
ة  - ة بجندو ع مقر أمانة المال الجهو  د،.أ 23توس
ة بزغوان  - ار جزء من السور الخارجي لقصر المال  .د. أ 34اخت
  
 ة م البناءات اإلدار  00/0012/06603: تعهد وترم

ة  مقر اإلدارة العامة للمحاس اكل  ة اله مواصلة إتمام إنجاز أشغال إصالح التشققات وتقو
تب الضمان ة واإلستخالص وتهيئة م  .2019سنة  .د .أ 100: العموم

 
 ة اتب المراق ة وم اضات المال  06663/30: بناء وتهيئة الق

ز أو الجهو خالل إلنجاز برنامج المشارع والبرامج المتواصلة سواء على المست و المر
دفعا . د. أ 6100تعهدا و . د. أ 2329الثالث سنوات المقبلة تم رصد إعتمادات تقدر بـ 

. د. أ 5129و 2020سنة . د. أ 20333,3ورصد إعتمادات دفع تقدر بـ  2019سنة 
  .إلستكمالها 2021 سنة

مها في ع المرسمة  والتي تمت إعادة تقي  : وتتمثل المشار
  س هدم و قا ة   د،. أ 856): دراسات(ناء قصر المال
  س ة بجرج  د ،.أ 983بناء مجمع المال
 س قا ة   .د. أ 490: بناء قصر المال



 

  2019 داء لمهمة المالية لسنةالمشروع  السنوي لأل 84
 

 
 

ة سنة  ة المسجلة إلى غا ة والمال وقد تم ض هذه اإلعتمادات على أساس اإلنجازات الماد
ة إلى سنة  2017 النس المعدة من طرف مصالح بناءا على التقديرات  2018والمنتظرة 

ة ات لوزارة المال   .اإلدارة العامة للبنا
ع والبرامج الجديدة) 2      : المشار

ارها وف األهداف التي تسعى اإلدارة العامة  تمت برمجة هذه المشارع الجديدة وٕاخت
ارها ذات  إعت قها خالل الثالث سنوات المقبلة و ة واالستخالص إلى تحق ة العموم للمحاس

ما يتعل  مختلف المصالح الراجعة لنا  بتحسين ظروف عمل األعوانأولوّة وخاصة ف
ة، ومن ة أخر  النظر من ناح المناط ذات ناح ب الخدمات للمواطنين خاصة  تقر

ة ين األولو   .وذلك بناء على مطالب السادة أمناء المال الجهو
فيد توفر األراضي    م ما  ص(وفي هذا اإلطار تم تقد ة للبناءات ) محاضر التخص النس

ات ال ع المعط ه وجم ة المبنى المزمع تهيئته أو توسع ضرورة وذلك قصد الجديدة أو ملك
  .تأمين الشرو الالزمة لإلنطالق الفعلي في الدراسات

التنسي مع اإلدارة  لفة الدراسات أو اإلنجاز الخاصة بهذه المشارع والبرامج  وقد تم ض 
ات بوزارة المالّة   .العامة للبنا

ة من سنة  قترح2019وللشروع في إنجاز هذه المشارع والبرامج الجديدة بدا رصد إعتمادات تقدر  ، 
. د. أ 5999,0ورصد إعتمادات دفع تقدر بـ  2019دفعا سنة . د. أ3750تعهدا و. د.أ 9585بـ 

ة 2021سنة . د. أ 600و  2020سنة  ة البرامج التال    :إلستكمالها وستوظف هذه اإلعتمادات لتغط
 
 ة بن عروس حمام األنف من وال  .إقتناء قطعة أرض 
  ع الجديدة على المستو الجهو إنجاز دراسات ة قـدرهـا  المشار . أ 254بتكلفة مالـ
وإلستكمالها خالل السنوات المقبلة تم رصد إعتمادات  2019دفعا سنة . د.أ 27تعهدا . د

 . 2021سنة . د. أ 148و 2020سنة . د. أ 1295,0دفع تـقـدر بـ 
  جاز برنامج تعهد إلند دفعا .أ 200تعهدا و . د. أ 330رصد إعتمادات قدرها

ة الخاص ات اإلداّر م البنا   :وترم
o نة العامة انة مقر الخز   ،.د. أ 100 :تهيئة وص
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o  مقر األمانة العامة ال الوافدين وتغيير األبواب  أشغال تهيئة فضاء إلستق
ف  .د. أ 100: للمصار

 
  قدر بـ  2019إقتناء وسائل النقل سنة   د تعهدا ودفعا. أ 240مبلغ جملي 

يلومترة  ارات المصلحة التي تجاوز سنها العشر سنوات والتي قطعت مسافة  ض س لتعو
لم  200تجاوزت  ةألف  عض مصالحنا الجهو م  ة  ولتدع ق ارة ثالثة على غرار  س
 .الجهات

  ة ة والجهو ز ة المر المراكز المحاسب ة إستغالل الوسائل الحديثة  في إطار تنم
اضاتبهدف تحسين جودة الخدم الق إقتناء المعّدات برمجة  2019قترح سنة  ات المسداة 

قدر بـ  اإلعالمّة مبلغ جملي  اعة   .تعهدا ودفعا .د. أ 800من حواسيب وآالت ط
  اضات لسنة تم ض انة الق على أساس المقترحات  2019برنامج تهيئة وص

ين وتقارر التفقد الواردة على اإلدارة والزارات  المقدمة من طرف السادة أمناء المال الجهو
التنسي مع  اضات وذلك  قوم بها إطارات اإلدارة العامة إلى مقرات الق ة التي  الميدان

ة وإلنجاز هذا البرنامج  ات لوزارة المال قترح برمجة إعتمادات مصالح اإلدارة العامة للبنا
 . 2020سنة . د. أ 1000و 2019د دفعا سنة .أ 2000د تعهدا و. أ 3000تقدر بـ 

0 
  ع الكبر المبرمج الشروع في تم ع والبرامج الجديدة ض المشار ضمن المشار

ة من سنة  والكلفة التقديرة الالزمة لها خالل الثالث سنوات المقبلة  2019انجازها بدا
ة وتقدر بـ وذلك  ات لوزارة المال تعهدا و . د.أ 4831التنسي مع مصالح إدارة العامة للبنا
  .2021دفعا سنة . د.أ 452و 2020دفعا سنة . د.أ 3574,0 2019دفعا سنة . د.أ 483
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ة  س الهيئة العامة للتصرف في ميزان سا تم تعيين السيد زهير عطاء هللا رئ الدولة، رئ

عة تنفيذها في إطار التوازنات العامة  ة الدولة ومتا إعداد ميزان
ها وذلك في إطار تقديرات تض على  ة وتماس مومة الميزان ة وتضمن د ة العموم للمال

ة  ة والمال اسات االقتصاد بدور أساسي في وضع الس
عة تنفيذها ة الدولة والسهر على متا الد وض تقديرات ميزان تم ذلك في إطار قانون   .ل و

الهيئة العامة للتصرف 

اإلدارة العـامـة للتدقيـق 

اإلدارة العامة للموارد 

الميزانية حسب األهداف

للشراكة 

اإلدارة العامة للتأجير 

اإلدارة العامة لمتابعة 
القروض الخارجية 

  2019 داء لمهمة المالية لسنة

ة  س الهيئة العامة للتصرف في ميزان تم تعيين السيد زهير عطاء هللا رئ
ة منذ  ر  30لبرنامج مصالح الميزان   .2014أكتو

م البرنامج وٕاستراتجيته  : تقد
 :خارطة البرنامج

م البرنامج  : تقد
اسة البرنامج في عة تنفيذها في إطار التوازنات العامة  تتمثل س ة الدولة ومتا إعداد ميزان

ها وذلك في إطار تقديرات تض على  ة وتماس مومة الميزان ة وتضمن د ة العموم للمال
ة البرنامج   :إستراتج

ة ة " مصالح الميزان ة والمال اسات االقتصاد بدور أساسي في وضع الس
عة تنفيذها ة الدولة والسهر على متا الد وض تقديرات ميزان ل

برنامج مصالح الميزانيةالهياكل المتدخلة في 

في ميزانية الدولةالهيئة العامة للتصرف 

اإلدارة العـامـة للتدقيـق 
الكبـرىومتـابعة المشـاريع 

اإلدارة العامة للموارد 
والتوازنات

الميزانية حسب األهدافوحدة التصرف في 

والخاصبين القطاع العام للشراكة  اإلدارة العامة

العمومياإلدارة العامة للتأجير 
الموظفةالقروض الخارجية تأدية النفقات على اإلدارة العامة لمتابعة 

داء لمهمة المالية لسنةالمشروع  السنوي لأل
 

 

ة  س الهيئة العامة للتصرف في ميزان تم تعيين السيد زهير عطاء هللا رئ
ة منذ  لبرنامج مصالح الميزان

م البرنامج وٕاستراتجيته .1 تقد
خارطة البرنامج 1.1

  
  

  

م البرنامج 2.1 تقد
اسة البرنامج في تتمثل س

ها وذلك في إطار تقديرات تض على  ة وتماس مومة الميزان ة وتضمن د ة العموم للمال
  .المد المتوس

ة البرنامج 3.1 إستراتج
ة"ضطلع برنامج  مصالح الميزان

عة تنفيذهال ة الدولة والسهر على متا الد وض تقديرات ميزان ل
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ة والميزان االقتصاد وعلى أساس برمجة متوسطة  االستناد إلى مخططات التنم ة و المال
 .المد 

ة الدولة ات المتعلقة بنس إنجاز وتنفيذ ميزان ات والمعط ل اإلحصائ  ما يتم إعداد ونشر 
ين التقديرات م الفوارق بينها و   .سواء على مستو الموارد أو على مستو النفقات لتقي

ة لم تعد تستجيب لتطلعات  ة الحال ة العموم ار أن منظومة التصرف في المال اعت و
ذلك للجهاز اإلدار  ة و ات المواطن والمجتمع المدني والسلطة التشرع فقد انخرطت , وحاج

يز ثقافة   2013تونس منذ سنة  ل المد إلصالح المنظومة في اتجاه تر في برنامج طو
ة ومعتمدا على  نف الشفاف ة وتحسين األداء والمساءلة في  ة على المردود جديدة مبن

ة    .المرحل
ة الدولة حسب  ة لمنظومة التصرف في ميزان ائز واألسس القانون هدف استكمال إرساء الر و

ة  صفة نهائ ة الجديد الذ  ،وشاملةاألهداف  تم إعداد مشروع القانون األساسي للميزان
ة الدولة على غرار  ات الجديدة للتصرف الحديث في ميزان اد العامة واآلل رس الم

ة وثقافة المساءلة ة والمصداق  . الشفاف
ة مثل دستور المال اره  اعت ة الجديد  ة مشروع القانون األساسي للميزان  ونظرا ألهم

ة ه تطبي  ،العموم ل ما يتطل رنامج عمل إلعداد  فقد تم االنطالق في تنفيذ خطة و
ب وقواعد تصرف ونظام معلوماتي  امه الجديدة من وثائ وتبو قه  وغيرهأح والشروع في تطب

ه من طرف مجلس نواب الشعب   . حال المصادقة عل
ة على المحاور  ة برنامج مصالح الميزان ةوترتكز إستراتيج   :التال

ر جودة تقديرات موارد   ة من خالل تطو ة العموم م في التوازنات العامة للمال مزد التح
ة شاملة وواضحة  .ونفقات الدولة على المد المتوس إلعطاء رؤ

ة العمل على تعبئة موارد الدولة وترشيد النفقات   فها لدعم مسار التنم بهدف توظ
ل المشارع ذات  ة وتمو الجهاتالجهو مة المضافة    .الق

ل دقة وفي اآلجال   ام التي جاء بها القانون األساسي الجديد    تطبي األح
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ن من   م ة مما  الميزان انات المتعلقة  ات والب ل المعط ة بنشر  مزد تكرس الشفاف
النتائج  ة لتحقي األهداف المرسومة ومقارنتها  م حسن توظيف األموال العموم تقي

ا المحققة  .فعل
ر جودة تقديرات الموارد  ار على مجموعة من األهداف تتمحور حول تطو وقد تم االخت
ة في توفير ونشر  ة إضافة إلى تحسين الشفاف ة وتحسين التصرف في النفقات العموم ائ الج

ة الميزان ات المتعلقة    .المعط
ة .2 س األداء الخاصة ببرنامج مصالح الميزان  :أهداف ومؤشرات ق

س األداء 1.2 م أهداف ومؤشرات ق  :تقد
 :تتمثل أهداف البرنامج في

ة : 1.0.4لهدف ا ر جودة تقديرات ميزان   الدولة   تطو
ة الجديد : 2.0.4الهدف  ام القانون األساسي للميزان ات أح     تطبي مقتض

ة : 3.0.4لهدف ا الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف
ة إنجازات الوحدة    تقديرات ققانون مال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ة الدولة:  1.0.4الهدف  ر جودة تقديرات ميزان  تطو

: 1.1.0.4المؤشر 
الفارق بين التقديرات 
واالنجازات في الموارد 

ة ائ  الج
% 0.12 0.70 0.3 6 5 2 1.5 

: 2.1.0.4المؤشر 
التقديرات  الفارق بين

ة  النس واالنجازات 
 لنفقات االستثمار

  -  -   - 0.15 0.10 0.10 0.10 

ة الجديد:  2.0.4الهدف  ام القانون األساسي للميزان ات أح  تطبي مقتض
ة : 1.2.0.4المؤشر نس

ات الخاصة التي  الحسا
عة  تتالءم نفقاتها مع طب

 مواردها
%  -  - -  50 50 80 100 

: 2.2.0.4المؤشر 
ب  ة تقدم إعداد التبو نس

 النهائي للنفقات
%  - -   - 50 50 80 100 
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ةتحسين :3.0.4الهدف  الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   الشفاف
آجال : 1.3.0.4المؤشر

ات الخاصة  نشر المعط
ة عة تنفيذ الميزان  متا

 35 38 40 42 48 42 48 يوم

: 2.3.0.4المؤشر 
ر  ة صدور التقار دور
ة الدولة ميزان  الخاصة 

 3 3 3 3 3.5 3.8 5 شهر
 

عض  م المنشودة ل عض الق المؤشرات نظرا لتأخر المصادقة على مشروع تمت مراجعة 
ة   .القانون األساسي للميزان

ة الدولة:  1.0.4الهدف  ر جودة تقديرات ميزان  :تطو
م الهدف   :تقد

شه تونس خاصة منذ سنة سواء على  2011تميز الظرف االقتصاد واالجتماعي الذ تع
عدم االستقرار وتسارع المت ة ، غيرات وتواترهاالمستو الداخلي أو الخارجي   حيث جعل عمل

فسر الفوارق بين  ة وهو ما  ة الصعو ة أمرا في غا ل الميزان ض تقديرات الموارد وتمو
الت  ،التقديرات واالنجازات التعد ام  ا للق ة سنو ة تكميل وحتم اللجوء إلى قوانين مال

  .الضرورة
ه تس ة الدولة من  ونظرا لما  الغةض  تقديرات ميزان ة  ات والموارد  أهم ان لض اإلم

ة المتاحة ة  المال استها االقتصاد ن تعبئتها لتحديد مستو اإلنفاق وتنفيذ س م والتي 
ار هدف  ة والميزان االقتصاد ، فقد تم اخت ة فـي إطار قـانون المال ر " واالجتماع تطو

ة الدولة ا لالنزالقات وحفاظا " جودة تقديرات ميزان ة للدولة تالف على سالمة التوازنات المال
ة الدولة مومة ميزان  .ود

  :مرجع الهدف
ة حول جودة ودقة التقديرات  المعايير الدول   يتنزل هذا الهدف في إطار االلتزام 

  :مبررات اعتماد المؤشرات
ة  س هذا الهدف عن طر المؤشرات التال  :سيتم ق
 ةالفارق بين التقديرات : 1.1.0.4 المؤشر ائ  :واالنجازات في الموارد الج
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ة ائ ة وأخر غير ج ائ ة للدولة إلى مداخيل ج يز على الموارد . تنقسم الموارد الذات تم التر و
ة الدولة ل ميزان ة التي تساهم في تمو ارها المناب األهم من الموارد الذات اعت ة  ائ وهو . الج

م مد عة تقي ار هذا المؤشر لمتا فسر اخت ة والعمل على  ما  جودة تقديرات الموارد الذات
ة  ضمن المحافظة على التوازنات الكبر للمال ما  ص الفارق بين التقديرات واالنجازات  تقل

ة  .العموم

 
  ة لنفقات االستثمار الفارق : 2.1.0.4المؤشر النس  :بين التقديرات واالنجازات 

الجهات هو الذ  ة  رامج تنمو إن الرفع من نس االستثمار العمومي وانجاز مشارع و
ة االقتصاد الوطني وضمان  ن من استعادة عاف سمح من تحقي معدالت نمو مرتفعة تم س

الجهات وخل فرص للتشغيل ة المستدامة  ة . التوازنات العامة وتحقي التنم لذلك فإن أهم
قطاالستثمار نفقات  اسها  عتبر مؤشرا هاما لق عة انجازها  النظر عن مصادر  عومتا
لها  .تمو

ة الجديد:  2.0.4لهدف ا ام القانون األساسي للميزان ات أح  تطبي مقتض

ة من  ائ ة من مناب المداخيل الج ائ مناب المداخيل الج
ة ةجملة الموارد الذات   جملة الموارد الذات

20102010  20112011  20122012  20132013  20142014  22001155  
%%  8686  8181  8080  8282  9191  9922  

  
 
 

 الوحدة

 
  إنجازات

 
قانون 
ة   مال

 
  تقديرات

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

الفارق بين : 1.1.0.4المؤشر
التقديرات واالنجازات في الموارد 

ة ائ  الج
% 

0.12 0.70 0.3 6 5 2 1.5 
الفارق بين : 2.1.0.4المؤشر 

ة لنفقات  النس التقديرات واالنجازات 
  االستثمار

% 
-  - - 0.15 0.10 0.10 0.10 
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م الهدف    :تقد
ا على النظر في مشروع للقانون األساسي  ف حال ع ار أن مجلس نواب الشعب  اعت
ع  ه، فإنه تم اإلسراع بوضع خطة متكاملة استعدادا لتطبي جم ة الجديد للمصادقة عل للميزان
اشرة حال المصادقة  ة إلى التي ستدخل حيز التطبي م النس ام سواء  ه من أح ما جاء 

ةعليها أو التي ستدخ صفة تدرج   . ل 
قة  ة ودق امه التي تعتبر أساس عض أح عة تطبي  عا لذلك، يرمي هذا الهدف إلى متا وت

عة خاصة   . وتتطلب متا
  :مرجع الهدف

ساهم في دعم  ما  ة الدولة  ر التصرف في ميزان ة تطو يتنزل هذا الهدف في إطار إستراتيج
ة ونجاعة  ة وثائ الميزان ة ومقروئ  .التصرف العموميالشفاف

 :مبررات اعتماد المؤشرات
قها على  ة الجديد سيتم تطب القانون األساسي للميزان ام الواردة  عض األح ار أن  اعت

عة هذا الهدف المؤشرن التاليين ،مراحل س ومتا ار لق   : فقد تم االخت
 ات الخاصة التي : 1.2.0.4المؤشر ة الحسا عة مواردها تتالءمنس   :نفقاتها مع طب

قصد بهذا المؤشر  ة التي  عددو ات أموال المشار ات الخاصة في الخزنة وحسا الحسا
ة نفقات ذات صلة  واردهاتوظف م عتها لتغط   ). 28الفصل(طب

  ب النهائي للنفقات:  2.2.0.4المؤشر ة تقدم إعداد التبو   :نس
ب من القانون األساسي الجديد) 15(نص الفصل  التفصيلي لمداخيل  على أن ض التبو

ة قرار من وزر المال   .ولنفقات الدولة تتم  
ة لسنة  ب النهائي الجديد للموارد الذ سيتم اعتماده عند إعداد قانون المال وخالفا للتبو

ب الجديد للنفقات 2019 اتي و  البرامجي(، فإن التبو يتطلب آجاال أطول ) المحاسبيو الميزان
ة في اللتطبي ب النهائي للنفقات . ومرحل ة تقدم إعداد التبو ار مؤشر نس لذلك تم اخت

ام القانون الجديد م مد تطبي أح عة وتقي   .  لمتا
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ة :3.0.4الهدف  الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   :تحسين الشفاف
م   :الهدفتقد

ات  صفة دورة نشر جملة من المعط ة و ات المتعلقة و تتولى مصالح وزارة المال اإلحصائ
ةالنتـائج المسجلة على مستو  , من موارد ونفقات وتصرف في الدين العمومي تنفيذ الميزان

ل المهتمين  ة لإلطالع عليها من طرف  ة لوزارة المال ة الرسم تم وضعها على البوا و
  .األمر
ن م أهمها و ير    :التذ
انات ال - ار الخاص لنشر  اعتماد نشرهافي  تمو  .تطور الوضع الماليلشهرة الب المع

انات    .صندوق النقد الدوليل)  NSDD( الب
ة الدولة تحوصل النتائج المسجلة علـى المستو المـوارد لشهرة النشرة ال - تنفيذ ميزان

انات ورسومات تتعل بت. والنفقات ة وتتضمن بـ ة العموم ب  حسبطور المال التبو
ذلك  واردال ة و ب الدولي لصندوق النقد الدولي  حسبالقانون األساسي للميزان التبو
)(GFS.  

ة التقرر نصف ال - ة العموم نشره ابتداء من  االنطالق في تم(سنو حول تطور المال
قدم. )2014سنة  ة الدولة الذ  ةعلى مد السدا نتائج تنفيذ ميزان مع مقارنتها ل س

 
 
 

 الوحدة

 
 إنجازات

 
قانون 
ة  مال

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
ة : 1.2.0.4المؤشر نس
ا ت الخاصة التي الحسا

عة ءتتال م نفقاتها مع طب
  مواردها

% - - - 50 50 80 100 

ة :  2.2.0.4المؤشر  نس
ب النهائي  تقدم إعداد التبو

  للنفقات
% - - 50 50 80 100 
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عنوان ما يبين اإلجراءات والتدابير التي تم اتخاذها قصد  ،نفس الفترة التقديرات 
 .العامةتوازنات الالمحافظة على 

عد صدور وقصد مزد تعزز ة خاصة   ،2011مارس 26بتارخ  41المرسوم عدد  الشفاف
عد القانون األساسي عدد   ،الح في النفاذ إلى المعلومةالمتعل  2016 سنة 22ثم في ما 

اكل المتدخلة في  ة، تسعى اله ة لدعم الشفاف ادرة الدول عالوة على انخرا تونس في الم
ن  ة في آجال مقبولة تم ات اإلحصائ ل المعط ة إلى نشر  برنامج مصالح الميزان

ة وفي آجال معقولة  .المستعملين من الحصول على معلومة ذات جودة عال
 :هدفمرجع ال

الدولة تجاه المواطن والمجتمع المدني والمؤسسات  التزاماتيتنزل هذا الهدف في إطار 
ة والجهات المانحة  .الدول

  :مبررات اعتماد المؤشرات
ار    :المؤشرن المواليينلتحقي هذا الهدف تم اخت

ة: 1.3.0.4المؤشر  عة تنفيذ الميزان متا ات الخاصة    أجال نشر المعط
ة الدولة: 2.3.0.4المؤشر   ميزان  دورة صدور التقارر الخاصة 

  
  
  
 

قانون  إنجازات الوحدة 
ة  مال

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
أجال نشر : 1.3.0.4المؤشر

عة تنفيذ  متا ات الخاصة  المعط
ة  الميزان

 35 38 40 42 48 42 48 ومي

ة صدور : 2.3.0.4المؤشر دور
ر الخاصة  ة الدولةالتقار  3 3 3 3 3.5 3.8 5 هرش ميزان
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 :البرنامج أنشطة تقديم 2.1
  
  

  األهدافاألهداف
  تقديراتتقديرات  المؤشراتالمؤشرات

  20120199  
  االعتماداتاالعتمادات  األنشطةاألنشطة

الهدف 
الهدف 

1.0.4
1.0.4
   : :

تطور جودة تقديرات الموارد الجائة
تطور جودة تقديرات الموارد الجائة
  

 
الفارق  : 1.1.0.4 المؤشر

  التقديرات واإلنجازات بين
ة في الموارد ائ  الج

 

 
 
 

5% 
 

 
االقتصاد الكلي إعداد  - أنموذج متكامل للتنبؤ 

 3(للحصول على التقديرات للمد المتوس 
 )سنوات

 الشامل المد متوس النفقات إطار إعداد -
  والقطاعي

  

 
 الفارق : 3.1.0.4المؤشر 

 التقديرات واإلنجازات بين
ة لنفقات االستثمار  النس

 
 
 

 
 
 

0.10 

 
عة إرساء -  المشارع نجازلتقدم ا دورة متا

 ...)معدل(
م - ة دورات تنظ ن ات  في ألعوانل تكو تقن

 والتصرف في المشارع التقدير
ة للمشارع  - ض برنامج لزارات ميدان

التنسي مع القطاعات  المشارع (الهامة 
 الكبر 

عة  إجراءات دليل إعداد - حول التصرف ومتا
  المشارع

  

الهدف 
الهدف 

2.0.4
2.0.4
   : :

تطبي 
مقتضات أحام تطبي 

مقتضات أحام 
القانون 
القانون 
األساسي للميزانة الجديد
األساسي للميزانة الجديد
ة :  1.2.0.4المؤشر    نس

ات الخاصة التي  الحسا
عة  تتالءم نفقاتها مع طب

  مواردها 

  
  

50% 
  

لف بإصال  -   حمواصلة أشغال فر العمل الم
مه ات الخاصة وتدع  .منظومة الحسا

م  - ام بدراسة في إطار التعاون الفني لتقي الق
اساتهاجدو هذه الصنادي   على وانع

   )USAID(القطاعات الممولة 
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 :نفقات البرنامج .3
 :نفقات البرنامج 1.3

ة   7429 ما قدره 2019 عنوان سنة تبلغ جملة اإلعتمادات المقترحة لبرنامج مصالح الميزان
ة تطّور تبلغ 2018ألف دينار خالل سنة  6628 ألف دينار مقابل    .% 12أ نس

ما يلي ة النفقة  ة البرنامج حسب نوع   : وتتوّزع ميزان
  
  
  
  

  
 
 

ة :  2.2.0.4المؤشر  نس
ب النهائي  تقدم إعداد التبو

  للنفقات

  
  
50% 

لف بإعداد  - مواصلة أشغال فر العمل الم
ب النهائي للنفقات   التبو

االستعانة بخبراء في إطار التعاون الفني  -
ي   Expertiseخاصة مع االتحاد األورو

France)(    
ة - ن م دورة تكو  خاصة لفائدة فر العمل  تنظ

ب ة للتبو س العالم  حول المقاي

  
الهدف 
الهدف 

3.0.4
3.0.4
   : :

تحسين الشفافة في نشر المعلومات 
تحسين الشفافة في نشر المعلومات 

المتعلقة الميزانة
المتعلقة الميزانة
  

  
  

آجال :  1.3.0.4المؤشر
ات الخاصة  نشر المعط

عة   تنفيذ متا

  
  
  
40  
  يوم

ة بتوفير  عقد جلسات دورة مع اإلدارات المعن
عة والتنسي  ات للمتا يوم  15ل ( المعط

 )مثال
ات بين المقارة تقارر ونشر إعداد  الحسا

ة ة البن إطار  في إعدادها يتم التي والمحاسب
ة ة لتنفيذ الميزان عة المال   المتا

لفين بنشر  ن موجه لألعوان الم برنامج تكو
ة في المجال ة التطورات التقن ات لمواك  المعط

  

  
دورة : 2.3.0.4المؤشر

الخاصة  صدور التقارر
ة   الدولة ميزان

ل المتدخلين للنظر   أشهر 3 يز فر دائم ممثل من  تر
مها والمصادقة عليها وٕاصدارها  في التقارر لتقي

 .في اآلجال
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ة " تطّور إعتمادات برنامج    "مصالح الميزان
  )بحساب أ د( 

ان البرنامج  ب

ة إنجازات  2019تقديرات  قانون المال
ة التطور  -2018( نس

2019( 

2017 
2018 

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات الدفع 
)2( 

ة  المبلغ  ( %)النس
(1( 

(1) - 
(2) 

(1) / (1) -
(2) 

نفقات : العنوان األّول 
 %12 801 7275 7275 6474 5946 التصّرف

 %13 780 6640 6640 5860 5589 التأجير العمومي
 %3 21 635 635 614 357 وسائل المصالح
   0 0 0 0 0 التدخل العمومي

ة: العنوان الثاني  %0 0 154 154 154 117 نفقات التنم
اشرةاإلستثمارات   %0 0 154 154 154 117 الم

ة  %0 0 154 154 154 117 على الموارد العامة للميزان
ة  على موارد القروض الخارج

   0 0 0 0 0 الموظفة
ل العمومي    0 0 0 0 0 التمو

ة    0 0 0 0 0 على الموارد العامة للميزان
ة  على موارد القروض الخارج

   0 0 0 0 0 الموظفة
نةصنادي     0 0 0 0 0 الخز

   %12 801 7429 7429 6628 6063 مجموع البرنامج
  
  
  
  
  



 

98 
 

عة النفقة  ة سب طب ة برنامج مصالح الميزان ع مشروع ميزان   )إ الدفع(توز

  

نفقات 

  2019 داء لمهمة المالية لسنة

عة النفقة  ة سب طب ة برنامج مصالح الميزان ع مشروع ميزان توز
  

:  العنوان األّول 
نفقات التصّرف

96%

نفقات : العنوان الثاني
التنمية

4%

داء لمهمة المالية لسنةالمشروع  السنوي لأل
 

 

عة النفقة  ة سب طب ة برنامج مصالح الميزان ع مشروع ميزان توز
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ة 2.2   2021: - 2019إطار النفقات على المد المتوس لبرنامج مصالح الميزان
عنوان سنة قدرت اإلعتمادات المخصصة  ة  أ د في  7429بـ 2019لبرنامج مصالح الميزان

ة لسنوات  النس أد أ  7807أد و 7591على التوالي بـ 2021و 2020حين تم تقديرها 
ة تطور ستبلغ  عنوان سنة % 5و % 2بنس اإلعتمادات المخصصة للبرنامج  مقارنة 

2019. 
  )بحساب أ د( 

 النفقات
ة إنجازات  تقديرات قانون المال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 7629 7425 7275 6474 5946 6112 5576 نفقات التصرف

ة  7629 7425 7275 6474 5946 6112 5576 على موارد الميزان
 6922 6755 6640 5860 5589 5657 5193 التأجير العمومي
 707 670 635 614 357 455 383 وسائل المصالح

               العموميالتدخل 
نة  0 0 0 0 0 0 0 على موارد صنادي الخز

               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة للمؤسسات  0 0 0 0 0 0 0 على الموارد الذات
               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة  178 166 154 154 117 101 330 نفقات التنم
ة  178 166 154 154 117 101 330 على موارد الميزان

اشرة  178 166 154 154 117 101 330 االستثمارات الم
ل العمومي                التمو

ة الموظفة                على موارد القروض الخارج
اشرة                االستثمارات الم

نة                على موارد صنادي الخز
ة للمؤسسات                على الموارد الذات

ة للمؤسسات ار الموارد الذات ة بدون اعت  7807 7591 7429 6628 6063 6213 5906 الميزان
ة للمؤسسات ار الموارد الذات اعت ة   7807 7591 7429 6628 6063 6213 5906 الميزان
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  الدين العموميبرنامج 
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ة تم تعيين  اب وثر  سة لبرنامج السيدة  المديرة العامة للدين العمومي والتعاون المالي رئ
 .2015منذ سنة  الدين العمومي 

م البرنامج واستراتيجيته -1   :تقد
ة في تحقي أهداف   س تمثل اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي اإلدارة الرئ

الد  ة الدولة والخزنة العامة لل ل من الهيئة العامة لميزان برنامج الدين العمومي إال إن 
عتبران متدخلين في البرنامج وتحقي أهدافه ة  الهدف النهائي للبرنامج خاصة و  ،التونس

اشرة يتم عوامل ذات العالقة الم اطها  ار ارت اعت ة  م في المديون عة ومزد التح ثل في متا
ة والظرف  ة العموم اسة المال س ة ذات العالقة   التصرف في الدين العمومي وعوامل خارج

  .االقتصاد المحلي والعالمي
  

ات برنامج الدين العمومي في  سّة الستراتيج اته تتمثل المحاور الرئ ع مصادر الدين وآل تنو
ة  ر السوق المحل ه والعمل على تطو لفته والمخاطر المتعلقة  وآجال سداده والضغ على 
ات  ة لحاج لسندات الدولة وٕارساء تصرف نش في الدين العمومي وذلك بهدف االستجا

م في مستو الديـن العمو  التواز مع مزد التح ة من موارد االقتراض  ص الميزان مي والتقل
ا عن أداء التصرف في  ة مختلفة وخارجة نسب قى رهينة عوامل خارج ة التي ت من المديون

  .الدين العمومي
ة  لبرنامج الدين العمومي في ما يلي   :تتمثل المهام األساس

  
ل -  المحافظة على مستو مقبول للدين على المد المتوس والطو
الدي - عة مختلف المخاطر المتعلقة   ن العموميمتا
ة لسندات الدولة - ر السوق المحل  تطو

  
ة (الرغم من التطّورات المنجزة في مجال التصّرف في الدين العمومي  إرساء منظومة إعالم

الدين، و متطورة للتصرف في الدين  عة جملة من المؤشرات ذات العالقة  ض  ومتا
عة دورة لسيولة الخزنة  الت التي أدخل...) ومتا لته ومجاالت تدخله، ال والتعد ت على ه
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ا في  ات المعمول بها عالم ات واآلل سعي إلى اكتساب التقن ل الدين العمومي  يزال ه
ة  ه وض إستراتيج ات الخاصة  ر النظم والبرمج مجال التصرف النش في الدين وتطو

ة ر الســـوق الداخـل   .اإلصالحات لذلكواعتماد جملة من  واضحة للتصرف في الدين وتطو
ة الدين قة إستراتيج ر  ومن أبرز هذه اإلصالحات إعداد ونشر وث العمومي بهدف تطو

ة الدين  م المستهدفة لمؤشرات إستراتيج التصرف في مخاطر الدين وتحسين احتساب الق
ما أن اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي تعتزم تنفيذ قرار  .العمومي
وم البرنامج الوطني الح نة والتي تم إدراجها  الة الدين والخز ة الرامي إلى إرساء و

 .2020-2016لإلصالحات 
البرنامج -2 س األداء الخاصة   :أهداف ومؤشرات ق

س أداء البرنامج -1.2 م أهداف ومؤشرات ق  :تقد
ة               : تتمثل أهداف البرنامج في المحاور التال

  
                        ة م في مستو المديون لفة ومخاطر الدين العمومي    التح تحسين التصرف في 
 ة لسندات الدولة ر السوق المحل  تطو

ر أنه  الذ قة تم مراجعة أهداف و يجدر  ا مع محتو وث س األداء للبرنامج تماش مؤشرات ق
ة الدين العمومي التي تم إعدادها في موفى سنة   .2017وتحيينها سنة  2016إستراتيج

 
لفة و تح :1.0.5الهدف  .1  مخاطر الدين العمومي سين التصرف في 

م الهدف  : تقد
لفة و عتبر  س أداء مخاطر الدين العمومي المهمة تحسين التصرف في  ة التي تع األساس

ة الدولة من خالل المراوحة  ل ميزان ات تمو سعى إلى سد حاج برنامج الدين العمومي الذ 
ل المتوفرة قصد لفة االقتراض و  بين مختلف مصادر التمو ه الموازنة بين  المخاطر المتعلقة 

ن أن تؤثر  حيث تعد حافظة الدين العمومي عرضة لعديد المخاطر التي.  في أن واحد م
لفته  ا على تطور حجمه و ل الدين العمومي السهر عو سل لى حسن  تعين على ه

  : ذلك بـالتصرف في هذه المخاطر و 
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ع في مناب الـدين الداخــلي قدر  -       م في مخاطر الصرف عبر الترف التح
ان ع عمالت التداين الخارجيو  اإلم   .تنو

القروض ذات نسب الفائدة  -    طة  ض من مخاطر نسب الفائدة المرت التخف
 .المتغيرة

ل من خالل التمديد في مدة تسديد الدين  -       م في مخاطر إعادة التمو التح
  .وتفاد الدين قصير المد

ة وضمان  :مرجع الهدف ة العموم م في التوازنات المال يتنزل هذا الهدف في إطار التح
ع مصادمو د ة من خالل تنو ات التصرف في مة الميزان ر الدين العمومي وتحسين آل

ة الدين على المد المتوس   .مخاطره وٕارساء إستراتيج
  

  : مبررات اعتماد المؤشرات
    :معدل تكلفة الدين العمومي: 1.1.0.5المؤشر

لفة الدين قصد الضغ عليها عة تطور  ن هذا المؤشر من متا   .م
 مناب الدين الداخلي من الدين العمومي :2.1.0.5المؤشر

ار أن   اعت عة تطور مناب الدين الداخلي من الدين العمومي  ن هذا المؤشر من متا م
الدين الخارجي أقل مخاطر مقارنة    .       الدين الداخلي يتميز 

  معدل مدة سداد الدين العمومي :3.1.0.5المؤشر
عة  ن هذا المؤشر من متا ام التصرف في مخاطر م تطور معدل مدة سداد الدين قصد إح

ل  .إعادة التمو
  مناب الدين الذ سيتم إعادة تسعيره في غضون سنة :4.1.0.5المؤشر

عة تطور مناب الدين الذ سيتم إعادة تسعيره في غضون سنة  ن هذا المؤشر من متا م
ص من أخطار  الدين ذ الفائدة المتغيرة        .قصد التقل

عض المؤشرات على ضوء النتائج المحققة  م المنشودة ل وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تعديل الق
  .2017خالل سنة 
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ة لسندات الدولة: 2.0.5الهدف  .2   ر السوق المحل   تطو
م الهدف   :تقد

ات   ة حاج الت الالزمة لتغط ة لسندات الدولة إلى توفير التمو ر السوق المحل يهدف تطو
ة من ار المخاطر ذات قتراض و موارد اال الميزان اعت تفاد اللجوء إلى االقتراض الخارجي 

ه   . العالقة 
ة وضمان  :مرجع الهدف  ة العموم م في التوازنات المال يتنزل هذا الهدف في إطار التح
ة مومة الميزان  .د

 :مبررات إعتماد المؤشرات
  عدد المناقصات في السنة        : 1.2.0.5المؤشر

استعمال آجال سداد مختلفة تأخذ  يبرز ة  السوق األول هذا المؤشر مد انتظام اإلصدارات 
ار تسديدات أقسا الدين العمومي   .عين االعت

ة         : 2.2.0.5المؤشر  حجم التداول في السوق الثانو
ة لرقاع الخزنة وهو دليل على  ن هذا المؤشر من  إبراز مستو سيولة السوق الثانو م

    .مد تطورها
  
  

  

م.ق إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء   
2018 

 تقديرات
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

معدل تكلفة : 1.1.0.5المؤشر
 4.1                                                                       4.02 3.99 4.2 4 % الدين العمومي

 
4 
 

4 

مناب الدين : 2.1.0.5المؤشر
 28.3 29.3 31.1 34.9 35.2 % الداخلي من الدين العمومي

 
27.2 

 
27.3 

معدل مدة : 3.1.0.5 المؤشر
7≥ 6.9 6.9 6.9 سنة  سداد الدين العمومي  ≤7  ≤7  ≤7  

مناب الدين :  4.1.0.5 المؤشر
الذي سيتم إعادة تسعيره في غضون 

  سنة
% 33.5 31.7 31 ≥40  ≥40  ≥40  ≥40  
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م أنشطة البرنامج -2.2   :تقد
 

ر ة تذ الجدول الموالي اعتمادات مال نما يتطلب اإلعداد ، إال تتطلب األنشطة المبينة 
قع تحديدها  ة مهمة س الة الدين والخزنة إلى اعتماد مال   .الحقاإلرساء و

  تقديرات  المؤشرات  األهداف
 اإلعتمادات األنشطة  2019

: 1.1.0.5المؤشر   
معدل كلفة الدين 

  العمومي
.1 4 %     

  
تحسين التصرف  1.0.5الهدف 

  في كلفة و مخاطر 
  الدين العمومي

مناب الدين الداخلي من  :2.1.0.5 المؤشر
 الدين العمومي

 تعزيز آليات تطوير السوق المالية - 28.3%
    الداخلية

معدل مدة سداد الدين  :3.1.0.5 المؤشر
  العمومي

  ≤سنوات  7
القروض المباعدة بين أجال تسديد -

إصدار قروض على  الجديدة و
األسواق العالمية طويلة المدى ما 

  .أمكن 
  

مناب  4.1.0.5 المؤشر
الدين الذي سيتم إعادة 

  تسعيره في غضون سنة
لتثبيت نسب استعمال آليات التغطية  - 40%

    الفائدة العائمة

تطوير السوق    2.0.5الهدف
المحلية لسندات 

  الدولة
عدد  1.2.0.5 المؤشر

 مناقصة 48  المناقصات في السنة
  
سرعة المناقصات تأمين شفافية و -

  بإرساء منظومة الكترونية في الغرض
  

حجم 2.2.0.5 المؤشر
التداول في السوق 

  الثانوية
30% 

كراس الشروط مراقبة تطبيق  -
الجديد الخاص بالمختصين في رقاع 

اعتماد منحني نسب فائدة و الخزينة
   .مرجعي

  

  
  
  
  
  

م.ق إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء   2018 
 تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
عدد : 1.2.0.5المؤشر

 48 48 48 48 29 23 29 مناقصة المناقصات في السنة
حجم التداول : 2 2.0.5.المؤشر

 30 30 30 30 25.5 26.04 14.9 %  في السوق الثانوية
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   :نـفـقـات البرنامج -3
ة البرنامج -1.3  :ميزان

ألف  1471ما قدره 2019تبلغ جملة اإلعتمادات المقترحة لبرنامج الدين العمومي لسنة 
ة  2018ألف دينار خالل سنة  1286دينار مقابل   %.14تقدر بـ  تطورأ بنس

  
  الدين العموميتطور إعتمادات برنامج 

  ألف دينار: الوحدة

 بيــــــــــــان البرنامج
 إنجازات

قانون 
المالية 
 تقديرات 2018

 نسبةالتطّور

2017     
1     

2019 )2018 -2019( 

 اعنمادات التعهد
اعنمادات 

 ( (%النسبة  المبلغ الدفع

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

)1( 
 %15 195 1455 1455 1260 1238 نفقات التصّرف: العنوان األول

 %17 190 1310 1310 1120 1128 التأجير العمومي
 %4 5 145 145 140 110 وسائل المصالح
   0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 %38- 10- 16 16 26 81 نفقات التنمية: العنوان الثاني
 %38- 10- 16 16 26 81 االستثمارات المباشرة

 %38- 10- 16 16 26 81 على الموارد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

   0         الموظفة
   0         التمويل العمومي

   0         على الموارد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

   0         الموظفة
   0         صناديق الخزينة

 %14 185 1471 1471 1286 1319 مجموع البرنامج
      .دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية *
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  :لبرنامج الدين 2021-2019إطار النفقات متوس المد -2.3
ألف  1471ما قدره 2019تبلغ جملة اإلعتمادات المقترحة لبرنامج الدين العمومي لسنة 

أ  2021ألف دينار لسنة  1576و 2020ألف دينار خالل سنة  1519دينار مقابل
ة  سنة  %7و %3تقدر بـ س تطوربنس   .2019على التوالي مقارنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

99%

إع (توزيع مشروع ميزانية برنامج الدين العمومي حسب طبيعة النفقة 1%0%
)الدفع

نفقات التصرف
نفقات التنمية 
صناديق الخزينة 
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  ألف دينار: الوحدة 
  

 النفقات
 إنجازات

قانون 
ة  تقديرات المال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 1558 1502 1455 1260 1238 1204 1022 نفقات التصرف

ة  1558 1502 1455 1260 1238 1204 1022 على موارد الميزان
 1396 1349 1310 1120 1128 1100 949 التأجير العمومي
 162 153 145 140 110 104 73 وسائل المصالح
               التدخل العمومي

نة  0 0 0 0 0 0 0 على موارد صنادي الخز
               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة للمؤسسات  0 0 0 0 0 0 0 على الموارد الذات
               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة  18 17 16 26 81 30 2 نفقات التنم
ةعلى موارد   18 17 16 26 81 30 2 الميزان

اشرة  18 17 16 26 81 30 2 االستثمارات الم
ل العمومي                التمو

ة الموظفة                على موارد القروض الخارج
اشرة                االستثمارات الم

نة                على موارد صنادي الخز
ة                 للمؤسساتعلى الموارد الذات

ة  ار الموارد الذات ة بدون اعت الميزان
 1576 1519 1471 1286 1319 1234 1024 للمؤسسات

ة  ار الموارد الذات اعت ة  الميزان
 1576 1519 1471 1286 1319 1234 1024 للمؤسسات
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ادة والمساندةبرنامج      الق
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ادة "اتب عام وزارة المالّة مهمة السّيد عبد الرحمان الخشتالي  تولى س برنامج الق رئ
 .2017أفرل  15منذ " والمساندة

م -1  :برنامج واستراتيجيتهال تقد
 :خارطة البرنامج .1.1

مي للوزارة .1.1.1 ل التنظ ة ضمن اله اكل المنضو  :اله
 

    

   

ادة الق
ة العامة الادةالديوان ا ز ادةالكتا تب الض المر ة  القيادة م اإلتصالخل

نوحدة اإلحاطة ال المستتثمر
ادة

تب العالقات مع  القي المواطنم
ادة

للمساهمات  اإلدارة العامة ا
ادة

ة ة العامة للمال هيئة الرقا
ادة

ل اإلدارة العامة  ادةللتمو
م واألساليب  تب التنظ ة والتنسي م الجهو واإلعالم

ة الظرف  ا عة اإلصالحات  اإلقتصادخل ةوالدراسات ومتا المال
ادة

ازات  ةاإلدارة العامة لإلمت ة والمال ائ الج
ادة

ائياإلدارة العامة للدراسات  ا والتشرع الج
ادة

ة القارة للجنة التصرف  ة العامة للمجلس  الفي األموال المصادرةالكتا ات الكتا ةالوطني لمعايير الحسا العموم
ة الدولة بوزارة إلنجاز مشروع تطور التصرف وحدة التصرف حسب األهداف  ةفي ميزان المال

المساندة

ةإلدارة العامة للتصرف في ا ا شر ة والتجهيزات والمعداتاإلدارة العامة للشؤون  الالموارد ال المال
ادة

ات ادةاإلدارة العامة للبنا

واألرشيفإدارة التصرف في الوثائ  القي ة وحدة الشؤون القانون

ا
ة الصفقات  ال ةخل العموم
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ة. 2.1.1   :المؤسسات العموم

  

     
ة البرنامج.2.1   : ض إستراتج

ة في تحقي أهدافها، فهو ضطلع برنامج  ات مهمة مساندة البرامج العمل ادة والمساندة  الق
ع المصالح التي تقوم بتأمين إسداء خدمات ذات اإلختصاص وتوفير دعم أفقي  ضم جم

ع البرامج وهو يتضمن جملة األنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير الوزارة والمتمثلة أساسا في . لجم
شرة والمن ة الموارد ال ادة والشؤون العقارة والخدمات اللوجست ة والق ظومات المعلومات

ة والشراءات واإلتصال ة والقانون  .والشؤون المال
  

ما يخص وظائف الدعم والمساندة يتكفل ات لمختلف البرامج توفير اإلببرنامج ال ف إلى نتدا
 اإلحالة على التقاعدالتصّرف اإلدار في األعوان من مرحلة اإلنتداب إلى مرحلة جانب 

ة في هذا المجال ة للمال ن وذلك من خالل ما تؤمنه المدرسة الوطن التكو  هذا، مرورا 
إضافة إلى توفير الّدعم الماد واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمين الخدمات المتعّلقة 

ة وٕانجاز المشارع البناءات  الجانب المالي في تنفيذ الميزان الجديدة وأشغال التهيئة المتعلقة 
ة والمشارع  ة الوزارة وٕانجاز الشراءات العموم انة، وذلك من خالل إعداد مشروع ميزان والص
ة  انة إلى جانب التصرف في الموارد المال البناءات الجديدة وأشغال التهيئة والص المتعلقة 

عة أسطو  عة للوزارة ومتا ة التا زة والجهو اكل المر ارات ومختلف لمختلف اله ل الس
زة اكل المر عة لله   .التجهيزات والمعدات التا

ة ة للمال ةالمدرسة الوطن ة لوزارة المال ز اإلعالم مر

ة ي اإلقتصادالمعهد ديوان مساكن أعوان وزارة المال ائي  الجمر الجزائر والج
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ات  ادة والمساندة تتمثل أساسا في عمل ادة فإن مهام برنامج الق مجال الق ما يتعل  أما ف
عة والتخط والدراسات والتقي مة  م وغيره من األنشطةاإلشراف والمتا الحو التي تتعل 

افحة الفساد وحسن التصر  م باإلطار تم التوجه إلى ض هدف يتعل وفي هذا . فوم تدع
افحة الفساد وغسل األموال ة العاّمة للمالّة في مجال م ر نجاعة  مساهمة هيئة الّرقا وتطو

ال وذلك التصرف العمومي ة  تفع ة ووطن ات دول ة ولعدة إتفاق ة وتشرع لعدة نصوص قانون
ة الّتعاون خاصة منها  افحة الفساد  والّشراكة المبرمةإّتفاق ة لم ة والهيئة الوطن بين وزارة المال

م  افحة الفساد وتعزز ق مة الرشيدة وم ة للحو ة الوطن ات اإلستراتيج في إطار تنفيذ مقتض
ة   .والنجاعة والمساءلة النزاهة وٕارساء قواعد الشفاف

ة العمومذلك و  ة للمال ل ة المندرجة ضمن التوجهات في إطار تفعيل اإلصالحات اله
ة ة، اإلستراتيج ة  لوزارة المال ر أنظمة معلومات ة بإعداد برنامج عملي لتطو قامت وزارة المال

ةالمشارع متعلقة  ة واالستخالص اإلستراتيج ا الج ةالمشارع و  الخاصة   اإلستراتيج
ة ة العموم التصرف في المال ةالمشارع و  الخاصة  ادل الخا اإلستراتيج الت بين  البينيصة 

ة ة على غرار  نظم المعلومات الوطن مة مضافة عال ةخدمات واب ذات ق مشروع لل النس
ادل «المتعل بـ ة للت المدرج ضمن المحور » بين نظم المعلومات البينيالمنظومة الوطن

ة«ستراتيجي اإل ومة اإللكترون ة «للمخط الوطني االستراتيجي » الح  .»2020تونس الرقم
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البرنامج.2 س األداء الخاصة   :أهداف ومؤشرات ق

س أداء البرنامج.1.2 م أهداف ومؤشرات ق  :تقد
ادة والمساندة  ةضم برنامج الق   :األهداف والمؤشرات التال

  
ة: 1.0.6الهدف  شّر ة إنجاز الخط المخصصة لالنتداب في : 1.1.0.6المؤشر  تحسين التصّرف في الموارد ال  اآلجالنس

ة في اآلجال: 2.1.0.6المؤشر ة انجاز الخط المخّصصة للترق  نس
ة: 3.1.0.6المؤشر ن السنو لفائدة أعوان وزارة المال ة انجاز مخط التكو   نس

  

ة :  2.0.6الهدف  مة النفقات العموم   ترشيد حو
ض في االعتمادات  :1.2.0.6المؤشر       آجال فتح وٕاحالة أو تفو

ة خارج الصفقات:2.2.0.6المؤشر   آجال تنفيذ الشراءات العموم
  آجال خالص المزودين ومسد الخدمات : 3.2.0.6المؤشر
ة تنفيذ  4.2.0.6المؤشر   مشارع البناءات المبرمجة )دراسة وأشغال (نس

ة العاّمة : 3.0.6 الهدف م مساهمة هيئة الّرقا تدع
افحة الفساد   وغسل األموالللمالّة في مجال م
ر نجاعة التصرف العمومي   وتطو

ة المنجزة التي تتضّمن محاور تتعّل :1.3.0.6المؤّشر  ة مهّمات الرقا نس
افحة الفساد وغسل األموال والمهّمات المتعّلقة بتدقي القدرة على األداء   .م

ات المشارع الممولة: 2.3.0.6المؤّشر  ة لتدقي حسا ة التقارر النهائ موارد  نس
ات  ة المرسلة إلى الممول األجنبي في اآلجال المنصوص عليها في إتفاق خارج

ات   القروض واله
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ة: 1.0.6الهدف  شّر  :  تحسين التصّرف في الموارد ال
م الهدف شّرة يندرج ضمن  : تقد للتصرف منظور مستحدث تحسين التصّرف في الموارد ال

ة   ات الداخل عماده األساسي عقلنة التصور والتوقعات مع ضرورة التكيف مع مجموع المعط
لنا ة التي تح به  . والخارج

شرة هو الّذ  نومن هذا المنطل فإّن الهدف من تحسين التصرف في الموارد ال من  م
ات الراهنة ال ص اإلش شّرة الالسبل الناجعة لحسن انتقاء و  وٕايجاد الحلول تشخ موارد ال

ات الكفيلة لتحفيز األعوان يوتوزعها وتحس حث عن اآلل احترام  من خاللن األداء وال
  . اإلجراءات واآلجال المضبوطة في هذا المجال

اغة إستراتيجّة  مه تّمت ص وفي إطار مواصلة تطبي مقّومات التصّرف حسب األهداف وتدع
ادة والمساندة في  شّرة لوزارة خاّصة ببرنامج الق الجانب المتمّثل في التصّرف في الموارد ال

ات العمل ومصلحة  ر آل ات وأساليب تخدم مصلحة اإلدارة من جهة عبر تطو المالّة وفقا آلل
ة ن والتحفيز المعنو للرفع من المردود يز على التكو      .أعوانها من جهة أخر عبر التر

ة فإّنه    :محاور أساسّة) 3(ثالث  تفرع  الهدف إلىتم وعمال بهذه اإلستراتيج
 ات: المحور األول   االنتدا
 ات: المحور الثاني  الترق
 ن: المحور الثالث   التكو

ة الوزارة: مرجع الهدف في مجال حسن  يتنزل هذا الهدف في إطار تحقي إستراتيج
شرة  التصرف في الموارد ال

  : مبررات اعتماد المؤشرات
شرة  س  مد قدر اإلدارة العامة للتصرف في الموارد ال ن المؤشرات المضبوطة من ق تم

شرة على تحقي الهدف المرسوم  إضافة إلى والمتعل بتحسين التصرف في الموارد ال
عتها وتحيينها صفة منتظمة مع توّفر المعلومات المتعّلقة بها اعتمادا على لوحات  سهولة متا

ادة وجداو  ة المستخدمة في الغرضالق عة والمنظومات اإلعالم   .ل المتا
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حوصل اإلنجازات المسجلة في سنوات   2016و 2015و 2014وفي ما يلي جدول 
ما يتعل ، و 2021و 2020و 2019و 2018سنوات مع وضع تقديرات ل 2017و ذلك ف

ن ة والتكو ات والترق  .مؤشرات اإلنتدا

  
  ة للمؤشر ة انجاز الخط المخصصة لالنتداب في اآلجال، والمتعل  األولالنس نس

ات سنتي  ن لذلك تّم  2017و 2016خصصت انتدا حصرا لفائدة خرجي مدارس التكو
ة لسنة  %100ساو  تحديد سقف انجاز النس  2018وسيتم المواصلة على هذا المنوال 

ن هذا  2019و ات واالقتصار على خرجي مدارس التكو اسة الحّد من االنتدا نظرا لس
ة  ة لسنة  %  60مع اإلشارة وأن نس النس ارات  2020المبرمجة  الخ طة  قى مرت ت

االنتداب في ا ما يتعل  ة والتوجهات ف اس  .لقطاع العموميالس
  ما يخص المؤشر الثاني ة في والمتعل بأما ف ة انجاز الخط المخصصة للترق نس

 2016نظرا للتأخير الحاصل على مستو إنجازات  % 20اآلجال، فقد تّم تحديد سقف 
األساس إلى اآلجال  2018والتي سيتم معالجتها خالل سنة  2017و عود  والذ 

ا من جهة  ونظرا للتأخير  ة في الّرتب العل المشطة لدراسة ملفات المترشحين للترق
م  ما يتعل بنشر قرارات فتح وتنظ ومة ف مختلف الحاصل على مستو رئاسة الح

ة والذ حال دون إنجاز هذه الخط في اآلجال المضبوطة من  ة للترق المناظرات الداخل
النقصان . جهة أخر  التالي فإنه وقعت المراجعة  هذا وتم ) %00إلى  %30من (و

اع ة لسنة  إت النس حيث سيتم خالل السنة  2017نفس التوجه في تحيين التقديرات 

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ة إنجـــاز الخطــــ : 1.1.0.6المؤشـــر نســـ
 70 60 100 100 100 82.6 29  % المخصصة لالنتداب في اآلجال

ة انجـــاز الخطــــ : 2.1.0.6المؤشـــر نســـ
ة في اآلجال  60 50 40 20 0 0 20.5 % المخّصصة للترق

ة : 3.1.0.6المؤشـــر انجـــاز مخطــــ نســــ
ة ن السنو لفائدة أعوان وزارة المال  96.7 96.7 96.7 92.1 74.54 42.66 76.7 %  التكو
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ورة تدارك التأخير ال عنوان سنة المذ ة   2016حاصل في إنجاز الخط المخصصة للترق
عنوان سنة  ة  ا على إنجاز الخط المخصصة للترق أثر سل لذلك تّمت  2017وهو ما س

النقصان من  ة اإلنجاز    .%0إلى  %30مراجعة نس
    ما يخص المؤشر الثا ة انجاز والمتعل ب لثأما ف ن لفائدة أعوان وزارة نس مخط التكو

ع  ن بجم ة على تأمين سير منظومة التكو ة للمال زت جهود المدرسة الوطن ة، فقد تر المال
ن تبلور ذلك من خالل إنجازها لمخط التكو وناتها و ة  وقد تم إعتماد. م مة  %96.7نس ق

ة لسنة  ة المتوقف تنفيذها  2019مرتق ة والمشتر ار لكل األشطة الخصوص عين اإلعت أخذا 
                                                                                          .رسة دون سواهاعلى المد

ة :  2.0.6الهدف  مة النفقات العموم   ترشيد حو
م الهدف ة"يندرج هدف  :تقد مة النفقات العموم اد " ترشيد حو يز م اسة تر ضمن س

ة الوزارة  مة الرشيدة في التصرف في ميزان ار مجموعة والذ الحو عين االعت أخذ 
ل اإلدار  المح الداخلي والخارجي لله ات والعوامل الخاصة    .المعط

ة ولتحقي الهدف ور تم تحديد المؤشرات التال   : المذ
ض االعتمادات،  -1  آجال فتح وٕاحالة وتفو
ة،أجا -2  ل تنفيذ الشراءات خارج إطار الصفقات العموم
 آجال خالص المزودين ومسد الخدمات، -3
ات المبرمجة -4 ة تنفيذ دراسة وانجاز مشارع البنا  .نس

مة التصرف في  :مرجع الهدف م نجاعة اإلدارة وحو يتنزل هذا الهدف في إطار تدع
ة  .النفقات العموم

 :مبررات اعتماد المؤشرات 
ض االعتماداتآجال فتح و  :6 .1.2.0المؤشر   :ٕاحالة أو تفو

ة جال فتح وٕاحالة و آ  ض االعتمادات هي حلقة هامة في مسار التصرف في الميزان تفو
ساهم في بلوغ أهداف القدرة على  ات مصالح الوزارة في اآلجال  خاصة أن تحقي حاج

ة الدولة من جهة جهة و األداء من  ام التصرف في ميزان   .أخر ٕاح
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ة اآلجال و  تأثيرها على التصرف في اإلعتمادات، تم اعتماد مؤشر آجال فتح ونظرا لألهم
م الوزارة في اآلجال المتعلقة بتنفيذ ٕاحالة و و  عة مد تح متا ام  ض االعتمادات للق تفو

قا ة المحددة مس اساتها العموم ة أ آجال تحقي س عدم تعطيل سير العمل اإلدار و  الميزان
عة للوزارةلم   .ختلف المصالح التا

ةفي هذا اإلطار تم اعتماد ثالث  ور ترتكز  مؤشرات فرع ل جوانب المؤشر المذ لإللمام 
ن من ض االعتمادات في آجال معقولة فتح وٕاحالة و أساسا على اإلجراءات المعتمدة للتم تفو

اسات المرسومة من قبل الوزارة ن من تنفيذ عاد للس   .تم
ة الثالث في ما يليتتمثل المو    :ؤشرات الفرع
  
 آجال دراسة المطالب:1المؤشر الفرعي  .1

ة للوزارة لدراسة  ة و الماد ة من قبل مصالح التصرف في الشؤون المال هي اآلجال المستوج
ة الدولة  مطالب آمر الصرف قبل إحالتها على أنظار الهيئة العامة للتصرف في ميزان

ة  فتحاإلعتم ان   .اداتللنظر في إم
 آجال فتح االعتمادات: 2المؤشر الفرعي .2

ة الستكمال إجراءات فتح االعتمادات من قبل الهيئة  العامة للتصرف هي اآلجال المستوج
ة الدولة   .في ميزان

النظر لألهداف المنشودة و تحقي تطور في  لة نوعا ما  والمالح أن هذه اآلجال تعتبر طو
  .الصرفالقدرة على األداء آلمر 

ض االعتمادات: 3المؤشر الفرعي.3  آجال إحالة أو تفو
ة الدولةو إصدار قرارات فتح  عد فتح اإلعتمادات من طرف الهيئة العامة للتصرف في ميزان

ض أو إحالة اإلعتمادات لفائدة آمر الصرف   .اإلعتمادات  يتم تفو
ض االعتمادات و  ص آجال إحالة أو تفو على هذا األساس تسعى مصالح الوزارة لمزد تقل

اسات العامة لما لها من  ل ومن ثمة تنفيذ المشارع والس المؤشر  م  اس على التح انع
ة على األداءو    .تحقي قدرة عال
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ة اندرج في مسارو   فتح و إحالة أو أخيرا تجدر اإلشارة إلى أن اعتماد هذه المؤشرات الفرع
ض اإلعتمادات حسب المتدخلين و ت عهدتهمفو برز هذا المؤشر و  .اإلجراءات المنوطة 

ات فتح اإلعتمادات م مد قدرة  اإلدارة  تطّور دراسة طل والتصرف  فيها  في اآلجال وتقي
ة اكل المعنّة وتوفير ما يلزمها من اعتمادات الستمرارة ال على االستجا ات اله مرف لحاج

  .العمومي وعدم تعطيل سير العمل اإلدار 
  

ة  آجال: 2.2.0.6المؤشر ةتنفيذ الشراءات العموم   :خارج الصفقات العموم
امل مسار إنجاز الصفقات إن العمل على تعديل اآلجال المستوج ة في 

اشر في تحسين أداء اإلدارة فلقد تم اعتماد مؤشر آجال تنفيذ و  ل م ش ساهم  االستشارات 
اكل المختلفة  ات اله ة مصالح اإلدارة  لطل عة مد سرعة استجا ة لمتا الشراءات العموم
راسات الشرو وصوال إلى  ة الشراء انطالقا من إعداد  ارا لطول مسار إنجاز عمل اعت

ة االستالم   .عمل
ن من تحديد مجال اعتماد المؤشر بدقة تم استثناء المسار المتعل و  حتى نتم

ة عدد الصفقات ا ام األمر المنظم للصفقات العموم ة الذ يخضع لألح  1039لعموم
المتدخلين حيث تخضع الصفقات ختالف اإلجرائي من حيث اآلجال و لال 2014لسنة 

ة لمتدخلين إضافيين  ة (العموم ة لجان مراق ة للبت في و ) الصفقات العموم آجال إضاف
م، ة  من حيث ما تختلف الصفقات ال محاضر الفتح والتقي ة عن الشراءات العموم عموم

ة  ة خالل السنة الواحدة عادة أرعة صفقات عموم الحجم فال يتجاوز عدد الصفقات العموم
عة للوزارة   .تا

ة مراحل مسار الشراءات حتى و  ق ر المؤشر تم إدراج اآلجال المتعلقة ب في إطار تطو
ة و على األداء في مجال الشراءات يتسنى تحسين القدرة  ذلك من خالل ثالث مؤشرات فرع

  :تتمثل في ما يلي
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راسات الشروآ.1  :جال إعداد 
ام الفاصلة بين تارخ االنطالق في إعداد تتمثآل راسات الشرو في األ جال إعداد 

ختم الصفقات وتارخ المصادقة على سات الشرو من قبل مصلحة برمجة وٕاعداد و را
  .المختصةراس الشرو من قبل اللجنة 

راو  ص في آجال إعداد  سات الشرو من قبل سعى هذا المؤشر الفرعي إلى التقل
راس الشرومصلحة برمجة وٕاعداد وختم الصفقات و    .مصادقة اللجنة المختصة على 

  
م الفني والمالي .2  :آجال التقي

م الفني و  ة الفاصلة بين تارخ فتح العروض وتارخ تتمثل آجال التقي المالي في المدة الزمن
ة لرأيها للمشتر العمومي من خالل  إبداء لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات العموم

م العروض  .  إعداد محضر تقي
ص في م العروض سعى هذا المؤشر إلى التقل ٕابداء لجنة الشراءات خارج و  آجال تقي

ة لرأيها للمشتر العموميإطار الصفقات الع   .موم
 :آجال االستالم الوقتي .3

التز  ة الفاصلة بين إصدار اإلذن  ود من قبل تتمثل آجال االستالم الوقتي في المدة الزمن
محضر االستالم الوقتيمصلحة تنفيذ الصفقات و    .انجاز الشراءات والتارخ المضمن 

ص في سعى هذا المؤشر إلى التقل ص و آجال االستالم  و التقل معينة ض آجال وذلك 
ة االقتناءات و    .الشراءات المنجزةل حسب خاص
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  :مسد الخدماتآجال خالص المزودين و  3.2.0.6المؤشر
ص آجال خالص المزودين مسد الخدمات الذين قاموا بإيداع و  يهدف هذا المؤشر إلى تقل

قا لإلجراءات الجار بها العمل   .مستنداتهم ط
ار أن و  آمر الصرف  مسار خالص المزودين يتميز بوجود متدخلين أساسين وهمااعت
ة(المحاسب العموميو ) المرحلة اإلدارة( عنى)المرحلة المحاسب المّدة  ، فهذا المؤشر 

ة الستكمال المرحلة اإلدارة في ة و  المستوج   .يوما 30المحددة بـ خالص النفقات العموم
ة  وتجدر اإلشارة أن هذا المؤشر يهتم ة المندرجة في إطار الرقا بخالص النفقات العموم

ة  ة لتأشيرة مراقب المصارف العموم قع احتساب اآلجال المستوج التالي ال  المعدلة 
ة المعدلة ما يهتم هذا المؤشر . بخصوص اقتراحات التعهد الصادرة خارج إطار الرقا

انجاز تتطلب إصدار مسب لإلذن  ٕاسداء خدماتو  إقتناءات بخالص النفقات المتعلقة 
  . التزود

ةو  ة النفقات العموم اس نجاعة اإلدارة في تأد جودة تحسين و  هدف هذا المؤشر إلى ق
م ثقة المزودين و  ة اإلدارة من خالل حرصها على خدماتها وتدع مزد الخدمات في مصداق

المواد و (خل توازن بين تحقي المصلحة العامة   استمرارة المرف وتحقي الخدماتالتزود 
ة في آجال وضمان ح المزودين و  )العام مسد الخدمات في خالص مستحقاتهم المال

  .معقولة
  

ة تنفيذ    4.2.0.6المؤشر البناءات ) دراسة وأشغال(نس ع المتعلقة    :المشار
عة تنفيذ دراسة و  تقوم اإلدارة العامة متا ات  عة ة أشغال مشارع البناءات المبرمجللبنا التا

ة خاصة و  ان لوزارة المال أن هذه األجال قد شهدت تأخيرا في آجال إنجاز لمشارع سواء 
القوانين الخاصة  ه  ما هو منصوص عل المقارنة  ذلك على مستو الدراسة أو األشغال 

ة ات المدن ة فإن أكثر من . البنا الميزان الرجوع إلى االعتمادات المخصصة  من  %80و
ة لمشارعا غة جهو   .البناءات ذات ص
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س مد تحقي هدف مة النفقات العموم" يتم ق ة "ةترشيد حو  :عن طر المؤشرات التال

 
افحة الفساد : 3.0.6 الهدف ة العاّمة للمالّة في مجال م م مساهمة هيئة الّرقا تدع

ر نجاعة  وغسل األموال   .التصرف العموميوتطو
  

م الهدف -  :تقد
ات مختلف المصالح والجماعات  ة تصّرف وحسا مراق ة العاّمة للمالّة  تقوم هيئة الرقا
ة  ات والمجامع المهن ة والجمع ة أو ذات المساهمة العموم والمؤّسسات والمنشآت العموم

اكل األخر التي تن زة والتعاونّات واله ة المر ات التعاون اشرة أو غير والشر صفة م تفع 
مساعدة أو دعم من الّدولة أو الجماعات المحلّة اشرة    .م

ب  65وتتولى الهيئة سنوّا، إنجاز أكثر من  ن تبو م ات، و ة وتدقي حسا مهّمة مراق
اكل على النحو التالي عة المصالح واله ة حسب طب   :مهمات الّرقا

اكل - ة، أو ه  تعمل تحت إشرافها، مهمات تخص مصالح وزارة المال
ة إدارة أوغير إدارة، - ة ومؤسسات عموم حث تخص منشآت عموم  مهمات تفقد و
- ، اكل أخر حث تخص عدة إدارات وه م و  مهمات تفقد وتقي

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

آجال فتح :1.2.0.6المؤشر  
ض في االعتمادات   9 9 10 11 11.5 17 15 يوم  وٕاحالة أو تفو

آجال تنفيذ :2.2.0.6المؤشر
ة خارج الصفقات  60 60  70 80  85 -  -  يوم  الشراءات العموم

آجال خالص  : 3.2.0.6المؤشر
 20 22 25 30 - - - يوم المزودين و مسد الخدمات

ة تنفيذ  4.2.0.6المؤشر نس
المشارع المتعلقة )دراسة وأشغال (

    البناءات
%  -  -  - 80 80 90 90 



 

  2019 داء لمهمة المالية لسنةالمشروع  السنوي لأل 122
 

 
 

ة - موارد خارج ات مشارع ممولة   .مهمات تدقي حسا
  

م إلى إعداد تقارر تتضّمن جملة من المالح ة والّتقي ظات والنقائص وتفضي مهمات الّرقا
ال،  ها مستق ة لتدار اكل المعن ستدعي مزد حرص المصالح واله التي تم تسجيلها، مما 

ة ام إنجاز البرامج والمشارع العموم ة المخّصصة  قصد إح واإلستعمال األمثل للموارد المال
  . لها
التنسي مو  قا للبرنامج السنو الذ تعّده الهيئة  ة ط ا تنجز مهّمات المراق ع الهيئة العل

ن  م ة، و المال ّلف  ه من طرف الوزر الم عد المصادقة عل ة وذلك  ة اإلدارة والمال للرقا
 ّ البرنامج السنو ة غير مدرجة  مهمات مراق أذن عند االقتضاء  ة أن  المال ّلف  . للوزر الم

قا للمعايير الّدولّة للمراجعة    .والّتدقيوتحرص الهيئة على إنجاز مهّماتها ط
  

ات ا لمالءمة هدفها مع مقتض ة لوزارة المالّة الّتوجهات وسع افحة  اإلستراتيج م المتعلقة 
ر نجاعة التصرف العمومي  هدف جديد الهيئة إعتماد  ، توّلتالفساد وغسل األموال وتطو

س األداءل األول مؤّشرالوتغيير  ة إنجاز البرنامج السنو لتدخل  ق الهيئة المتعل بنس
ة الهيئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو  ة إستجا والمؤشر الثاني المتعل بنس

عتبران مؤشر أنشطة الدولة خارج إطار البرنامج السنو حيث   .مسؤولين آخرن 
ة  قدو   ات المشارع تّمت المحافظة على المؤّشر المتعّل بنس ة لتدقي حسا التقارر النهائ

ة المرسلة إلى الممّول األجنبي في اآلجال المنصوص عليها في الممو  موارد خارج لة 
ات القروض ات إتفاق ا من الهيئة إلحترام تعّهداتها واله ، نظرا لخصوصّة هذا المؤّشر، وسع

  . الدولّة
  

م بهدف جديد و  ض الهدف القد ه تم تعو ة العاّمة  يتمّثل فيعل م مساهمة هيئة الّرقا تدع
ر نجاعة التصرف العمومي افحة الفساد وغسل األموال وتطو   .للمالّة في مجال م

س األداء المقترحة، فهي تتمّثل في   :أّما مؤّشرات ق
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افحة الفساد وغسل األموال  - م ة المنجزة التي تتضّمن محاور تتعّل  ة مهّمات الرقا نس
 .2والمهّمات المتعّلقة بتدقي القدرة على األداء

ة   - ة المرسلة إلى نس موارد خارج ات المشارع الممولة  ة لتدقي حسا التقارر النهائ
ات القروض ات الممّول األجنبي في اآلجال المنصوص عليها في إتفاق   .واله

اب ما يلي إعتماد وتتمّثل أس س األداء ف ور ومؤّشرات ق   :الهدف المذ
 ة الّتعاون والّشراكة المبرمة افحة  تفعيل إّتفاق ة لم ة والهيئة الوطن بين وزارة المال

افحة  مة الرشيدة وم ة للحو ة الوطن ات اإلستراتيج الفساد في إطار تنفيذ مقتض
ة الّتعاون الّدولي  ذلك إتفاق ة، و م النزاهة وٕارساء قواعد الشفاف الفساد وتعزز ق

افحة الفساد  ي لم اد OLAFالموّقعة مع الّديوان األورو ل المعلومات بخصوص ت
ة في مجال مقاومة الفساد م المساعدة الفن ر الكفاءات وتقد ات وتطو  .والمعط

  ات الفصل ة الذ  األساسي القانون  من مشروع 69تطبي مقتض الجديد للميزان
م وثائ  عملّات فحص وتقي ام  الق ة اإلدارة والمالّة  اكل الرقا ينّص على تكليف ه

 . األداء على القدرة
 ة برنامج دعم اإلنطالقة ات إّتفاق  Programme d’Appui à)الخامس إحترام مقتض

la Relance V)  ي والذ ينّص على تعّهد الدولة الممّول مع اإلّتحاد األورو
عض البرامج على مستو  مهمات تدقي القدرة على األداء ل ام  الق التونسّة 

 .الوزارات
 

يتنّزل هذا الهدف في إطار تنفيذ التوّجه اإلستراتيجي لمهّمة المالّة : مرجع الهدف -
مةالمتعّل  م الحو ة ومقاومة الفساد بتدع  .ونجاعة التصرف في األموال العموم

 
   :مبّررات إعتماد المؤّشرات-

م ن الهيئة من تقي ورة الّتي تمّ   :في هذا اإلطار، تّم إعتماد المؤّشرات المذ
ة المتعلقة   2 -                                                  س واحد يجمع بين مهمات الرقا افحة الفساد وغسل األموال تم إقتراح المحافظة على مؤّشر ق م

ع  وذلك تدقي القدرة على األداءو  ن إعتماد تفر م س األداء علما أّنه  ان من مؤشرات ق بهدف الحّد قدر اإلم
ر السنو لألداء  .المؤشر عند إعداد التقر
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افحة الفساد وغسل األموال وتدقي إطار القدرة على  إنجاز مهّمات - م متعّلقة 
 الّسنو لتدّخل الهيئة، ضمن البرنامج األداء

مد احترام الهيئة لتعّهداتها الدولّة بخصوص آجال إرسال التقارر النهائّة لتدقي  -
ات  موارد خارجّة المنصوص عليها ضمن إتفاق ات المشارع الممّولة  حسا

اتالقرو   .ض واله

 
ةتعهداتها الدولّة إزاء الممولين األجانب من خالل إعطاء األولوّة خالل  تسعى الهيئة الحترام موارد خارج ات المشارع الممولة    .شهر ما وجوان لمهمات تدقي حسا

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  

س أداء الهدف   تقديرات  2018  إنجازات  الوحدة  مؤّشرات ق
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

ة المنجزة التي :1.3.0.6المؤّشر  ة مهّمات الرقا نس
افحة الفساد وغسل األموال تتضّمن محاور  م تتعّل 

  .والمهمّات المتعّلقة بتدقي القدرة على األداء
ة  نس
  %25  %20 %15  - - - -  مائوّة

ة لتدقي : 3.3.0.6المؤّشر  ر النهائ ة التقار نس
ة المرسلة إلى  موارد خارج ع الممولة  ات المشار حسا
الممول األجنبي في اآلجال المنصوص عليها في 

ات القروض  اتوإتفاق   اله

ة  نس
   45,71%  67,5 %  مائوّة

54,76% % 80  % 80  %80 % 80  
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م أنشطة البرنامج -2-2   :تقد
 اس مالي  :أنشطة ذات انع

  تقديرات  المؤشرات  األهداف
 اإلعتمادات األنشطة  2019

  
  
  

: 1.0.6الهدف
تحسين 

التصّرف في 
الموارد 
ة شّر   ال

ة إنجاز  :المؤشر نس
الخط المخصصة 
 لإلنتداب في اآلجال

المناظرات  -   100 تأجير اللجان الخاصة 
ة لالنتداب   الخارج

  ألف دينار 30
  

ة انجاز  :المؤشر نس
الخط المخّصصة 

ة في اآلجال  للترق
المناظرات -   10  تأجير اللجان الخاصة 

ة ة للترق   ألف دينار30  الداخل

  
ة انجاز  :المؤشر نس

ن   مخط  التكو
لصالح أعوان وزارة 

ة  المال
87.7  

ع في قاعات التدرس وذلك  -   الترف
ع في مساحة المدرسة    عبر التوس

المعدات الالزمة  -  د المدرسة  تزو
لتأثيث المدرسة وحسن قبول 

  المتكونين
ن   -  ات التكو ع في عدد ملتق   الترف

100000.000  
  

500.000  
  
  

140000.000  
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 اس مالي  : أنشطة دون انع
  تقديرات  المؤشرات  األهداف

 األنشطة  2019
: 1.0.6الهدف 

تحسين التصّرف 
ة شّر   في الموارد ال

 :1.1.0.6المؤشر
ة إنجاز الخط  نس

المخصصة لإلنتداب في 
 اآلجال

100  
التصرف مزد  - ن التعبير عنه  م يز مقومات التصرف التقدير أو ما  تر

ات   التقدير لالنتدا
ة االنتداب -   مزد التنسي مع األطراف المتداخلة في عمل
فرز  - ام  ة الحديثة قصد الق ة والمنظومات اإلعالم إعتماد األساليب اإلعالم

 . الملفات لما يوّفره ذلك من رح للوقت
النتائج(آجال مضبوطة للجان المناظرة تحديد  - ) لجنة الفرز ولجنة التصرح 

عهدتها األعمال المنوطة  ام   .للق
النتائج إلى التثبت واإلمضاء على محضر  - التصرح  ة  دعوة اللجان المعن

النتائج 10جلسة المناظرة في أجل ال يتعد  ام من تارخ توصلهم   .أ
النتائج يج - ات للناجحين وذلك إّان التصرح  ب العمل على إرسال البرق

الوثائ اإلدارة الالزمة وذلك في أجل ال يتعد  يوما من  15قصد موافاتنا 
ة   .تارخ تسّلم البرق

 :2.1.0.6المؤشر
ة  نجاز الخط إنس

ة في  المخّصصة للترق
 اآلجال

ة -  30 فة العموم ة والوظ اكل اإلدارة العامة للمصالح المشتر التنسي مع ه
ة تتضمن تارخ فتح المناظرة وتارخ  ة المعن لض برنامج عمل السنة المال

 . غل سجل الترشحات وتارخ اإلعالن عن النتائج
ام األمر عدد  - أح  2016مارس  11المؤرخ في  2016لسنة  300العمل 

ة والذ والمتعل بتف ومة إلى وزر المال س الح ات رئ عض صالح ض  و
نص على أن إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان االمتحان الخاصة 

ة  ة للترق ة واالمتحانات المهن   المناظرات الداخل
 :3.1.0.6المؤشر  

ة  نجاز مخط  إنس
ن  ل أعوان  فائدةالتكو

ة  وزارة المال

ن لحسن تنفيذ برنامج  -    83.5 التكو ة  اكل المعن مزد التنسي مع مختلف اله
ن في اآلجال   التكو

: 2.0.6الهدف 
مة النفقات  ترشيد حو

ة      العموم
: 1.2.0.6المؤشر

فتح وٕاحالة أو  آجال
ض االعتمادات   تفو

 

إعداد دليل إجراءات يتضمن مختلف اإلجراءات والمسارات الخاصة  -  
بالتصرف في اإلعتمادات ابتداء من تاريخ طلب فتح وتفويض أو إحالة 
اإلعتمادات إلى تاريخ تفويضها أو تحويلها ومن قبل لجنة مشتركة تضم 
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الهيئة المعدات وأطراف من اإلدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات و
امة للتصرف في ميزانية الدولة وذلك بتحديد مختلف اإلخالالت أو الع

التعطيالت التي يمكن أن تطرأ على إحدى المسارات وتكون سبب في تأخير 
  . االستجابة للطلبات الصادرة في الغرض

  
: 2.2.0.6المؤشر

آجال تنفيذ الشراءات 
ة خارج إطار  العموم

ة   الصفقات العموم

  
  

ة  - ي م تر ما تدع فاءات  ة  لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات العموم
ة القارة للجنة ليتم التسرع في إعداد التقارر المتعلقة  الكتا تم تكليف إطار 

 ل شراء عمومي،
المصادقة على  - ة  تكليف لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات العموم

ة في إطار منافسة نزهة،  راسات الشرو لضمان مشار
راسات الشرو على مدة معقولة إليداع العروض وإلتمام  - ص ضمن  التنص

ة االستالم الوقتي   .عمل
: 3.2.0.6المؤشر

آجال خالص المزودين 
 ومسد الخدمات

م مصلحة خالص النفقات بإطار من الصنف الفرعي  -   لمزد ' 2أ'تدع
التالي التسرع في  م في حجم الملفات الواردة على المصلحة  انجاز التح

ولة للمصلحة و  اشر في آجال خالص  المهام المو ل م ش التي تأثر 
 .المزودين ومسد الخدمات

اق األخط - ة الست ة الداخل ة خالص إرساء منظومة الرقا ار التي تهدد عمل
اإليجابي  عمل على تفاد التنازع السلبي أوالومسد الخدمات و  المزودين

ة الخالص ونة لعمل عض المهام الم   .ل
   :4.2.0.6المؤشر 

ة تنفيذ  دراسة (نس
ع ) وأشغال المشار

البناءات   المتعلقة 

أشغال المشارع زنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وٕانجاز و إعداد ر  -  
ة ة وزارة  المال ميزان   .المبرمجة 

ة  - إعداد برنامج االجتماعات المزمع عقدها من طرف المصالح الجهو
ة للتجهيز للدراسة أو الجتماعات الحظيرة  اإلدارات الجهو للتجهيز سواء 

األشغال    الخاصة 
ل مشروع - قبل برمجته  توفير الوثائ العقارة واإلدارة الضرورة الخاصة 

عطل إنجاز المشروع ن أن  م ا لكل ما  ة، تفاد   . الميزان
ير و  - ة للمشارع المعطلة إلى إعداد مراسالت تذ النس عقد اجتماعات 

صفة دورة   .مختلف الوالة  وذلك 
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  : 3.0.6 الهدف
م مساهمة هيئة  تدع
ة العاّمة للمالّة  الّرقا

افحة  في مجال م
 الفساد وغسل األموال

ر نجاعة  وتطو
  .التصرف العمومي

 
: 1.3.0.6المؤّشر

ة  ة مهّمات الرقا نس
المنجزة التي تتضّمن 

افحة  م محاور تتعّل 
الفساد وغسل األموال 

والمهّمات المتعّلقة 
بتدقي القدرة على 

 األداء
 

إعتماد منهجّة التدقي حسب المخاطر لتحديد مجاالت نشا المؤسسات  - 15%
ن أن تتضّمن شبهات فساد وأو غسل أموال م ة التي  الرقا ة   . المعن

ص  - افحة الفساد بخصوص تشخ ة لم التنسي مع مصالح الهيئة الوطن
ن أن تتضّمن شبهات فساد وأو غسل أموال م  .المهمات التي 

افحة الفساد وغسل برمجة دورات تكو - ات م أل نّة خصوصّة تتعّل 
 األموال

 .الضغ على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد التقارر الخاصة بها -
محور قاّر ضمن برنامج تدّخل الهيئة   .إدراج مهمات تدقي القدرة على األداء 

:  2.3.0.6المؤّشر
ة  ر النهائ ة التقار نس

ات  لتدقي حسا
ع الممولة  المشار

ة المرسلة  موارد خارج
إلى الممولين األجانب 
في اآلجال المنصوص 

ات  عليها في إتفاق
ات القروض  واله

ة إلى الوزارات  -  80% اتيب رسم ل سنة م مواصلة إرسال في شهر جانفي من 
ه القوائم  المشرفة على التصرف في المشارع إلستحثاثها على إعداد وتوج

قة في أجل  ة للسنة السا   .محددالمال
ات المشروع  - ان نفس الفر الذ تولى تدقي حسا تكليف قدر اإلم

ة وذلك  عنوان السنة الموال ة إلنجاز مهمة التدقي  عنوان السنة المنقض
م في اآلجال  . ضمانا لإلستمرارة والنجاعة والتح
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 :نـفـقـات البرنامج  .3
ة البرنامج  3-1   :ميزان
  

ادة والمساندة   تطور إعتمادات برنامج الق
  أد:الوحدة

 بيــــــــــــان البرنامج

 نسبة التطّور تقديرات قانون المالية إنجازات
2017 2018 2019 2018-2019 

  -1 
 اعتمادات التعهد

 ( (%النسبة  المبلغ اعتمادات الدفع
    -2 )2(-)1( 

)2(- )1 /(
)1( 

          
 %10 3009 33373 33373 30364 19715 نفقات التصّرف: العنوان األول

 %14 3016 24161 24161 21145 15740 التأجير العمومي
 %3 97 3337 3337 3240 3180 وسائل المصالح
 %2- 104- 5875 5875 5979 795 التدخل العمومي

 %0 0 62500 62500 62500 81231 نفقات التنمية: العنوان الثاني
 %0 0 500 500 500 2731 االستثمارات المباشرة

             على الموارد العامة للميزانية
على موارد القروض الخارجية 

             الموظفة
 %0 0 62000 62000 62000 78500 التمويل العمومي

             العامة للميزانيةعلى الموارد 
 %3 3009 95873 95873 92864 100946 مجموع البرنامج

ة *   ة للمؤسسات العموم ار الموارد الّذات   .دون اعت
ادة والمساندة من خالل   حسب مايبينه الجدول التالي تم تقدير تطور إعتمادات برنامج الق

ة ) التصرفنفقات (  العنوان األولتقدير تطور نفقات  وتطور تقديرات نفقات  %9.4بنس
ة( العنوان الثاني ة  ) نفقات التنم   - %.72.4بنس
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فسر تطور تقديرات نفقات   من خالل تطور نفقات) نفقات التصرف(  العنوان األولو
  :وذلك من خالل لتأجير العموميا
ائي المعتمد خالل سنتي   - ة االعتماد الج الزادة في األجور  2017- 2016تسو

أكثر من  ادة والمساندة، 1.083,938والتي قدرت  ة لبرنامج الق النس  دينار 
ات في الرتب لسنتي -  .دينار 3.814,723مبلغ   2018و 2017تعديل الترق
االعتماد على مقتض - ة واالستخالص  ات قرار ض المنحة لسنة تعديل منحة المراق

2017. 
ات قرار ض المنحة لسنة  - االعتماد على مقتض عة  تعديل منحة التنسي والمتا

2017. 
ات سنة  - قا لمنشور رئاسة  739,364والتي بلغت  2018تقديرات انتدا دينار ط

ن اشر عن طر مدارس التكو االنتداب الم ومة والمتعل   .الح
 :وسائل المصالح

ات المنشور عدد تم تط - المتعل  2018أفرل  16بتارخ  2018لسنة  14بي مقتض
ة الدولة لسنة  ة تطور بـ  2018بإعداد مشروع ميزان د على عدم تجاوز نس  %3الذ يؤ

ة النفقات المنجرة  ص هذه الزادة أساسا لخالص المتخلدات وتغط تم تخص حد أقصى و
ات جديدة ات توسعة أو إحداث ة تطور بـ . عن عمل   .%2.6التالي تم تقدير نس

 :لتدخل العموميا
ة تقدير التدخل العمومي انخفاضا بـ  فسر بـ %3.4شهدت نس  :وذلك 

ائي للمغرب العري  - ي والج ل االقتصاد الجمر تراجع المنحة المخولة لمعهد تمو
ة  سنة  %17بنس عود إلى انخفاض عدد المتكونين من  2018مقارنة  متكون  20وذلك 

ة لسنة   .حسب المعاهدة 2019متكون سنة  15إلى  2018صفة استثنائ
ة للمغرب العري وذلك لعدم تكفل  - ل التنم عدم رصد المنحة المخصصة لمعهد تمو

أ متكون  ة   . وزارة المال
ل اعتمادات المنحة المخصصة - ل الصغير من القسم  تم تحو ة التمو لسلطة رقا

ل العمومي التمو ع المتعل  التدخل العمومي إلى القسم السا  .الثالث المتعل 
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  :من خالل انخفاض نفقات) 
ألف  220والبرامج الجديدة وذلك من 

ة   .%109أ بنس
مبلغ  ألف دينار التي  735تم إدراج إعتمادات الدفع المخصصة القتناء وسائل النقل 

ة والتجهيزات  اإلدارة العامة للشؤون المال
عتبر مبلغا منخفضا  ألف دينار الذ 

عنوان سنة  ل العمومي  االعتمادات المخصصة لقسم التمو  .2018مقارنة 
ة وستتطور  ست نهائ ل العمومي ل وتجدر المالحظة أن هذا التقدير المتعل بنفقات التمو

عة النفقة 2019   حسب طب

  
:  العنوان الثاني
نفقات التنمية

%

  2019 داء لمهمة المالية لسنة

فسر تطور تقديرات نفقات  ة:( العنوان الثانيما  ) نفقات التنم
اشرة  :الستثمارات الم

والبرامج الجديدة وذلك من  ارتفاع في اعتمادات الدفع المخصصة للمشارع
ة  2019ألف دينار سنة  460إلى  أ بنس

مبلغ  تم إدراج إعتمادات الدفع المخصصة القتناء وسائل النقل 
عنوان سنة   . 2018لم يتم رصدها 

 
ات الواردة على  ار مجموع الطل ة والتجهيزات تم اعت اإلدارة العامة للشؤون المال

مبلغ جملي قدره  عتبر مبلغا منخفضا 15.920والمعدات والتي قدرت  ألف دينار الذ 
عنوان سنة  ل العمومي  االعتمادات المخصصة لقسم التمو مقارنة 

ة وستتطور  ست نهائ ل العمومي ل وتجدر المالحظة أن هذا التقدير المتعل بنفقات التمو
ة لسنة    .2019إلى حدود صدور قانون المال

ادة والمساندة لسنة  ة برنامج الق ع مشروع ميزان 2019وز
  )الدفع إ(

:  العنوان األول
نفقات التصّرف

33%

العنوان الثاني
نفقات التنمية

67%

داء لمهمة المالية لسنةالمشروع  السنوي لأل
 

 

فسر تطور تقديرات نفقات  ما 
اشرةا الستثمارات الم
ارتفاع في اعتمادات الدفع المخصصة للمشارع -

إلى  2018دينار سنة 
مبلغ  - تم إدراج إعتمادات الدفع المخصصة القتناء وسائل النقل 

عنوان سنة  لم يتم رصدها 
ل العموميا  :لتمو
ات الواردة على  - ار مجموع الطل تم اعت

مبلغ جملي قدره  والمعدات والتي قدرت 
عنوان سنة  ل العمومي  االعتمادات المخصصة لقسم التمو مقارنة 

ة وستتطور   ست نهائ ل العمومي ل وتجدر المالحظة أن هذا التقدير المتعل بنفقات التمو
ة لسنة  إلى حدود صدور قانون المال

  
ادة والمساندة لسنة ت ة برنامج الق ع مشروع ميزان وز
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ادة والمساندة  2021-2019إطار النفقات متوس المد  -2.3   لبرنامج الق
ادة والمساندة للبرنامج بـ ـ 2019د لسنة .أ 95873قدرت نفقات برنامج الق د .أ 97634و

ـ 2020سنة  ة تطور ستقدر بـ 2021د لسنة .أ 99354و مقارنة  %3.6و %2أ بنس
  .على التوالي 2019سنة 

  أد:الوحدة 

 النفقات
 إنجازات

قانون 
ة  تقديرات المال

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 36888 35202 33473 30514 19745 18926 16532 نفقات التصرف

ة  36777 35097 33373 30364 19715 18891 16502 على موارد الميزان
 27187 25701 24161 21145 15740 14851 13494 التأجير العمومي
 3715 3521 3337 3240 3180 3130 2316 وسائل المصالح
 5875 5875 5875 5979 795 910 692 التدخل العمومي

نة                على موارد صنادي الخز
               التأجير العمومي
               وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة للمؤسسات  111 105 100 150 30 35 30 على الموارد الذات
               التأجير العمومي
 111 105 100 150 30 35 30 وسائل المصالح
               التدخل العمومي

ة  62577 62537 62500 62500 81231 34021 97190 نفقات التنم
ة  62577 65537 62500 62500 81231 34021 97190 على موارد الميزان

اشرة  577 537 500 500 2731 930 590 االستثمارات الم
ل العمومي  62000 62000 62000 62000 78500 33091 96600 التمو

ة الموظفة                على موارد القروض الخارج
اشرة                االستثمارات الم

نة                على موارد صنادي الخز
ة للمؤسسات                على الموارد الذات

ار  ة بدون اعت ة الميزان الموارد الذات
 99354 97634 95873 92864 100946 52912 113692 للمؤسسات

ة  ار الموارد الذات اعت ة  الميزان
 99465 97739 95973 93014 100976 52947 113722 للمؤسسات
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    طاقات الفاعلين العموميين



  
  
  
  
  
  

  
  طاقات الفاعلين العموميين المتدخلين

  في برنامج الديوانة
  



 
ة تونس للتجارة: 01طاقة عدد ة ش   شر

 

  .برنامج الديوانة. 1
I-ف   :التعر

سي 1- انات بين المتدخلين العموميين : النشا الرئ ات والب ادل اإللكتروني للمعط والخواص تأمين الت
ع المجاالت   .في جم

ة صنف: ترتيب المنشأة - 2   ".أ" منشأة عموم
سمبر  02تب تارخ  :مرجع اإلحداث - 3 تب األول 1999د ات الم اضة تسجيل عقود الشر ق مسجل 

  .239، خانة D، سلسلة 24مجلد  2000جانفي  5بتونس في 
م اإلدار والمالي - 4   : مرجع التنظ

ة، مجلة الشغل، قانون عدد القانون األساسي  والنصوص  1985أوت  5مؤرخ في  1985لسنة  78للشر
  المتممة والمنقحة له،

خ آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة -5    : المؤسسة/تار
2007-2008-2009.  
II - إطار القدرة على األداء:  

ة العامة -1  : اإلستراتيج
اك الموحد اإللكتروني  -  ة والنقل،إدارة الش ات التجارة الخارج  لعمل
عا لقرار المجلس األعلى للتصدير المنعقد بتارخ  -  ة النقل ت ع إجراءات التجارة الخارج رقمنة جم

 ،2018جانفي  04
ة -  ر إستعمال لفاتورة اإللكترون  .تطو

ات واألهداف2-    : أهم األولو
ضائع  اإلضافة إلى تأمين إستقرار ال ة والتصارح المفصلة  ة معالجة ملفات سندات التجارة الخارج نس

ان الحمولة طة بب الوس والرفع ومطالب وصل الخروج المرت ان الحمولة الجو  ومطالب اإلذن  و
ضاعة  ص بدخول ال م والترخ التسل حر وجدول الفوارق واإلذن  ان الحمولة ال واإلعالم بدخول السفينة و



الميناء، في حدود للم ة تونس للتجارة، تتمثل  %100يناء ووصل اإليداع  ة عبر ش صفة إلكترون
ة على المد القصير في ات الشر   :أولو

  ة ة إلجراءات التجارة الخارج ارة الوحيدة"النس  ":اإلض
م واآلداءات الديو "إدراج سينارو  -  ة إلغاء سندات اإللتزام المضمونة الدفع لخالص المعال ان

ة عند التورد قة"و" المستوج الحصول على عالمة المطا المعالجة من طرف " شهادات إقرار 
ارة الوحيدة، ة بر منظومة اإلض ة الصناع  المعهد الوطني للمواصفات والملك

ل المتدخلين من المعالجة  -  ن  قات الر التي من شأنها أن تم ة وتطب قات المهن تسو التطب
قات التي  انة وتحيين هذه التطب ة الجديدة، والعمل على ص ة لخدمات الوساطة الوثائق اإللكترون

ة والنقل لتواكب التطورات التكنول يزها لد مختلف المتدخلين في التجارة الخارج ة تم تر وج
غ جديدة لها، ر ص ات الجديدة لكل مهنة وذلك بتطو  والمتطل

  ضائع ة إلجراءات النقل الدولي لل ارة النقل"النس  ":إض
ان  -  ارة النقل المتعل بدخول السفينة ومعالجة ب م إستغالل اإلجراء األول إلض إستكمال تعم

م إستغالل ا ان الحمولة علة مستو ميناء رادس وذلك بإدراج وتعم لنسخة الجديدة لخدمة تعديل ب
ارة النقل، ة عبر منظومة إض عد إنتهاء اآلجال القانون  الحمولة 

ات -  عمل ان الحمولة الخاص  ارة النقل، إدراج ب  التصدير عبر منظومة إض
ل المواني التجارة لبنزرت وصفاقس وسوسة -  ارة النقل على  م إض  .تعم
 ة لمشروع الفاتورة اإللتكرون  :ةالنس
م إستغالل خدمة الفوترة من المصدر  -   إلى المشتر العمومي، émetteur)(تعم
ذلك  -  ة و ات التي إنخرطت في خدمة الفوترة اإللكترون إنطالق إستعمال المنظومة من قبل الشر

المنظومة، ا  ات التي تقدمت في أشغال اإلرت  الشر
 ة ة لمشروع الفاتورة اإللتكرون  :النس
ة لكل المنظومات قيد اإلستغالل وذلك من خالل -   :تحسين السالمة المعلومات

ذلك  وضع برنامج عمل لتالفي النقائص التي تم التطرق  ة و إليها في تقرر التدقي في السالمة المعلومات
نة والتي تم اإلتفاق عليها في نفس هذا اإلطار ار لكل مجاالت التحسين المم عين اإلعت   .األخذ 

عض التجهيزات الخاصة "  SIEM "و"  VMS"اء ووضع حيز اإلستغالل لمنظومتين جديدتين شر  و
سي " 2SWITCH"و" FIREWALL 2" السالمة  ة لمنصة الموقع الرئ وتجديد التجهيزات اإلعالم

انتها من طرف  اطي، والتي من المنتظر أن تنتهي ص لإلستغالل وٕاستبدال تجهيزات منصة الموقع اإلحت
سي لإلستغاللالمص ة لمنصة الموقع الرئ التجهيزات الحال   .نع، 

س األداء وأهم األنشطة - 3   :مؤشرات ق
اك الموحد، 2500   حرف ومتدخل عمومي منخر في منظومة الش



اك الموحد خالل سنة  3.8 ادله عبر الش   .2017مليون ملف تم ت
  
ة - 4    :اإلجراءات المصاح

س -  ن المشترن العموميين والوزارات ومصالح وزارة  تحس للتعامل مع منظومة  ذات العالقةوتكو
ة،الفاتورة اإل  لكترون

الفصل  -  ة لسنة  22تفعيل العمل  ة إستعمال 2016من قانون المال قضي بوجو الفاتورة  الذ 
النظر إلدارة المؤسسات الكبر في معامالتها مع المشترن  ات الراجعة  ة من قبل الشر اإللكترون

 العموميين،
ة من قبل أصناف أخر من المتعاملين اإلقتصاديين، -  م إستعمال الفاتورة اإللكترون  تعم
ة تونس للتجار  -  ة ش  ة،إستكمال إجراءات مشروع القانون األساسي ألعوان ر
ة حيث -  مي للشر ل التنظ ح ال يتالءم  إعداد مشروع منقح لله مي الحالي أص ل التنظ أن اله

ة الشر   .وحجم األعمال 
III - ة   :الميزان

 

م ة لسنة  تقد ة للسنة المال :2018عام لتقديرات ميزان  
ة التصرف -  : ميزان

ة التصرف التقديرة لسنة  مته  2018تبلغ ميزان نفقات أجور و 2.9منها م د  4.9ما ق م د  2م د 
 .نفقات تسيير

ة اإلستثمار - مته  2018تم تقدير اإلستثمارات لسنة : ميزان  :م د موزعة على النحو التالي 2.3ما ق
  اإلستثمار  

  10000  دراسات 
ة    1537500  )1(تجهيزات إعالم

قات ر وشراء تطب   645000  تطو
  135000  تجهيزات أخر 

  2327500  المجموع
  

األساس )1(  :وتخص 
لفة  -  سي   م د، 1.275تجديد منصة موقع اإلستغالل الرئ
لفة  -  ة   ألف دينار، 95تجديد تجهيزات السالمة المعلومات



ل اإلستثمارات ة : تمو اإلعتماد الكلي على الموارد المال ل اإلستثمارات المزمع تنفيذها  ل  سيتم تمو
ة   .للشر

   



  
  
  
  

  الفاعلين العموميين المتدخلين طاقات
ادة والمساندة   في برنامج الق

   



 
ة: 02طاقة عدد   ة لوزارة المال ز اإلعالم   مر

  
ف .1   :التعر

 سي ة:النشا الرئ ة لفائدة وزارة المال   .دراسة وٕانجاز واستغالل النظم المعلومات
 أصنف:ترتيب المنشأة  
 سمبر  31المؤرخ في  1981لسنة  100القانون عدد :مرجع اإلحداث  78الفصول من ( 1981د

  ).80الى 
 م اإلدار والمالي   .1982ما  17المؤرخ في  1982لسنة  799األمر عدد :مرجع التنظ
 خ آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة  :المؤسسة/تار
  

  :إطار القدرة على األداء .2
 ة العامة ة في ميدان :االستراتيج ة وزارة المال ة مسؤول على تنفيذ استراتيج ز اإلعالم مر

ا المعلومات ز على. تكنلوج سهر المر  :حيث 
 ،ر نظم المعلومات م وتطو  دراسة وتصم
  ،انات وتامين حسن استغاللها  التصرف في مراكز الب
 ات والتصرف في مختلف االجهزة ا ة لتراسل المعط ة المعلومات لموضوعة على إدارة الش

 ذمة المستعملين،
  م ة تقد عة للوزارةاإلحاطة التقن اكل التا   .لمختلف اله

 ات واألهداف  :أهم األولو
  ة وذلك في  مشروعمواصلة األعمال الخاصة ة العموم إرساء النظام المعلوماتي الجديد للمال

المخط الخماسي ة للدولةالمدرجة  ة إطار تنفيذ التوجهات االستراتيج  2020- 2016 للتنم
ة ة العموم ة للمال ل ة ومن بين التوجهات .واإلصالحات اله ة لوزارة االستراتيج ر  المال نذ

  :أساسا
 ر ة وتكرس النفقات منظومة تطو ة، الجديد األساسي القانون  العموم  للميزان
 ر ة المنظومة تطو ائ ة من مزد نحو الج ة وتد العدالة وتكرس الشفاف ائ مالج  الخدمات ع

 األداء، للمطالبين المسداة
 عد، عن مع المواطنين والمؤسسات والتعامل المفتوحة اإلدارة تمشي تكرس 



 ن متطور محاسبي نظام وضع حترم وصادقة سرعة الحصول على معلومة من م  و
ة المعايير ة، المحاسب  الدول

 ة، الخدمات االرتقاء  الديوان
 الخزنة، رصيد في النش التصرف 
 ة، بوزارة العمل رقمنة  المال
 ر ادل تطو  .األخر  االدارات مع المعلومات ت

  التصرف في الوثائ ومنظومة دعم تعصير وسائل العمل من خالل م المنظومة الخاصة  تعم
 .البرد اإللكتروني

  ة المتواصلالسهر ة من االختراقات وذلك  على سالمة النظم المعلومات ة المعلومات ة الش وحما
انات بتجهيزات ومنظومات جديدة ومتطورة ز الب  .بدعم مر

  ز، وذلك من خالل اقتناء ووضع العمل على الترشيد المستمر لإلجراءات اإلدارة داخل المر
  .حيز االستغالل لمنظومة مندمجة للتصرف

 س األداء وأهم األنشطة   مؤشرات ق
 ة  اإلجراءات المصاح
  

ة .3   :الميزان
 ة التصرف   ميزان

ز لسنة  ة التصرف للمر أ بنحو  أد 8651على تقديرات جملّة تساو  2018تم ض ميزان
ة تطور تساو    :حيث تبلغ تقديرات 2017مقارنة مع سنة  9.6 %نس

 أد،389: مشترات مخزونة وغير مخزونة 
 ة  أد،632: خدمات خارج
  ة  أد، 334:أخر خدمات خارج
 اء األعوان  أد، 7226: أع
 أد، 70:أداءات وضرائب 

 ة االستثمار  ميزان
ة التجهيز فقد بلغت تقديرات اإل منها  أد 5446ستثمارات للسنة الجارةأما بخصوص ميزان

مبلغ اإل التها  ة والتي قدرت تمو المنظومات اإلعالم أد  361مقابل أد5085ستثمارات الخاصة 
ز ستثماراتلإل المر   .الخاصة 



 
ة: 03دطاقة عد   ديوان مساكن أعوان المال

 

ادة والمساندة. 1   .برنامج الق
I- ف   :التعر

سي 1- عهاو  شراء أراضي: النشا الرئ ع لفائدة و  تهيئتها و ة للكراء أو الب ن اء س ناء مساكن أو إح
ة   .أعوان وزارة المال

  ".ج"ديوان صنف : ترتيب المنشأة - 2
فر  1998لسنة  19قانون عدد  :اإلحداث مرجع - 3   .1989مؤرخ في ف
م اإلدار والمالي - 4   : مرجع التنظ

م اإلدار و  1989مارس  15مؤرخ في  1989سنة ل 403األمر عدد  -  التنظ المالي و  المتعل 
  .للديوان

مي و  2012نوفمبر  27المؤرخ في  2012لسنة  3008األمر عدد  -  ل التنظ ض اله المتعل 
ة أعوانديوان مساكن ل   .المال

ة و والمتع 2013 جوان 12المؤرخ في  2051األمر عدد  -  ف شرو إسناد الخط الوظ اإلعفاء ل 
ة  . منها بديوان مساكن أعوان المال

خ آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة -5   2016- 2012: المؤسسة/تار
II- إطار القدرة على األداء:  

ة العامة -1  : اإلستراتيج
لفة البناء و  ينتمي الديوان لقطاع تنافسي يتميز بندرة األراضي المدن وارتفاع  أسعار اقتناء خاصة 

 .    المساكن الجاهزة
ا للمطالب و  ة تدرج ة مع االستجا ة العامة للديوان في مالئمة هذه الوضع ذلك تتمثل اإلستراتج

ة المتزايدة في مجال ا افة أعواناالجتماع ة لفائدة  ن على وجه الكراء أو الملك ة  لحصول على مس المال
ع أنحاء الجمهورةبدون استثناء و    . جم

ة إبتداءا من سنة    :التالي 2018وقد توجه الديوان إلى تفعيل هذه اإلستراتيج



، مع السعي : أوال - التقس ع  غة الب ص عها لفائدة أعوان الوزارة  إبتداءا من السنة إقتناء شق و
ع ناء مساكن عليها قصد الضغ على ثمن الب ورة إلى إقتناء أرض و  .المذ

ا - ة من موفى سنة  :ثان عها لفائدة أعوان الوزارة  2018بدا إقتناء أراضي لبناء مساكن عليها و
ات ز الطل اشرة من قبل الديوان أو بإرساء شراكة مع  وذلك حسب تمر ن وسيتم البناء إما م دواو

اعثين العقارين العموميين ن األخر أو ال مزد التوجه نحو  2019حيث ستتميز سنة . الس
عث ا فة ال التقس بتوفير قس جديد من المساكن  لألعوان وتفعيل وظ ع  لعقار ببناء الب

ت فيها لفائدتهم ة والتفو ن  .مجموعة س
ات واألهداف2-    : أهم األولو

ة من سنة نظرا إلى أن انطال انت بدا ة  تارخ أول اقتناء مساكن بتونس الكبر  ،2013قة الديوان الفعل
عاثه  : ن األهداف المرسومة هيإف ،منذ ان

 التقس : الهدف األول ع  ع المساكن لفائدة أعوان الوزارة عن طر الب    .اإلنطالق في ب
 ة في إطار شراكة عمل ع  إقتناء: الهدف الثاني ن اء س عها أو بناء أح أراضي وتهيئتها و

 .اعثين عموميين
س األداء وأهم األنشطة - 3    :مؤشرات ق

ة -   : المؤشرات الكم
حوصل عات، حيث   تتمثل في رقم المعامالت المنجز عن طر الكراء أو المنجز عن طر المب

ورن للفترة  ة( 2020-2016الجدول التالي تطور المؤشرن المذ ل ة موفى جو   ):إلى غا
  2016  2017  2018  

ة موفى ( إلى غا
ة ل   )شهر جو

  )متوقع( 2020  )متوقع( 2019

  رقم المعامالت
  )أد(

404600  471000  464140  1050000  1166000  
ة -  : المؤشرات النوع

ات  ة لطل ة اإلستجا س األداء ونشا تمثل نس سي لق ع المؤشر النوعي الرئ راء ومن ب الحرفاء من 
ورن للفترة  حوصل الجدول التالي تطور المؤشرن المذ   :2020- 2016الديوان، حيث 

  )متوقع( 2020  )متوقع( 2019  2018  2017  2016  
ة  ة اإلستجا نس
ات الحرفاء  لطل

)%(  
2.6  1.8  9.4  10.3  10.9  

  



ةاإلجراءات  - 4    : المصاح
م قدرات أعوان -  نهم في مجال تدخلهمو  تدع  .ٕاطارات الديوان بتكو
أعوان وٕاطارات الديوانللديوان  إعداد دليل اإلجراءات اإلدارة -   .والنظام األساسي الخاص 
ة -  غة الفن عة سير المشارع ذات الص ة صلب الديوان لمتا يز إدارة فن   . تر
  

III- ة   :الميزان
 

م ة الديوان لسنة  تقد ة  2017لتقديرات ميزان : 2018و السنة المال  
ة الدولة لسنة  متها  2018تمثل منحة ميزان ة الديوان حيث بلغت ق مليون  2القس األوفر من موارد ميزان

مة  دينار في حين أنه من المتوقع تحقي إيرادات ق ة    .ألف دينار 985ذات
ة أخر تتوزع نفقات التنم ما يلي 3.650أ  2018ة لسنة من ناح  :مليون دينار أساسا 

ار التسجيل والمحاماة، 25إقتناء  -  نا جديدا بإعت  مس
مبلغ  -  مة بداخل الجمهورة   ألف دينار، 70تهيئة المساكن القد
مبلغ  -  ة  ف ارة وظ  .ألف دينار 70إقتناء س

ر من ة اإلقتناء اآلنفة الذ ن عمل   :حيث ستم
م-  نا موفى  264الرصد العقار للديوان إذ بلغ عدد المساكن المقتناة  تدع ومن المتوقع أن  2017مس

ح    ،2018سنة  289تص
ات المتزايدة-  ا للطل ة تدرج ة وفقا  اإلستجا ن على وجه الملك على الديوان في مجال الحصول على مس

ة مختصة، طها من قبل لجنة فن   لمعايير إسناد تم ض
م الب-  اإلتجاه نحو إقتناء األراضي تدع قال  ة للديوان حتى يتسنى له مزد تفعيل مهامه مست ة المال ن

ة صها على وجه الملك عها أو بناء مساكن وتخص   .وتهيئتها و
  
  
  



ة لسنة  ة التصرف لديوان مساكن أعوان المال   )حساب األلف دينار( 2018ميزان
اء   2018تقدير   األع

  6.000  والكهراءمصارف الماء 
  4.500  اإلتصاالت

  6.000  مصارف التأمين
ة بوسائل النقل   25.000  شراء الوقود والعنا

ال والتنظيف   4.000  اإلستق
  20.000  العموالت

  170.000  الضرائب واألداءات
  2.000  إكساء العملة

  2.500  الصحف والمجالت
انة المعدات   5.000  ص

  2.000  مصارف المهمات
  5.000  إقتناء تجهيزات

  10.000  تأثيث اإلدارة
اتب   6.000  لوازم الم

ة   45.000  التدخالت اإلجتماع
ة البنا   4.000  اإلعتناء 

  0.000  إحداث موقع واب
ة    10.000  إقتناء منظومة إعالم

م الجوالن   2.000  معال
ن   4.500  مصارف التكو

  0.500  نفقات مختلفة
  335.000  المجموع

  
 
 



ة لسنة  ة اإلستثمار لديوان مساكن أعوان المال   )حساب األلف دينار( 2018ميزان
اء   2018تقدير   األع

  70.000  تهيئة مساكن الديوان
  2340.000  إقتناء مساكن
  1000.000  إقتناء أرض

  20.000  معدات
  70.000  وسائل نقل
  150.000  تهيئة المقر

  3650.000  المجموع
 

ة الموارد  ة لسنة ميزان  )حساب األلف دينار( 2018لديوان مساكن أعوان المال
  2018تقدير   الموارد

ع المساكن الجديدة   150.000  ب
مة ع المساكن القد   300.000  ب

  495.000  مداخيل األكرة
  40.000  مداخيل مختلفة

  985.000  المجموع
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
  
  

    



 

  
  

  طاقات مؤشرات برنامج الديوانة



 

 
  1.1.0.1مؤشر: )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤّشر

ة المؤشر ضائع: تسم   .معدل آجال التسرح الديواني لل
خ تحيين المؤّشر   .30/05/2018: تار

I-  ّرالخصائص العامة للمؤش:  
ه المؤّشر  -1   ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج الذ يرجع إل
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 ضائع: الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل   .تسهيل عمل
ف المؤّشر  -4 ة من تارخ إيداع  :تعر ة التسرح الديواني بدا يدّل هذا المؤّشر على المدة التي تستوجبها عمل

الرفع ة وصوال إلى تارخ منح اإلذن   .التصارح الديوان
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤّشر   -5
عة المؤّشر -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر  .ال توجد تفرعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو
  

II- ة   :رللمؤشّ  التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1 ة إلى تارخ  يتمّ ): Formule(طر احتساب األجل من تارخ إيداع التصارح الديوان

مثل حوالي  ميناء رادس الذ  ات التجارة  تب الحدود للعمل الم الرفع  من المجموع  %80منح اإلذن 
 .الوطني

ا احتساب معّدل آجال التسرح الديواني على ضوء عّينة شهرة  من حيث تتوّلى اإلدارة العامة للديوانة حال
شمل  ّل شهر و ميناء رادس ينجز خالل األسبوع األخير من  ات التورد يتّم تحديدها إثر تحقي ميداني  عمل

ات الرفع التي تتّم في هذه الفترة   .ّل عمل
 .اليوم: وحدة المؤشر  -2
ة الحتساب المؤّشر  -3 ات األساس الرفع ال: المعط ة وتوارخ اإلذن  ةتوارخ إيداع التصارح الديوان  .فعل
ة الحتساب المؤّشر  -4 ات األساس ع المعط قة تجم ان،(طر ر، استب الحصول على : ...)استمارة، تقر

ات المجمعة لد إدارة التصرف  ة حسب المعط الرفع الفعل ة وتوارخ اإلذن  توارخ إيداع التصارح الديوان
 .في المخاطر

ة الحتساب المؤّشر  -5 ات األساس اتبالتصارح : مصدر المعط ة لد الم   .الديوان
خ توفر المؤشر  -6 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر   -7  .2021يوما سنة  0,52: (Valeur cible de l’indicateur)الق
البرنامج   -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب مدير إدارة التصّرف في  ) :اله

 .المخاطر
  

س أداء   طاقة مؤّشر ق



 

III-  ّر قراءة  في نتائج المؤش:  
المؤّشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1   :والتقديرات الخاصة 

اني لتطّور المؤّشر  جدول ب
  تقديرات  2018  انجازات  الوحدة  ر قيس األداءمؤشّ 

2015 2016 2017 2019  2020  2021  
  :1.1.0.1مؤّشر 

معدل آجال التسريح 
 الديواني للبضائع

  
 اليوم
 

0.75 0.74 0.61 0.58 0.56 0.54 0.52 

     

المؤّشر) االنجازات (تحليل النتائج  -2   :والتقديرات الخاصة 
ة وصوال إلى تارخ  ة من تارخ إيداع التصارح الديوان ة التسرح الديواني بدا شهدت المّدة التي تستوجبها عمل

الرفع انخفاضا هاما وصلت إلى  ة  2017يوما سنة  0.61منح اإلذن  النس نظرا لتراجع آجال التسرح الديواني 
ة تحت نظام الوضع لإلس   .هالكتللتصارح الموجهة للمسلك األحمر والتصارح المنضو

  
اني لتطور المؤّشر -3  :رسم ب
 

  
  
  
  
  
  
  

  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

201620172018201920202021

معدل آجال التسريح الديواني للبضائع

معدل آجال التسريح الديواني للبضائع



 

مة المنشودة للمؤّشر -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
  

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
لسنة المؤشر 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

  1.1.0.1مؤشر
معدل آجال التسرح الديواني 

ضائع   .لل
  

0.52  
  

0.56  
  

ا   ة الض عة مردود متا ام  الق
  .المصفين من قبل منظورهم

ل   أشهر من قبل  3رفع تقارر 
عة مؤشرات النجاعة إلى السيد  مصلحة متا
اتب  المدير العام للديوانة ورؤساء الم
ات تتعل  ات و إحصائ تحتو على معط
آجال التسرح الديواني والمخالفات 

ل ضا مصفي   .المرفوعة الخاصة 
ح القرار   العمل على إتمام تنق

م التوقيت اإلدار الخاص  المتعل بتنظ
  .الح اإلدارة العامة للديوانةمص

العمل التدرجي على استعمال  
الطرقة المعتمدة من طرف المنظمة 
ة للديوانة في إحتساب اآلجال   العالم
Etude sur le temps nécessaire 

pour la mainlevée)   (  
ة   قة إعالم يز تطب العمل على تر

يز إنذار  SINDAمنظومة  ن من تر تمّ
قوم على  تب أو من آلي  س الم ه رئ تنب

ه في صورة تجاوزت مّدة معالجة  ينو
التصرح الديواني من قبل الضا 

قا   ة و المحّددة مس المصفي اآلجال العاد
(Timeur) .  

  

 -  

 
المؤّشر)  Limites(تحديد أهم النقائص  -5   : المتعلقة 
  .ال شيء -    

   



 

  
  2.1.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشرالبرنامرقم ( رمز المؤشر

ة المؤشر   .عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين: تسم
خ تحيين المؤّشر     .30/05/2018: تار

I-  ّرالخصائص العامة للمؤش:  
  ).1برنامج عدد(اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 ضائع: الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل   .تسهيل عمل
ف المؤّشر  -4 يدّل هذا المؤّشر على عدد مطالب المتعاملين االقتصاديين الذين  تتوّفر فيهم الشرو  :تعر

ازات التسه االمت  .الت الالزمة للتمّتع 
  . نتائج): مؤّشر نتائج، مؤّشر منتوج، مؤّشر نشا( نوع المؤشر   -5
عة المؤّشر  -6 ة( طب  .مؤشر نجاعة ):مؤّشر جودة، مؤّشر نجاعة، مؤّشر فاعل
عات  -7 ة(التفر عات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو  .ال توجد تفر
 

II - ة   :رللمؤشّ  التفاصيل الفن
قة احتساب  -1 ة ): Formule(المؤّشرطر عدد مطالب المتعاملين االقتصاديين المعتمدين الذين وقعت االستجا

  .خالل السنة لمطالبهم
  .العدد :وحدة المؤّشر -2
ات -3 ة الحتساب المؤشر المعط ة لمطالبهم : األساس مطالب المتعاملين االقتصاديين المعتمدين الذين وقعت االستجا

 .والعدد الجملي للمطالب
ة الحتساب المؤّشر -4 ات األساس ع المعط قة تجم الحصول عدد مطالب المتعاملين االقتصاديين المعتمدين الذين  :طر

ة لمطالبهم والعدد الجملي للمطالب   .وقعت االستجا
انات مصدر -5 عة الب ة المتعامل اإلقتصاد المعتمد :وطب                             .مطالب المتعاملين االقتصاديين المسجلة لد خل
خ توفر المؤشر -6 ا  :تار   ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  -7 ة لمطالب : (Valeur cible de l’indicateur)الق متعامل اقتصاد معتمد  24اإلستجا

  .2021خالل سنة 
البرنامج  -8 انات(المسؤول عن المؤّشر  ل المسؤول عن جمع الب ة المتعامل اإلقتصاد  ):اله المسؤول عن خل

    .المعتمد
  
  

      

س أداء   طاقة مؤّشر ق



 

    
                    

المؤّشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1   :والتقديرات الخاصة 
اني لتطور المؤّشر  جدول ب

 
  ر قيس األداءمؤشّ 

  
  الوحدة

  تقديرات  2018  انجازات
2015 2016 2017 2019 2020  2021 

  :2.1.0.1مؤشر 
عدد المتعاملين 
االقتصاديين 

 المعتمدين

  
 24 21 18 15 11 16 9 العدد

المؤّشر) االنجازات(تحليل النتائج  -2   :والتقديرات الخاصة 
ة إنجاز لم تتجاوز  2017في سنة  11بلغ عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين   انت  % 61مع نس عد أن 

متعامل إقتصاد معتمد وقد بلغ العدد الجملي للمؤسسات المنتفعة بهذه  18، 2017التقديرات المسطرة لسنة 
ا  .مؤسسة 36الصفة  ة المتعامل اإلقتصاد المعتمد من المنتظر أن يرتفع هذا العدد تدرج عد إعادة تفعيل خل و

 .2021متعامل إقتصاد معتمد سنة   24إلى حدود 
  
اني لتطور المؤشر -3  :رسم ب

    
  
   
  

 

0
20
40

2015201620172018201920202021

عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين

عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين

III - قراءة  في نتائج المؤّشر:  



 

مة المنشودة للمؤّشر  -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
  

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  2.1.0.1مؤشر 

عدد المتعاملين 
  .االقتصاديين المعتمدين

  

24  18  
  

مشروع األمر  - الت المتعلقة  إدخال التعد
ض شرو وٕاجراءات وطرق  ومي المتعل  الح
منح وتعلي وسحب صفة المتعامل اإلقتصاد 

  .المعتمد 
ة المتعامل اإلقتصاد المعتمد من  - ين خل تم

ن  ة الضرورة والتي ستمّ شرة و الماد الموارد ال
  .من تحسين مردودّيتها

ا - ة في التدقي القبلي الق ة ميدان ن م بدورات تكو
ة المتعامل االقتصاد المعتمد ا خل   .والالح لض

ة في إطار برنامج إقتناء معّدات و  - تجهيزات إعالم
ة الصادرات   PDEIIIتنم

عة صفة المتعامل  - ة إجراءات منح ومتا تأل
  .اإلقتصاد المعتمد

ة حول إستعمال  - ن قة إجراء دورات تكو التطب
المتعامل اإلقتصاد  ة الجديدة الخاّصة  اإلعالم

  المعتمد
ا التي تستجيب  - ل دعوة المؤسسات المصدرة 

م طلب قصد  للشرو الواجب توفرها إلى تقد
صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمد وذلك  اإلنتفاع 
م هذه الصفة على هذا النوع من  بهدف تعم

ات ن م. الشر مّ ن إعادة توزع هذا اإلجراء س
أعوان الديوانة المراقبين لهذه المؤسسات على 

إدارة الحرس الديواني ة األخر    .المصالح الديوان
ة قصد اإلحاطة  - س ام بندوات تحس الق

  .المستثمرن واإلستماع إلى مشاغلهم

 -  

  
المؤّشر) Limites(تحديد أهم النقائص  -5   : المتعلقة 

    .ال شيء



 

م  س أداءطاقة تقد   مؤّشر ق
  3.1.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر

ة المؤشر ة اإلجراءات : تسم ة الماد التسرح الديوانينس   .المتعلقة 
خ تحيين المؤشر     .30/05/2018: تار

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 ضائع: الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل   .تسهيل عمل
ف المؤّشر  -4 س هذا المؤّشر نجاعة اإلدارة العامة للديوانة في دعم المؤسسات التي تعمل : تعر في ميدان ع

ة الوثائ ) تورد وتصدير(التجارة الخارج م الوثائ على سند ورقي(وذلك بإلغاء التعامل معها  ) عدم تقد
ضها بتعامل ال ماد   ).إلكتروني(وتعو

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5
عة المؤشر  -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر عات :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو  .ال توجد تفر

قة احتساب المؤشر  -1 ة على العدد الجملي  ):Formule(طر قسمة عدد الوثائ الالماد حتسب هذا المؤّشر 
التسرح الديواني  .للوثائ المتعلقة 

ة : وحدة المؤشر  -2 ةنس ة مأو   . الجمل
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس ة منها العدد الجملي للوثائ وعدد :المعط  .الوثائ الالماد
ة الحتساب المؤشر -4 ات األساس ع المعط قة تجم التسرح : طر الحصول على العدد الجملي للوثائ المتعلقة 

ة منها  .الديواني وعدد الوثائ الالماد
ات -5 ة الحتساب المؤشر مصدر المعط ة : األساس ة الورق المتعلقة الحصول على العدد الجملي للوثائ الديوان

تب الدراسات والتشرع أساسا ووحدة  التسرح الديواني ة  من م ة المائو ة منها وتحديد النس وعدد الوثائ الالماد
 .االتصال

خ توفر المؤشر -6 ا  :تار  ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7 ة : (Valeur cible de l’indicateur)الق ة الوثائ سنة  % 38بلوغ نس من الماد

2021 .  
البرنامج  المسؤول -9 انات(عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب س ):اله تب رئ  ووحدة والتشرع الدراسات م

ات وٕادارة االتصال ة اإلحصائ   .واإلعالم
  
  

II - ة للمؤشر   :التفاصيل الفن



 

III-  المؤشرقراءة في نتائج:  
المؤشر) االنجازات( النتائج سلسلة -1   :والتقديرات الخاصة 

اني لتطور المؤشر  جدول ب
    مؤشر قيس األداء

  الوحدة
  تقديرات  2018  انجازات

2015 2016 2017 2019  2020  2021 
  :3.1.0.1مؤشر 

نسبة المادية 
 اإلجراءات الديوانية

النسبة 
 38 36 34 32 29.26 29.26 29.26 الجملية

المؤشر) االنجازات(تحليل النتائج  -2   :والتقديرات الخاصة 
شهد هذا المؤشر منذ سنة  التسرح  2015لم  ة المتعلقة  ة اإلجراءات الديوان ة الماد قيت نس أ تقّدم حيث 

عود ذلك إلى .  %29.26 في حدودالديواني  ات  وجودو ة صعو م مقترحات التأل ة بخصوص تجس الواردة تقن
ادل  ة واعتماد نظام موّحد لت ستوجب ترا األنظمة المعلومات ة والذ  ائ ة والج س اإلجراءات الديوان ببرنامج ت

 .الوثائ بين مختلف المتدخلين
 

اني لتطور المؤشر -3   :رسم ب
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مة المنشودة للمؤشر -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
ة  3.1.0.1مؤشر  نس

ة اإلجراءات  الماد
التسرح  المتعلقة 

  .الديواني
  

38  34  
  

ة الخاصة  - ة اإلجراءات الديوان العمل على تأل
  .اآلن التسرح الديواني والتي لم يتّم رقمنتها إلى حدّ 

طها  - عة اإلجراءات التي تّم ض الحرص على متا
في إطار المجلس األعلى للتصدير لرقمنتها وذلك 

ة تونس للتجارة   . مزد التنسي مع ش
ة اإلجراءات - العمل على إستكمال رقمنة و تأل

ارة النقل ة عند التصدير في إطار إض   .الديوان
ة  -  Visa" "الوستأشيرة اإلذن "العمل على تأل

d’embarquement"  
ان الحمولة  - إستكمال إستصدار األمر المتعل بب

ام الفصل  قا ألح   من مجلة الديوانة 80المسب تطب
الدفع اإللكتروني      -   إستصدار األمر المتعل 
  .المصادقة على اإلمضاء والدفع االلكتروني -
ع الماد لإلجراءات - العمل على إلغاء الطا

ح  ة المرقمنة مع إعادة النظر في تنق الديوان
ة المنظمة لذلك   .النصوص القانون

  

 -  

  
 
المؤشر)  Limites(تحديد أهم النقائص  -5   :المتعلقة 

ة إحصاء إدراج اإلجراء الالماد -  .صعو
 
 
 
 
 



 

 
س أداء م مؤّشر ق   طاقة تقد

  
  4.1.0.1مؤشر: )الهدف، رقم المؤّشرج، رقم البرنامج الفرعي، رقم رقم البرنام( رمز المؤشر

ة المؤشر التسرح الديواني: تسم   .عدد الخدمات على موقع الواب المتعلقة 
خ تحيين المؤشر     .30/05/2018: تار

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 ضائع: الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل   .تسهيل عمل
ف المؤّشر -4 ن الموقع المتعاملين مع اإلدارة من الحصول على العديد من الخدمات اإلدارة عن : تعر مّ

ا إلى المصلحة المختصة بدراستها و  التي تتولى موافاة طالب طر تعمير المطالب الخاصة بها وٕارسالها إلكترون
الرّد عليها على برده اإللكتروني   .الخدمة 

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5        
عة المؤشر  -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر   .تفرعاتال توجد  :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1 احتساب عدد الخدمات المتوفرة على موقع الواب): Formule(طر  .حتسب هذا المؤّشر 
 .  العدد الجملي :وحدة المؤشر  -2
ة الحتساب المؤشر  -3 ات األساس اإلدارة :المعط موقع الواب الخاص   .العدد الجملي للخدمات المتوفرة 
قة  -4 ة الحتساب المؤشر طر ات األساس ع المعط موقع الحصول على  :تجم العدد الجملي للخدمات المتوفرة 

اإلدارة   .الواب الخاص 
ة الحتساب المؤشر  -5 ات األساس ة االتصال:مصدر المعط ات خل     .عدد الخدمات على موقع الواب حسب معط
خ توفر المؤشر  -6 ا  :تار  ).آخر السنة(سنو
مة المسته  -7 خدمة على الواب سنة  24بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)دفة للمؤشر الق

2021. 
البرنامج   -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب ة االتصال ):اله س خل  .رئ

  
 



 

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

اني    لتطور المؤشرجدول ب
    مؤشر قيس األداء

  الوحدة
  2018  انجازات

  تقديرات
2015 2016 2017 2019  2020  2021  

  :4.1.0.1مؤشر 
عدد الخدمات على موقع 

 الواب
العدد 
 24 23 22 21 20 17 17 الجملي

  
المؤشر) االنجازات (تحليل النتائج  -2   : والتقديرات الخاصة 

صل العدد الجملي إلى  2017شهد عدد الخدمات على موقع الواب إرتفاعا في سنة  ودا خالل  20ل عد أن شهد ر خدمة 
  :في 2017وتتمّثل الخدمات المنجزة خالل . السنوات الثالث األخيرة 

اش على الخ  :خدمة أمتعتي - ن من تسجيل قائمة األد  تمّ
ارة على الخ :خدمة رخصتي - ن من الحصول على رخصة الجوالن للس  تم
ارة على الخ :خدمة وضعيتي - ة للس ة الديوان ح التعرف على الوضع  .تت

  

اني لتطور المؤشر -3  :رسم ب
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مة المنشودة للمؤشر -4  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  4.1.0.1مؤشر

عدد الخدمات على موقع 
التسرح  الواب المتعلقة 

  .الديواني
  

24  22  
  

إضافة خدمات أخر على موقع الواب لإلدارة  -
ة الجديد ز اإلعالم عد إحداث مر   .حسب الحاجة 

لة موقع  - م وه الواب للديوانة من إعادة تصم
ل و المضمون    حيث الش

انات خدمتي  - التعرفة المندمجة (تحيين قاعدة ب
  )على الخ

تفعيل التراسل اإللكتروني الداخلي عب موقع  -
  األنترنات

  األنترنات" SERVEUR"إستبدال  -
ال  - قاعة اإلستق يز شاشة   Diffusion de(تر

textes et vidéos pour salle d’attente( 
ة  - الديوانة التونس ة خاصة  إحداث صفحة تعرف

ا يبيد ة و ة العالم   صلب الموسوعة الرقم
ة  - الديوانة التونس تيب إشهار للتعرف    إعداد 
حوافز اإلستثمار  - تيب خاص  إستثمر " إعداد 

ة لفائدة المؤسسة  10بتونس    "حوافز ديوان
ة الض - شرة و الماد ة توفير الموارد ال رورة لخل

  .اإلتصال

 -  

  
المؤشر)  Limites(تحديد أهم النقائص  -5  :المتعلقة 

    .تعّقد إجراءات إدراج خدمات جديدة على الواب 



 

 
  1.2.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر

ة المؤشر   .للحّد من الغّش التجار  عدد المحاضر: تسم
خ تحيين المؤشر     .30/05/2018: تار

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد(اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 افحة الغش التجار والتهرب وتحسين : الهدف الذ يرجع إل ةم   .المراق

ف المؤّشر  -4        افحة الغش  :تعر ة إدارة الديوانة وتوجهها في مجال م اس فاعل عتبر هذا المؤّشر هاما لق
اقي  س قدرتها على التدّخل اإلست ع  ). الردع(و

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر  -5
عة المؤشر -6 ةمؤشر جودة، مؤشر نجاعة(طب  .مؤشر نجاعة ):، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر  .ال توجد تفرعات): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو

  
قة احتساب المؤشر - 1 ة): Formule(طر اتب الديوان ع العدد الجملي لمحاضر الم  .حتسب هذا المؤّشر بتجم
 .العدد :وحدة المؤشر  -2
ة الحتساب المؤشر  -3 ات األساس ة العدد الجملي :المعط اتب الديوان مختلف الم  .للمحاضر 
ة الحتساب المؤشر -4 ات األساس ع المعط قة تجم اتب  العدد الجمليالحصول على  :طر مختلف الم للمحاضر 

اتب الديوان ات من الم ع المعط ة التي تتولى تجم ة من قبل اإلدارات الجهو النظرالديوان   .ة الراجعة لها 
ة الحتساب المؤشر   -5 ات األساس ة للديوانة: مصدر المعط  .عدد المحاضر المجمعة من قبل اإلدارات الجهو
خ توفر المؤشر -6 ا  :تار  ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7 محضر  60000الهدف هو بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)الق

اتب الديوانة سنة  م  .2021مخالفة مسجلة 
البرنامج  -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب ة للديوانة    ):اله  . مديرو اإلدارات الجهو
 
 
  

س أداء م مؤّشر ق   طاقة تقد

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن



 

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

اني لتطور المؤشر   جدول ب
  تقديرات  2018  انجازات  الوحدة  مؤشر قيس األداء

2015 2016 2017 2019  2020  2021 
 

  :1.2.0.1مؤشر 
عدد المحاضر للحّد من 

 الغّش التجاري

  
   60000 59500 59000 58500 58420 52866 64642 عدد

  
المؤشر) االنجازات(تحليل النتائج  -2   :والتقديرات الخاصة 

وذلك  2016سنة  52866محضرا مقابل  58500ليبلغ  2017للحّد من الغّش التجار ارتفاعا سنة  شهد عدد المحاضر
ة للديوانة في إطار مقاومة الغش التجار فضل  ختلف عدد المحاضر للحد من الغش التجار  .تطور المنظومة األمن و

ل إدارة سواء عند التورد أو  ة المسجلة  ة إلى أخر نظرا للتفاوت في حجم وعدد التصارح الديوان من إدارة جهو
عة وحجم األنشطة  مثل عامل أساسي في تحديد طب ة والذ  اإلضافة إلى الموقع الجغرافي لكل إدارة جهو التصدير، 

ةاإلقت   .صاد
اني لتطور المؤشر -3  :رسم ب
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مة المنشودة للمؤشر -4  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  1.2.0.1مؤشر 

عدد المحاضر للحّد من 
  .التجار الغّش 

60000    59000  
  

ة وخاصة  - اتب الحدود م العديد في الم تدع
ة  بير من التصارح الديوان معالجة عدد  التي تقوم 
ات التجارة رادس  تب الحدود للعمل مثل الم
تب الحدود لمخازن ومساحات  الميناء والم

سوسة تب الحدود   .التسرح الديواني و الم
ة تسجيل المحاضر اإلستغالل الفور  - لبرمج

ة   الديوان
ة ومستلزمات -  حساب اقتناء أجهزة إعالم ها 

لفين بدراسة التصارح في  ا الم عدد الض
اتب ة  ل الم ة وخاّصة الحدود الديوان

ة ( المعدات اإلعالم تجهيز األعوان 
ة العمل عدد ونسب  لتحسين مردود المتعلقة 

م  مة المعال المخالفات المرفوعة وق
ةو    .   األداءات اإلضاف

ل  -  ة الالحقة  مإحداث ه المراق لف 
ة لذلك   شرة والماد إعادة (وتوفير الموارد ال

  ).توزع
العمل على إستصدار اإلطار القانوني  - 

ة الالحقة ات المراق   .المنظم لعمل

 -  

  
المؤشر) Limites(تحديد أهم النقائص  -5   .ال شيء: المتعلقة 

   



 

 
  2.2.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر

ة المؤشر   .عدد المحاضر للحّد من التهرب: تسم
خ تحيين المؤشر       .30/05/2018: تار

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 ة: الهدف الذ يرجع إل افحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراق   .م

ف المؤّشر - 4        ات  :تعر ان افحة التهرب بوضع اإلم سمح إلدارة الديوانة بتعزز عملها الدؤوب لم هذا المؤّشر 
ة والوسائ ةالماد شرة على ذّمة مصالح المراق  .ل ال

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5
عة المؤشر -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل

عات  - 6 ة(التفر  .ال توجد تفرعات) : حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو
  

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
قة  -1 ع العدد الجملي لمحاضر التهرب عبر البّر ): Formule(احتساب المؤشرطر حتسب هذا المؤّشر بتجم

حر  .وال
 .العدد :وحدة المؤشر  -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس حر المسجلة من قبل العدد  :المعط الجملي لمحاضر التهرب عبر البّر وال

النظر لإلدارات ... لشرطة ،مصالح إدارة الحرس الديواني والحرس الوطني وا اتب الديوانة الراجعة  والمسجلة لد م
ة  .الجهو

ة الحتساب المؤشر -4 ات األساس ع المعط قة تجم الجملي لمحاضر التهرب عبر البّر العدد الحصول على  :طر
ة اتب الديوان حر المسجلة لد الم  .وال

ة الحتساب المؤشر -5 ات األساس ة للديوانة :مصدر المعط  .اإلدارات الجهو
خ توفر المؤشر -6 ا : تار  ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7  .2021محضرا سنة  15000بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur)الق
البرنامج  -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب ة للديوانة  ):اله  مديرو اإلدارات الجهو

  

م مؤّشر  س أداءطاقة تقد   ق



 

 
المؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1  والتقديرات الخاصة 

اني لتطور المؤشر   جدول ب
مؤشر قيس 

  األداء
  

  الوحدة
    اإلنجازات

2018  
  التوقعات

2015 2016 2017 2019  2020  2021  
  :2.2.0.1مؤشر 

عدد المحاضر 
 للحّد من التهريب

  
 15000  14600 14300 14000 13788 10405 14931 العدد

المؤشر) االنجازات(تحليل النتائج  -2    : والتقديرات الخاصة 
ة  13788حيث بلغ  2017ارتفاعا في سنة  شهد عدد المحاضر للحّد من التهرب محضر مع نس

ة المتوقعة إلى . المقارنة مع التقديرات %125إنجاز تقّدر بـ  اب تحقي المؤشر للنس وتعود أس
ة الدفع ونظام  ارات راع إقتناء س ة  ة النوع شرة والماد ة " سند"توفير الوسائل ال يل وش مو

ات على الطر وتجهيزات خاصة أخر  ارات والحاو انار لفحص الس إتصال حديثة وأجهزة س
فضل تطور المنظومة وضعت على ذمة فر  ان له أثر ردعي على المخالفين وذلك  ة مما  ق المراق

ة جديدة  ووعي أعوان الديوانة  ة للديوانة في إطار مقاومة التهرب عبر إحداث نقا مراق األمن
 .مخاطر التهرب

اني لتطور المؤشر -3  :رسم ب
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مة المنشودة للمؤشر -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  2.2.0.1مؤشر 

عدد المحاضر للحّد من 
  .التهرب

  

ات  -  14300  15000 ان افحة التهرب بدعم اإلم تعزز أعمال م
شرة ة وال   .الماد

ة  - م وتوحيد ) 9(تهيئة المعابر الحدود لتعم
ع المعابر البرة  ة بجم اإلجراءات ووسائل الحما
لتحسين ظروف وجودة العمل وتحسين أداء 

 ).برنامج تعصير الديوانة(األعوان
األشّعة  - شف    إقتناء أجهزة 
ة - ة الراديو يز القس األول من الش  إقتناء وتر
ة لمصالح الديوانة   -  إقتناء معّدات إعالم
يز م - ة عبر الفيديوإقتناء وتر   نظومات مراق
ة  - ارات نفع ة الدفع وس اقتناء وسائل دارجة راع

ارات  ارات مطاردة وس ارات مصلحة وس وس
ضائع المحجوزة من  مصفحة وشاحنات لنقل ال

برنامج تعصير (أماكن الحجز إلى مخازن الحجز 
 ).الديوانة

ة اتصال قارة هرتزة لضمان تدف  - إحداث ش
ع المعط عمل ونقل جم انات المتعلقة  ات والب
ة  ة، فاكس، تدف (المصالح الديوان ة هاتف ش

انار  الس ة  الكاميرا، المراق ة  الصور، المراق
ة GPSمنظومة  ، اقتناء وذلك لضمان االستقالل

ة  ة اتصال خاصة تضمن مجان والتحوز على ش
االتصال والتواصل مع ضمان النجاعة وسرة 

المحمولة " سند"نظومة االتصاالت وتفعيل م
)Sinda mobile.(  

 -  

المؤشر) Limites(تحديد أهم النقائص  -5   .ال شيء:المتعلقة 
   



 

  
س أداء م مؤّشر ق   طاقة تقد

  3.2.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام( رمز المؤشر
ة المؤشر ة التواجد الفعلي لوحدات : تسم ةنس   .المراق

خ تحيين المؤشر     .30/05/2018: تار
I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد(اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -  1
ه المؤّشر - 2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر - 3 ة: الهدف الذ يرجع إل افحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراق   .م

ف المؤّشر - 4         س التواجد الفعلي لمصالح  وحدات وفرق  :تعر   ستعمل هذا المؤّشر لق
عة للحرس الديواني               .الحراسة التا
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   - 5
عة المؤشر  -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر  .ال توجد تفرعات : )حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو
 

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1 قسمة عدد الدورات المنجزة خالل السنة على عدد حتسب هذا المؤّشر ): Formule(طر

ة :وحدة المؤشر الدورات المنشود ة مأو  .نس
ة  -3 ات األساس   .للدورات المنجزة خالل السنةالجملي العدد  :الحتساب المؤشرالمعط
ة الحتساب المؤشر -6 ات األساس ع المعط قة تجم للدورات المنجزة خالل الجملي العدد الحصول على  :طر

  السنة
ة الحتساب المؤشر -5  ات األساس   للدورات المنجزة خالل السنةالجملي العدد  :مصدر المعط
خ توفر  -6  ا  :المؤشرتار   ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7 ة : (Valeur cible de l’indicateur)الق من تواجد وحدات  % 65بلوغ نس

ة سن   .2021ة المراق
البرنامج  -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب  .مدير إدارة الحرس الديواني ):اله

  
  
  



 

III- قراءة نتائج المؤشر:  
المؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1   :والتقديرات الخاصة 

اني لتطور المؤشر   جدول ب
    مؤشر قيس األداء

  الوحدة
    اإلنجازات

2018  
  التوقعات

2015 2016 2017 2019  2020  2021  
  :3.2.0.1مؤشر 

نسبة التواجد الفعلي 
 لوحدات المراقبة

  
%  
 

54.04 47 58 60 62 64  65 

  
المؤشر) االنجازات(تحليل النتائج  -2  :والتقديرات الخاصة 

ة  سنة  ة الديوان ة التواجد الفعلي لوحدات المراق انت  % 58حوالي  2017بلغت نس   % 48في حين أّن التقديرات 
ة إنجاز تقّدر بـ  ة رغم وجود نقص  في  .%120أ بنس عود ذلك إلى الجهد المبذول للرفع من عدد فرق المراق و

ة، حيث سجلنا إرتفاع لعدد الدورات عدد أعوان  ة وفي عدد الوسائل الّدارجة المخصصة لفرق المراق الفرق الديوان
أ  2016دورة في سنة  20099دورة مقابل  24882والتي بلغت  2017لمصالح الحرس الديواني في سنة 

ة    .%24بنس
اني لتطور المؤشر -3      :رسم ب
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مة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة  -4   :لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  :3.2.0.1مؤشر 

نسبة التواجد الفعلي 
   لوحدات المراقبة

ة  -  62  65 ة تواجد وحدات المراق الرفع من نس
ة   :الميدان

الوحدات زادة ساعات -  .العمل 
ارات استطالع -  .اقتناء س
شر  - م الرصيد ال  .انتداب أعوان لتدع
م  - اقتناء الوسائل مع انتداب أعوان لتدع

ة تواجد  شر للرفع من نس الرصيد ال
ة  ة الميدان الرفع في وحدات المراق وذلك 

عدد الدورات مع الحرص على حسن 
امل التراب التونسي  .إنتشارها على 

  

 -  

  
المؤشر)  Limites(تحديد أهم النقائص   -5  :المتعلقة 
ة  -         .في تحديد عدد الدورات المثالي  صعو

   



 

س أداء م مؤّشر ق   طاقة تقد
  1.3.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام(رمز المؤشر

ة المؤشر المزاد العلني: تسم   .عدد البيوعات 
خ تحيين المؤشر  .30/05/2018: تار

  
I- الخصائص العامة للمؤشر:  

  ).1برنامج عدد(اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3   .تحسين التصّرف في المحجوز: الهدف الذ يرجع إل
ف المؤّشر -4 ات :تعر ة عدد عمل اشرة أهم صفة غير م س ولو  ع الحجز التي تقوم بها مصالح  هذا المؤّشر 

 .الديوانة
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5
عة المؤشر  -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ةحسب الجهات، حسب اإلدارات (التفر  .ال توجد تفرعات): الجهو
 

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1 المزاد العلني في السنة): Formule(طر احتساب عدد البيوعات   .حتسب هذا المؤّشر 

 العدد :وحدة المؤشر  -2
ة الحتساب المؤشر -3     ات األساس المزاد   الجمليالعدد  :المعط  .العلنيللبيوعات التي تتم 
ة الحتساب المؤشر -4     ات األساس ع المعط قة تجم   الجملي العدد الحصول على  :طر
تب اإليداع والحجز      ات م المزاد العلني حسب معط   .للبيوعات التي تتم 
انات -5      عة الب تب اإليداع والحجز :مصدر وطب المزاد العلني حسب م   .عدد البيوعات 
خ توفر -6     ا  :المؤشر تار   ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7    عدد : (Valeur cible de l’indicateur)الق ام  المزاد العلني  1350 الق ع  ة ب عمل

 .2021سنة 
البرنامج  -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب   ):اله

تب اإليداع والحجز    س م   .رئ
  
  
  
  
  



 

 
III-  نتائج المؤشرقراءة:  

المؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1   :والتقديرات الخاصة 
اني لتطور المؤشر   جدول ب

    مؤشر قيس األداء
  الوحدة

    اإلنجازات
2018  

  التوقعات
2015 2016 2017 2019  2020  2021 

  :1.3.0.1مؤشر 
عدد البيوعات 
 بالمزاد العلني

  
 1350  1300 1250 1200 1087 868 791 العدد

  
المؤشر) االنجازات (تحليل النتائج  -2  :والتقديرات الخاصة 

المزاد العلني خالل سنة  انت  1087حوالي  2017بلغ عدد البيوعات  ع في حين أّن التقديرات  ة ب ة أ  870عمل عمل
ة المزاد العلني بزادة تقّدر بـ , %125إنجاز تساو  بنس ما تّم إنجازه  % 25.23ما تطور مؤشر عدد البيوعات  مقارنة 

ع قّدر بـ  2016في سنة  سنة  % 29.71ليتّم تسجيل إرتفاع لمحصول الب   .2016مقارنة 
اني رسم -3    :المؤشر لتطور ب
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مة المنشودة للمؤشر -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  :1.3.0.1مؤشر 

عدد البيوعات بالمزاد 
  العلني

المزاد العلني و إعداد األمر  -  1250  1350  ع  الب ت المتعل  التفو
شأنها ضائع المتنازل عنها والمتصالح    .في ال

في نطاق تنش التصرف في المحجوز، إحداث  -
لجان على مستو الجهات تحت إشراف المديرن 
اض  ن فرق عمل تعاضد الق ين وذلك بتكو الجهو
اإلحالة أو  ع،  الب التصرف في المحجوز سواء 

  .اإلتالف
ع  - الب عة اإلجراءات المتعلقة  الحرص على متا

طار تحسين المزاد العلني والتي تّم إتخاذها في إ
  ".Doing Business"ترتيب تونس في تقرر 

وثها  - ضائع التي تجاوز أمد م ة لل عة الحين المتا
التي لم يتّم التصرح يوما من تارخ وصولها و  60
 .بها

  

 -  

 
المؤشر)  Limites(تحديد أهم النقائص  -5  :المتعلقة 

  ال شيء



 

  
س أداء م مؤّشر ق   طاقة تقد

 
  2.3.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشرالبرنامرقم ( رمز المؤشر

ة المؤشر   .عدد اإلحاالت: تسم
خ تحيين المؤشر  .30/05/2018 :تار

  
I- ات العامة للمؤشر   :الخاص

  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3   .تحسين التصّرف في المحجوز: الهدف الذ يرجع إل
ف المؤّشر -4 ضائع المحجوزة من طرف  :تعر ات إحالة ال   هذا المؤشر يبين عدد عمل

ا عن  عد البت النهائي من طرف المحاكم المختصة أو التخلي نهائ   مصالح الديوانة 
ضائع من طرف أصحابها لفائدة اإلدارة  .ال

  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5
عة المؤشر  -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر  .ال توجد تفرعات :) حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو
 

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
 

قة احتساب المؤشر -1 ات أو منظمات ): Formule(طر ع عدد اإلحاالت إلى جمع حتسب هذا المؤّشر بتجم
ة  .خيرة أو اجتماع

 .العدد :وحدة المؤشر  -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس  .عدد اإلحاالت :المعط
ة الحتساب المؤشر -4 ات األساس ع المعط قة تجم ات العدد الحصول على : طر الجملي لإلحاالت إلى جمع

ةأو منظمات   .خيرة أو اجتماع
انات -5 عة الب تب اإليداع والحجز :مصدر وطب  .عدد اإلحاالت حسب م
خ توفر المؤشر -6 ا  :تار   ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7 ة إحالة سنة  1450بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur )الق عمل

2021. 
البرنامج  -8 ل (المسؤول عن المؤشر  اناتاله تب اإليداع والحجز ):المسؤول عن جمع الب  .م

  
  



 

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

اني لتطور المؤشر   جدول ب
    مؤشر قيس األداء

  الوحدة
    اإلنجازات

2018  
  التوقعات

2015 2016 2017 2019  2020  2021  
  :2.3.0.1مؤشر 

 عدد اإلحاالت
  
  1450 1400 1350 1300 1290 1120 640 العدد

  

المؤشر) االنجازات (تحليل النتائج  -2   :والتقديرات الخاصة 
ة إحالة مقابل  1290حوالي  2017بلغ عدد اإلحاالت خالل سنة  ة إنجاز تساو  1130عمل تقدير أ بنس ة  عمل

ا لإليداع % 114 يز خال عود ذلك إلى تر اتب الديوانة ، و بير من م عدد  ّسر )  جهة تونس الكبر (والحجز  مما 
صفة فورة ضائع المعدة لإلحالة التخاذ القرار  ات إعداد قائمات ال   .عمل

اني لتطور المؤشر -3  رسم ب
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مة المنشودة للمؤشر -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  :2.3.0.1مؤشر 

  عدد اإلحاالت
عد الحصول  -  1350  1450  اشرة  ات اإلحالة م عمل ام  الق

ة  قضاء، ( على الموافقات المطلو
 ...).إدارات،

ضمان حسن التصرف في المحجوزات   -
عبر توفير مقرات مالئمة لتخزنها 
والتصرف فيها في اآلجال في إطار إنجاز 

ة  ب الحبيب   )برنامج تعصير الديوانة(مر

 -  

  
المؤشر)  Limites(تحديد أهم النقائص  -5 اشرة بل  -   :المتعلقة  اإلحاالت ال تقوم برفع المحجوزات م اكل المنتفعة  ة أكثر من اللزومعض اله   .تطيل العمل



 

س أداء م مؤّشر ق   طاقة تقد
  3.3.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام(رمز المؤشر

ة المؤشر   .عدد محاضر اإلتالف: تسم
خ تحيين المؤشر   .30/05/2018: تار

I- ات العامة للمؤشر   :الخاص
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3   .تحسين التصّرف في المحجوز: الهدف الذ يرجع إل
ف المؤّشر -4 ات اإلتالف التي تقوم بها مصالح  :تعر س عدد عمل ق   هذا المؤشر 

ساهم  ضائع التالفة و ات والمجرورات وحسن الديوانة لل ص تكاليف روض الحاو   في تقل
ة استعمال هذه الوحدات من  ان   التصّرف واستغالل الفضاءات لتخزن وحدات الشحن وٕام

ات أخر  حرين في عمل  .طرف الناقلين ال
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5
عة المؤشر  -6 ةمؤشر جودة، مؤشر (طب  .مؤشر نجاعة ):نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر   .ال توجد تفرعات): حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1         ات اإلتالف التي ): Formule(طر اعتماد العدد الجملي لعمل يتّم احتساب هذا المؤّشر 

التنسي مع مصالح وٕادارات أخر تقوم بها مصالح  ا  اتب سنو مختلف الم ة (الديوانة  صحة، بيئة، حما
ة، تجارة   ...).مدن

 .العدد: وحدة المؤشر -2      
ة الحتساب المؤشر -3       ات األساس ضائع  العدد الجملي: المعط  .لمحاضر إتالف ال

ة الحتساب المؤشر -4 ات األساس ع المعط قة تجم ع يدو عن طر جمع محاضر اإلتالف من : طر تجم
تب اإليداع والحجز اتب لد م   .الم

انات  -5 عة الب  .عدد محاضر اإلتالف: مصدر وطب
خ توفر المؤشر -6 ا : تار   ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7 ة إتالف سنة  185بلوغ عدد : (Valeur cible de l’indicateur )الق عمل

2021. 
البرنامج  -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب تب اإليداع والحجز): اله س م  .رئ
  
  
  



 

  
  

  

المؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج - 1   :والتقديرات الخاصة 
اني لتطور المؤشر   جدول ب

    مؤشر قيس األداء
  الوحدة

    اإلنجازات
2018  

  التوقعات
2015 2016 2017 2019  2020  2021  

  :3.3.0.1مؤشر 
 عدد محاضر اإلتالف    

  
 العدد

191 180 166 170 175 180  185 

  
المؤشر) االنجازات(تحليل النتائج  -2   : والتقديرات الخاصة 

انت  166حوالي  2017بلغ عدد محاضر اإلتالف خالل سنة  ة إتالف في حين أّن التقديرات  ة إنجاز أ  190عمل بنس
ة  %87تساو  ص الالزمة لإلتالف من المصالح المعن ات في الحصول على التراخ عض الصعو رجع ذلك لوجود  و

ة( ة ...) وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الداخل ، حيث أن 2016المقارنة مع سنة  % 19.9ما تراجع هذا المؤشر بنس
ه من قبل ا م ف ن التحّ م عة محاضر اإلتالف المتعلقة بتورد السلع هذا مؤشر ال  إلدارة العامة للديوانة فحسب نظرا لطب

غ و مشتقاته محاضر الت ة       .المقلدة والتي ال تتطاب مع المعايير القانون
اني لتطور المؤشر -3  :رسم ب

  

150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

2015201620172018201920202021

عدد محاضر اإلتالف

عدد محاضر اإلتالف 

III- قراءة في نتائج المؤشر:  



 

مة المنشودة للمؤشر -5   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  :3.3.0.1مؤشر 

عدد     
  محاضر اإلتالف

الموافقة على إتالف  -   175  185  التعجيل 
ضائع القابلة للتلف أو المتضررة  ال

  .على نفقة أصحابها
 -  

  

 :المؤشرالمتعلقة )  Limites(تحديد أهم النقائص  -5
م -  ات اإلتالف والتحط مد نجاعة عمل األطراف األخر المتدّخلة في عمل   .مجهود إدارة الديوانة مرت 



 

س أداء م مؤّشر ق     طاقة تقد
  1.4.0.1مؤشر : )ج، رقم البرنامج الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشررقم البرنام(رمز المؤشر

ة المؤشر ة إستخالص الديون : تسم   .المثقلةنس
خ تحيين المؤشر   .30/05/2018: تار

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ).1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 ة إستخالص الديون : الهدف الذ يرجع إل   .تحسين نس
ف المؤّشر  -4 مهّمة استخالص  :تعر امها    يدل على مد نجاعة إدارة الديوانة عند ق

اضات الديوانة ق  .الديون المثّقلة 
  . نتائج): مؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤشر نشا(نوع المؤشر   -5
عة المؤشر  -6 ة(طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ةحسب الجهات، حسب (التفر   .ال توجد تفرعات :)اإلدارات الجهو

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1 ض التي تّمت تغطيتها على ): Formule(طر قسمة مبلغ المقاب يتّم احتساب هذا المؤّشر 

ا ون ذلك سنو  .المبلغ الجملي للديون المثّقلة و
ة :وحدة المؤشر  -2 ة مأو  .نس
ة الحتساب المؤشر  -3 ات األساس ض التي تّمت تغطيتهاالمبلغ : المعط   .الجملي للديون المثّقلة ومبلغ المقاب
ة الحتساب المؤشر  -4 ات األساس ع المعط قة تجم الجملي للديون المثّقلة ومبلغ المبلغ الحصول على  :طر

ض التي تّمت تغطيتها من قبل إدارة االستخالص   .المقاب
عة   -5 اناتمصدر وطب  .محاضر الديون المثقلة :الب
خ توفر المؤشر  -6 ا  :تار  ).آخر السنة(سنو
مة المستهدفة للمؤشر  -7 ة استخالص الديون المثقلة  : (Valeur cible de l’indicateur)الق بلوغ نس

 .2021سنة  % 0.08
البرنامج   -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب  .مدير إدارة االستخالص ):اله

  
  
  
  
  



 

  
III- قراءة في نتائج المؤشر:  

المؤشر) االنجازات( سلسلة النتائج -1   : والتقديرات الخاصة 
اني لتطور المؤشر   جدول ب

    مؤشر قيس األداء
  الوحدة

    اإلنجازات
2018  

  التوقعات
2015 2016 2017 2019  2020  2021  

نسبة  :1.4.0.1مؤشر 
 0.08 0.075 0.07 0.065 0.06 0.074 0.056 نسبة  المثقلةتغطية الديون 

  
المؤشر) االنجازات(تحليل النتائج  -2   : والتقديرات الخاصة 

ة استخالص الديون المثقلة ارتفاعا من ليتراجع إلى  2016سنة   % 0.074إلى 2015سنة  % 056. 0شهدت نس
ات  2017سنة  % 0.06 ر عمل اضات الديوانة وتطو ق ستدعي مزد تكثيف الجهود الستخالص الديون المثّقلة  مّما 

ة  اضات مع الحرص على إحداث منظومة إعالم ل الق ة استخالص الديون المثقلة  االستخالص وذلك بإحداث  خل
عة استخالص الديون المثقلة   .لمتا

اني لتطور  رسم -3   :المؤشرب
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مة المنشودة للمؤشرأهم  -4   :األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
نسبة  :1.4.0.1مؤشر 

  تغطية الديون المثقلة
اض الديوانة لمواصلة  -  0.07  0.08  س ق تحس

قطع مجهودات استخالص  الديون المثقلة 
  .آجال التقادم

العدد الكافي من  -  اضات الديوانة  م ق تدع
  .األعوان من خالل إعادة التوزع

االلتجاء إلى خدمات مأمور المصالح  - 
ة الستخالص الديون المثقلة   .المال

ة استخالص الديون المثقلة  -  إحداث خل
اضات الديوانة   .ل ق

ق -  ير في إيجاد تطب عة التف ة لمتا ة إعالم
  .استخالص الديون المثقلة

 -  

المؤشر)  Limites(تحديد أهم النقائص  -5   :المتعلقة 
قة المجهود الذ تبذله مصالح الديوانة الستخالص الديون  فة وهي ال تبرز حق ة تبدو ضع   .النس

   



 

س أداء م مؤّشر ق   طاقة تقد
  2.4.0.1مؤشر : )الفرعي، رقم الهدف، رقم المؤّشرج، رقم البرنامج رقم البرنام(رمز المؤشر    

ة المؤشر    شأنها: تسم ة   الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج ة التصارح موضوع األذون    .نس
خ تحيين المؤشر    .30/05/2018: تار
  

I- الخصائص العامة للمؤشر:  
  ). 1برنامج عدد (اإلدارة العامة للديوانة : البرنامج  -1
ه المؤّشر -2   .ال شيء: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر -3 ة إستخالص الديون : الهدف الذ يرجع إل   .تحسين نس
ف المؤّشر  -4 ة  :تعر مهّمة تصف امها  ة تعتبر مؤشرا على مد نجاعة إدارة الديوانة عند ق هذه النس

 .التصارح
  . نتائج): شر نشامؤشر نتائج، مؤشر منتوج، مؤ (نوع المؤشر   -5
عة المؤشر  -6 ة( طب  .مؤشر نجاعة ):مؤشر جودة، مؤشر نجاعة، مؤشر فاعل
عات  -7 ة(التفر  .ال توجد تفرعات :)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو
 

II- ة للمؤشر   :التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1 قسمة عدد التصارح ): Formule(طر موضوع األذون يتّم احتساب هذا المؤّشر 

ار  شأنها على عدد التصارح التي تمت تصفيتها دون اعت ة  الرفع والتي لم يتّم دفع األداءات المستوج
الخارج  مين  ارات من قبل التونسيين المق الرفع مثل تصارح تورد الس التصارح التي ال تستلزم إصدار إذن 

 ...،)S733(وتصارح اإلحالة على الرصيف 
ة :المؤشروحدة  -2 ة مأو  .نس

ة الحتساب المؤشر -3       ات األساس الرفع والتي لم يتّم دفع العدد  :المعط الجملي للتصارح موضوع األذون 
ار التصارح التي ال تستلزم  شأنها والعدد الجملي للتصارح التي تمت تصفيتها دون اعت ة  األداءات المستوج

الرفع مثل تصارح  الخارج وتصارح اإلحالة على إصدار إذن  مين  ارات من قبل التونسيين المق تورد الس
 ...،)S733(الرصيف 

ة الحتساب المؤشر - 4      ات األساس ع المعط قة تجم الجملي للتصارح موضوع األذون العدد الحصول على  :طر
شأنها وعدد التصارح التي ة  ار التصارح  الرفع والتي لم يتّم دفع األداءات المستوج تمت تصفيتها دون اعت

الخارج وتصارح  مين  ارات من قبل التونسيين المق الرفع مثل تصارح تورد الس التي ال تستلزم إصدار إذن 
 ...،)S733(اإلحالة على الرصيف 

انات -5 عة الب الرفع والتي لم يتّم دفع األداءات المستوج :مصدر وطب شأنها عدد التصارح موضوع األذون  ة 
ة من خالل منظومة سند اتب الديوان   .في الم

خ توفر المؤشر -  6 ا : تار   ).آخر السنة(سنو



 

مة المستهدفة للمؤشر  -7         ة :  (Valeur cible de l’indicateur)الق من التصارح   % 0.35بلوغ نس
شأنها سنة  ة  قع دفع األداءات المستوج الرفع التي لم   .2021موضوع إذن 

البرنامج  -8 انات(المسؤول عن المؤشر  ل المسؤول عن جمع الب ة  ):اله ات واإلعالم مدير إدارة اإلحصائ
ر نظام  ة تطو  ".سند"التعاون مع خل

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

اني لتطور المؤشر   جدول ب
    األداءمؤشر قيس 

  الوحدة
    اإلنجازات

2018  
  التوقعات

2015 2016 2017 2019  2020  2021  
نسبة  :2.4.0.1مؤشر 

التصاريح موضوع األذون 
بالرفع والتي لم يتم دفع 

 0.35 0.36 0.38 0.40 0.44 0.53 0.48 نسبة األداءات المستوجبة بشأنها

         

المؤشروالتقديرات ) االنجازات(تحليل النتائج  -2   : الخاصة 
شأنها   ة  الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج ة التصارح موضوع األذون   %و 2015سنة  % 0.48بلغت نس

ة تجاوزت التقديرات حيث بلغت  2017في سنة   % 0.44لتتراجع إلى  2016سنة   0.53 ةوهي نس ، %113اإلنجاز نس
لغ عدد هذه التصارح   وهو عدد يجب العمل .تصرح ديواني مسّجل 1295949على مجموع   2017في سنة  5740و

حثّ  ن وذلك  صه إلى أدنى حّد مم عد الحصول على اإلذن  على تقل اشرة  ضائعهم م الموردين على رفع 
  .الرفع

اني لتطور  رسم -3  :المؤشرب
 
 



 

    
مة المنشودة للمؤشر -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
نسبة  :2.4.0.1مؤشر 

التصاريح موضوع 
األذون بالرفع والتي لم 
يتم دفع األداءات 

  المستوجبة بشأنها

ة موضوع إذن  -  0.38  0.35  عة التصارح الديوان متا
اللجوء إلى غل الرفع  الستخالصها 

صفة مؤقتة في صورة  ائي  المعرف الج
تصارح  03أو  02عدم خالص عدد 

الرفع عد صدور اإلذن  ة  (      ديوان
سطة  ة للتصارح الم   .)DAEالنس

حرص إدارة اإلستخالص على إستخراج  -
قائمة التصارح التي صدر في شأنها إذن 

األداءات الرفع ولم يتم إستخالص 
افة  تها مع  عة تسو ة ومتا المستوج

اض   .الق

 -  

 
المؤشر)  Limites(تحديد أهم النقائص  -5   :المتعلقة 
ة -   .                  عدم وجود أساس قانوني لتوقيف الرمز الديواني في مثل هذه الحاالت غير وسائل الضغ التعسف

 
 

   

00,10,20,30,40,50,6

2015201620172018201920202021

التصاريح موضوع األذون بالرفع والتي لم يتم دفع األداءات 
المستوجبة بشأنها

التصاريح موضوع األذون بالرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوجبة بشأنها



 

  
 
 

  
  
  

ةطاقات مؤشرات برنامج ال ا   ج



 

  
س أداء   طـاقة مـؤشــــر ق

ة المؤشر  1.1.0.2.: المؤشر رمز عد : تسم ائي عن  ز اإلرشاد االج ة الفورة على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر ة األجو خ تحيين المؤشر .نس  . 2018/05/15:تار
I. الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ة: البرنامج الذ يرجع إل ا ه المؤشرالبرنامج  .2 الج ه المؤشر  .3 ال شئ :الفرعي الذ يرجع إل ف المؤشر .4 إسداء الخدمات مستو جودة تحسين :الهدف الذ يرجع إل ائي  2012في إطار تقرب اإلدارة من المواطن تم خالل سنة : تعر ز اإلرشاد االج إحداث  مر ائي  من دون  حاجة  اإلرشاد االج ين المواطن من االنتفاع  عد لتم ة عن سؤاله فى غضون . إلى التنقل إلى المصالح اإلدارةعن  ه و االجا االتصال  المعلومة في الحين تتعهد المصلحة   عة المؤشر .ind de résultats. ( 6(مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5 .ساعة   48اجل اقصاه و فى صورة تعذر مده  عات .7 . (qualité)مؤشر جودة : طب  .ال شئ:  التفر
II.  ة للمؤشرالتفاصيل   الفن

قة احتساب المؤشر  .1 العدد الجملي : )Formule(طر ة في الحين مقارنة  األجو طاقات المتعلقة  عدد ال ز المات الواردة على المر ة : وحدة المؤشر .2 .للم ة مائو ة  الحتساب المؤشر .3 (%)نس ات األساس المات الجملي: المعط ة في الحين و عدد الم ع .4 .عدد األجو قة تجم ة الحتساب المؤشر  طر ات األساس ة:  المعط قة إعالم ة الحتساب المؤشر .5 . تطب ات األساس ةمنظومة  :مصدر المعط مة المستهدفة للمؤشر  .6 .إعالم ة في الحين): Valeur cible de l’indicateur(الق ة األجو البرنامج .7 . % 100 نس ائي عن  مدير:  المسؤول عن المؤشر  ز اإلرشاد االج    .عدمر
III. قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1    والتقديرات الخاصة 
س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
ة : : 1.1.0.2.المؤشر ة الفور ة األجو نس

على مطالب إرشادات المواطنين من قبل 
عد ائي عن  ز اإلرشاد االج   مر

%  99.56 99.84 97.95 100 100 100 100 



 

اني لتطور المؤشر .2  :رسم ب
 
       

       
       
       
       
       

 
مة المنشودة للمؤشر .3    : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
ة : : 1.1.0.2.المؤشر نس

ة على  ة الفور األجو
مطالب إرشادات المواطنين 
ز اإلرشاد  من قبل مر

عد ائي عن    االج

ة  و   100  100  ات إثراء القاعدة الوثائق ة من المطو م األداء  ونسخ ألدلة إجراءات توفير   .لألعوانلفائدة المطالبين 
  

 -  

المؤشر ) limites(أهم النقائص تحديد  .4  :المتعلقة 
        

97,00
97,50
98,00
98,50
99,00
99,50

100,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

االجبائي عن بعد نسبة األجوبة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مركز اإلرشاد 



 

 
س أداء   طـاقة مـؤشــــر ق

ة المؤشر  2.1.0.2.: المؤشر رمز ة: تسم ائ ة للتصرف في الشهائد الج قة اإلعالم التطب خ تحيين المؤشر .عدد الخدمات اإلدارة  المدرجة      . 2018/05/15 :تار
I - الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر.1      ة: البرنامج الذ يرجع إل ا ه المؤشر .2 الج ه المؤشر  .3 .ال شئ: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل  إسداء الخدمات مستو جودة تحسين: الهدف الذ يرجع إل

ف المؤشر .4 ف المؤشر :تعر ة جديدة :  تعر قة إعالم ة المدرجة بتطب ائ مؤشر يتعل بإحتساب عدد الشهائد الج
ة من شهر جانفي  ن من توحيد نماذج  2017للتصرف في الشهائد تم وضعها طور اإلستغالل بدا حيث ستم

ة لألعوان عتها وتخفيف عبئ االعمال الماد ة متا  . الشهائد المسلمة وتسهيل عمل
ندرج إحداث هذا  ة  و قة اإلعالم التطب ة الرامي إلى إدراج  ا عة تقدم تنفيذ برنامج إدارة الج المؤشر ضمن متا

األداء في  نوع  35 الجديدة للتصرف في الشهائد ة للمطالبين  ائ شهادة مسلمة من قبل مختلف المصالح الج
 .سنوات 5غضون 

عة المؤشر .ind de résultats ( 6(مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5   ، (qualité)مؤشر جودة  :طب
  II - ة للمؤشر  التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  .1 ة جديدة للتصرف في  Formule(طر قة إعالم ة المدرجة بتطب ائ ة من شهر جانفي عدد جمعي الشهائد الج  .العدد: وحدة المؤشر .2  2017الشهائد تم وضعها طور اإلستغالل بدا
ة  الحتساب المؤش .3 ات األساس ة الحتساب المؤشر .4 عدد الشهائد : رالمعط ات األساس ع المعط قة تجم ا : طر ة الحتساب المؤشر .5 يدو ات األساس ة جديدة للتصرف في الشهائد:  :مصدر المعط قة إعالم خ توّفر المؤشر .6 .تطب ة :  تار مة المستهدفة للمؤشر  .7 .الشهر الثاني من السنة الموال البرنامج .8  شهادة نوع Valeur cible de l’indicateur :(35(الق  .)وحدة البرمجة والتنسي والصلح اإلدار (إلدارة العامة لالداءات ا: المسؤول عن المؤشر 

  



 

  
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  والتقديرات الخاصة 
  

 
 
اني لتطور المؤشر .5  :رسم ب
 

 
 

 

     
      
      
      
      

مة المنشودة للمؤشر .6 المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .7 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق  :المتعلقة 
          

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ة  :  2.1.0.2المؤشر  عدد الخدمات اإلدار
ة للتصرف في  قة اإلعالم التطب المدرجة  

ة ائ  الشهائد الج
 7 7 7 8 5 - -  عدد

0
5

10
15
20
25

2017 2018 2019 2020 2021

عدد الخدمات اإلدارية  المدرجة  بالتطبيقة اإلعالمية للتصرف 
في الشهائد الجبائية



 

 
س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق

ة المؤشر   1.2.0.2 المؤشر رمز ة: تسم عد تدخل مصالح المراق ة   .عدد نقا تحسن نسب إيداع التصارح السنو
خ تحيين المؤشر  . 2018/05/15 : تار

I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ا ه المؤشر .2 الج ه المؤشر  .3 ال شئ :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل ائيالحد  من ظاهرة  :الهدف الذ يرجع إل ف المؤشر .4 .التهرب الج ة إيداع التصارح : تعر ة في تحسن نس س مد تأثير تدخالت مصالح المراق ن من ق اتم ة على الشر عة المؤشر .ind de résultats. ( 6(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5 .الدخل أو الضر عات  .7 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب  .ال شئالتفر

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 ة طرح عنصرن :طر ة إيداع عند انقضاء أجال اإليداع   :أ''  أ و ب '' هي عمل نس ة إيداع أخر السنة  :ب ة  الحتساب المؤشر .3   .عدد النقا :وحدة المؤشر .2 .نس ات األساس ة إليداع : المعط ة اإليداع عند انقضاء اآلجال القانون التصارح نس موفى السنة ة اإليداع  ة و نس ة الحتساب المؤشر .4  .السنو ات األساس ع المعط قة تجم ة: طر ة الحتساب المؤشر .5 .آل ات األساس خ توّفر المؤشر .6 .نظام المعلومات: مصدر المعط ة:   تار مة المستهدفة للمؤشر  .7 .الشهر األّول من السنة الموال البرنامج .8 نقطة Valeur cible de l’indicateur :(20(الق قات اإلعالمّة ونظام المعلومات(اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر   ) وحدة التطب

  
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج .1   والتقديرات الخاصة 
  

 
 

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد نقا تحسن نسب إيداع  : 1.2.0.2المؤشر 
ة عد تدخل مصالح المراق ة  ح السنو  20 20 20 19 13.7 13.8 12.4 عدد  التصار



 

اني لتطور المؤشر. 3  :رسم ب
 

 
 

   
   
   
   

مة المنشودة للمؤشر.4  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
عدد  : 1.2.0.2المؤشر 

نقا تحسن نسب إيداع 
عد  ة  ح السنو التصار

ة   تدخل مصالح المراق

ة من المعدات ومن  -  20  20  ين المصالح المعن مهامها تم ام   .ظروف العمل المالئمة للق
  

 -  

  
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص .5   : المتعلقة 
ة  - ار الصادرة لتسو ة بين عدم احتساب قرارات التوظيف اإلج ان اب أسطح ب اإلغفاالت لتحيين المؤشر لغ  "صادق"و" رفي"المنظومتين اإلعالميتين 
 
 
 

   

0,0
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10,0
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

عدد نقاط تحسن نسب اإليداع بعد  تدخل مصالح الجبائية



 

 
س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق

ة المؤشر  2.2.0.2.: المؤشر رمز ة :تسم ة الجزائ ائ  .عدد معاينات المخالفات الج
خ تحيين المؤشر   . 2018/05/15 :تار

I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشرالبرنامج  .1 ة :الذ يرجع إل ا ه المؤشر .2 الج ه المؤشر  .3 ال شئ :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل ائي: الهدف الذ يرجع إل ف المؤشر .4 الحد  من ظاهرة التهرب الج ة  :تعر ات مراق ة إلى تكثيف عمل ا ائي تعمل إدارة الج ة في إطار الحد من ظاهرة التهرب الج ائ ة و إلى ترصد المخالفين من خالل معاينة المخالفات بواسطة محاضر ج ائ ات الج ةاحترام الواج عة المؤشر .Ind d’activité( 6(مؤشر نشا : نوع المؤشر .5 .جزائ م: طب عات  .7 .يمؤشر    شئال: التفر

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 ة التي تمت معاينتها من   ):Formule(طر ة الجزائ ائ عدد جمعي لعدد المخالفات الج ة ائ ة الج ة  الحتساب المؤشر.3 عدد :وحدة المؤشر.2 .قبل مختلف مصالح المراق ات األساس ة: المعط ة جزائ ائ ع .4 محاضر ج قة تجم ة الحتساب المؤشرطر ات األساس ة: المعط   يدو
ة الحتساب المؤشر.5 ات األساس عة : مصدر المعط ة التا المراق لفة  اكل الم ة صادرة عن اله جداول إحصائ خ توّفر المؤشر .8 .لألداءات لإلدارة العامة ة :  تار مة المستهدفة للمؤشر  .9  .الشهر الثاني من السنة الموال ة Valeur cible de l’indicateur :(110.000(الق البرنامج .10 .عمل ائي والصلح القضائي: المسؤول عن المؤشر      .وحدة النزاع الج

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

  

المؤشر.2   :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

تطّور عدد محاضر معاينة  : 2.2.0.2المؤشر 
ة ة الجزائ ائ  110.000 110.000 105.000 100.000 83.780 97.954 80.596  عدد المخالفات الج



ا مما  الد تدرج عا الستقرار الوضع األمني في ال ة وذلك ت ة الجزائ ائ الطر للمخالفات الج ة  ات المراق عمل ما يتعل  ة وخاصة ف ائ ة الج مصالح المراق نتج عنه استعادة السير العاد للعمل 

 
 

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
ن  ة األداءات وتكو اتب مراق   - إحداث م

   

30000400005000060000700008000090000100000110000120000

2015

 

ا مما تطور عدد المعاينات  الد تدرج عا الستقرار الوضع األمني في ال ة وذلك ت ة الجزائ ائ الطر للمخالفات الج ة  ات المراق عمل ما يتعل  ة وخاصة ف ائ ة الج مصالح المراق ة مع األمن والديوانةنتج عنه استعادة السير العاد للعمل   .العام التي تكون في إطار دورات مشتر

 :تطور المؤشر

مة المنشودة للمؤشر  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

أهم األنشطة والتدخالت

ن   105.000  110.000  ة األداءات وتكو اتب مراق  األعوانإحداث م
  

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص    :المتعلقة 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

.تطور عدد معاينات المخالفات الجبائية الجزائية 

الطر تطور عدد المعاينات  - ة  ات المراق عمل ما يتعل  ة وخاصة ف ائ ة الج مصالح المراق ة مع األمن والديوانةنتج عنه استعادة السير العاد للعمل  العام التي تكون في إطار دورات مشتر
 
اني ل.3 تطور المؤشررسم ب

مة المنشودة للمؤشر.4 أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  

 : 2.2.0.2المؤشر 
تطّور عدد محاضر معاينة 
ة  ائ المخالفات الج

ة   الجزائ

 

 
تحديد أهم النقائص .5
 
 

2021



 

 
س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق

ة المؤشر   3.2.0.2: المؤشر رمز ة  :تسم ائ  .عدد المراجعات الج
خ تحيين المؤشر    2018/05/15 :تار

I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ا ه المؤشر .2 الج ه المؤشر  .3 ال شئ :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل ائيالحد  من ظاهرة التهرب : الهدف الذ يرجع إل ف المؤشر . .4 .الج ات    في: تعر ة إلى تكثيف عدد عمل ا ائي تعمل إدارة الج ة و طرقة احتساب  األداءإطار الحد من ظاهرة التهرب الج ة  و التثبت من أسس و  قواعد توظيف الضر ائ  .المراجعة الج
عة المؤشر .Ind d’activité( 6(مؤشر نشا : نوع المؤشر .5 مي: طب عات  .7 .مؤشر    ال شئ: التفر

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 اكل : عدد جمعي ): Formule(طر ات المراجعة المنجزة من قبل مختلف اله مجموع عمل ة خالل سنة معينة المراق لفة  ة  الحتساب المؤشر.3 عدد :وحدة المؤشر.2  الم ات األساس ة  : المعط ة المعمقة واألول ائ غ نتائج المراجعة الج ة .4 .محاضر تبل ة الحتساب المؤشر آل ات األساس ع المعط قة تجم ة الحتساب المؤشر.5 طر ات األساس ة  :مصدر المعط خ توّفر المؤشر.6 ."صادق"المنظومة اإلعالم ة :  تار مة المستهدفة للمؤشر.7  .الشهر الثاني من السنة الموال ة Valeur cible de l’indicateur :(25.000( الق البرنامج.8 .عمل   )وحدة البرمجة والتنسي والصلح اإلدار (اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر 

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

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ات المراجعة  .:3.2.0.2المؤشر  تطّور عدد عمل
ة ائ 17.0 عدد الج

00 
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22.00
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23.00
0 

23.00
0 



 
 

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
ة اعتماد المراجعة الهادفة أ دون أن تشمل  امل الفترة المعن ا  ة المراجعة آل افة االداءات الخاضع لها عمل ة و المراق

 -  
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عدد المراجعات الجبائية  

 

اني لتطور المؤشر  :رسم ب

مة المنشودة للمؤشر  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

أهم األنشطة والتدخالت

 23.000  
  

ة اعتماد المراجعة الهادفة أ دون أن تشمل  -  22.000 امل الفترة المعن ا  ة المراجعة آل افة االداءات الخاضع لها عمل ة و األداءالمراق  .المطالب 
ة - اتب مراق  .إحداث م
ن المحققين  -  تكو

ر نظام المعلومات    تطو

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  ات .المتعلقة  الحاج ات مقارنة  المراجعة قلة االنتدا لفة  اكل الم عض اله ة ل النس ة   ضعف نسب التغط

2016 2017 2018 2019 2020 2021

عدد المراجعات الجبائية  

 
 
اني لتطور المؤشر .2 رسم ب

 

 
مة المنشودة للمؤشر .3 أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  

 .:3.2.0.2المؤشر 
ات  تطّور عدد عمل

ة ائ  المراجعة الج

تحديد أهم النقائص  .4 
ات - الحاج ات مقارنة  قلة االنتدا
المراجعة - لفة  اكل الم عض اله ة ل النس ة  ضعف نسب التغط

 



 

س أداء   طـاقة مـؤشــــر ق
ة المؤشر   1.3.0.2.: المؤشر رمز ة :تسم ائ ة الج خ تحيين المؤشر                             .مردود المراق     2018/05/15 : :تار
I-  للمؤشرالخصائص العامة  

ه المؤشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ا ه المؤشر .2 الج ه المؤشر  .3 ال شئ :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل ة : الهدف الذ يرجع إل ة تدخالت مصالح المراق ف المؤشر .4 .رفع مرد ود ة تدخالت مصالح  تعر ة والعمل على الرفع في مرد ود ائ ة الدولةالعمل على تحقي العدالة الج ة وترشيدها لتعبئة موارد ميزان ائ ة الج عة المؤشر .ind de résultats / ( 6(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5 .المراق عات  .7 .مؤشر نجاعة: طب   ال شئ: التفر
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة .1 ة  الحتساب المؤشر.3 مليون دينار: وحدة المؤشر.2 عدد جمعي): Formule(احتساب المؤشر طر ات األساس ة: المعط ات التسو وعدم اإلعتراض على قرارات التوظيف  مردود عمل ام ار واألح ة.4 .اإلج ة الحتساب المؤشر آل ات األساس ع المعط قة تجم ة الحتساب.5 .طر ات األساس ة  :المؤشر مصدر المعط خ توّفر المؤشر.6 ."صادق"المنظومة اإلعالم ة : :  تار مة المستهدفة للمؤشر .7  .الشهر الثاني من السنة الموال البرنامج.8 مليون دينار Valeur cible de l’indicateur:(2.500(الق      ).اإلدار وحدة البرمجة والتنسي والصلح (اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  : والتقديرات الخاصة 
 

  
س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
ة :  1.3.0.2المؤشر  مردود المراق

ائ مليون  ةالج
 2.500 2.200 1.900 1.700 1.720 1.534 1.407 دينار



 
 

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
نها شرة وتكو ة عند إعداد  .تعزز الموارد ال ائ ة الج ة الهامة اعتمادا على التصرف برنامج المراجعة النتقاء الملفات ذات مساندة مصالح المراق المردود

التجهيزات والمعدات  وتوزع أدلة إجراءات المراجعة تعزز المصالح 
ر نظام  ا الحديثة وتطو اعتماد التكنولوج
ة  ة والعمل على تفعيل نشا إثراء قاعدة المعلومات وتفعيل نشا خل ائ حاث الج ادل األ التعاون الدولي وت لفة  ة الم ةالخل ائ  غة الج

 -  

0
500

1000
1500
2000
2500

2015

 

اني لتطور المؤشر  رسم ب

مة المنشودة للمؤشر  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

أهم األنشطة والتدخالت

 2.500  
  

نها -  1.900 شرة وتكو تعزز الموارد ال
ة عند إعداد  - ائ ة الج ة الهامة اعتمادا على التصرف برنامج المراجعة النتقاء الملفات ذات مساندة مصالح المراق  حسب المخاطرالمردود
اعة - وتوزع أدلة إجراءات المراجعة ط
التجهيزات والمعدات  - ةتعزز المصالح   اإلعالم
ر نظام  - ا الحديثة وتطو  المعلوماتاعتماد التكنولوج
ة  - ة والعمل على تفعيل نشا إثراء قاعدة المعلومات وتفعيل نشا خل ائ حاث الج ادل األ التعاون الدولي وت لفة  ة الم ةالمعلومات ذات الصالخل ائ غة الج   

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  شرة :المتعلقة   .قلة الموارد ال

2016 2017 2018 2019 2020 2021

)مليون دينار.(تطور مردود المراقبة الجبائية

اني لتطور المؤشر .2 رسم ب
 

مة المنشودة للمؤشر .3 أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  

:  1.3.0.2المؤشر 
ة ائ ة الج  مردود المراق

 

 
تحديد أهم النقائص  .4

شرة - قلة الموارد ال
 

2021



 

 
س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق

ة المؤشر  2.3.0.2: المؤشر رمز الحاضر من :تسم ة  الدفع   .مردود الصلح نس
خ تحيين المؤشر   2018/05/15تار

I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشرالبرنامج الذ يرجع  .1 ة :إل ا ه المؤشر .2 الج ه المؤشر  .3 .ال شئ :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل ة: الهدف الذ يرجع إل ة تدخالت مصالح المراق ف المؤشر .4 رفع مرد ود الحاضر من  :تعر ة الدفع  عة المؤشر .Ind de produit.( 6(مؤشر نتائج مؤشر منتوج :نوع المؤشر .5 .مردود الصلح نس عات  .7 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب   .ال شئ: التفر

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 سر  ):Formule(طر الحاضرا :المقسوم  /  مردود الصلح  : القاسم .عدد   .لدفع 
ة  الحتساب المؤشر.3  % :وحدة المؤشر. 2 ات األساس الحاضر و :المعط ة.4 .مردود الصلح الدفع  ة الحتساب المؤشر آل ات األساس ع المعط قة تجم ة الحتساب المؤشر.5 .طر ات األساس ة  :مصدر المعط خ توّفر المؤشر.6 ."صادق"و " رفي "منضومتي اإلعالم ة :  تار مة المستهدفة للمؤشر .7  .الشهر الثاني من السنة الموال البرنامج.Valeur cible de l’indicateur:( ≤ 60 % 8(الق قات اإلعالمّة ونظام المعلومات: المسؤول عن المؤشر    وحدة التطب

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

    
  

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

ة  الدفع :  2.3.0.2المؤشر  نس
 55 52 50 45.0 47.8 35.4 35.1 %  .مردود الصلح الحاضر من



 
 

  والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
 اعتماد المراجعة الهادفة .توفير مناخ أفضل للمصالحة

 -  

ة لجل المؤسسات  السيولة المال

0
20
40
60

2015 2016 2017

.(%)نسبة  الدفع بالحاضر من مردود الصلح

 

اني لتطور المؤشر  :رسم ب

مة المنشودة للمؤشر  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

والتدخالتأهم األنشطة 

 55  
  

توفير مناخ أفضل للمصالحة -  50
اعتماد المراجعة الهادفة -
  

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  ا على  :المتعلقة  ة لجل المؤسساتمناخ اقتصاد واجتماعي صعب أثر سل السيولة المال

2017 2018 2019 2020 2021

نسبة  الدفع بالحاضر من مردود الصلح

  
اني لتطور المؤشر -2 رسم ب

مة المنشودة للمؤشر -3 أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  

:  2.3.0.2المؤشر 
الحاضر  ة  الدفع  نس

 .مردود الصلح من

 
تحديد أهم النقائص  -4

ا على  - مناخ اقتصاد واجتماعي صعب أثر سل
          



 

س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق
ة المؤشر   3.3.0.2 : المؤشر رمز ار من قبل المحاكم  :تسم قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة  ةموس سلسلة نسب المصادقة على الم خ تحيين المؤشر  االبتدائ   2018/05/15: تار
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ا ه المؤشر .2 الج ه المؤشر  .3 ال شئ :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل ة : الهدف الذ يرجع إل ة تدخالت مصالح المراق ف المؤشر .4 .رفع مرد ود عة المؤشر .ind de résultats. ( 6(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5 :تعر عات  .7 .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب   ال شئ: التفر
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر . 1 اإلعتماد في طرقة إحتساب المؤشر على معدل موس السلسلة ): Formule(طر
ة  ار والمصادق عليها على مستو ) Médiane(اإلحصائ قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة  لمجموع الم

ة   المحاكم االبتدائ
ة  الحتساب المؤشر.3  %: وحدة المؤشر.2 ات األساس ا التي : المعط القضا ار المتعلقة  قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة  الم ة قرارا في شأنها  ا –أصدرت المحاكم االبتدائ وم بها ابتدائ الغ المح ة الحتساب المؤشر .4 الم ات األساس ع المعط قة تجم ة الحتساب المؤشر.5  جدول: طر ات األساس ة :مصدر المعط المراق لفة  اكل الم خ توّفر المؤشر.6 اله ة:   تار مة المستهدفة للمؤشر .7  الشهر الثاني من السنة الموال البرنامج.Valeur cible de l’indicateur :(75 %  8(الق ائي والصلح القضائي(اإلدارة العامة لألداءات : المسؤول عن المؤشر  عة المؤشر.9 )وحدة النزاع الج عات .10   ،(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب ة(التفر                   ال شيء...) حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو



 

III-  المؤشرقراءة في نتائج  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج .1   والتقديرات الخاصة 
 

 
اني لتطور المؤشر2.  :رسم ب

 
 

مة المنشودة للمؤشر.3   : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
:  2.3.0.2المؤشر 

الحاضر  ة  الدفع  نس
 .مردود الصلح من

 74  
  

ن المحققين لتفاد الشط في  -  72   .أسس التوظيفتكو
ات المراجعةمزد تأطير المحققين خالل سير  -   عمل

 -  

  

س أداء   تقديرات 2018 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

موس سلسلة :   3.3.0.2المؤشر 
الغ المضمنة  نسب المصادقة على الم

ار من قبل  قرارات التوظيف اإلج
ة  المحاكم االبتدائ

% _ 68 69.75 71 72 73 74 

64
66
68
70
72
74
76

2016 2017 2018 2019 2020 2021

.(%)المحاكم االبتدائيةموسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف اإلجباري من قبل 



 

  
  
  

ة طاقات مؤشرات برنامج ال محاس
ة   العموم

 
  



 

س أداء   طاقة مؤّشر ق
 
 1.1.0.3:المؤشر مزر 

ة المؤشر ة: تسم ةال الموارد استخالص تطور نس ائ   ج
خ تحيين المؤشر   2018-06-07:تار

  
  
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  

ه المؤّشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر .2 لفة الموارد توفير ضمان: الهدف الذ يرجع إل ة العامة اإلدارة بها الم ة للمحاس   واالستخالص العموم
ف المؤشر .3 ة : تعر ات الماد ان م هذا المؤشر مد نجاعة عمل منظومة االستخالص المتمثلة في وضع اإلم ق

ة المحاسبين العموميين للق ة وش زة والخارج شرة الالزمة لتأمين عمل المصالح المر استخالص الموارد وال ام 
ة ة  العموم ائ ة على تامين انتظام نس تعبئة هذه . على أحسن وجهالج ة العموم وتحرص مصالح المحاس

فاء بتعهداتها ن الدولة من اال ة لتتم  .الموارد لفائدة الميزان
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
عة المؤّشر .5  مؤّشر فاعلّة: طب
عات .6   --: التفر

 
II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة ت ةالموارد  طور استخالصنس   =  الذات

ةالموارد ال استخالصات( ائ ةالموارد ال استخالصات - الجارة السنة عنوان ج ائ قة السنة عنوان ج   100*)السا
ة ال الموارد استخالصات ائ قة السنة عنوانج  السا

ة:وحدة المؤّشر .2   النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3  :المعط

ة  - ائ قةالمستخلصة ) فورة ومثقلة(جملة الموارد الج   .عنوان السنة الجارة والسنة السا
ات األساسّة الحتساب المؤشر .4 ع المعط قة تجم ة عن طر منظومة :طر ع المعلومات  "رفي"صفة آل وتجم

ة من الخصم من الموردمن أمانات المصارف  الموارد المتأت ما يتعل   ف
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5 ة : مصدر المعط اإلعالم ع الدوّرة المستخرجة  ة لقائمات التجم لموارد النس

ة  ائ   الج
خ توفر المؤشر .6 ا: تار   سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .7    Valeur cible de l’indicateur:( 11%(الق
البرنامج لينالمسؤو  .8 االستخالص :عن المؤّشر  ّلفة  س الوحدة الم   رئ

 
 



تقديرات 
2018 

 التقديرات
2019 2020 2021 

23484)1(  -  -  -  
10,85  11  11  11  

سنة  .د .م18702مقارنة بـ 2017سنة  .د.
ة قانون  مقتضى  بلغت والتي 2017 لسنة المال

مة المضافة اشرة وخاصة مداخيل األداء على الق اشرة وغير الم   .والى تطور األداءات الم
ة لسنة  ومن المأمول أن تتحّسن . 2018حسب تقديرات قانون المال

 
16000
18000
20000
22000

2015

)  .د.م(تطور الموارد الجبائية المستخلصة 

 

  قراءة في نتائج المؤّشر
المؤّشر  :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

تقديرات   االنجازات الوحدة
2018 2015 2016  2017  

23484 21186 18702  18545   مليون دينار
ة  ة مائو 10,85 13,28 0,85 0,7- نس

  .2018تقديرات قانون المالية لسنة انجازات محتملة حسب 
المؤّشر  :تقديرات اإلنجازات الخاّصة 

ة طورا، ت2017خالل سنة  .م 21186، حيث بلغت%13,28 بنس
الغ المسجلة  ة المساهمة عنوانعود هذا التطور إلى الم مقتضى المحدثة الظرف

مة المضافة اشرة وخاصة مداخيل األداء على الق اشرة وغير الم والى تطور األداءات الم
ة تحقي 2018 ة لسنة  % 10,85بـ تطّورا  نس حسب تقديرات قانون المال
ة ائ   .خالل الّسنوات القادمة ج

  :ي لتطّور المؤّشر

2016 2017

تطور الموارد الجبائية المستخلصة 

III. قراءة في نتائج المؤّشر
المؤّشر .1 سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

س األداء  مؤشر ق

ة  تطــــــــــــــــور نســــــــــــــــ
 المــــــوارد اســــــتخالص

ةال ائ   ج

مليون دينار
ة  ة مائو نس

  
انجازات محتملة حسب :      (1)
المؤّشرتحليل الّنتائج و  .2 تقديرات اإلنجازات الخاّصة 

ةسّجلت الموارد ال ائ خالل سنة  ج
الغ المسجلة  .2016 عود هذا التطور إلى الم

مة المضافة د م773.1 اشرة وخاصة مداخيل األداء على الق اشرة وغير الم والى تطور األداءات الم
عتزم في موفى سنة  2018و
ة تطّور المداخيل ال ةنس ائ ج

 
ان .3 ي لتطّور المؤّشررسم ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

مة المنشودة للمؤّشرأهّم األنش .4  :طة المبرمجة لتحقي الق
 

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

:  1.1.0.3المؤشر 
ة  استخالص تطور نس

ةال الموارد ائ  ج

  
  
  
  

 11  
  

  
  
  
11  
  
  
  

م النتــــــــائج - م ورشــــــــات تقيــــــــ عنــــــــوان تنظــــــــ المحققــــــــة 
ــــــة والــــــّديون المثقلــــــة  والمضــــــمنة االستخالصـــــات الفور

ــــادة ال  تحســــينتخــــاذ التــــدابير الضــــرورة لبلوحــــات الق
ة االستخالص   . عمل

ــأطير  - ــات ت ــا االســتخالص تكثيــف عمل لترســيخ خال
ة  م أدائهممنهج  .األهداف وتقي

عةتكثيف الزارات - ة للتنش والمتا  الميدان
م عمل عدول الخزنة واقتراح البرنامج المناسب -  تقي
ـة علـى - ض وتـأطيرهم وٕاجـراء الرقا ـالء المقـاب تفعيل دور و

 أعمالهم 
م الـــدعم والمســـاندة فــــي مهمـــة االســـتخالص ألعضــــاء - تقـــد

اضــات الديوانـة ق ـا االسـتخالص  ص  .خال وتكليـف وتخصــ
ة ع الديون الديوان أعمال تت ام    . عدول الخزنة للق

 -  

 
 

المؤّشر .5  -- :أهّم الّنقائص المتعّلقة 
   



 

  
س أداء   طاقة مؤّشر ق

 
 2.1.0.3:المؤشر مزرّ 

ة المؤشر ة: تسم ة الموارد استخالص تطور نس ائ   غير الج
خ تحيين المؤشر   2018-06-07:تار

  
I. للمؤشرالخصائص العاّمة  

ه المؤّشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر .2 لفة الموارد توفير ضمان: الهدف الذ يرجع إل ة العامة اإلدارة بها الم ة للمحاس   واالستخالص العموم
ف المؤشر .3 ات : تعر ان م  هذا المؤشر مد نجاعة عمل منظومة االستخالص المتمثلة في وضع اإلم ة ق الماد

استخالص الموارد  ام  ة المحاسبين العموميين للق ة وش زة والخارج شرة الالزمة لتأمين عمل المصالح المر وال
ة ة  العموم ائ ة على تامين انتظام نس تعبئة هذه . على أحسن وجهغير الج ة العموم وتحرص مصالح المحاس

ن الدولة من اال ة لتتم  .فاء بتعهداتهاالموارد لفائدة الميزان
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
عة المؤّشر .5  مؤّشر فاعلّة: طب
عات .6   --: التفر

 
II.الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة ت ةالموارد  طور استخالصنس   =  الذات

ةالموارد  استخالصات( ائ ةالموارد  استخالصات - الجارة السنة عنوان غير الج ائ قة السنة عنوان غير الج   100*)السا
ة الموارد استخالصات ائ قة السنة عنوان غير الج  السا

ة:وحدة المؤّشر .2   النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3  :المعط

ة غير جملة الموارد  - ائ قة والسنة الجارةالمستخلصة ) فورة ومثقلة(الج   .عنوان السنة السا
ات األساسّة الحتساب المؤشر .4 ع المعط قة تجم ة عن طر منظومة :طر ع المعلومات  "رفي"صفة آل وتجم

ة من الخصم من المورد الموارد المتأت ما يتعل   من أمانات المصارف ف
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5 ة : مصدر المعط اإلعالم ع الدوّرة المستخرجة  ة قائمات التجم لموارد لالنس

ة  ائ   الج
خ توفر المؤشر .6 ا: تار   سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .7     %  Valeur cible de l’indicateur:(8,5(الق
البرنامج لينالمسؤو  .8 االستخالص :عن المؤّشر  ّلفة  س الوحدة الم   رئ



تقديرات 
2018 

 التقديرات
2019 2020 2021 

2931)1( -  -  -  
8,36 8,5  8,5  8,5  

مقارنة  2017سنة  .د.م 2704,9، حيث بلغت
ام التنسي عات وٕاح ة إلى تكثيف التت ائ الغ المستخلصة للديون غير الج مع مصالح  عود تطور الم

عنوان استغالل أمالك الدولة وخاصة المثقلة  الستخالص الديون المثقلة 
ة لسنة  ومن المأمول أن تتحّسن . 2018حسب تقديرات قانون المال
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  قراءة في نتائج المؤّشر
المؤّشر  :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

تقديرات   االنجازات الوحدة
2018 2015 2016  2017  

2931 2704,9 2543,2 1640   مليون دينار
ة  ة مائو 8,36 6,36 55,07 27- نس

 .2018تقديرات قانون المالية لسنة انجازات محتملة حسب 

المؤّشر  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ةالغير  ائ ة طورا، ت2017خالل سنة  ج ، حيث بلغت%6,36 بنس
ام التنسي .2016 عات وٕاح ة إلى تكثيف التت ائ الغ المستخلصة للديون غير الج عود تطور الم

عنوان استغالل أمالك الدولة وخاصة المثقلة  مبرمةالجدوالت أمالك الدولة والشؤون العقارة بخصوص ال الستخالص الديون المثقلة 
ة ة الفالح راء األراضي الدول   .    عنوان معينات 

عتزم في موفى سنة  ة تحقي 2018و ة لسنة  % 8,36بـ تطّورا  نس حسب تقديرات قانون المال
اال ةج   .خالل الّسنوات القادمة ئ

اني لتطّور المؤّشر  :رسم ب

2015 2016 2017

) .د.م(تطور الموارد غير الجبائية المستخلصة 

 
 

III .قراءة في نتائج المؤّشر
المؤّشر .1 سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

س األداءمؤشر   ق

ة  تطــــــــــــــــور نســــــــــــــــ
 المـــــــوارد اســـــــتخالص
ة ائ   غير الج

مليون دينار
ة  ة مائو نس

  
انجازات محتملة حسب :      (1)

 
المؤّشر .2 تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 

غير سّجلت الموارد 
2016سنة  .د .م2543,2بـ

أمالك الدولة والشؤون العقارة بخصوص ال
ة ة الفالح راء األراضي الدول عنوان معينات 

عتزم في موفى سنة  و
ة تطّور المداخيل  الغير نس

 
اني لتطّور المؤّشر .3 رسم ب

  

  
  
  
  



 

مة المنشودة للمؤّشرأهّم األنش .4  :طة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

 2.1.0.3المؤشر 
ة:   تطور نس

 الموارد استخالص
ة ائ  غير الج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8.5  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8.5  
  
  
  

ــــائج  - ــ م النت ــــــ م ورشــــــات تقي ــوان تنظــــــ ــــ عن ــــــة  المحقق
ــــة  ــــّديون المثقل ــــة وال ــمنة االستخالصــــات الفور والمضــ

ـــادة اللوحـــات ب  تحســـينتخـــاذ التـــدابير الضـــرورة لالق
ة االستخالص  . عمل

ــات تــأطير - ــا االســتخالص تكثيــف عمل لترســيخ خال
ة  م أدائهممنهج  .األهداف وتقي

عة- ة للتنش والمتا  تكثيف الزارات الميدان
ــــالك الدولــــــة والشــــــؤون  - ـــــع مصــــــالح أمــ ـــي مـ التنســـ

ـــة بخصـــوص ال الســـتخالص  مبرمـــةالجـــدوالت العقار
عنوان استغالل أمالك الدولة وخاصـة  الديون المثقلة 
ـــــــة  ـــــي الدول ـــــــراء األراضــ ـــوان معينـــــــات  عنــــ المثقلـــــــة 

، إجــــراء ال ــــة، إعالمنــــا بــــإجراءات إســــقا الحــــ فالح
ة واتخــاذ مــا يتعــّين عنــد  ــالغ المســتوج مقارــة بــين الم

 .الضرورة
ـــ اســـتكمال - ـــة عـــن طر تحيـــين المنظومـــة اإلعالم

ة ة الفالح  .إدراج معرفات المستغلين لألراضي الدول
ـــة - ـــات المال ـــا والعقو ـــة اســـتخالص الخطا دفــع عمل

ــــذليل ا ــــى ت ـــل عل ات التــــي قــــد تعتــــرض والعمـ ــعو لّصــ
غ ة التبل  .عدول الخزنة أثناء عمل

م عمل عدول الخزنة واقتراح البرنامج المناسب   تقي
ض وتــــــأطيرهم وٕاجــــــراء - ــــاب ــــــالء المقــ تفعيــــــل دور و

ة على أعمالهم   الرقا
ــــاندة فـــــــي مهمـــــــة االســـــــتخالص - ـــدعم والمســـ م الــــ تقـــــــد

اضـــات الديوانـــة ق ـــا االســـتخالص   .ألعضـــاء خال
ــع  أعمــال تت ـام  ص عـدول الخزنــة للق وتكليـف وتخصــ

ة   . الديون الديوان

 -  

 
المؤّشر .5  -- :أهّم الّنقائص المتعّلقة 



 

 
س أداء   طاقة مؤّشر ق

 
 3.1.0.3:الّرمز

ة المؤشر ة: تسم ة  الديون  استخالص تطور نس ائ   المثقلةالج
خ تحيين المؤشر   2018-06-07:تار

  
I.الخصائص العاّمة للمؤشر  

 
ه المؤّشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر .2 لفة الموارد توفير ضمان: الهدف الذ يرجع إل ة العامة اإلدارة بها الم ة للمحاس   واالستخالص العموم
ف المؤشر .3 ة تطور حجم االستخالص من سنة إلى أخر سمح هذا المؤشر : تعر اس نس  .ق
 )Indicateur de Résultat(نتائج مؤشر : نوع المؤّشر .4
عة المؤّشر .5  مؤّشر فاعلّة: طب
عات .6   --: التفر

 
II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

 
قة احتساب المؤشر .1  : طر

ة ت ة المثقلة طور استخالصنس ائ   =  الديون الج
ة  استخالصات الديون ( ائ ة الديون  استخالصات مبلغ – الجارة السنة عنوان المثقلةالج ائ قة السنة عنوان المثقلة الج   100* )السا

ة الديون  استخالصات مبلغ ائ قة السنة عنوان المثقلة الج   السا
 

ة:وحدة المؤّشر .2   النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3  :المعط

ة - ائ قة المثقلة استخالصات الديون الج   عنوان السنة الجارة والسنة السا
ات  .4 ع المعط قة تجم ة عن طر منظومة :األساسّة الحتساب المؤشرطر   "رفي"صفة آل
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5 ة : مصدر المعط اإلعالم ع الدوّرة المستخرجة   قائمات التجم
خ توفر المؤشر .6   شهرا: تار
مة المستهدفة للمؤّشر  .7     Valeur cible de l’indicateur:( 15%(الق
البرنامج لينالمسؤو  .8 االستخالص :عن المؤّشر  ّلفة  س الوحدة الم   رئ
  
  



تقديرات 
2018 

 التقديرات
2019 2020 2021 

931,845 -  -  -  
15 15  15  15  

ما %14,8 ، حيث بلغت تّم تسجيله سنة  مقارنة 
الغ المستخلصة  . ن تفسير تطور الم م و

ا المنصوص عليها  ض في الخطا األثر االيجابي إلجراءات التخف ة المثقلة  ائ ة قانون  من 66 الفصلعنوان الديون الج  لسنة المال
  . 2017خالل سنة . د .م245,4والتي ساهمت في تحقي مبلغ قدره 
ة تطّور  ة  الديون  استخالصومن المأمول أن تتحّسن نس ائ خالل  المثقلةالج
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  قراءة في نتائج المؤّشر
المؤّشر  :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

تقديرات   االنجازات الوحدة
2018 2015 2016  2017  

931,845 810,3 705,8 560,7   مليون دينار
ة  ة مائو 15 14,8 25,9 54,8 نس

المؤّشر  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ة  الديون  استخالص ائ ، حيث بلغت2017خالل سنة راجعا ت المثقلةالج
.2016سنة  .د .م705,8مقارنة بـ 2017سنة  .د.م810,3 ، حيث بلغت

ا المنصوص عليها  ض في الخطا األثر االيجابي إلجراءات التخف ة المثقلة  ائ عنوان الديون الج
ة قانون  من والتي ساهمت في تحقي مبلغ قدره  2017 لسنة المال
ة تطّور . % 15بـ تحقي تطّورا  2018 ومن المأمول أن تتحّسن نس

اني لتطّور المؤّشر  :رسم ب

2015 2016 2017

) .د.م(تطور استخالص الديون الجبائية المثقلة 

 
III .قراءة في نتائج المؤّشر

المؤّشر .1 سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 
س األداء  مؤشر ق

ة  تطــــــــــــــــور نســــــــــــــــ
ديون الــــــ اســــــتخالص

ة المثقلة ائ   الج

مليون دينار
ة  ة مائو نس

  
المؤّشر .2 تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ةسّجلت  استخالص تطّور نس
، حيث بلغت%25,9 ،2016

ا المنصوص عليها  ض في الخطا األثر االيجابي إلجراءات التخف ة المثقلة  ائ عنوان الديون الج
من 77 الفصل المنقح 2016

عتزم في موفى سنة  2018و
 .الّسنوات القادمة

اني لتطّور المؤّشر .3 رسم ب
  

  
  
  
  
  
  
  
 



 

مة المنشودة للمؤّشرأهّم األنش .4  :طة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

 3.1.0.3المؤشر 
ة:   تطور نس

ديون ال استخالص
ة المثقلة ائ  الج

  
  
15  
  

  
  
15  
  
  
  

م النتــــائج  م ورشــــات تقيــــ ــوان الــــّديون تنظــــ عنــ المحققــــة 
ـــــة  ـــــادة اللوحـــــات والمضـــــمنة بالمثقل ـــــدابير الق تخـــــاذ الت

ة االستخالص تحسينالضرورة ل  . عمل
ــــات تــــأطير  ــــا االســــتخالص تكثيــــف عمل لترســــيخ خال

ة  م أدائهممنهج  .األهداف وتقي
عة ة للتنش والمتا  تكثيف الزارات الميدان

م عمل    .لخزنة واقتراح البرنامج المناسبعدول اتقي

 -  

 
  

المؤّشر .5  -- :أهّم الّنقائص المتعّلقة 
  



 

س أداء   طاقة مؤّشر ق
 

 4.1.0.3:الّرمز
ة المؤشر ة: تسم ة  الديون  استخالص تطور نس ائ   المثقلةغير الج

خ تحيين المؤشر   2018-06-07:تار
  

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشرالبرنامج الذ يرجع  .1 ة :إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر .2 لفة الموارد توفير ضمان: الهدف الذ يرجع إل ة العامة اإلدارة بها الم ة للمحاس   واالستخالص العموم
ف المؤشر .3 اسمّ : تعر ة المثقلة من سنة الغير سرعة نس تطور استخالص الديون  ن هذا المؤشر من ق ائ ج

ن من الديون لفائدة الدولةفهو بذلك , إلى أخر  م  .يدلنا عن قدرتنا على استخالص أكثر ما 
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
عة المؤّشر .5  مؤّشر فاعلّة: طب
عات .6 ة تطوّ  - : التفر ات المالّةنس ا و العقو  ر استخالص الخطا

ة تطوّ  -               ر استخالص ديون أمالك الدولةنس
  
 

II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  
قة احتساب المؤشر .1  : طر

ة ت ة المثقلة طور استخالصنس ائ   =  الديون غير الج
ة المثقلة استخالصات الديون ( ائ ة المثقلة الديون  استخالصات– الجارة السنة عنوان غير الج ائ قة السنة عنوان غير الج   100*)السا

ةغير  الديون  استخالصات مبلغ ائ قة السنة  عنوان المثقلة الج  السا
ة:وحدة المؤّشر .2   النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3  :المعط

ةغير استخالصات الديون  - ائ قة المثقلة الج   عنوان السنة الجارة والسنة السا
ات األساسّة الحتساب المؤشر .4 ع المعط قة تجم ة عن طر منظومة  :طر   "رفي"صفة آل
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5 ة : مصدر المعط اإلعالم ع الدوّرة المستخرجة   قائمات التجم
خ توفر المؤشر .6   شهرا: تار
مة المستهدفة للمؤّشر  .7    Valeur cible de l’indicateur:( 15%(الق
البرنامج لينالمسؤو  .8 االستخالص :عن المؤّشر  ّلفة  س الوحدة الم   رئ

  
  
  



تقديرات 
2018 

 التقديرات
2019 2020 2021 

123,165 -  -  -  
15 15  15  15  

10 10 10 10 
18 20 20 20 

ما 11,5%  ،2016تّم تسجيله سنة  مقارنة 
ة إلى  ائ الغ المستخلصة للديون غير الج عود تطور الم

الستخالص الديون المثقلة  مبرمةالجدوالت 
    .  

ة تطّور  خالل  المثقلة الديون  استخالصومن المأمول أن تتحّسن نس
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  نتائج المؤّشر
المؤّشر  :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

تقديرات   االنجازات الوحدة
2018 2015 2016  2017  

123,165 107,1 96 74,6   مليون دينار
ة  ة مائو 15 11,5 28,7 17,3 نس
ة  ة مائو 10 5,33 22,07 25,68نس
ة  ة مائو 18 8,03 9,5 9,91نس

المؤّشر  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
11,5 ، حيث بلغت2017خالل سنة راجعا ت المثقلة الديون  استخالص

ة إلى  .2016سنة  .د .م96مقارنة بـ 2017سنة  .د.م107,1  ائ الغ المستخلصة للديون غير الج عود تطور الم
ام التنسي عات وٕاح جدوالت مع مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارة بخصوص ال تكثيف التت

ة ة الفالح راء األراضي الدول عنوان معينات  .    عنوان استغالل أمالك الدولة وخاصة المثقلة 
عتزم في موفى سنة  ة تطّور . % 15بـ تحقي تطّورا  2018و ومن المأمول أن تتحّسن نس

اني لتطّور المؤّشر  :رسم ب

2015 2016 2017

) .د.م(غير الجبائية المثقلة تطور استخالص الديون

  
III.  نتائج المؤّشرقراءة في

 
المؤّشر .1 سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

س األداء  مؤشر ق

ة  تطــــــــــــــــور نســــــــــــــــ
ديون الــــــ اســــــتخالص

ة المثقلة ائ   غير الج

مليون دينار
ة  ة مائو نس

  
اتا ا و العقو  لخطا
ةال  مال

ة  ة مائو  نس

ة  أمالك الدولة ة مائو  نس
  
 

المؤّشر .2 تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ةسّجلت  استخالص تطّور نس

107,1 ، حيث بلغت%28,7
ام التنسي عات وٕاح تكثيف التت

ة ة الفالح راء األراضي الدول عنوان معينات  عنوان استغالل أمالك الدولة وخاصة المثقلة 
عتزم في موفى سنة  و

  .الّسنوات القادمة
 

اني لتطّور المؤّشر .3 رسم ب
  



 

مة المنشودة للمؤّشرأهّم األنش .4  :طة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

 4.1.0.3المؤشر 
ة:   تطور نس

ديون ال استخالص
ة  ائ  المثقلةغير الج

  
  
15  
  

  
  
15  
  
  
  

  م النتـــائج م ورشـــات تقيـــ المحققـــة الـــّديون تنظـــ
ـــــة  ـــــادة اللوحـــــات والمضـــــمنة بالمثقل ـــاذ الق تخــ

ـــــــرورة ل ــــدابير الضــــــ ــــــينالتـــــــــ ــــــــة  تحســـــــ ـــــ عمل
 . االستخالص

  ـــات تـــأطير ـــا االســـتخالص تكثيـــف عمل خال
ة  م أدائهملترسيخ منهج  .األهداف وتقي

 عة ة للتنش والمتا  تكثيف الزارات الميدان
  م عمـــل عـــدول الخزنـــة واقتـــراح البرنـــامج تقيـــ

 المناسب 
  ــة والشــؤون التنســي مــع مصــالح أمــالك الدول

ــوص ال ـــــــــة بخصـــــــ ــــــدوالت العقار ــــــةالجـــ  مبرمـــ
عنــوان اســتغالل  ــة  الســتخالص الــديون المثقل
عنـوان معينـات  أمالك الدولة وخاصة المثقلـة 
ـــــا  ــــة، إعالمن ـ ـــة الفالح ــ ـــراء األراضـــــي الدول ــ

ـــين بـــإجراءات إســـقا الحـــ ـــة ب ، إجـــراء مقار
ــــد  ـــّين عنـ ـــا يتعــ ة واتخـــــاذ مــ ــتوج ـــــالغ المســـ الم

 .الضرورة
  ـــــن طرـــــــ ـــة عــ ــــ ــين المنظومـــــــة اإلعالم تحيـــــ

اســتكمال إدراج معرفــات المســتغلين لألراضــي 
ة ة الفالح  الدول

  ــــات ــــا والعقو ــتخالص الخطا ــــة اســ دفــــع عمل
ات التـــي  ــة والعمـــل علـــى تــذليل الّصـــعو المال

ـــة أ ــــد تعتــــــرض عــــــدول الخزنـــ ــــــة قــ ـــاء عمل ثنـــ
غ  .التبل

  

 -  

  
المؤّشر .5  -- :أهّم الّنقائص المتعّلقة 

 



 

 
س أداء   طاقة مؤّشر ق

  
 5.1.0.3:الّرمز

ة المؤشر ة: تسم ة الجماعات موارد تحقي نس   التقديرات مقارنة المحل
خ تحيين المؤشر   2018-06-07:تار

  
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  

ه المؤّشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر .2 لفة الموارد توفير ضمان: الهدف الذ يرجع إل ة العامة اإلدارة بها الم ة للمحاس   واالستخالص العموم
ف المؤشر .3 ـة : تعر ـات الماد ان م  هذا المؤشر مد نجاعة عمل منظومة االستخالص المتمثلـة فـي وضـع اإلم ق

اسـتخالص  ـام  ة المحاسـبين العمـوميين للق ـة وشـ زـة والخارج شرة الالزمة لتأمين عمل المصـالح المر مـوارد وال
ــة ــة علــى تــام. علــى أحســن وجــه الجماعــات المحل ة العموم ين انتظــام نســ تعبئــة هــذه وتحــرص مصــالح المحاســ

فاء بتعهداتها ة من اال ن الجماعات المحل ة لتتم  .الموارد لفائدة الميزان
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
عة المؤّشر .5  مؤّشر فاعلّة: طب
عات .6   --: التفر

 
II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة  ة تحقينس جملة موارد )/فورة ومثقلة( جملة الموارد المستخلصة في السنة =  التقديرات مقارنة موارد الجماعات المحل

ميزانيتها ة المبرمجة   الجماعات المحل
ة:وحدة المؤّشر .2   النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3 ة المبرمجة والمستخلصة في السنة :المعط   .جملة موارد الجماعات المحل
ات األساسّة الحتساب المؤش .4 ع المعط قة تجم ة :رطر ة للجماعات المحل ات الشهرة والسنو  الحسا
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5 اض الجماعات : مصدر المعط ع الدورة المرسلة من قبل ق قائمات التجم

ة   المحل
خ توفر المؤشر .6 ا: تار   سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .7   % Valeur cible de l’indicateur:( 100(الق
البرنامج لينالمسؤو  .8 ة :عن المؤّشر  الجماعات المحل لفة  س الوحدة الم   رئ

  
  
  



تقديرات 
2018 

 التقديرات
2019 2020 2021 

(3) 1041,4  -  -  -  

100100 100 100  

100  -  -  -  

ما تّم تسجيله  % 94,24، حيث بلغت  مقارنة 
 70لعدم تولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحويل حوالي 

في ولكن  .2018والتي تولت تحويلها خالل بداية سنة 
م د سنة  857,6م د مقارنة بـ 921,3حيث بلغت 

  
0

200
400
600
800

1000

2015 2016

)  .د.م(تحقيق موارد الجماعات المحلية مقارنة بالتقديرات 

 

  قراءة في نتائج المؤّشر
المؤّشر  :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

تقديرات   االنجازات الوحدة
2018 2015 2016  2017  

1041,4  921,3  857,6  813,5   مليون دينار
ــة  ة مائو نســ

1(  107,73 100,79  95,52 100 
ــة  ة مائو نســ

2( 
  

104,5 99  94,24  100
  . تم احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقديرات األولية
  .احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقديرات النهائية

  .2018انجازات محتملة حسب تقديرات 

المؤّشر  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ةموارد ة تحقي جملة  ، حيث بلغت 2017تراجعا خالل سنة  الجماعات المحل

لعدم تولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز تحويل حوالي ويعود ذلك باألساس  )99%( 2016و) 
والتي تولت تحويلها خالل بداية سنة  2017مليون دينار بعنوان المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي لسنة 
ة  ة بنس حيث بلغت  % 7,42تم تسجيل تطور في الموارد المحققة للجماعات المحل

اني لتطّور المؤّشر  :رسم ب

2016 2017

تحقيق موارد الجماعات المحلية مقارنة بالتقديرات 

الموارد المحققة
التقديرات النهائية للموارد
التقديرات األولية للموارد

  
 
  

III. قراءة في نتائج المؤّشر
  

المؤّشر .1 سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 
س األداء  مؤشر ق

ــــ مــــوارد  ة تحقي نســــ
ــــــة  الجماعــــــات المحل

  التقديرات مقارنة

مليون دينار
ــة  ة مائو نســ

)1

ــة  ة مائو نســ
)2
  

تم احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقديرات األولية:  (1)
احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة بالتقديرات النهائية تم:  (2)

انجازات محتملة حسب تقديرات ): 3( 
 

المؤّشر .2 تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ة تحقي جملة نس سّجلت

) % 104,5( 2015سنتي 
مليون دينار بعنوان المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي لسنة 

ة المقابل  ة بنس تم تسجيل تطور في الموارد المحققة للجماعات المحل
2016.  

  
اني لتطّور المؤّشر .3 رسم ب

الموارد المحققة
التقديرات النهائية للموارد
التقديرات األولية للموارد



 

مة المنشودة للمؤّشر .4  :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

المؤشر 
4.1.0.3  :

ة تحقي موارد  نس
ة  الجماعات المحل

 التقديرات مقارنة

  
  

100  
  

  
  

100  
  
  
  

ــــّديون الراجعــــة للجماعــــات  - ــتخالص ال م مهــــام تثقيــــل واســ إعــــادة تنظــــ
زة م الّالمر ة في االستخالص لتدع ة ووضع منهج  . المحل

ة  - ات حول النظام الجديد للجماعات المحل ة وملتق ن م دورات تكو   تنظ
 -  

 
  

المؤّشر .5   -- :أهّم الّنقائص المتعّلقة 



 

س أداءطاقة مؤّشر   ق
   1.2.0.3: الّرمز

ة المؤشر ة آجال معدل: تسم ة النفقات تأد   العموم
خ تحيين المؤشر   2018-06- 07:تار
  

I. الخصائص العاّمة للمؤشر 
ه المؤّشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر الهدف .2 ام: الذ يرجع إل ة إح ة النفقات تأد  العموم
ف المؤشر .3 يقيم هذا المؤشر مدى نجاعة منظومة تأدية النفقات العمومية باحتساب معدل عدد األيام الفاصلة : تعر

 .بين تاريخ إحالة األمر بالصرف للمحاسب العمومي وتاريخ تأديته للنفقة
 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
عة المؤّشر .5  ر نجاعةمؤشّ :طب
 --  :عاتالتفر  .6

 
II.  ّللمؤّشر ةالفنّ فاصيل الت  

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ام عدد مجموع( ة األ ع إحالة تارخ  بين المنقض  األوامر مجموع/ لها  تأديتهم وتارخ العمومين للمحاسبين الصرف األوامر جم

  ) للسنة الصرف
  يوم: وحدة المؤّشر .2
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3  :المعط
ام عدد مجموع -  ة  األ ع إحالة تارخ  بينالمنقض  لها تأديتهم وتارخ العمومين للمحاسبين الصرف األوامر جم
  للسنة الصرف األوامر جموعم -     

ات األساسّة الحتساب المؤشر .4 ع المعط قة تجم ة :طر   صفة آل
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5   "أدب"منظومة : مصدر المعط
خ توفر المؤشر .6 ا: تار   سنو
مة  .7 ام Valeur cible de l’indicateur(: 5(المستهدفة للمؤّشر الق   أ
البرنامج .8 ة النفقات:المسؤول عن المؤّشر  ّلفة بتأد س الوحدة الم  رئ

 
المؤّشر .1  : سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

س األداء تقديرات   االنجازات  الوحدة  مؤشر ق
2018  

  التقديرات
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

ــــــــة آجــــــــال معــــــــدل  تأد
ة النفقات   5  5  5  5  5  5,43  -  يوم  العموم

III. نتائج المؤشر في قراءة  



 

المؤّشرتحليل الّنتائج و  .2  :تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ة سنة    فاء بتعهداتها للمتعاملين 5، 2017بلغ معدل آجال التأشير على النفقات العموم ام وهو ما يبين مد سرعة اإلدارة على اإل  أ

ه . معها ر نظام المعلومات الخاّصة  ومن المتوقع أن يتواصل تحسين نتائج هذا المؤّشر خالل السنوات القادمة وذلك من خالل تطو
 ".أدب"عبر منظومة 

مة المنشودة للمؤّشر .3  :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  تدخالتأهم األنشطة وال

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

المؤشر 
1.2.0.3  :

ة آجال معدل  تأد
ة النفقات  العموم

  
  
5  
  

  
  
5  

ن من - ل االلكتروني التي تم ات  الّتحو ر عمل  :مواصلة أعمال تطو
o  الت البردّة عة عملّات الّرفض للّتحو تحسين وسائل متا

"RAP-RV 
o الت ص أجال الّتحو  تقل

ة استكمال وتجرة - ة المحاسب ة الداخل ة الرقا    مرجع

 -  

 
  

المؤّشر .4    --:أهّم الّنقائص المتعّلقة 
  
  



 

س أداء م مؤّشر ق  طاقة تقد
  1.3.0.3:الّرمز 

ة المؤشر ة: تسم ات نس ةال حسا قة مراكز المحاسب   المطا
خ تحيين المؤشر   2018-06-07:تار
  

ه المؤّشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر الهدف .2 قة  تحسين :الذ يرجع إل اتمطا ة المراكز حسا  المحاسب
ف المؤشر .3 ات جودة المؤشر هذا قّم: تعر ةال حسا الدولة والجماعات المحلّة والمؤسسات ( مراكز المحاسب

قتها من والتثبتة للمراجعن يالمحاسبون العمومي من قبل مةالمقدّ ) العمومّة اإلدارة  أمانات مصالح قبل من مطا
ة المال  .المختصة الجهو

 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر  .4
عة المؤّشر .5 ة مؤّشر:طب  فاعل
ات الدولة ال -  :عاتالتفر  .6 ة حسا قةنس  ،مطا

ة ال -            ات الجماعات المحل ة حسا قةنس   ،مطا
ة -            ات المؤسسات العموم ة حسا قة،ال نس  مطا

   
 

II. ة   للمؤشر التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 ات عدد(: طر قة المقدمة الحسا ات الجملي العدد/  المطا ع في )المقدمة للحسا  أمانات جم

ة المال   الجهو
ة: وحدة المؤّشر .2   النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3  :المعط

ات عدد -  قة المقدمة الحسا ة ومؤسسات ( المطا ةدولة، جماعات محل  )عموم
ات   -   المقدمةالعدد الجملي للحساب

ات األساسّة الحتساب المؤشر .4 ع المعط قة تجم ات :طر ة الحسا ع جداول مهمة مراق   تجم
ات  .5 ات: األساسّة الحتساب المؤّشرمصدر المعط ة الحسا مراق لفة  ة مصدرها المصالح الم انات رقم   ب
خ توفر المؤشر .6 ل سنة: تار فر من    ف
مة المستهدفة للمؤّشر  .7    % Valeur cible de l’indicateur:( 94(الق
البرنامج .8 س :المسؤول عن المؤّشر  ات رئ ة الحسا مراق لفة   اإلدارة الم

 
  
 

I.  العامة للمؤشرالخصائص  



 

المؤّشرو سلسلة الّنتائج  .1  :التقديرات الخاّصة 
س األداء تقديرات   االنجازات  الوحدة  مؤشر ق

2018  
  التقديرات  

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
ة لّلدولة   النس

  
ة  نســــــــــــــــــــ

ة   96  95  94  93 92,3  84,6  88,79 مائو
ة  للجماعــــــــــات  النســــــــــ

ة   المحل
ة  نســــــــــــــــــــ
ة   96  95  94  93 89,75  88  89,54 مائو

ة للمؤسســــــــــات  النســــــــــ
ة   العموم

ة  نســــــــــــــــــــ
ة   96  95  94  93 93,53  93  93,57 مائو

ات المراكــــز  ة حســــا نســــ
قة ة المطا   المحاسب

ة  نســــــــــــــــــــ
ة   96  95  94  93  93  91,9  92,3  مائو

المؤّشر .2  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ات  قة الحسا ة مطا الء 2016سنة  % 91,9مقارنة بـ 2017سنة  %93حيث تّم تسجيل  تطوراشهدت نس عود ذلك إلى ا ، و

ات الذ مّن من اكتشاف أكثر عدد  ة وتفّقد الحسا ع في عدد عملّات المراق ذلك الّترف ة والمراجعة األهمّة القصو و أعمال الرقا
ن من األخطاء ة على .مم ة المحاسب ات الّرقا س بخطورة  ما تم تكثيف آل يز على الّتحس ة والتر مستو أمانات المال الجهو

ة لّة أو أصل ان ذلك في حالة وجود اخالالت ش شأنها سواء  رة رفض    . األخطاء وذلك عن طر إصدار مذ
مة المنشودة للمؤّشر .3  :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

المؤشر 
ة :  1.3.0.3 نس

ات المراكز  حسا
ة  المحاسب

قة  المطا

  
  
96  
  

  
  
94  

  ة للّدولـــة ـــة لفائـــدة أعـــوان وٕاطـــارات المراكـــز المحاســـب ن م دورات تكو تنظـــ
ة ة في مجال مسك المحاس ة والمؤسسات العموم  .والجماعات المحل

  االنطالق في جرد أصول الدولة 
  ة ة العموم  مواصلة أعمال مراجعة مجلة المحاس
 إتمام إعداد المخط المحاسبي للدولة 
  االنطالق في إعدادbilan d’ouverture 
  الخز   العامة نةاستكمال النظام المحاسبي 

 -  

 
المؤّشر .4 -- : أهّم الّنقائص المتعّلقة 

III. نتائج المؤشر في قراءة  



 

س أداءطاقة  م مؤّشر ق   تقد
 
  1.4.0.3 :الّرمز 

ة المؤشر اضات االنتظار مّدة معدل :تسم ة الق   المال
خ تحيين المؤشر   2018-06-07:تار
  

I. الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤّشر .1 ة :البرنامج الذ يرجع إل ة العموم  المحاس
ه المؤّشر الهدف .2  تحسين جودة الخدمات:الذ يرجع إل
ف المؤشر .3  : تعر

ن من المواطن لنسد له  م ة لمصالحنا إذ نحرص على االقتراب أكثر ما  النس اشر مهّما  ال الم عتبر االستق
ة  ن افة التجمعات الس امل تراب الجمهورة و توزعها على  ة  اضات المال دل على ذلك تواجد ق الخدمة و

ة ن أن. واالقتصاد م س نجاعة خدماتنا هو مؤشر سرعة تأديتها على مستو  ومن أهّم المؤشرات التي  تق
م خدمة جيدة وسرعة ا إلى تقد ص وقت انتظار المواطنين وسع اضات حرصا على تقل ك الق اب في هذا . ش

ة تتصرف في قصاصات ااإلطار تّم تجهيز أهّم الق منظومات إعالم فة مع المواطنين  ث ضات التي لها عالقة 
ة لتنظ ق ة أخر األس ك الخدمات من ناح اب مختلف ش س آجال االنتظار  ة وق    .م طوابير االنتظار من ناح

 )Indicateur de Résultat(مؤشر نتائج : نوع المؤّشر .4
عة المؤّشر .5  جودة مؤّشر:طب
 --: عاتالتفر  .6

 
II. ة   للمؤشر التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر .1 المواطن أمام شبابيك القباضات في  يتم احتساب هذا المؤشر بقيس معدل انتظار :طر
ذات العالقة الكثيفة مع المواطن وذلك مالية  ةقباض 20تضم نة وقد وقع اختيار عيّ . أوقات الذروة وخارجها

 .باالستناد لعدد الوصوالت الصادرة عنها
قة: وحدة المؤّشر .2   دق
ات األساسّة  .3  :الحتساب المؤّشرالمعط

اضات  - الق فة مع المواطنوقت االنتظار  ة ذات العالقة الكث   المال
ة - اضات المعن  عدد الق

ات األساسّة الحتساب المؤشر .4 ع المعط قة تجم ة: طر ق ة تتصرف في قصاصات األس   منظومات إعالم
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5 ة: مصدر المعط ق ة تتصرف في قصاصات األس   منظومات إعالم
خ توفر المؤشر .6   اّ سنو : تار
مة المستهدفة للمؤّشر  .7  دقائ Valeur cible de l’indicateur :(5(الق
البرنامج .8 الجودة :المسؤول عن المؤّشر  ّلف    .المدير الم

  



 

 
المؤّشرو سلسلة الّنتائج  .1  :التقديرات الخاّصة 

س األداء تقديرات   االنجازات  الوحدة  مؤشر ق
  التقديرات  2018

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
االنتظــــــــار  مــــــــّدة معــــــــدل

اضات ة الق قة  المال   5  5  5  5  5  7  -  دق

  
المؤّشرتحليل الّنتائج  و  .2  :تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
  اضــات االنتظــار مــّدةبلــغ معــدل ــة الق ص هــذه المــدةومــن المــأمول دقــائ  5، 2017ســنة  المال فــي الســنوات  تقلــ

م من خالل  المقبلة ة لتنظـ ق ة تتصرف في قصاصات األسـ منظومات إعالم ة  اضات المال اقي الق م تجهيز  تعم
ن األعوان  طوابير االنتظار اتهم في أسرع اآلجالوتكو ة لطل ال المواطنين واالستجا  .على حسن استق

 
مة المنشودة للمؤّشر .3  :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

المؤشر 
 معدل:  1.4.0.3

االنتظار  مّدة
اضات ة الق  المال

  
  
96  
  

  
  
94  

ال علــى جملــة  - ة لالســتق ــة الخصوصــ مواصــلة العمــل علــى تطبيــ المرجع
ة  اضات المال  الق

ة واألعـوان  - اض المال ن ق ـات التصـرف فـي منظومـة الجـودة تكو حـول تقن
م فـــي المنظومـــة ( ــغاء، الـــتح ـــات اإلصـ عـــة آل يـــز ومتا عـــة المؤشـــرات، تر متا

ة للجودة  ، )...الوثائق
ال الحسن  - ة لتستجيب لمقومات االستق اضات المال أعمال تهيئة مقرات الق

 للمواطنين وتوفير ظروف عمل حسنة، 
ر طرق الدفع االلكترون -  ي مواصلة تطو

  

 -  

 
  

المؤشر .4  -- :أهم النقائص المتعلقة 
      
    
  

III.  نتائج المؤشرفي قراءة  



 

  
    
      
    
       

 
 
 
 
 
 

مصالح طاقات مؤشرات برنامج 
ة   الميزان

 



 

س أداء مؤشرطاقة  ق  

  1.1.0.4:المؤشررمز 
ة المؤشر ة :تسم ائ  الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الج

خ تحيين المؤشر  06/06/2018:  تار
 

I- العامة للمؤشرالخصائص         
ه المؤشر البرنامج -1 ة :الذ يرجع إل  مصالح الميزان
ه المؤشر البرنامج -2  ال شيء :الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشرالهدف  -3 ة الدولة: الذ يرجع إل ر جودة تقديرات ميزان  تطو
ف المؤشر -4 ة  :تعر قانون المال ة المنجزة مقارنة بتقديرات الموارد المدرجة  ائ ة  الفارق بين جملة الموارد الج  .نس
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر -5
عة المؤشر -6  مؤشر جودة  :طب
عات  -7 ة(التفر  ال شيء ...):حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو

 
II-ة للمؤشرا التفاصيل   لفن

قة احتساب المؤشر -1 =:طر | − ار | ة و  xاعت ائ مة المحققة للموارد الج هو جملة الموارد  هو الق
ة قانون المال ة المقدرة  ائ  .الج

ة :وحدة المؤشر -2 ة مائو  نس
ة لالحتساب المؤشر -3 ات األساس ة :المعط ائ ة و جملة الموارد الج ة المقدرة في إطار قانون المال ائ  جملة الموارد الج

ا  . المستخلصة فعل
ة الحتساب المؤشر -4 ات األساس عالمعط قة تجم ة الدولة: :طر  تقرر حول تنفيذ ميزان
ة الحتساب المؤشر -5 ات األساس  منظومة رفي :مصدر المعط
خ توفر المؤشر -6 ة للسنة  :تار  )n+1(ابتداء من شهر مارس للسنة ، nالنس
مة المستهدفة للمؤشر -7  %0.5:الق
البرنامجالمسؤول  -8  المدير العام للموارد و التوازنات :عن المؤشر 

 
 
 
 
 
 



 

III- قراءة في نتائج المؤشر 
 

المؤشراالنجازات و (سلسلة النتائج  -1  : )التقديرات الخاصة 
 

  
المؤشر -2  :تحليل النتائج و تقديرات اإلنجازات الخاصة 

ة الفارق  2016و  2015و  2014تجدر اإلشارة إلى أن النتائج المسجلة في  ة التكميلي لذلك نجد نس المقارنة مع قانون المال هي 
ار أنه يتم  اعت ذلك منخفظة  ة خالل األشهر األولى من السنة و ات المعتمدة إلعداد التقديرات على ضوء تنفيذ الميزان تحيين الفرض

المقارنة مع و . ف االقتصاد الداخلي والخارجيتطور الضر  قه  ة على ما تم تحق لكن تقديرات المؤشر للثالث سنوات القادمة هي مبن
ة األصلي   .تقديرات قانون المال

ص هامش الخطأ في التقديراهدف و  ه و المؤشر إلى تقل ة و ذت وٕادارة المخاطر المتعلقة  ة لك للحفا على توازن الميزان اسة المال الس
  .للدولة

اني لتطور المؤشر رسم -3  :ب

  
 
 
 
 
 

7,2

[VALEUR]

2,1

65
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2015201620172018201920202021

الجبائيةالمواردفيواالنجازاتالتقديراتبينالفارق (%)

الفارق بين : 1المؤشر
التقديرات واالنجازات في الموارد 

ة ائ  الج
 م ق  إنجازات لوحدةا

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 1 0.3 0.7 0.12 % )ق م ت(/ 

 1.5 2 5 6 2.1 10.1 7.2   )ق م(/ 



 

مة المنشودة للمؤشر -4  :أهم األنشطة المبرمجة لتحق الق
  

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

  1.1.0.4المؤشر 
الفارق بين 

التقديرات 
واالنجازات في 
ة ائ   الموارد الج

  
  
1.5  
  

  
  
2  

ة - ة العموم اسات المال  تفعيل وحدة اإلستشراف وتحليل س
ر ادوات للتنبؤ والنمذجة على المد القصير والمتوس -  وضع وتطو
ة وسينارهات محاكاة مصغرة  - اسات المال ر أدوات تحليل الس  تطو
ة وٕانشاء  - ة والمال ادة تضم أهم المؤشرات اإلقتصاد إعداد لوحة ق

ة متكاملة انات إقتصاد  قاعدة ب
ر وٕاستغالل أنموذج التوازن العام المحوسب -  تطو
ة لإلطارات المسؤولة على إعداد التقديرات في  - ن برمجة دورات تكو

 طرق التنبؤ على المد القصير والمتوس
  

 -  

 
 

المؤشر -5 ار  :تحديد أهم النقائص المتعلقة  ة دون األخذ في االعت ائ ما لتقديرات جملة الموارد الج قدم المؤشر تقي
مة صورة سل ان األحسن تقديرا و أيها لم يتم تقديره   .مختلف عناصرها و تبيين أيها 

  
  
  

 
 
   



 

س أداء مؤشـــــــــر طـــــاقة  ق
  2.1.0.4:المؤشررمز 

ة المؤشر ة :تسم النس   لنفقات االستثماراتالفارق بين التقديرات واالنجازات  
خ أخر تحيين   2018-06- 20 : تار

 
I- الخصائص العامة للمؤشر :        
 
ه المؤشر -1 ة:البرنامج الذ يرجع إل  مصالح الميزان
ه المؤشرالبرنامج الفرعي الذ يرجع -2  الشئ:إل
ه المؤشر-3 ر جودة  : الهدف الذ يرجع إل ة الدولةتطو  تقديرات ميزان
ف المؤشر-4 ة:تعر قانون المال طها  ة الفارق بين اإلنجازات والتقديرات التي تم ض ة لنفقات  هو نس هي نفقات .االستثماراتالنس

ة  ة الموظفةاالستثمارات المحمولة على الموارد العامة لميزان  الدولة وعلى القروض الخارج
 مؤشرنتائج:نوع المؤشر-5
عة المؤشر -6  مؤشر جودةطب
عاتا- 7 ة:( لتفر  ال شئ-...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهو

 
II -ة للمؤشر الخصائص   الفن

 
قة احتساب المؤشر -1 :طر = | − ار| هي جملة  و  االستثماراتهي جملة انجازات نفقات  xاعت

 االستثمارات تقديرات نفقات
ة:وحدة المؤشر -2 ةمائو  %نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات االساس ة الدولة  االستثماراتتقديرات وانجازات نفقات :المعط  لميزان
ة الحتساب المؤشر -4 ات االساس ع المعط قة تجم ة الدولة::طر  تقرر حول تنفيذ ميزان
ة الحتساب المؤش -5 ات االساس  منظومة أدب و أمد: رمصدرالمعط
خ توفر المؤشر -6 ة من مارس لسنة  :تار  n+1بدا
مة المستهدفة للمؤشر -7  %0:الق
ة الدولة :المسؤول عن مؤشر البرنامج -8 س الهيئة العامة للتصرف في ميزان  رئ

  
  
  
 



 

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

 
 ق م التقديرات

2018 
:المؤشر الوحدة االنجازات  

2021 2020 2019 2017 2016 2015 
الفارق بين التقديرات واالنجازات   

ة لنفقات  االستثمارالنس  0.10 0.10 0.10 0.15    % 
 

 ...:المؤشر تحليل النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة -2
 

اني  -3  لتطور المؤشررسم ب
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االستثمارلنفقاتبالنسبةواالنجازاتالتقديراتبينالفارق



 

مة المنشودة للمؤشر األنشطة أهم -4  :المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

  2.1.0.4المؤشر 
لفارق بين ا

التقديرات 
واالنجازات  

ة لنفقات  النس
  االستثمار

  
  

0.10  
  

  
  

0.10  

عة   النجاز المشارعا دورةإرساء متا
ات التقدير ة ألعوان في تقن ن م دورات تكو  تنظ

ة المشاكل العقارة والتقدم في الدراسات م مشارع جديدة قبل تسو  عدم ترس
م موضوعي لقدرة الوزارات على انجاز المشارع المبرمجة  تقي

 إعداد دليل إجراءات
  

 -  

 
المؤشر  أهمتحديد  -5  :النقائص المتعلقة  

ة اإلنجاز -  .تتحمل الوزارات الجزء األكبر من مسؤول
ة - م مشارع غير قابلة للتنفيذ خالل السنة المعن  ترس
ة - عة تنفيذ المشارع الجهو ات حول متا ال ض : إش ة منجزة لمجرد تفو تعتبر المشارع الجهو

قي لهذه المشارع س إنجاز حق  اإلعتمادات للجهات ول
اب طرقة عمل موحدة بين - ة الدولة غ  مختلف المتصرفين في ميزان

 



 

س أداء مؤشـــــــــرطـــــاقة    ق
1.2.0.4: رمز المؤشر  

ة المؤشر عة مواردها:تسم ات الخاصة التي تتالئم نفقاتها مع طب ة الحسا نس  
خ أخر تحيين                                                                                              2016-06- 14: تار

            
I- الخصائص العامة للمؤشر        

ه المؤشر- 1 ة: البرنامج الذ يرجع إل  مصالح الميزان
ه المؤشر-2  شئال : البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر-3 ة الجديد: الهدف الذ يرجع إل ام القانون األساسي للميزان ات أح  تطبي مقتض
ف المؤشر-4 ة  : تعر عة مواردهانس ات الخاصة التي تتالئم نفقاتها مع طب ات الخاصة . الحسا ات الخاصة الحسا الحسا والمقصود 

ة  ات أموال المشار  في الخزنة وحسا
 شر نتائجمؤ : نوع المؤشر-5
عة المؤشر -6  مؤشر جودةطب
عاتا-7 ة: ( لتفر   ال شئ -...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهو

II- ة للمؤشر   الخصائص الفن
قة احتساب المؤشر-1 ات الخاصة    :طر ات الخاصة في الخزنة(عدد الحسا ة وحسا ات أموال المشار التي تتالئم نفقاتها ) حسا

عة مواردها   ات الخاصةالعدد الجمليلل/مع طب  حسا
ة: وحدة المؤشر-2 ة مائو  %نس
ة الحتساب المؤشر-3 ات االساس  تقدم عمل الفر: المعط
ة الحتساب المؤشر-4 ات االساس ع المعط قة تجم ات الخاصة:: طر الحسا لف   محاضر جلسات فر العمل الم
ة الحتساب المؤشر-5 ات االساس ات الخاصة: مصدرالمعط الحسا لف   فر العمل الم
خ توفر المؤشر-6 ة من  :تار  n+1لسنة  جانفيبدا
مة المستهدفة للمؤشر-7  %100 :الق
ة الدولة:عن مؤشر البرنامجالمسؤول -8 س الهيئة العامة للتصرف في ميزان  رئ
III - قراءة في نتائج المؤشر 

المؤشر(سلسلة النتائج -1  )اإلنجازات والتقديرات الخاصة 
  ق م  التقديرات

2018  
 الوحدة  االنجازات

  
  :المؤشر

2021  2020  2019 2017 2016 2015 
ات  %  50 50 80 100 ة الحسا الخاصة التي تتالئم نس

عة مواردها  نفقاتها مع طب
  

المؤشر -2   تحليل النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة 



 

اني لتطور المؤشر -3  : رسم ب
 

  
 

مة المنشودة للمؤشر أهم -4  :االنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
 تقديرات

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

  1.2.0.4المؤشر 
ات  ة الحسا نس

الخاصة التي تتالئم 
عة  نفقاتها مع طب

  مواردها

  
  

100  
  

  
  
50  

 
ع األطراف  عقد جلسات عمل لدراسة واقتراح حلول للغرض بتشرك جم

ات الخاصة الحسا ة    المعن
  

 -  

المؤشر  -5  :تحديد أهم النقائص المتعلقة  
ة جرد  ة المتعلقة بهاصعو ع النصوص القانون ات الخاصة واستخراج جم  هذه الحسا

ات الخاصة  ص موارد لفائدة الحسا ح القوانين والنصوص المتعلقة بتخص  تنق
  
  
  
  
  
  
  

50

50
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س أداء مؤشـــــــرطـــــاقــة   ق
 2.2.0.4: رمز المؤشر

ة المؤشر ب النهائي للنفقات:تسم ة تقدم إعداد التبو   نس
خ أخر   2017-06- 20:تحيين   تار

 
I- الخصائص العامة للمؤشر        
 
ه المؤشر -1 ة:البرنامج الذ يرجع إل  مصالح الميزان
ه المؤشر -2  ال شئ:البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر -3 ة الجديد : الهدف الذ يرجع إل ام القانون األساسي للميزان ات أح    تطبي مقتض
ف المؤشر -4 ب النهائي للنفقاتقدم إعداد مثل :تعر   حسب األقسام تالتبو
 مؤشر نتائج:نوع المؤشر -5
عة المؤشر  -6  مؤشر جودةطب
عاتا -7 ة:( لتفر  ال شئ-...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهو

 
II-ة للمؤشر   الخصائص الفن

 
قة احتساب المؤشر -1 ب النهائي المتعل بها  :طر ة الدولةجملة أقسام / عدد األقسام التي تم إعداد التبو  نفقات ميزان
ة:وحدة المؤشر -2 ة مائو  %نس
ات  -3 ةالمعط  تقدم عمل الفر :الحتساب المؤشر األساس
ة الحتساب المؤشر -4 ات األساس ع المعط قة تجم ب النهائي  :طر لف بإعداد التبو محاضر جلسات فر العمل الم

 .للنفقات
ة الحتساب المؤشر مصدر -5 ات األساس ب النهائي للنفقاتفر العمل : المعط لف بإعداد التبو  .الم
خ توفر المؤشر -6 ة من  :تار  n+1لسنة  جانفي بدا
مة المستهدفة للمؤشر -7  % 100 :الق
البرنامج -8 ة الدولة:المسؤول عن المؤشر  س الهيئة العامة للتصرف في ميزان  رئ

  
  
  
 



 

III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشراإلنجازات والتقديرات (سلسلة النتائج -1  )الخاصة 

 
 ق م  التقديرات

2017 
  الوحدة اإلنجازات

س األداء  2014 2015 2016 2018 2019 2020  مؤشر ق
ب      50 50 80 100 ة تقدم إعداد التبو نس

 النهائي للنفقات
 

   : المؤشر تحليل النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة -2
اني لتطو  -3   :ر المؤشررسم ب

  

مة المنشودة للمؤشراألنشطة  أهم -4   :المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

  2.2.0.4المؤشر 
ة تقدم إعداد  نس

ب  النهائي التبو
  للنفقات

  
  

100  
  

  
  
50  

 
لف  - ب النهائي عقد جلسات عمل دورة للفر الم بإعداد التبو

 للنفقات
ب - ة للتبو س العالم ة حول المقاي ن ام بدورات تكو  الق
ب -   استدعاء خبراء أجانب لالستعانة بخبراتها في مجال التبو

 -  

المؤشر -5  : تحديد أهم النقائص المتعلقة  
 الحضور الدور لكافة أعضاء فر العمل -
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س أداء مؤشرطاقة     ق

  1.3.0.4: المؤشررمز 
ة المؤشر ة :تسم عة تنفيذ الميزان متا ات الخاصة   آجال نشر المعط

خ تحيين المؤشر  06/06/2018:  تار
 

I-الخصائص العامة للمؤشر        
 
ه المؤشر -1 ة:البرنامج الذ يرجع إل  مصالح الميزان
ه المؤشر -2  ال شئ:البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر -3 ة:  الهدف الذ يرجع إل الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف
ف المؤشر -4 ة الدولة التي :: تعر عة تنفيذ ميزان ة حول متا ات اإلحصائ يتمثل المؤشر في احتساب آجال نشر المعط

ة ل نشرة شهرة على موقع وزارة المال ة لتنفيذ ميزا.تنشر في ش ة الدولةو تحتو هذه النشرة على النتائج الوقت  .ن
 مؤشر نتائج:نوع المؤشر -5
عة المؤشر  -6  مؤشر نجاعةطب
عات ا -7 ة( لتفر   ال شئ-...)حسب الجهات ، حسب االدارات الجهو

 
II-ة للمؤشر التفاصيل  الفن

 
قة احتساب المؤشر -1 ة و :طر النشرة اإلحصائ ة الشهر المعني  ام الفاصلة بين نها احتساب معدل سنو لعدد األ

ة الشهرةتارخ نشر   النشرة اإلحصائ
 اليوم: :وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات االساس ةتارخ نشر  :المعط ة وزارة المال ة في بوا عة تنفيذ الميزان متا ات الخاصة   المعط
ة الحتساب المؤشر -4 ات االساس ع المعط قة تجم عة النتائج الشهرة لتنفيذ ::طر متا ة شهرة تتعل  نشرة إحصائ

ة الدولة  ميزان
ة الحتساب المؤشر -5 ات االساس ة: مصدرالمعط  موقع وزارة المال
خ توفر المؤشر -6 ة السنة:تار  في نها
مة المستهدفة للمؤشر -7  يوما 35:الق
 المدير العام للموارد و التوازنات :المسؤول عن مؤشر البرنامج -8

 
 
 



 

 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر(سلسلة  النتائج  -1  )االنجازات و التقديرات الخاصة 
  :المؤشرتحليل النتائج و تقدرات االنجازات الخاصة  -2

ة الدولة انخفاضا  عة تنفيذ ميزان متا ات الخاصة   شهدت آجال نشر المعط
ة و توفير المعلومة للمستعمل في أقرب اآلجال  .دل على سعي اإلدارة الى تسرعها في إطار دعم الشفاف

اني لتطور المؤشر  رسم -3  :ب

  
مة المنشودة للمؤشر -4  :أهم األنشطة المبرمجة لتحق الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  1.3.0.4المؤشر 

ة تقدم إعداد  نس
ب  النهائي التبو
  للنفقات

  
100  
  

  
50  

انات ونشرها  - م فر العمل لمزد السرعة في إعداد الب م و تدع تنظ
  في أقصر اآلجال 

ات -   .مزد التنسي مع اإلدارات مصدر المعط

 -  

المؤشر -5  :/تحديد أهم النقائص  المتعلقة 

48424842403835
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)اليوم(أجال نشر المعطيات الخاصة بمتابعة تنفيذ الميزانية  

س األداء قانون  إنجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
أجال نشر 1.3.0.4المؤشر 

عة تنفيذ  متا ات الخاصة  المعط
ة  الميزان

 يوم
48 42 48 42 40 38 35 



 

  
  
س أداء طاقة مؤشر   ق

  2.3.0.4: المؤشررمز 
ة المؤشر ة الدولة :تسم ميزان ر الخاصة  ة صدور التقار  دور

خ تحيين المؤشر  07/06/2017:  تار
 

I-الخصائص العامة للمؤشر       
 
ه المؤشرالبرنامج  - 1 ة:الذ يرجع إل  مصالح الميزان
ه المؤشر - 2  ال شئ:البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر - 3 ة:  الهدف الذ يرجع إل الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف
ف المؤشر - 4 ة: تعر ة العموم ة الالزمة لنشر التقرر نصف السنو للمال الذ يبين نتائج  يتمثل في احتساب المدة الزمن

ما تم تقديره خالل نفس الفترة مبرزا في نفس الوقت اإلجراءات و  ةو مقارنتها  ة الدولة خالل السداس تنفيذ ميزان
ة العامة  .التدابير المتخذة قصد الحـفا على التوازنات المال

 مؤشر نتائج: نوع المؤشر - 5
عة المؤشر - 6  مؤشر نجاعة: طب
عات ا - 7 ةحسب الجهات ، ح( لتفر  ال -...)سب االدارات الجهو
ة للمؤشر - 8 اللفن  شئالتفاص

 
II - ةالخصائص  للمؤشر الفن

 
قة احتساب المؤشر - 1 التقرر و تارخ نشر التقرر :طر ة  ة المعن ة السداس احتساب  معدلعدد األشهر الفاصلة بين نها

ة ة للسنة المعن النس ة    .موقع وزارة المال
 الشهر :وحدة المؤشر - 2
ة الحتساب المؤشر - 3 ات االساس موقع وزارة  :المعط ةتارخ نشر التقرر   المال
ة الحتساب المؤشر - 4 ات االساس ع المعط قة تجم ة :طر ة العموم  تقرر نصف سنو للمال
ة الحتساب المؤشر - 5 ات االساس ة: مصدرالمعط  موقع وزارة المال
خ توفر المؤشر - 6  .في نفس يوم نشر التقرر :تار
مة - 7  أشهر 3:المستهدفة للمؤشر الق
 المدير العام للموارد و التوازنات :المسؤول عن مؤشر البرنامج - 8
 

 



 

 
III-قراءة في نتائج المؤشر 

المؤشراالنجازات و (سلسلة  النتائج  -1  )التقديرات الخاصة 
 

المؤشريتقدتحليل النتائج و  -2 ة الذ  إعداد و نشر تم: رات االنجازات الخاصة  ة العموم التقرر النصف سنو للمال
مة المفتوحة  2014تعده اإلدارة العامة للموارد والتوازنات منذ سنة  ادرة الحو وذلك في إطار انخرا تونس في م

ة وتحسين ترتيب تونس على مستو مؤشر  اد الشفاف ة المفتوحة"بهدف ترسيخ م .  Open Budget Index" الميزان
ة األولى للسنة خالل 3مة المشتهدفة لهذا المؤشر بـ  و تقدر الق أشهر و تقرر  2أشهر أ معدل نشر تقرر السداس

ة خالل  ة الثان  .أشهر 4السداس
اني لتطور المؤشر رسم -3  :ب

مة المنشودة للمؤشر -4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحق الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  األنشطة والتدخالت أهم
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
: المؤشر

2.3.0.4  
ة صدور  دور

ر الخاصة  التقار
ة الدولة   ميزان

  
3  
  

  
3  

انات ونشرها  - م فر العمل لمزد السرعة في إعداد الب م و تدع تنظ
  في أقصر اآلجال 

ات -   .مزد التنسي مع اإلدارات مصدر المعط

 -  

  :نقائص المؤشرتحديد أهم  -5
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دورية صدور التقارير الخاصة بميزانية الدولة  

س األداء قانون  إنجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2018 
  تقديرات

2015 2016 2017  2019 2020 2021 
ة صدور  2.3.0.4المؤشر  دور

ة الدولة  ميزان ر الخاصة   التقار
 3 3 3 3 3.5 3.8 5 شهر
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س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق
   

   1.1.0.5: المؤشر رمز
 معدل تكلفة الدين العمومي :تسمية المؤشر

  2018جويلية :  تاريخ تحيين المؤشر
I-الخصائص العامة للمؤشر  

 العموميالدين  :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1
 :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
 مخاطر الدين العموميتحسين التصرف في كلفة  و :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر  .3
عة يتعل مؤشر :تعريف المؤشر .4 ة الكلفة تطور متا  للدين العمومي السنو
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة: طبيعة المؤشر .6
II- للمؤشرالتفاصيل الفنية  

 الدين حجم على السنة في تسديدها تم التي العموالت و الفوائد مبلغ مجموع قسمة :طريقة احتساب المؤشر .1
 العمومي

 نسبة مئوية :وحدة المؤشر .2
 مؤشرات الدين العمومي: المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر .3
 منظومةتجميع المعطيات الخاصة بهذا المؤشر عن طريق : رطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤش .4

عة ومنظومة"SIADE" الخارجي العمومي الدين في التصرف  الداخلي الدين لمتا
ة مصدرها :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5 م انات   الخارجي العمومي الدين في التصرف منظومة ب

"SIADE"عة ومنظومة  الداخلي الدين لمتا
  موفى شهر ديسمبر من كل سنة : تاريخ توّفر المؤشر .6
 %4أقل من : القيمة المستهدفة للمؤشر  .7
 إدارة إستراتيجية الدين العمومي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  
  
  
  
  
  
  



 

  
III- رقراءة في نتائج المؤش 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  
 2017انخفض معدل تكلفة الدين العمومي سنة  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

إلى انخفاض كلفة الدين الخارجي مقابل ارتفاع كلفة ويرجع ذلك أساسا  2015و  2016مقارنة بسنتي  
إلى المستوى المنخفض لنسب الفائدة  2017و يفسر التحسن في كلفة الدين الخارجي سنة . الدين الداخلي

على األورو و باعتبار  التراجع الملحوظ الذي شهده الدينار أمام الدوالر   و األورو  فقد ساهم ذلك في 
و بخصوص كلفة  الدين الداخلي فتشهد ارتفاع .سعر الصرف على الدين الخارجيارتفاع طفيف لكلفة 

و قد تجاوزت نسب الفائدة على الخطوط  الطويلة  2016متواصل منذ أواخر الثالثي الثالث لسنة 
  . %7إلصدارات رقاع الخزينة 

 
 :رسم بياني لتطور المؤشر .3

 
 : ؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للم .4
 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .5

 
   

3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5

201520162017

معدل تكلفة الدين العمومي

م .ق  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر قيس األداء
2018   

  التقديـرات
2015 2016 2017 2019  2020  2021  

 معدل تكلفة الدين العمومي
  % 4 4.2 3.99 4.02 4.1 4 4 



 

س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق
   

   2.1.0.5: المؤشر رمز
ة المؤشر  مناب الدين الداخلي من الدين العمومي: تسم

خ تحيين المؤشر  ة  :تار ل   2018جو
I. الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1   الدين العمومي: البرنامج الذ يرجع إل
ه المؤشر .2  :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر  .3 لفة و مخاطر الدين العمومي: الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصرف في 
ف المؤشر .4 ام التصرف مؤشر: تعر عة تطور مناب الدين الداخلي من الدين العمومي إلح متا في  يتعل 

الدين  مخاطر الصرف المتعلقة 
  مؤشر نتائج:نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة: عة المؤشرطب .6

II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 اقي سداده للدين الداخلي على قائم الدين العمومي: طر   قسمة المبلغ ال
ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو  نس
ة  الحتساب المؤشر .3 ات األساس  مؤشرات الدين العمومي و الدين الداخلي: المعط
ة الحتساب المؤشر  .4 ات األساس ع المعط قة تجم ات الخاصة بهذا المؤشر عن : طر ع المعط قع تجم

عة الدين الداخلي"SIADE"طر منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي   .ومنظومة لمتا
ة الحتساب المؤشر .5 ات األساس ة مصدرها منظومة التصرف في الدين العمو : مصدر المعط م انات  مي ب

عة الدين الداخلي"SIADE"الخارجي   ومنظومة لمتا
خ توّفر المؤشر .6 ل سنة:   تار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة للمؤشر  .7  % 30أكثر من : الق
البرنامج .8 ة الدين العمومي: المسؤول عن المؤشر   إدارة إستراتيج
  

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

س األداء   الوحدة  : مؤشر ق
م .ق  اإلنجازات

2018  
  التقديـرات

2015 2016 2017 201
9  2020  2021  

مناب الدين الداخلي من الدين 
 27.3 27.2 28.3 29.3 31.1 34.9 35.2 %  العمومي



 

 
المؤشر .2 ة الدين  تواصل: تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  الداخلي من الدين انخفاض نس

ة  2015العمومي منذ  سنة  ل الميزان ات تمو ة على توفير حاج و ذلك نظرا لعدم قدرة السوق الداخل
ة و  ات الميزان اإلضافة إلى تزايد حاج ي  مر بها القطاع البن سبب صغر حجمها و أزمة السيولة التي  

ة الدين الخارجي من الدين العام  .ارتفاع نس
اني  .3  :لتطور المؤشررسم ب

  
مة المنشودة للمؤشر .4  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
: المؤشر

2.1.0.5  
مناب الدين 

الداخلي من الدين 
  العمومي

  
27.3  

  
28.3  

  
ع  السعي إلى مزد اللجوء إلى الدين الداخلي  و العمل على تنو

  . منتوجات اإلصدارات
  

 -  

  
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .5   :المتعلقة 
  
  
  
  

   

30
31
32
33
34
35
36

201520162017

مناب الدين الداخلي من الدين العمومي



 

 
س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق

   
   3.1.0.5: المؤشر رمز

ة المؤشر  معدل مدة سداد الدين العمومي: تسم
خ تحيين المؤشر  ة  :تار ل   2018جو

I. الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1   الدين العمومي: البرنامج الذ يرجع إل
ه المؤشر .2  :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر  .3 لفة و مخاطر الدين العمومي: الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصرف في 
ف المؤشر .4 احتساب معدل مدة سداد الدين العمومي : تعر ام مؤشر يتعل  عة تطوره إلح ومتا

ل  التصرف في مخاطر إعادة التمو
  مؤشر نتائج:نوع المؤشر  .5
عة المؤشر .6  مؤشر نجاعة: طب

II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 عنوان أصل الدين (قسمة مجموع : طر اقي سدادها  الغ ال ل مبلغ xالم ) / مدة سداد 

 .قائم الدين العمومي
 سنة: وحدة المؤشر .2
ة  الحتساب المؤشر .3 ات األساس  مؤشرات الدين العمومي: المعط
ة الحتساب المؤشر .4 ات األساس ع المعط قة تجم ات الخاصة بهذا المؤشرعن طر : طر ع المعط تجم

عة الدين الداخلي"SIADE"منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي   ومنظومة لمتا
ة الحتساب المؤشر .5 ات األساس ة مصدرها: مصدر المعط م انات  منظومة التصرف في الدين العمومي  ب

عة الدين الداخلي"SIADE"الخارجي   .ومنظومة لمتا
خ توّفر المؤشر .6 ل سنة:   تار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة للمؤشر  .7  سنوات 7أكثر من : الق
البرنامج .8 ة الدين العمومي: المسؤول عن المؤشر   إدارة إستراتيج

   



 

  
III.  في نتائج المؤشرقراءة 

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

 
المؤشر .2   2015حافظت مدة سداد الدين منذ سنة          : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

ار  أطول مدة سداد  ان على  اخت األساس إلى العمل المتواصل و قدر اإلم على مستواها و يرجع ذلك 
ة الجديدة وإلصدارات رقاع ال ة العالم لة للقروض و اإلصدارات  على السوق المال خزنة متوسطة و طو

  ).سنة 12بين سنتين و (المد 
اني لتطور المؤشر .3  :رسم ب

  
مة المنشودة للمؤشر .4  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
: المؤشر

2.1.0.5  
معدل مدة سداد 
   الدين العمومي

  
≤7  

  
≤7  

  
اعدة بين أجال تسديد القروض الجديدة العمل على إصدار على و   الم

لة المد ة طو ة العالم   . السوق المال
  

 -  

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .5  :المتعلقة 

5
5,5
6
6,5
7
7,5

201520162017

معدل مدة سداد الين العمومي

س األداء   الوحدة  : مؤشر ق
م .ق  اإلنجازات

2018  
  التقديـرات

2015 2016 201
7 2019  2020  2021  

7≥ ≥7 6.9 6.9 6.9 سنة  معدل مدة سداد الدين العمومي  ≤7  ≤7  



 

س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق
   

  4.1.0.5: المؤشر رمز
ة المؤشر عاد تسعيره في غضون سنةمناب : تسم  الدين الذ س

خ تحيين المؤشر  ة  :تار ل   2018جو
  
I. الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1   الدين العمومي: البرنامج الذ يرجع إل
ه المؤشر .2  :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر  .3 لفة و مخاطر الدين العمومي: الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصرف في 
ف  .4 عة :  المؤشرتعر عاد تسعيره في غضون سنة ومتا احتساب مناب الدين الذ س مؤشر يتعل 

ام التصرف في مخاطر سعر الفائدة  .تطوره إلح
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
عة المؤشر .6  مؤشر نجاعة: طب

 
II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر .1 الدين الثابت في غضون  أصل+قائم الدين ذو فائدة متغيرة (قسمة مجموع : طر
 .قائم الدين العمومي) / سنة

 %: وحدة المؤشر .2
ة  الحتساب المؤشر .3 ات األساس  مؤشرات الدين العمومي: المعط
ة الحتساب المؤشر .4 ات األساس ع المعط قة تجم ات الخاصة بهذا المؤشرعن طر : طر ع المعط تجم

عة الدين الداخليومن"SIADE"منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي    .ظومة متا
ة الحتساب المؤشر .5 ات األساس ة مصدرها: مصدر المعط م انات  منظومة التصرف في الدين  ب

عة الدين الداخلي"SIADE"العمومي الخارجي   ومنظومة لمتا
خ توّفر المؤشر .6 ل سنة:   تار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة للمؤشر  .7  % 40أقل من : الق
البرنامج .8 ة الدين العمومي: المسؤول عن المؤشر   إدارة إستراتيج

  
   



 

  
 قراءة في نتائج المؤشر

المؤشر) اإلنجازات(النتائج سلسلة  .1   والتقديرات الخاصة 

 
المؤشر .2 عاد تسعيره في   :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  شهد  مؤشر مناب الدين الذ س

ة من سنة  ة  2016غضون سنة تراجعا بدا اب التال   : و ذلك لألس
وذلك   %25أ في حدود  2015مستو سنة  استقرار حجم الدين العمومي ذ الفائدة المتغيرة  في  نفس  -

ة  انخفاض نسب الفائدة المتغيرة الموظفة على القروض الخارج   .لالنتفاع 
سدد في غضون سنة و المتعل  أساسا بإصدارات رقاع الخزنة  - انخفاض أصل الدين ذ الفائدة الثابتة الذ 

  .م د  69.5م د إلى  154.5وذلك  من  2017إلى    2016أسبوعا من 52
  .ارتفاع قائم الدين العمومي -
  

اني لتطور المؤشر .3    :رسم ب

  
 

مة المنشودة للمؤشر .4  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
ة لتثبيت نسب الفائدة العائمة في الوقت المناسب ات التغط   .استعمال آل

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .5  :المتعلقة 

30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34

201520162017

مناب الدين الذي سيعاد تسعيره في غضون سنة

س األداء   الوحدة  : مؤشر ق
م .ق  اإلنجازات

2018  
  التقديـرات

2015 2016 2017 201
9  2020  2021  

عاد تسعيره  مناب الدين الذ س
 في غضون سنة

  
% 33.5 31.7 31 ≥40  ≥40  ≥40  ≥40  



 

 
س أداءطـاقة مـؤشــــر   ق

   
  1.2.0.5: المؤشر رمز

ة المؤشر  عدد المناقصات في السنة : تسم
خ تحيين المؤشر  ة  :تار ل   2018جو

  
I. الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1   الدين العمومي: البرنامج الذ يرجع إل
ه المؤشر .2  :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر  .3 ر السوق : الهدف الذ يرجع إل ة لسندات الدولةتطو  المحل
ف المؤشر .4 عة عدد المناقصات المنجزة الخاصة بإصدار رقاع الخزنة : : تعر متا مؤشر يتعل 

طه في الرزنامة التقديرة  .للمحافظة على دورة اإلصدارات وانجاز ما تم ض
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
عة المؤشر .6 ة: طب  مؤشر تشغيل
عات  .7 ةحسب الجهات، حسب اإل(التفر  ...)دارات الجهو

 
II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  .1   مجموع عدد مناقصات رقاع الخزنة المنجزة: طر
 عدد المناقصات في السنة: وحدة المؤشر .2
ة  الحتساب المؤشر .3 ات األساس  عدد مناقصات رقاع الخزنة المنجزة: المعط
ة الحتساب المؤشر .4 ات األساس ع المعط قة تجم ع ال: طر ات من تجم منظومة معط

  إلصدار رقاع الخزنة
ة الحتساب المؤشر .5 ات األساس ة مصدرها منظومة إلصدار : : مصدر المعط م انات  ب

 رقاع الخزنة 
خ توّفر المؤشر .6 ل سنة:   تار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة للمؤشر  .7  مناقصة 48: الق
البرنامج .8  داراتإدارة اإلص: المسؤول عن المؤشر 

  
   



 

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

 
المؤشر .2  : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ا منذ سنة   ة المختصين في رقاع الخزنة و . 2015شهد عدد مناقصات رقاع الخزنة المنجزة تراجعا تدرج رجع ذلك لعدم رغ

الغ المعروضة التي ساهمت في  ارتفاع خاصة و  االستثمار في الخطو قصيرة المد قلة الم نظرا لنسب الفائدة المرتفعة المقترنة 
ات الخزنة قصيرة المد   . لفة اإلصدار دون تحقي هدف سد حاج

اني لتطور المؤشر .3  :رسم ب

   
مة المنشودة للمؤشر .4   :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

ة الد - ر السوق المال ات تطو ة تعزز آل  اخل
ة و  -   ة  في الغرضتأمين شفاف   سرعة المناقصات بإرساء منظومة الكترون

  
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .5  :المتعلقة 

  
   

20
22
24
26
28
30
32
34

201520162017

عدد المناقصات في السنة

س األداء م .ق  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2018  

  التقديـرات
2015 2016 2017 2019  2020  2021  

 48 48 48 25 23 29 32 مناقصة  عدد المناقصات في السنة 



 

س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق
 

  2.2.0.5: المؤشر رمز
ة المؤشر ة :تسم  حجم التداوالت على السوق الثانو

خ تحيين المؤشر  ة  :تار ل   2018جو
I. الخصائص العامة للمؤشر  

 
ه المؤشر .1   الدين العمومي: البرنامج الذ يرجع إل
ه المؤشر .2  :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر  .3 ة لسندات الدولة: الهدف الذ يرجع إل ر السوق المحل  تطو
ف المؤشر .4 ارها ا:  تعر اعت ة لرقاع الخزنة  عة تطور أداء السوق الثانو متا لضامن األول مؤشر يتعل 

ة لإلصدارات  .الستمرارة السوق األول
 مؤشر اقتصاد :نوع المؤشر  .5
عة المؤشر .6  مؤشر نجاعة: طب
عات  .7 ة(التفر  ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو

II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر    .1 ة على حجم رقاع الخزنة : طر السوق الثانو قسمة مبلغ التداول 

اقي   .سـدادهاال
 

ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو  نس
ة  الحتساب المؤشر .3 ات األساس ة: المعط  مؤشرات التداول على السوق الثانو
ة الحتساب المؤشر .4 ات األساس ع المعط قة تجم ع ال: طر ات عن طر تجم معط

ة ة اإليداع و المقاصة التونس ات شر  ". Tunisie Clearing"    إحصائ
ات األسا .5 ة الحتساب المؤشرمصدر المعط ة مصدرها :   س م انات  ة ب ات شر إحصائ

ة  اإليداع و   ". Tunisie Clearing" المقاصة التونس
خ توّفر المؤشر .6 ل سنة:   تار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة للمؤشر  .7  %30: الق
البرنامج .8  إدارة اإلصدارات: المسؤول عن المؤشر 

  
  
  
  
  



 

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

 
المؤشر .2  : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ة في  سنة  انخفض حجم تداول رقاع   السوق الثانو ة  2015الخزنة  ود الذ شهدته السوق المال ة  سبب الر المحل

ات السوق  2016ملحوظا خالل سنة  إال أنها شهدت تحسنا .اإلضافة إلى صغر حجمها ة في عمل سبب المشار
مبلغ  ا حجم التداول على و  د.م 778.6المفتوحة  ة على حجمه منذ رقاع الخزنة في السحاف  تقر  2016وق الثانو

ات السوق المفتوحة و  ات االئتمان " open market" رجع ذلك أساسا إلى عمل و لكن " pension livrée"و إلى عمل
الرغم من تحسنه فا  قى مستو حجم التداول ضع  .ي

  
اني لتطور المؤشر .3  :رسم ب

  
مة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقي  .4   :الق

المختصين في رقاع الخزنة راس الشرو الجديد الخاص  ة تطبي   .مراق
 

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .5   :المتعلقة 
  
  
  
  

 
 

10
15
20
25
30

201520162017

حجم التداول في السوق الثانوية

س األداء م .ق  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2018  

  التقديـرات
2015 2016 2017 2019  2020  2021  

ة  حجم التداول في السوق الثانو
  % 14.9 26.04 25.5 30 30 30 30 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ادة طاقات مؤشرات برنامج  الق
  والمساندة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق
   

   1.1.0.6: المؤشر رمز
 )خالل السداسية الثانية من السنة املالية املعنية( يف اآلجال إجناز اخلطط املخصصة لالنتدابنسبة  :تسمية المؤشر 

  2018ماي  17:تاريخ تحيين المؤشر
  

I. الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 ادة والمساندة: البرنامج الذ يرجع إل  برنامج الق
ه المؤشر .2  ال يوجد: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر  .3 شّرة: الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصّرف في الموارد ال
ف المؤشر .4 اكل وزارة : تعر افة ه ات  ة إلى حاج اس مد قدرة اإلدارة على االستجا عتمد هذا المؤّشر لق

شّرة ضمانا لحسن سير العمل اإل ة من موارد  ات المنجزة سواء المال الّرجوع إلى مختلف االنتدا دار وذلك 
ن  المناظرات الخارجّة أو من خّرجي مدارس التكو ي (انت  ة لإلدارة، معهد االقتصاد الجمر المدرسة الوطن

الجزائر ائي  قرار ض) والج ة وما تّم تحديده  ة للسنة المعن قانون المال ه   استنادا إلى ما تّم المصادقة عل
افة الخط  ات في اآلجال هو التوّصل إلى انتداب  ات، فالمقصود بإنجاز االنتدا االنتدا الخط المتعّل 
مها  ة بدءا من فتح المناظرة وتنظ ة المعن ة من السّنة المال ة الثان ة خالل السداس قانون المال المرّخص فيها 

االنتداب  ع اإلجراءات المتعّلقة  ع (مرورا بجم ة، الحصول على المعّرف الوحيدتجم وصوال ) الوثائ المطلو
ات التي تّم التعبير عنها ة وفقا للحاج اإلدارة المعن  . إلى تعيين المنتدب 

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر  
الخطط المخصصة لالنتداب والمنجزة خالل السداسية الثانية من السنة المالية عدد  :طريقة احتساب المؤشر .1

  نسبة مئوية :وحدة المؤشر .2 .عدد الخطط المخصصة لالنتداب والمصادق عليها بميزانية السنة المالية المعنية/ المعنية
  :المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3
  اظرات الخارجية لالنتداب نالنتائج النهائية للممحاضر الجلسات المتعلقة باإلعالن عن  -
  القوائم اإلسمية للناجحين -
  قانون المالية للسنة المالية المعنية وقرار ضبط الخطط المتعلق باالنتداب المتضمن لعدد الخطط المخصصة لالنتداب  -
 مصادق هو بما مقارنة المنجزة اتباالنتداب تتعلّق إحصائيات: المعطيات األساسية الحتساب المؤشر تجميع طريقة. 4

  .بميزانية السنة المالية المعنية عليه
  إداري مصدر: مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 5



 

  ديسمبر من السنة المالية المعنية  31: تاريخ توفر المؤشر. 6

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

 )االنتدابات عن طريق المناظرات(السيدة لمياء الوسالتي  -
  )االنتدابات المباشرة لخريجي مدارس التكوين(السيدة أمينة حرمل  -

III. قراءة في نتائج المؤشر  
 

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 
  

 
المؤشر .2   : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

اينا واضحا بين ما تم إنجازه خالل سنة  س اآلداء ت رجع ذلك  2016وسنة  2015و سنة  2014ظهر مؤشر ق و
  :األساس إلى

ة إنجاز برنامج االنتداب خالل سنة *     سنة % ) 88.31( مرتفعة  2014تعتبر نس حيث أن هذه  2015مقارنة 
قا إضافة إلى وضوح إجراءات االنتداب  التالي فإن أجال إنجازها مضبوطة مس ن و ات خاصة بخرجي مدارس التكو االنتدا

  .  المتعلقة بهم
ة إلنجازات سنتي الن*  ن لذلك فقد تّم إنجازها  2017و  2016س ات شملت في مجملها خرجي مدارس التكو فإن االنتدا

ة لسنوات  النس ا، أما   ة لالنتداب سيتم خاللها اعتماد  2020- 2019- 2018ل م مناظرات خارج فإّنه تّم برمجة تنظ
م في ننا من التح ات المبرمجة أساليب عمل جديدة من شأنها أن تمّ   .آجال إنجاز االنتدا

 
اني لتطور المؤشر .3  :رسم ب
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نسبة إنجاز الخطط المخصصة لإلنتداب في اآلجال

نسبة إنجاز الخطط المخصصة 
لإلنتداب في اآلجال

س األداء   التقديـرات  2018  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

ة إنجاز الخط المخصصة لإلنتداب  نس
 70 70 60 100 100 100 29 %  في اآلجال



 

مة المنشودة للمؤشر .4  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

-  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
تقديرات اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

إجناز نسبة : 1.1.0.6المؤشر 
يف  املخصصة لالنتداب اخلطط
خالل السداسية الثانية ( اآلجال

 )من السنة املالية املعنية
  

ن التعبير عنه  -  70  60 م يز مقومات التصرف التقدير أو ما  مزد تر
ات وذلك من خالل التحديد المسب  التصرف التقدير لالنتدا

ز العمل مر ات والتحديد المسب للمعايير الخاصة  وفي . للحاج
ون االنتداب  ع الكمي لالنتداب يتعّين أن  الطا الجانب المتعّل 
قة إذ  صفة مس ز عمل محدد  ناتجا عن حاجة متأكدة لشغور مر
ة الوزارة وذلك من خالل  ون  لالنتداب تبرره في ميزان يجب أن 
اء الناتجة عنه وفي هذا  توفير االعتمادات الالزمة لتحمل األع

ستوجب  اإلطار نشير إلى أنّ  شّرة  تحسين التصّرف في الموارد ال
شرة مضبو من قبل  ات من الموارد ال ون تحديد الحاج أن 
ات  ة على المد المتوّس يتأّسس على معط المصالح المعن
عد استشرافي ير الحاجة من الموارد بجملة  ة ذات  موضوع

ن أن تطرأ على المح الخارجي والد م اخلي والتي المتغيرات التي 
ة الخدمات والمناهج التي  م ة و الغ األثر على نوع ون لها  قد 

 .يتوجب اعتمادها من أجل تأمينها
ة االنتداب -  .مزد التنسي مع مختلف األطراف المتداخلة في عمل
ات والتي تم وضعها  - االنتدا ة الخاصة  قة اإلعالم ر التطب تطو

ات والمعايير  لتتالءم 2008من طرف مصالحنا منذ سنة  مع المتطّل
 . الجديدة لالنتداب

ة  - ة المعن ة السنة المال ة لإلنتداب في بدا فتح المناظرات الخارج
فر  -جانفي(  ).ف
ة الحديثة قصد  - ة والمنظومات اإلعالم إعتماد األساليب اإلعالم

فرز الملفات لما يوّفره ذلك من رح للوقت ام   . الق
لجنة الفرز ولجنة (المناظرة تحديد آجال مضبوطة للجان  -

النتائج عهدتها) التصرح  األعمال المنوطة  ام   .للق
ات  - النتائج يجب العمل على إرسال البرق الوثائ اإلدارة الالزمة وذلك في أجل إّان التصرح  للناجحين وذلك قصد موافاتنا 

ة 15ال يتعد   .يوما من تارخ تسّلم البرق
ّلقة بإعداد دليل إجراءات التصرف في مواصلة األشغال المتع -

شرة،  الموارد ال
ة الموحدة للتصرف  - مواصلة العمل على وضع المنظومة اإلعالم

شرة   في الموارد ال
طاقات المهام   -   االنطالق في إعداد 

-  

  
  
 



 

المؤشر)  limites(تحديد أهم النقائص  .5   :المتعلقة 
ة  - ات االستثنائ س المؤّشر االنتدا ع ة ال  ص فيها من قبل الهيئة العامة للتصّرف في ميزان ن الترخ م التي 

ة عد المصادقة على قانون المال  .الّدولة وذلك 
عض الوضعّات اإلدارة  ال - ة  ات المنجزة في إطار تسو س هذا المؤّشر االنتدا العملة العرضيين، عملة (ع

 ...)  المناولة
ة المعنّة(جال تسديد الخط المخّصصة لالنتداب في اآل - ا ) السداسي الثانى من السنة المال مرت شديد االرت

ة  آجال التأشير على قرار ض الخط المخّصصة لالنتداب م المناظرات الخارج والتأشير على قرار فتح وتنظ
 .لالنتداب المرّخص فيها

ة العمل  - س نوع ع مي ال  ع وتدقي الم(مؤشر  ة العمل، تجم ف اتالدقة،  اكلنا...) عط  . وذلك على مستو ه
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  2.0.1.6  :المؤشر رمز

ة المؤشر   ة في اآلجال: تسم ة انجاز الخط المخّصصة للترق ة( نس ة المعن ة من السنة المال ة الثان  )خالل السداس
خ تحيين المؤشر  2018ما   17:تار

  

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج القيادة والمساندة :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1
 ال يوجد :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
 تحسين التصّرف في الموارد البشريّة: المؤشرالهدف الذي يرجع إليه  .3
اآلجال التوصل إلى إنجاز الخطط المخصصة للترقية في  هو المؤّشر هذا اعتماد من الهدف تعريف المؤشر .4

التحكم في التأجير العمومي عبر البرمجة (طبقا لما تم برمجته على مستوى ميزانية السنة المالية المعنية 
إضافة إلى ما لهذا الجانب من أثر إيجابي على معنويات ) الترقيّة عن المترتبة األجور في ّزيادةالدقيقة لل

 .ي العملالعون وتحفيزه للرفع من مردوديته وإنتاجيته ونجاعته ف
 ج ئمؤشر نتا :نوع المؤشر .5
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبيعة المؤشر .6
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 ة : طر ة من السنة المال ة الثان ة والمنجزة خالل السداس عدد  الخط المخصصة للترق

ة ة والمصادق / المعن ةعدد الخط المخصصة للترق ة المعن ة السنة المال ميزان   .عليها 
ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو   نس
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس  :المعط

ة   - ة للترق ة واالمتحانات المهن ة للمناظرات الداخل اإلعالن عن النتائج النهائ محاضر الجلسات المتعلقة 
ة عبر ة للترق النتائج النهائ ار إضافة إلى محاضر جلسات التصرح  االخت ة  ن المستمر والترق   .التكو

ة للناجحين -   القوائم اإلسم
ة المتضمن لعدد الخط المخصصة  - ة وقرار ض الخط المخصصة للترق ة المعن ة للسنة المال قانون المال

 .لالنتداب
عة اإلنجاز - ة لمتا ة للترق م مختلف المناظرات الداخل  . رزنامة ض توارخ فتح وتنظ

قة . 4 ة الحتساب المؤشرطر ات األساس ع المعط ما هو مصادق  :تجم ات المنجزة مقارنة  الترق ات تتعّل  إحصائ
ة ة المعن ة السنة المال ميزان ه   .عل

ة الحتساب المؤشر.5 ات األساس   : مصدر إدار  :مصدر المعط



 

خ توفر المؤشر. 6 ة 31 :تار ة المعن سمبر من السنة المال   د
مة المستهدفة للمؤشر. 7  2020سنة  %50/  2019سنة  %40/   2018سنة  % 20: الق
البرنامج.8 اء الوسالتي: المسؤول عن المؤشر   . السيدة  لم

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

 
المؤشر -2   : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ات المنجزة خالل سنوات  - ة الترق األساس إلى  2015و  2014مثلت نس رجع ذلك  ا و ة ضئيلة نسب نس

عنوان سنتي  ة  ع الخط المخصصة للترق ة التي تم اتخاذها آنذاك والتي أفضت إلى تجم  2012اإلجراءات االستثنائ
ة  2013و ة من سنة (في اآلجال المضبوطة  %60وٕانجاز نس ة الثان  ).2013السداس
ة لسنوات  - النس ة في اآلجال تراجعا  ة الخط المخصصة للترق ة إنجاز نس  2016و  2014و 2015تعرف نس

ة  ات في اآلجال وهو التمشي الذ تم اعتماده في احتساب تقديرات على  % 30وتعتبر نس ة إنجاز الترق متوس نس
 .المد المتوس

األساس  - ا يرجع  طرق العمل التي ال إلى مواصلة توخي نفس اإلجراءات و إن اعتماد هذا المتوس الضعيف نسب
ات سرعة اإلنج ات تتالءم مع متطل ة التي تنظم الترق ة والترتي طرح مسألة ضرورة مراجعة النصوص القانون از وهو ما 

ة فة العموم    .في الوظ
ة انجاز تقّدر ب 2016تّم خالل سنة  - ة  %0تسجيل نس التوقعات المبرمجة بنس رجع ذلك  %  30مقارنة  و

فتح المناظرات الدا ة حيث لم يتسّنى فتح هذه المناظرات إال في أساسا إلى طول آجال نشر القرارات المتعلقة  ة للترق خل
ة سنة  2016أواخر سنة  دا  ،2017و

ة خالل السنة ارتفاع العدد الجملي للمناظرات الداخل - عادل (ة للترق ة 30ما  ة للترق مقابل النقص ) مناظرة داخل
ّلفين  بإنجاز األعمال المتعّلقة بهذه ال  مناظرات،المسّجل في عدد األعوان الم

عنوان سنة  - ة    .2017وذلك خالل سنة  2016العمل على مواصلة انجاز الخط المخصصة للترق
  
  

  التقديـرات  2018  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر قيس األداء
2015  2016  2016  2019  2020  2021  

 الخطط انجاز نسبة  :المؤشر 
 60 50 40 35 0 0 20.5 % اآلجال في للترقية المخّصصة



 

 
 :رسم بياني لتطور المؤشر -3

  
مة المنشودة للمؤشر -4   : أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

-  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم األنشطة والتدخالت
اإلعتمادات تقديرات 

لألنشطة لسنة 
2019  

نسبة اجناز  :2.1.0.6المؤشر 
 اخلطط املخّصصة للرتقية يف اآلجال

خالل السداسية الثانية من السنة (
 )املالية املعنية

  

اكل اإلدارة العامة للمصالح  -  60  40 التنسي مع ه
ة لض برنامج عمل السنة  فة العموم ة والوظ المشتر
ة تتضمن تارخ فتح المناظرة وتارخ غل  ة المعن المال

 . سجل الترشحات وتارخ اإلعالن عن النتائج
ة متخصصة في المجاالت  - ن برمجة دورات تكو

ة المتعلقة بدراسة وفرز ملفات المناظرا ة للترق ت الداخل
ر قدرات االعوان العاملين في هذا المجال،  قصد تطو

ة متخصّصة في مجال  - ن برمجة دورات تكو
ة إعداد  ف ا و ة إلى الرتب العل شرو وٕاجراءات الترق

ون لملف الترشح  .التقرر الم
مزد التنسي مع أعضاء لجان المناظرات  -

ة وخاصة مع ممثل رئاسة ة للترق ومة  الداخل الح
 .للتسرع في نس دراسة ملفات الترشح

ة  - ة فتح المناظرات الداخل ان النظر في إم
عد  التداول بين مختلف األسالك وذلك  ة  للترق
ة  التنسي مع مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزان

-  

0
20
40
60
80

2015 2016 2016 2017 2019 2020 2021

نسبة انجاز الخطط المخّصصة للترقية في اآلجال:  المؤشر 



 

ة في هذا المقترح  .الدولة وأخذ رأ السيد وزر المال
ام األمر عدد  - أح  2016سنة ل 300العمل 

عض  2016مارس  11المؤرخ في  ض  والمتعل بتفو
ة والذ  ومة إلى وزر المال س الح ات رئ صالح
نص على أن إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء 
ة  المناظرات الداخل لجان االمتحان الخاصة 
النظر لوزارة  ة الراجعة  ة للترق واالمتحانات المهن

حت من مشموال ة أص ة وهو ما المال ت وزر المال
ات ص اآلجال المتعلقة بإنجاز الترق ن من تقل م  .س

إحداث مراكز امتحان على مستو الجهات يتم  -
از  فيها إعطاء الدروس للمترشحين لتأهيلهم الجت
المناظرات وفي نفس الوقت استعمال هذه المراكز 
قلص من  ارات وهو ما من شأنه أن  إلجراءات االخت

ة إضافة عدد  ة للترق المتغيبين في المناظرات الداخل
م المناظرات وذلك في  ص في آجال تنظ إلى التقل

زة  .إطار دعم مفهوم الالمر
ة  - ة للمدرسة الوطن ة التحت ر البن تحسين تطو

ع  ة للترف ما يتالءم مع عدد أعوان وزارة المال ة  للمال
عاب المدرسة   .في قدرة است

 
المؤشر  )limites(النقائص تحديد أهم  -5   :المتعلقة 
ع في  - ة الّدولة والمسندة قصد الترف ة للهيئة العامة للتصّرف في ميزان ص االستثنائ س التراخ ع هذا المؤّشر ال 

ة عد المصادقة على قانون المال ة وذلك   .عدد الخط المخّصصة للترق
س الطرقة التي سيتم إعتمادها  - ع ة هذا المؤشر ال  ة للترق م مختلف المناظرات الداخل الملفات أو (لتنظ

ا على آجال تنفيذ هذه الخط) االمتحان   وهو ما يؤّثر نسب
ات في اآلجال مع تم تقديره خالل سنة   - عود أساسا إلى   2015وسنة  2014إن تراجع مؤشر إنجاز الترق

م المناظرات الدا ة وطول اإلجراءات التأخر في التأشير على قرارات فتح وتنظ ة الخاصة بوزارة المال ة للترق خل
فة  ة والوظ اإلدارة العامة للمصالح المشتر مها من قبل المصالح المختّصة  فتح المناظرات وتنظ المتعلقة 
ة من  اس اإلضافة إلى ما شهدته الساحة الس ة، هذا  الرائد الرسمي للجمهورة التونس ة ونشرها  العموم

رات وزا ض ح اإلمضاءتحو   . رة وما يليها إحترام إجراءات تفو
   



 

  
س أداء  طـاقة مـؤشــــر ق

  3.1.0.6  : المؤشر رمز
ة المؤشر ة: تسم ن السنو لصالح أعوان وزارة المال ة انجاز مخط التكو  نس

خ تحيين المؤشر   2018أفرل  28: تار
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ادة والمساندة: البرنامج الذ يرجع إل  برنامج الق
ه المؤشر .2  ال يوجد: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر .3 شّرة: الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصّرف في الموارد ال
ف المؤشر .4 ما يتع :تعر م أداءها ف اس مد قدرة اإلدارة وتقي ّل  بإنجاز الهدف من اعتماد هذا المؤّشر هو ق

ة المتوفرة ات اللوجست ان ة المخصصة للغرض واإلم ار الموارد المال عين اإلعت ن السنو آخذين   مخط التكو
) 

ة في برامج  .5 ن، مد تعاون وتفاعل اإلدارات العامة المشار عاب المدرسة، توفر إطار التكو طاقة إست
ن ن من ...)  التكو أثر إيجابي على الرفع من مقدرات اإلطارات واألعوان وتحيين وما لهذا البرنامج السنو للتكو

ة  ر قدراتهم اإلتصال ة(معارفهم في مجاالت العمل وتطو رامج معلومات ا على أداء ...) لغات و س إيجاب مما ينع
حّثهم على مزد العطاء والمثابرة  .األعوان و

 مؤشر نتائج : نوع المؤشر .6
عة المؤشر .7   (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب
II- ة للمؤشر  التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 ة المنظمة في السنة: طر ن ة المضبوطة على / عدد الدورات التكو ن جملة الدورات التكو

ن السنو لوزارة ة مستو مخط التكو  المال
ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو  نس
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس ة : المعط ة التأطير، عدد نس ة المنجزة، عدد المنتفعين بها، نس ن الدورات التكو

ن مع اإلعتمادات المرصودة في الغرض  ...المؤطرن، مد تالءم برنامج التكو
ة إلحتساب المؤشر .4 ات األساس ع المعط قة تجم ة المنجزة مقارنة : طر ن ة الدورات التكو إحصاءات تتعّل بنس

ه ببرنا ات التزود المعّدة من قبل المدرسة ماهو مصادق عل ن السنو إضافة إلى الرجوع لمختلف طل مج التكو
ة بتنفيذ هذا البرنامج ن المعن اكل التكو ة لفائدة مختلف ه ة للمال  .الوطن

ة إلحتساب المؤشر .5 ات األساس ة: مصدر المعط ة للمال  المدرسة الوطن
خ توفر المؤشر .6 ة المعن: تار  ةآخر السنة المال



ا رغم اإلنخفا الطفيف الذ شهده  ة مرتفعا نسب ن السنو لصالح أعوان وزارة المال ة انجاز مخط التكو عد متوس نس
ن الذ  نظرا للنقص في قاعات التدرس أمام الطلب المتزايد على التكو

ة  ما يتعل بتقديرات المؤشر على المد المتوس ليبلغ نس .2019سنة  % 96.7د ف

ة ما في المدرسة  ن فرصة تلقي دورة تكو ة  عونا من وزارة المال

  

  التقديـرات  2018
2019  2020  2021  

92.96.7 96.7 96.7 

 

مة المستهدفة للمؤشر  : الق
 2019سنة  %96.7/  2018سنة  92.1%/   2017

البرنامج ن: المسؤول عن المؤشر    مدير التكو
  قراءة في نتائج المؤشر

المؤشر) ازاتاإلنج(سلسلة النتائج   :والتقديرات الخاصة 

المؤشر   :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ا رغم اإلنخفا الطفيف الذ شهده  ة مرتفعا نسب ن السنو لصالح أعوان وزارة المال ة انجاز مخط التكو عد متوس نس

ن الذ  2014مقارنة بـسنة  2015 نظرا للنقص في قاعات التدرس أمام الطلب المتزايد على التكو

اع منحى تصاع ة ما وقع ات ما يتعل بتقديرات المؤشر على المد المتوس ليبلغ نس د ف

ة ما في المدرسة  19134حضي  ،2015هنا تجدر اإلشارة أنه خالل سنة  ن فرصة تلقي دورة تكو ة  عونا من وزارة المال

اني لتطور المؤشر  :رسم ب

2018  اإلنجازات  الوحدة 2014  2015  2016  

ن السنو لصالح أعوان وزارة   92.1 87.7 83.5 76.7 %التكو

مة المستهدفة للمؤشر .7 الق
2017سنة  %87.7 .8
البرنامج .9 المسؤول عن المؤشر 
III - قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج  .1

المؤشر .2 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ا رغم اإلنخفا الطفيف الذ شهده  ة مرتفعا نسب ن السنو لصالح أعوان وزارة المال ة انجاز مخط التكو عد متوس نس

2015هذا المؤشر في سنة 
  . تجابهه المدرسة

اع منحى تصاع ما وقع ات
    

هنا تجدر اإلشارة أنه خالل سنة و 
ة ة للمال   .  الوطن

  
اني لتطور المؤشر .3 رسم ب

  

س األداء   :مؤشر ق
ة انجاز مخط  : المؤشر  نس

ن السنو لصالح أعوان وزارة  التكو
ة في اآلجال  المال



 

مة المنشودة للمؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحق .4  : ي الق
 

مة المستهدفة   - الق
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
ة انجاز لمؤشر 3.0.1.6: نس

ن السنو لصالح أعوان  مخط التكو
ة  وزارة المال

  

ن جديدة -  96.7  96.7 ع تكو  اقتراح مواض
ن مع عدة جهات تنش في  ابرام- ات تكو اتفاق

عض  ن لتدارك النقص في  مجال التكو
ة(االختصاصات   ...)انقليزة, إعالم

فاءات من شأنها أن - م الفر العامل  تطع
ة   تعمل على مراجعة السندات البيداغوج

و تحيينها عند اإلفتضاء سواء  وتوحيدها
از  المعتمدة من قبل المترشحين الجت
عتمدها  ة أو السندات التي  ارات الكتاب اإلخت

ونون في عرض الدروس   الم
اكل - تصور خطة عمل بين مختلف اله

ما  ن للتنسي أكثر ف المتدخلة في مجال التكو
 بينها 

اكل اإلدارة - ل اله ة تهم  وضع برامج مشتر
ة وتقوم بإنجازها ال النظر لوزارة المال راجعة 

ة ة للمال  .مصالح المدرسة الوطن
ل - ل ه ة تتعل  وضع برامج خصوص

ة  طرقة مشتر تم إنجازه  إدار على حدة و
ل اإلدار المعني  .بين المدرسة واله

اكل  - وضع برامج تعاون خارجي مع ه
ات  ة في إطار إتفاق ة ودول ومنظمات وطن

  .لغرضفي ا

-  

 
المؤشر )  limites(تحديد أهم النقائص  .5   :المتعلقة 

ار عدد المنتدبين ونسب النجاح في الوحدات  اعت ن التأهيلي والمستمر الذ يتم إنجازه  شمل التكو هذا المؤّشر ال 
ة م   .الق

 
  



 

 
س أداء   طـاقة مـؤشــــر ق

  1.2.0.6 : رمز المؤشر
ة المؤشر ض االعتمادات و  فتح وٕاحالة آجال  : تسم   تفو

خ تحيين المؤشر   2018ما  : تار
 

ه المؤشر البرنامج .1 ادة و  : 9عدد : الذ يرجع إل  المساندةالق
ه المؤشر الهدف .2 ة :الذ يرجع إل مة النفقات العموم  ترشيد حو
ف المؤشر .3 ام أو : تعر ات فتح وٕاحالة أويتمثل المؤشر في احتساب عدد األ  اآلجال التي تتطلبها عمل

زة والجه ة من قبل المصالح المر ة والمطلو قانون المال ض اإلعتمادات المرسمة  ة المسؤولة عن تفو و
ام و .انجاز النفقات ل المطالب المقدمة في ذلك الخصوص ومعدل اآلجال اإلدارة للق حساب  تم ذلك 

ات الفتح و اإلحالة أو  ة معينة عمل ض خالل ثالث  ).ل ثالثة أشهر(التفو
 .مؤشر نتائج: نوع المؤشر .4
عة المؤشر .5  .مؤشر نجاعة : طب
عات .6  : التفر
 ام عدد احتساب يتعل1: فرعي مؤشر  للتصرف العامة الهيئة مصالح قبل من المطالب لدراسة المخصصة األ

ة في   ميزان
 الدولة. 
 ام عدد احتساب يتعل2 :فرعي مؤشر  .اإلعتمادات لفتح المخصصة األ
 ام عدد احتساب يتعل3 :فرعي مؤشر ض أو إلحالة المخصصة األ ة اإلعتمادات تفو  .المطلو

   

I. الخصائص العامة للمؤشر  



 

  
  
  
  

  : طريقة احتساب المؤشر .1
  

  :=2.0.6المؤشر
آجال فتح وإحالة  

  االعتماداتأوتفويض

ة    ة لدراس ال اإلداري اآلج
ب ادات طل تح اإلعتم ن  ف ة م الح اإلدارة العام ل مص قب

زات  ة والتجهي ؤون المالي للش
  )1(والمعدات

اآلجال اإلدارية إلحالة     +  
  ) 2(وتفويض اإلعتمادات

  =   
اآلجال اإلدارية لفتح وإحالة 

  ) 3(تفويضاإلعتماداتأو

            

  
  :=2.0.6المؤشر

آجال فتح وإحالة  
  االعتماداتأوتفويض

اريخ ( تح ت ب ف ه طل اداتتوجي ها أو  االعتم وتفويض
ا  ة إحالته الح الهيئ ى مص إل ة ل ي العام رف ف ة لتص ميزاني
ة داع (–) الدول اريخ إي   ).المطلب بمكتب الضبطت

    
+  

اريخ تح و ت ة أو ف اداتإحال ويض االعتم ن  تف م
ة  ل الهيئ ىقب ة  عل منظوم اريخ –أدب ف ت ة المل إحال

ن  ته م د دراس ة بع ى الهيئ الح إل ل مص ة قب ة اإلدارة العام ؤون المالي للش
  .والتجهيزات والمعدات

    
=  

ة ( ة لدراس ال اإلداري ةاآلج تح وإحال ب ف ويض  طل أو تف ادات ال (+)االعتم اآلج
ويض  ة أو تف ة إلحال اإلداري

  ).االعتمادات

 ة اآلجال ه تارخ =اإلعتمادات فتح طلب لدراسة اإلدار  العامة الهيئة مصالح إلى اإلعتمادات فتح طلب توج
ة تب المطلب إيداع تارخ – الدولة للتصرف في ميزان ة والتجهيزات  م الض الفرعي لإلدارة العامة للشؤون المال

 .والمعدات
 ة اآلجال ة الدولة اإلعتمادات لفتح اإلدار تارخ فتح =من قبل مصالح الهيئة العامة للتصرف في ميزان

ه تارخ -اإلعتمادات ة العامة الهيئة مصالح إلى اإلعتمادات فتح طلب توج   .الدولة للتصرف في ميزان
 ة اآلجال ض أو إلحالة اإلدار ض إحالة تارخ=اإلعتمادات تفو  فتح تارخ –اإلعتمادات أوتفو

 .الهيئة مصالح قبل من اإلعتمادات
س المؤشر .2   اليوم: وحدة ق
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس   : المعط
 تب الض ة للمراسالت الواردة والصادرة، تارخ ختم م  النس
 ،تارخ قرارات الفتح حسب منظومة أدب 
 ض المستخرجة من منظومة أدب  .تارخ اإلحاالت أو أوامر التفو
قة .4 ع طر ات تجم ة المعط عة جدولمن خالل  : المؤشر الحتساب األساس  مصالح اإلعتمادات من قبل فتح متا

ة العامة الهيئة ض أو إحالة اإلعتمادات  من قبل مصالح اإلدارة العامة  الدولة للتصرف في ميزان عة تفو وجدول متا
ة والتجهيزات والمعدات  .للشؤون المال

II .التفاصيل الفنية للمؤشر  



 

ة الحتساب المؤشر .5 ات األساس   :مصدر المعط
ة والتجهيزات  - تب الض الفرعي لإلدارة العامة للشؤون المال م منظومة تسجيل المراسالت الواردة والصادرة 

 .والمعدات
 .منظومة أدب -

خ توفر المؤشر .6  سنو  : تار
مة المنشودة للمؤشر .7 ام سنة  09 :الق  2021أ
عة إعداد مدير: المسؤول على المؤشر .8 ة تنفيذ ومتا   .الميزان

  
  

 
 

 :التقديرات الخاصة بالمؤشر)  االنجازات(سلسلة النتائج  .1
مة : الهدف  ةترشيد حو  م,ق االنجازات الوحدة النفقات العموم

2018 
 التقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
ض :  1.2.0.6المؤشــــــر  أجــــــال فــــــتح ٕوٕاحالــــــةأوتفو
 .االعتمادات

 يوم

17 11,5 11,5 11 10 9 9 
ـــــب فـــــتح :  1.1.2.0.6. المؤشـــــر آجـــــال دراســـــة طل

 2 2 3 3 3 3 3 االعتمادات

 6 6 6 7 6,5 6,5 11 آجال فتح االعتمادات:  2.1.2.0.6المؤشر 
ـــــــــــــــــــة :  3.1.2.0.6المؤشـــــــــــــــــــر  آجـــــــــــــــــــال إحال

ضاإلعتمادات  1 1 1 1 2 2 3 أوتفو
  

 : التقديراتتحليل النتائج و  .2
ا على نفس النس قة و  حاف المؤشر تقر حساب الذ سجله خالل السنة السا آجال إدارة لفتح وٕاحالة أو  11.5ذلك  يوما 

ض  م في  اإلعتماداتتفو اشرة بنتائج التح م في نتائج هذا المؤشر م الموضوعة على ذمة آمر الصرف حيث يرت التح
آجال  ة له  التي وصلت إلى حدها األقصى في خصوص المؤشر الفرعي األول المتعل   آجال دراسة طلب المؤشرات الفرع

آجالو   االعتمادات  فتح ض االعتماد على مستو اإلدارة العامة للشؤون  المؤشر الفرعي الثالث المتعل  إحالة أو تفو
آجال فتح االعتمادات على مستو  ص من آجال المؤشر الثاني المتعل  التالي يجب العمل على التقل ة  الهيئة العامة  المال

ة لدولة  قةذلك من خالل حرص و  لميزان ستوجب وقتا و   مصالحنا على تحضير ملفات دق بيرا للبت فيها  مفصلة مما ال 
القبول والتأشير أو الرفض   .سواء 

  

III .ج المؤشرئقراءة في نتا  



 

 رسم بياني لتطور المؤشر .3

  
  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر .4

  
  

  
  

   : المتعلقة بالمؤشر  (limites)تحديد النقائص  .5
 لتجهيزاتاو المالية للشؤون العامة اإلدارة مصالح طرف من المنجزة األعمال ودقة كمية المؤشر هذا اليعكس 

 .لمعداتاو
 إدارة اإلعالمية، المركزي،المنظومة الضبط مكتب( المتداخلة األطراف كثرة في تتمثل نقائص المؤشر هذا يشوب 

  .في إحالة أو تفويض اإلعتمادات التأخير بعض عنه ينجر مما )...واألساليب،اإلعالمية التنظيمات

0
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16
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

رسم بياني لتطور المؤشرات الفرعية  المتعلقة بمؤشر آجال فتح و إحالة أو 
تفويض اإلعتمادات 

فتحأجال : 1.2.0.6المؤشر
االعتماداتأوتفويضٕوإحالة .

دراسةآجال : 1.1.2.0.6 .المؤشر
االعتماداتفتحطلب

فتحآجال : 2.1.2.0.6المؤشر
االعتمادات
إحالةآجال : 3.1.2.0.6المؤشر

اإلعتماداتأوتفويض

القيمة المستهدفة   
  للمؤشر

تقديرات المؤشر لسنة 
تقديرات االعتمادات   أهم األنشطة و التدخالت   2019

  2019لسنة لألنشطة 

  
  
  
  

 1.2.0.6المؤشـــــــــــــــر 
ـــة أو : ـــتح ٕوٕاحال آجـــال ف

ض االعتمادات  .تفو

  أيام 9 
  أيام 10  2021 سنة

إعداد دليل إجراءات يتضمن مختلف اإلجراءات -
التصرف في اإلعتمادات ابتداء من  والمسارات الخاصة 
ض أو إحالة اإلعتمادات إلى تارخ  تارخ طلب فتح وتفو

لها و ضها أو تحو ة تضم  تفو من قبل لجنة مشتر
ة والتجهيزات  أطراف من اإلدارة العامة للشؤون المال
ة الدولة وذلك  والمعدات والهيئة العامة للتصرف في ميزان
ن أن  م الت التي  بتحديد مختلف اإلخالالت أو التعط
تطرأ على إحد المسارات و تكون سبب في تأخير 

ات الصادرة في الغرض ة للطل    .االستجا

  



 

  
  
  

  2.2.0.6: رمز المؤشر
ة المؤشر ة: تسم ة خارج إطار الصفقات العموم   آجال تنفيذ الشراءات العموم

خ تحيين المؤشر   2018ما : تار
 

 
ه المؤشر البرنامج.1 ادة و  : 9عدد : الذ يرجع إل   المساندةالق
ه المؤشر الهدف.2 ة :الذ يرجع إل مة النفقات العموم   ترشيد حو
ف الهدف.3 ة المنجزة من قبل  : تعر ص في اآلجال المتعلقة بتنفيذ الشراءات العموم يهدف هذا المؤشر إلى التقل

ة راس الشرو ورأ لجنة الشراءات خارج الصفقات العموم   .مصالح اإلدارة وخاصة تلك المتعلقة بإعداد 
  مؤشر نتائج: نوع المؤشر.4
عة المؤشر.5 م في المرامؤشر نجاعة : طب ة الشراءمن حيث التح   .حل المختلفة إلنجاز عمل

عات   : التفر
 راسات الشرو1: فرعي مؤشر ام الفاصلة بين تارخ االنطالق في : آجال إعداد  هي عدد األ

را ختم الصفقات وتارخ المصادقة على سات الشرو من قبل مصلحة برمجة وٕاعداد و إعداد 
 .راس الشرو من قبل اللجنة المختصة

 م الفني والمالي2: فرعي مؤشر ام الفاصلة بين تارخ فتح العروض  :آجال التقي هي عدد األ
ة لرأيها للمشتر العمومي  .وتارخ إبداء لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات العموم

  التزود  :آجال االستالم الوقتيمؤشر ام الفاصلة بين إصدار اإلذن  من قبل مصلحة هي عدد األ
محضر االستالم الوقتيانجاز اتنفيذ الصفقات و   .لشراءات والتارخ المضمن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قيس أداء بطاقة مؤشر

I- العامة للمؤشرالخصائص  



 

  
  

 :  يتم احتساب هذا المؤشر باعتماد العملية الحسابية التالية: طريقة احتساب المؤشر .1

ر ذ : 3.3.0.6المؤش ال تنفي آج
ار  ارج إط ة خ راءات العمومي الش

  .الصفقات العمومية
اريخ   = تالم ت االس

  –  الوقتي
ي  الق ف اريخ االنط ت
ات  داد كراس إع

  الشروط

  راسات الشرو راس الشرو من قبل اللجنة المختصة  =آجال إعداد  تارخ االنطالق - تارخ المصادقة على 
راسات الشرو   .في إعداد 

 م الفني والمالي  .فتح العروضتارخ  -تارخ إبداء اللجنة لرأيها للمشتر العمومي=  آجال التقي
  التزود تارخ –تارخ االستالم الوقتي  =آجال االستالم الوقتي   .إصدار اإلذن 

س المؤشر.2   .اليوم :وحدة ق
ة الحتساب المؤشر.3 ات األساس   :المعط
 ، راسات الشرو   تارخ االنطالق في إعداد 
 م ة الفتح والتقي عمل   .تارخ تعهد اللجنة 
 التزود  .تارخ إصدار اإلذن 
 لي م جزئي أو  ان تسل ة تزود ينجزها المزود سواء    .تارخ أول عمل
قة.4 ع طر ات تجم ة المعط ع مراحل و  :المؤشر الحتساب األساس عة لجم تنفيذ الشراءات ٕاجراءات مسار جدول متا

ة ة خارج إطار الصفقات العموم ، تارخ ( العموم راس الشرو حتو هذا الجدول على تارخ االنطالق في إعداد 
م من قبل اللجنة المختصة، تارخ  ، تارخ إعداد محضر التقي راس الشرو التزود المصادقة على  إصدار اإلذن 

  ).تارخ االستالم الوقتيو 
ة الحتساب المؤشر.5 ات األساس   :مصدر المعط
  رمجة الشراءات  مصلحة إعداد و
     مصلحة تنفيذ الشراءات 
  مصلحة التصرف في المخزون. 
  مصلحة التصرف في المعدات والتجهيزات 
 ة  لجنة الشراءات خارج الصفقات العموم
خ توفر المؤشر.6  سنو  :تار
مة المنشودة للمؤشر.7   2021يوما سنة  60:الق
ة و  التصرف في مدير :المسؤول على المؤشر. 8 ة وزارة المال ةميزان  لجنة الشراءات خارج الصفقات العموم

  

II -  التفاصيل الفنية للمؤشر  



 

  
  

 :التقديرات الخاصة بالمؤشر)  االنجازات(سلسلة النتائج  .1
 م,ق االنجازات الوحدة ترشيد حوكمة النفقات العمومية: الهدف 

2018 
 التقديرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
آجال تنفيذ الشراءات : 2.2.0.6المؤشر

 .العمومية خارج الصفقات العمومية
 يوم

- 90 85 80 70 60 60 
آجال إعداد  1.2.2.0.6.المؤشر الفرعي

 7 8 8 9 12 - ـ كراس الشروط
آجال التقييم الفني  2.2.2.0.6.المؤشرالفرعي

 22 22 26 28 30 ـ ـ و المالي
 15 18 23 27 30 ـ ـ التسليمآجال 3..2.2.0.6المؤشرالفرعي

  
 : التقديراتتحليل النتائج و .2

 أيام  في)5(سجل نسق مؤشر آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج الصفقات العمومية تطورا ايجابيا بالتخفيض بعدد خمسة 
  .2016يوما سنة  90عوضا عن  2017يوما في سنة  85أجال التنفيذ المذكورة حيث أصبحت 

الموالي تطور المؤشر المتعلق بآجال تنفيذ الشراءات باعتماد ثالث مؤشرات فرعية على اعتبار أن التحكم  يبين الجدولو
في آجال التنفيذ يقصد بها التقليص من المدد التي تتطلبها مختلف اإلجراءات ومن أهمها مدة إعداد كراسات الشروط، المدة 

  .لالستشارة وكذلك آجال االستالم الوقتي للشراءاتالتي يتطلبها إصدار تقرير التقييم المالي والفني 
 رسم بياني لتطور المؤشر .3
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آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج الصفقات : 2.2.0.6المؤشر
.العمومية

.آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج الصفقات العمومية: 2.2.0.6المؤشر

III  - ج المؤشرئقراءة في نتا  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المؤشر 
 1.2.2.0.6.الفرعي

آجال إعداد كراس 
الشروط 

.المؤشرالفرعي
آجال التقييم  3.2.2.0.6

الفني و المالي

المؤشرالفرعي 
آجال . 2.2.0.6.3
التسليم
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رسم بياني لتطور نتائج وتقديرات مستقبلية للمؤشرات الفرعية المتعلقة 
بمؤشر آجال تنفيذ الشراءات العمومية خارج الصفقات العمومية 



 

مة المستهدفة للمؤشر .4   أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

  
المؤشر  (limites)تحديد النقائص   .5    : المتعلقة 
اب مثل  ن على أساسه معرفة أس م ا ال  ة مؤشرا جمل ة خارج الصفقات العموم مؤشر آجال تنفيذ الشراءات العموم

ل دقة المؤشر  ة  ة لحصر اآلجال المعن ستوجب اعتماد مؤشرات فرع   .التأخير في تنفيذ الشراءات بدقة وهو ما 
  
  
  
  
  
  
  
  

   

مة المستهدفة    الق
  للمؤشر

تقديرات المؤشر 
  2019لسنة 

تقديرات االعتمادات   التدخالتأهم األنشطة و 
  2019لألنشطة لسنة 

ـــــــر ـــــــــ : 2.2.0.6المؤشـ
ــــذ  ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــال تنفي ـــــــــ آجـــــــــ
ـــــــــة  ــــراءات العموم الشـــــ
ــفقات  ـــــــــ ــــــارج الصـــــ ــــــــ خــ

ة    يوما 60 .العموم
  يوما 70  2021سنة 

ة لجنة الشراءات خارج إطار  - ي م تر تدع
ما تم تكليف  فاءات  ة  الصفقات العموم
ة القارة للجنة ليتم التسرع في  الكتا إطار 

ل شراء عمومي،  إعداد التقارر المتعلقة 
كليف لجنة الشراءات خارج إطار ت -

راسات  المصادقة على  ة  الصفقات العموم
ة في إطار منافسة  الشرو لضمان مشار

 نزهة،
ـــــــرو   - راســــــــات الشــ ــــمن  ص ضـــــ ــــــ التنصــ

ــــداع العــــروض وإلتمــــام  ـــة إلي ــــى مــــدة معقولـ عل
ة االستالم الوقتي   .عمل

  



 

  
  
  
   3.2.0.6 : رمز المؤشر  

  مسدي الخدماتوآجال خالص المزودين  : تسمية المؤشر
  2018ماي  : تاريخ تحيين المؤشر

 
  

ه المؤشر البرنامج.1 ادة والمساندة : 9عدد : الذ يرجع إل   الق
ه المؤشر الهدف.2 ة  : الذ يرجع إل مة النفقات العموم   ترشيد حو
ف الهدف. 3 ص آجال خالص المزودين الذين قاموا بإيداع مستنداتهم  : تعر س المؤشر مد سعي اإلدارة إلى تقل ع

قا لإلجراءات الجار بها العمل ار أن مسار خالص المزودين يتميز بوجود متدخلين أساسين وهما .ط اعت آمر  و
ة( المحاسب العموميو ) المرحلة اإلدارة(الصرف  ة ، فهذا ال)المرحلة المحاسب س المّدة المستوج ق مؤشر يختص 

ة و المحددة بـ    .يوما 30الستكمال المرحلة اإلدارة في خالص النفقات العموم
ة و  قع احتساب اآلجال المستوج التالي ال  ة المعدلة  ة المندرجة في إطار الرقا هتم هذا المؤشر بخالص النفقات العموم

ة بخصوص  ة المعدلةلتأشيرة مراقب المصارف العموم ما يهتم هذا المؤشر . اقتراحات التعهد الصادرة خارج إطار الرقا
انجاز التزودو  إقتناءات بخالص النفقات المتعلقة    . ٕاسداء خدمات تتطلب إصدار مسب لإلذن 

  مؤشر نتائج: نوع المؤشر. 4
عة المؤشر. 5 ص آجال خالص: طب مسد الفواتير الصادرة من المزودين و  مؤشر نجاعة من حيث المساهمة في تقل

  .الخدمات
ة المؤشر. 6   سنة: دور
عات. 7   .ال توجد تفرعات لهذا المؤشر: التفر

  
  
  
 
  
  
  

 : يتم احتساب هذا المؤشر باعتماد العملية الحسابية التالية : طريقة احتساب المؤشر .1
  

قيس أداء  بطاقة مؤشر  

I- الخصائص العامة للمؤشر  

II -  التفاصيل الفنية للمؤشر  



 

  
  

الص  ال خ آج
دي  زودين ومس الم

  الخدمات

  
  
=  

رف  ر بالص ه األم اريخ توجي ت
ومي  ب العم ى المحاس إل
بط  ب الض عبر مكت المختص
ؤون  ة للش إلدارة العام ي ل الفرع
زات و  ة و التجهي   .المعداتالمالي

  

  
  
–  

واتير  داع الف اريخ إي ت
ي  بط الفرع ب الض بمكت
ؤون  ة للش إلدارة العام ل
زات  ة والتجهي المالي
حوبة  والمعداتمص

دات  ة بالمؤي القانوني
  .الالزمة

س المؤشر .2   اليوم :وحدة ق
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس  :المعط

ات  تب الض الفرعي لإلدارة العام) ةالواردة والصادر (المعط منظومة م ة و المضمنة   التجهيزاتة للشؤون المال
  .المعداتو

ة الحتساب المؤشمصدر  .4 ات األساس   :رالمعط
تب الض ة و الفرعي  منظومة م  .المعداتو التجهيزاتلإلدارة العامة للشؤون المال

مة المنشودة للمؤشر .5   يوما 20: الق
ة :المسؤول على المؤشر .6 ة وزارة المال   .مدير التصرف في ميزان

  
 

  :التقديرات الخاصة بالمؤشر)  االنجازات(سلسلة النتائج  .1
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III- ج المؤشرئقراءة في نتا  



 

مة المستهدفة للمؤشر .3   أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
  
  

  
 

   

    
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

  
تقديرات 

المؤشر لسنة 
2019  

  
  

  التدخالتأهم األنشطة و 
تقديرات 

االعتمادات 
لألنشطة 
لسنة 
2019  

المؤشــــــــــــــــــــــــــــر 
آج: 3.2.0.6

ـــــــــالص  ـــــــــ ـــــــــ ال خـــ
ـــــزودين  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ المــــــــ
ــــــــد  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ومســ

 .الخدمات
  يوما 20
  يوما 25  2021سنة 

م مصــــلحة خــــالص النفقــــات بإطــــار مــــن الصــــنف  .1 تــــدع
م فـــــي حجـــــم الملفـــــات الـــــواردة ' 2أ'الفرعــــي  ـــتح لمزـــــد الــ

ــــام  ــــي انجــــــاز المهــ التــــــالي التســــــرع فــ ــــلحة  ــــى المصــ علــ
ـــــي  ــــر ف اشـ ل م شـــــ ـــــأثر  ـــــي ت ـــة للمصـــــلحة و الت ــ ول المو

 .آجال خالص  المزودين ومسد الخدمات
اق األخطــــــار  .2 ـــت ـــــة الســـ ـ ــــــة الداخل ـــــة الرقا ـــــاء منظومـ إرسـ

ــــــــد  ــــو مســـ ـــالص المزودينـــــــ ــــة خــــــــ ـــــــ ـــــدد عمل ـــي تهــــــ التــــــــ
ـــى تفـــــــاد التنـــــــازع الســـــــلبي أو  الخـــــــدمات و العمـــــــل علــــ

ة الخالص ونة لعمل عض المهام الم   .اإليجابي ل

  
  
  
  

-  



 

 

 
4.2.0.6:رمز المؤشر    

ة المؤشر تس ة تنفيذ دراسة و : م ع البناءات المبرمجةنس أشغال مشار  
خ تحيين المؤشر    2018جوان  06:تار

I. الخصائص العامة للمؤشر  
  

ه المؤشر  .1 ادة و المساندة :البرنامج الذ يرجع إل  برنامج الق
ه المؤشر  .2  ال يوجد :البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤشر  .3 ة الدولة :الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصرف في ميزان
ف المؤشر  .4 ة المبرمجة لدراسة و  يهدف المؤشر إلى :تعر ع مشارع البناءات، من خالل تنفيذ النس أشغال جم

ة لتقدم تنفيذ المشارع مقارنة ة المائو ة  احتساب النس ة وزارة المال ميزان  . ما هو مبرمج 
 مؤشر نتائج :نوع المؤشر  .5
عة المؤشر  .6 ة :طب  مؤشر فاعل
عات  .7  :التفر

  ة تنفيذ الدراسات:  1مؤشر فرعي عدد  نس
  ة تنفيذ األشغال : 2مؤشر فرعي عدد  نس

  
II. التفاصيل الفنية للمؤشر  
  

قة احتساب المؤشر .1  :طر
ة تنفيذ الدراسات ة المقابلة لكل معدل نسب = نس مة المال حها حسب الق تنفيذ دراسة المشارع المبرمجة من خالل ترج

ة   .نس
  

  
  
  

س أداء طـــــــــــاقة مؤشـــــــــــــر ق  

  
ة المقدرة لتلك النسب  Xمجموع نسب إنجاز الدراسات           مة المال   الق

  
مة الدراسات المقدرة                          مجموع ق

  



 

  
  

ة تنفيذ األشغال ة المقابلة لكل معدل نسب تنفيذ = نس مة المال حها حسب الق أشغال المشارع المبرمجة من خالل ترج
ة   .نس

  
  
  
  

 
  ة تنفيذ دراسة و ع البناءات نس  =  المبرمجةأشغال مشار

 
ة :  المؤشروحدة  .2 ةالنس  .المائو
انات و  .3 ع الب قة تجم اتطر  :المعط

ة للبن:  الدراسات م اللجنة الفن ة تقدم الدراسة من خالل تقي ات و الحصول على نس اإلدارة العامة للبنا اللجان اءات 
ة للتجهيز المدون في محاضر االجتماعات مختلف اإلدارات الجهو ة    . الفن

 محاضر اجتماعات الحظائر      : األشغال 
ة الحتساب المؤشر  .4 ات األساس ة (ار مصدر إد :مصدر المعط ات، اإلدارات الجهو اإلدارة العامة للبنا

 )للتجهيز
خ توفر المؤشر .5 ة :تار ة المعن  آخر السنة المال
مة المستهدفة للمؤشر .6  .2020سنة  %82/  2018سنة  % 80 :الق
ة المفصلة لألقسا الخاصة =  من الدراسات  % 80  قبل الشروع )  APD lots techniques(الدراسات التمهيد

  ) DAO (في إعداد ملف طلب العروض 
ـــال  % 80 ة ) Structures(انجاز األشغال الكبر =  من األشغـ  ) finitions(قبل الشروع في األشغال الثانو

البرنامج .7 ات:  المسؤول عن المؤشر   .المدير العام للبنا
 

  
ة المقدرة لتلك النسب  Xمجموع نسب إنجاز األشغال            مة المال   الق

  
مة األشغال المقدرة                          مجموع ق

  

  
ة تنفيذ الدراسات (   ة المقدرة للدراسات  xنس مة المال ة تنفيذ األشغال ) + (  الق ة المقدرة لألشغال  xنس مة المال   ) الق

  
ع المبرمجة مة المشار   مجموع ق

  



 

III. قراءة في نتائج المؤشر  
    

  :التقديرات الخاصة بالمؤشرو) اإلنجازات( لسلة النتائج س .1
  

  
اني .2  :لتطور المؤشر رسم ب

 
 

 
مة المنشودة للمؤشر .3  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
ةة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة و إعداد رزنام- ة وزارة  المال ميزان   .ٕانجاز أشغال المشارع المبرمجة 
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م.ق اإلنجاز الوحدة  التقديرات 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020  
ة تنفيذ الدراسات  100 80 80 - - - - % نس
ة تنفيذ األشغال  80 80 80 - - - - % نس

ة تنفيذ دراسة وأشغال  نس
ع البناءات  مشار

 المبرمجة
% - - - - 80 80 82 



 

اإلدارات - ة للتجهيز سواء  ة للتجهيز للدراسة   إعداد برنامج اإلجتماعات المزمع عقدها من طرف المصالح الجهو الجهو
األشغالأو ا   .جتماعات الحظيرة الخاصة 
عطل توفير الوثائ العقارة و  - ن أن  م ا لكل ما  ة، تفاد الميزان ل مشروع قبل برمجته  اإلدارة الضرورة الخاصة 

  . إنجاز المشروع
ير و  - ة للمشإعداد مراسالت تذ النس صفة دورةمختلف الوالة و ارع المعطلة إلى عقد اجتماعات    .ذلك 
  
المؤشر.4  :تحديد أهم النقائص المتعلقة 

ة  ات في المشارع الجهو  :مجال تدخل اإلدارة العامة للبنا
ة للتجهي ارها ز على انجاز مختلف مراحل دراسة و تشرف اإلدارات الجهو اعت اشرة  صفة م ة  ٕانجاز المشارع الجهو
، فالمصلحة المختصة لد السيد  اجتماعات الحظيرة، هي المسؤولة على تعيين الجلسات و الوالي صاحب المشروع الجهو

ارها ممثل عن المصلحة المستفيدة فهي  اعت ات  ة لإلدارة العامة للبنا النس عة هذه المشارع  أما  تسهر على متا
ة األشغال لكن دون أن ات و المصادقة على مختلف مراحل الدراسو  التالي فإن مجال اإلشراف عليها، و ون لها مسؤول

ة لآلجال النس ات محدود خاصة    . تدخل اإلدارة العامة للبنا
   



 

 
  

  1.3.0.6:رمز المؤّشر
ة المؤّشر افحة الفساد وغسل األموال والمهّمات المتعّلقة :تسم م ة المنجزة التي تتضّمن محاور تتعّل  ة مهّمات الرقا نس

  . بتدقي القدرة على األداء
خ تحيين المؤّشر   :تار

  
ه المؤّشر .1 ادة والمساندة: البرنامج الذ يرجع إل  الق
ه المؤّشر .2  ال يوجد: البرنامج الفرعي الذ يرجع إل
ه المؤّشر .3 افحة الفساد وغسل األموال : الهدف الذ يرجع إل ة العاّمة للمالّة في مجال م م مساهمة هيئة الّرقا تدع

ر نجاعة التصرف العمومي  .وتطو
ف المؤشر .4  : تعر

ة المنجزة  ة مهّمات الّرقا افحة الفساد وغسل األمواليتمّثل المؤّشر في إحتساب نس م وتدقي القدرة على األداء  المتعّلقة 
  .البرنامج السنو لتدّخل الهيئة خالل الّسنة مقارنة

 مؤّشر نشا:نوع المؤشر .5
عة المؤّشر .6  مؤّشر فاعلّة: طب
عات .7  ال يوجد:التفر
  

  

قة إحتساب المؤشر .1  :طر
  

افحة الفساد وغسل األموال وتدقي القدرة على األداء والمنجزة خالل السنة عدد مهّمات م ة المتعلقة    الّرقا
  

ات المشارع العدد ار مهمات تدقي حسا ة المبرمجة دون إعت   الجملّي لمهّمات الرقا
  

ار المهّمات التي صدرت في شأنها أذون  عين اإلعت قة دون وتجدر اإلشارة إلى أنه سيتّم األخذ  مأموّرة خالل السنة السا
 .إستكمالها خالل نفس السنة

  
ة :وحدة المؤّشر .2  مائوّة نس
ات األساسّة إلحتساب المؤّشر .3 ات: المعط  إحصائ
ة إلحتساب المؤّشر .4 ات األساس ع المعط قة تجم افحة الفساد  عدد إحتساب: طر م ة المنجزة والمتعلقة  مهّمات الّرقا

مأموّرة خالل السنةوغسل األموال    .وتدقي القدرة على األداءالتي صدرت في شأنها أذون 

.I الخصائص العامة للمؤّشر : 

  قيس أداء ربطاقة مؤشّ 

.II التفاصيل الفنية للمؤّشر  : 



 

ة إلحتساب المؤّشر .5 ات األساس ة: مصدر المعط ة العامة للمال   هيئة الرقا
خ توّفر المؤّشر .6  سنوّا: تار
مة المستهدفة للمؤّشر .7  .2021سنة  %25:الق
البرنامج .8 ة العا:المسؤول عن المؤّشر  س هيئة الرقا  مة للمالّةرئ
  
 
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  :والتقديرات الخاصة 

س األداء   تقديرات  2018  إنجازات  الوحدة  مؤشر ق
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

ة : 1.3.0.6المؤّشر ة مهّمات الرقا نس
المنجزة التي تتضّمن محاور تتعّل 

افحة  الفساد وغسل األموال والمهّمات م
  .المتعّلقة بتدقي القدرة على األداء

ة  نس
  مائوّة

 
 
- 

 
 
-  

 
 
- 
  

-  15% 20%  25%  

  
المؤّشر تحليل النتائج .2  :وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
انّي لتطّور المؤّشر .3  :رسم ب

  

 
 
 
 

15% 20% 25%

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

ر مؤّش ل ور : 1.3.3.6ا ن محا تضّم ت تي  ل ا منجزة  ل ا ة  ا رق ل ا ت  ا ة مهّم نس
ل ا ي  ق د ت ب ة  ق عّل ت م ل ا ت  ا هّم م ل وا ل  ألموا ا د وغسل  فسا ل ا فحة  ا م عّل  ت رة ت د ق

ء ا ألد ا ى    .   عل

.IIIقراءة في نتائج المؤشر  : 



 

مة .4  :للمؤّشر المستهدفة أهّم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

مة   - المستهدفة الق
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
ة مهّمات : 1.3.0.6المؤّشر نس

ة المنجزة التي تتضّمن محاور  الرقا
افحة الفساد وغسل  م تتعّل 

األموال والمهّمات المتعّلقة بتدقي 
  .القدرة على األداء

إعتماد منهجّة التدقي حسب المخاطر  -  15%  25%
لتحديد مجاالت نشا المؤّسسات المعنّة 
ن أن تتضّمن شبهات  م ة التي  الّرقا

 . فساد وأو غسل أموال
ة  - التنسي مع مصالح الهيئة الوطن

ص  افحة الفساد بخصوص تشخ لم
ن أن تتضّمن شبهات  م المهمات التي 

 .فساد وأو غسل أموال
نّة خصوصّة تتعّل برمجة دورات  - افحة الفساد وغسل تكو ات م ات وتقن آل

 .األموال
الضغ على آجال إنجاز المهمات  -

 .وٕاعداد التقارر الخاصة بها
إدراج مهمات تدقي القدرة على األداء  -

  .محور قاّر ضمن برنامج تدّخل الهيئة

 -  

 

المؤشر .5   :تحديد أهّم النقائص المتعّلقة 
حث غير مبرمجة،إنجاز الهيئة خالل  -  الّسنة لعدد من مهّمات تفّقد و
موارد خارجّة والّتي تتطّلب أكثر من  - من الحيز الزمني لعمل أعضاء الهيئة  % 50إرتفاع عدد المشارع الممّولة 

 .إلنجاز مهمات التدقي الخاصة بها وٕارسال التقارر النهائّة للممّولين األجانب في اآلجال التعاقدّة
  
  
  
  

 



 

 
 
  

  2.3.0.6:رمز المؤشر
ة المؤشر ة المرسلة إلى الممولين األجانب في : تسم موارد خارج ات المشارع الممولة  ة لتدقي حسا ة التقارر النهائ نس

ات ات القروض واله   .اآلجال المنصوص عليها في إتفاق
خ تحيين المؤّشر    2018ما : تار

  
  
ه المؤّشر .1 ادة والمساندة :البرنامج الذ يرجع إل  الق
ه المؤّشرالفرعي البرنامج  .2  ال يوجد: الذ يرجع إل
ه المؤشر .3 م:الهدف الذ يرجع إل افحة الفساد وغسل  تدع ة العاّمة للمالّة في مجال م مساهمة هيئة الّرقا

ر نجاعة التصرف   .العمومياألموال وتطو
ف المؤّشر .4 موارد : تعر ات المشارع الممّولة  ة لتدقي حسا ة التقارر النهائ يتمثل المؤّشر في إحتساب نس

ة ات خارجّة المرسلة في اآلجال القانون ات القروض واله   .الواردة في إتفاق
  مؤّشر نشا:نوع المؤشر .5
عة المؤّشر .6  مؤّشر فاعلّة :طب
عات .7  ال يوجد :التفر

  
  

قة إحتساب .1   :المؤشر طر
ة ات المشارع التي وقع إرسالها في اآلجال التعاقد  عدد التقارر الّنهائّة لتدقي حسا

  
موارد خارجّة المطلوب إنجازها خالل السنة  ات المشارع الممّولة    )*(عدد مهمات تدقي حسا

  
ع التي ) *( اتها إلى السنة المقبلةعد طرح عدد المشار التالي يتم تأجيل تدقي حسا شرع في تنفيذها و  .لم 
ة مائوّة: وحدة المؤّشر .2   نس
ة إلحتساب المؤّشر .3 ات األساس ات: المعط  إحصائ
ات األساسّة إلحتساب .4 ع المعط قة تجم ة :المؤّشر طر ة المرسلة في اآلجال القانون إحتساب عدد التقارر النهائ

  .  إلى الممّول األجنبيّ 
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .5 ة: مصدر المعط ة العامة للمال   هيئة الرقا

.I الخصائص العامة للمؤشر : 

.IIالتفاصيل الفنيّة للمؤّشر : 

  
 قيس أداء رمؤشّ البطاقة 



 

خ توفر المؤشر .6   سنوّا: تار
مة المستهدفة للمؤّشر .7   2021سنة 80%:الق
البرنامج .8 س هيئة الر : المسؤول عن المؤّشر  ة العامة للمالّةرئ   قا
  

  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  :والتقديرات الخاصة 

  تقديرات  2018  إنجازات  الوحدة  
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

ات : 3.3.0.6المؤّشر  ة لتدقي حسا ر النهائ ة التقار نس
ة موارد خارج ع الممولة  المرسلة إلى الممولين األجانب  المشار

ات ات القروض واله   في اآلجال المنصوص عليها في إتفاق
ة  نس
 80%  80 %  80 %  80 %  %54,76  %45,71  67,5 %  مائوّة

  
المؤّشر تحليل النتائج .2  :وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

ة ل النس عنوان سنة هذا ابلغت اإلنجازات  ة إنجاز تقدر %80مقابل تقديرات ب  %55 حوالي 2017لمؤشر   أ بنس
  .%69حولي 

ات المشارع المبرمجة يبلغ  ير أن عدد مهمات تدقي حسا جدر التذ مشروعا، ولم  43مشروعا وقد تّم التدقي في  59و
ات لفائدة المشارع المعنّة أو لعدم إعداد قوائم م سحو ام  قّة المهّمات نظرا لعدم الق الّة من طرف الوحدات يتّم إنجاز    .المتصّرفة في المشارع

  
اني لتطّور المؤّشر .3  :رسم ب

 
 

80% 80% 80% 80%

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

ر  مؤّش ل 3ا .3 .0 رد : 6. وا م ة  ل مّو م ل ا ع  ر شا م ل ا ت  ا ي حسا ق د ت ل ة  ّ ئ ا ه ن ل ا ر  ر ا ق لّت ا ة  س ن
د ق ا ع ت ل ا ل  آلجا ا في  بّي  ألجن ا ب  ن ألجا ا ن  ي ل مّو م ل ا ى  ل إ ة  ل مرس ل ا ة  رجّ في خا ا  ه ي عل منصوص  ل ا ة 

ت ا ه ل ا و  روض  ق ل ا ت  ا ق ا ف ت   إ

.IIIقراءة في نتائج المؤّشر : 



 

مة المنشودة للمؤّشر .4  :أهّم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
  

  
مة  الق

المستهدفة 
  للمؤشر

تقديرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أهم األنشطة والتدخالت

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

ة : 3.3.0.6المؤّشر  نس
ات  ة لتدقي حسا ر النهائ التقار
ة  موارد خارج ع الممولة  المشار
المرسلة إلى الممولين األجانب 
في اآلجال المنصوص عليها في 

ات ات القروض واله   .إتفاق

مواصلة إرسال في شهر جانفي من  -  80%  80%
اتيب رسمّة إلى الوزارات  ّل سنة م
المشرفة على التصّرف في المشارع 

وتها إلرسال القوائم المالّة لدع
عنوان السنة  ات هذه المشارع  لحسا

قة في أجل محّدد   .الّسا
ان نفس الفر الذ  - تكليف قدر اإلم

عنوان  ات المشروع  توّلى تدقي حسا
ة إلنجاز مهّمة التدقي  السنة المنقض
ة وذلك ضمانا  عنوان السنة الموال
م في  لإلستمراّرة والنجاعة والّتح

 .اآلجال
  

 -  

  
المؤشر .5   :تحديد أهّم النقائص المتعلقة 

صفة متأخرة، إذ تم في  - ة من طرف الوحدات المشرفة على التصرف في المشارع إلى الهيئة  إعداد وٕارسال القوائم المال
ات المشارع ة إلرسال تقارر تدقي حسا  .  عض الحاالت تجاوز اآلجال التعاقد

ات أثناء أعمال - ع الوثائ  وجود صعو ة، ناتجة خاصة عن عدم تجم ة للمشارع الجهو النس التدقي الميداني، خاصة 
ه ة الخاصة  عة إنجاز المشروع وٕاعداد القوائم المال متا لفة  زة الم ة على مستو الوحدة المر انات المحاسب  .والب

ة لنتائج التدقي من ط - ات على التقارر األول م اإلجا ورةطول آجال تقد عض المتصرفين على المشارع المذ   . رف 
  



 

  

  
  
  
  
  

    طاقات الفاعلين العموميين



 

  
  
  
  
  
  

  
  

  طاقات الفاعلين العموميين المتدخلين
  في برنامج الديوانة

  



 

 
ة تونس للتجارة: 01طاقة عدد ة ش   شر

 

  .برنامج الديوانة. 1
I-ف   :التعر

سي 1- ادل اإللكتروني : النشا الرئ انات بين المتدخلين العموميين والخواص تأمين الت ات والب للمعط
ع المجاالت   .في جم

ة صنف: ترتيب المنشأة - 2   ".أ" منشأة عموم
سمبر  02تب تارخ  :مرجع اإلحداث - 3 تب األول 1999د ات الم اضة تسجيل عقود الشر ق مسجل 

  .239، خانة D، سلسلة 24مجلد  2000جانفي  5بتونس في 
م اإلدار والماليمرجع التن - 4   : ظ

ة، مجلة الشغل، قانون عدد  والنصوص  1985أوت  5مؤرخ في  1985لسنة  78القانون األساسي للشر
  المتممة والمنقحة له،

خ آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة -5    : المؤسسة/تار
2007-2008-2009.  
II - إطار القدرة على األداء:  

ة العامة -1  : اإلستراتيج
ة والنقل، -  ات التجارة الخارج اك الموحد اإللكتروني لعمل  إدارة الش
عا لقرار المجلس األعلى للتصدير المنعقد بتارخ  -  ة النقل ت ع إجراءات التجارة الخارج رقمنة جم

 ،2018جانفي  04
ة -  ر إستعمال لفاتورة اإللكترون  .تطو

ات واألهداف2-    : أهم األولو
ضائع  ال ة والتصارح المفصلة  ة معالجة ملفات سندات التجارة الخارج اإلضافة إلى تأمين إستقرار نس
ان الحمولة الجو  ان الحمولة و طة بب الوس والرفع ومطالب وصل الخروج المرت ومطالب اإلذن 

م التسل حر وجدول الفوارق واإلذن  ان الحمولة ال ضاعة  واإلعالم بدخول السفينة و ص بدخول ال والترخ



 

الميناء، في حدود  ة تونس للتجارة، تتمثل  %100للميناء ووصل اإليداع  ة عبر ش صفة إلكترون
ة على المد القصير في ات الشر   :أولو

  ة ة إلجراءات التجارة الخارج ارة الوحيدة"النس  ":اإلض
ة إلغاء سندات اإللتزام المضمونة الدفع "إدراج سينارو  -  م واآلداءات الديوان لخالص المعال

ة عند التورد قة"و" المستوج الحصول على عالمة المطا المعالجة من طرف " شهادات إقرار 
ارة الوحيدة، ة بر منظومة اإلض ة الصناع  المعهد الوطني للمواصفات والملك

ل المتد -  ن  قات الر التي من شأنها أن تم ة وتطب قات المهن خلين من المعالجة تسو التطب
قات التي  انة وتحيين هذه التطب ة الجديدة، والعمل على ص ة لخدمات الوساطة الوثائق اإللكترون
ة  ة والنقل لتواكب التطورات التكنولوج يزها لد مختلف المتدخلين في التجارة الخارج تم تر

غ جديدة لها، ر ص ات الجديدة لكل مهنة وذلك بتطو  والمتطل
 ة إل ضائع النس ارة النقل"جراءات النقل الدولي لل  ":إض
ان  -  ارة النقل المتعل بدخول السفينة ومعالجة ب م إستغالل اإلجراء األول إلض إستكمال تعم

ان  م إستغالل النسخة الجديدة لخدمة تعديل ب الحمولة علة مستو ميناء رادس وذلك بإدراج وتعم
ة عب عد إنتهاء اآلجال القانون ارة النقل،الحمولة   ر منظومة إض

ارة النقل، -  ات التصدير عبر منظومة إض عمل ان الحمولة الخاص   إدراج ب
ل المواني التجارة لبنزرت وصفاقس وسوسة -  ارة النقل على  م إض  .تعم
 ة ة لمشروع الفاتورة اإللتكرون  :النس
م إستغالل خدمة الفوترة من المصدر  -   ي،إلى المشتر العموم émetteur)(تعم
ذلك  -  ة و ات التي إنخرطت في خدمة الفوترة اإللكترون إنطالق إستعمال المنظومة من قبل الشر

المنظومة، ا  ات التي تقدمت في أشغال اإلرت  الشر
 ة ة لمشروع الفاتورة اإللتكرون  :النس
ة لكل المنظومات قيد اإلستغالل وذلك من خالل -   :تحسين السالمة المعلومات

ذلك وضع برنامج عمل  ة و لتالفي النقائص التي تم التطرق إليها في تقرر التدقي في السالمة المعلومات
نة والتي تم اإلتفاق عليها في نفس هذا اإلطار ار لكل مجاالت التحسين المم عين اإلعت   .األخذ 

عض التجهيزات الخاصة "  SIEM "و"  VMS"شراء ووضع حيز اإلستغالل لمنظومتين جديدتين  و
سي " 2SWITCH"و" FIREWALL 2" المة الس ة لمنصة الموقع الرئ وتجديد التجهيزات اإلعالم

انتها من طرف  اطي، والتي من المنتظر أن تنتهي ص لإلستغالل وٕاستبدال تجهيزات منصة الموقع اإلحت
سي لإلستغالل ة لمنصة الموقع الرئ التجهيزات الحال   .المصنع، 

س األداء وأهم األ  - 3   :نشطةمؤشرات ق
اك الموحد، 2500   حرف ومتدخل عمومي منخر في منظومة الش



 

اك الموحد خالل سنة  3.8 ادله عبر الش   .2017مليون ملف تم ت
  
ة - 4    :اإلجراءات المصاح

ن المشترن العموميين والوزارات ومصالح وزارة ذات العالقة للتعامل مع منظومة  -  س وتكو تحس
ة،  الفاتورة اإللكترون

الفصل تفعيل  -  ة لسنة  22العمل  ة إستعمال الفاتورة  2016من قانون المال قضي بوجو الذ 
النظر إلدارة المؤسسات الكبر في معامالتها مع المشترن  ات الراجعة  ة من قبل الشر اإللكترون

 العموميين،
ة من قبل أصناف أخر من المتعاملين اإلقتصاديي -  م إستعمال الفاتورة اإللكترون  ن،تعم
ة تونس للتجارة، -  ة ش  إستكمال إجراءات مشروع القانون األساسي ألعوان ر
ح ال يتالءم  -  مي الحالي أص ل التنظ ة حيث أن اله مي للشر ل التنظ إعداد مشروع منقح لله

ة الشر   .وحجم األعمال 
III - ة   :الميزان

 

م ة لسنة  تقد ة للسنة المال :2018عام لتقديرات ميزان  
ة التصرف -  : ميزان

ة التصرف التقديرة لسنة  مته  2018تبلغ ميزان نفقات أجور و 2.9م د منها  4.9ما ق م د  2م د 
 .نفقات تسيير

ة اإلستثمار - مته  2018تم تقدير اإلستثمارات لسنة : ميزان  :م د موزعة على النحو التالي 2.3ما ق
  اإلستثمار  

  10000  دراسات 
ة    1537500  )1(تجهيزات إعالم

قات ر وشراء تطب   645000  تطو
  135000  تجهيزات أخر 

  2327500  المجموع
  

األساس )1(  :وتخص 
لفة  -  سي   م د، 1.275تجديد منصة موقع اإلستغالل الرئ
لفة  -  ة   ألف دينار، 95تجديد تجهيزات السالمة المعلومات



 

ل اإلستثمارات ل اإلستثمارات المزمع : تمو ل  ة سيتم تمو اإلعتماد الكلي على الموارد المال تنفيذها 
ة   .للشر

   



 

  
  
  
  

  طاقات الفاعلين العموميين المتدخلين
ادة والمساندة   في برنامج الق

   



 

 
ة: 02طاقة عدد   ة لوزارة المال ز اإلعالم   مر

  
ف .1   :التعر

 سي ة لفائدة وزارة :النشا الرئ ةدراسة وٕانجاز واستغالل النظم المعلومات   .المال
 أصنف:ترتيب المنشأة  
 سمبر  31المؤرخ في  1981لسنة  100القانون عدد :مرجع اإلحداث  78الفصول من ( 1981د

  ).80الى 
 م اإلدار والمالي   .1982ما  17المؤرخ في  1982لسنة  799األمر عدد :مرجع التنظ
 خ آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة  :المؤسسة/تار
  

  :القدرة على األداء إطار .2
 ة العامة ة في ميدان :االستراتيج ة وزارة المال ة مسؤول على تنفيذ استراتيج ز اإلعالم مر

ا المعلومات ز على. تكنلوج سهر المر  :حيث 
 ،ر نظم المعلومات م وتطو  دراسة وتصم
  ،انات وتامين حسن استغاللها  التصرف في مراكز الب
  ة ة المعلومات ات والتصرف في مختلف االجهزة الموضوعة على إدارة الش لتراسل المعط

 ذمة المستعملين،
  م ة تقد عة للوزارةاإلحاطة التقن اكل التا   .لمختلف اله

 ات واألهداف  :أهم األولو
  ة وذلك في مواصلة األعمال الخاصة ة العموم مشروع إرساء النظام المعلوماتي الجديد للمال

المخط الخماسي  ة للدولةالمدرجة  ةإطار تنفيذ التوجهات االستراتيج  2020- 2016 للتنم
ة ة العموم ة للمال ل ر  .واإلصالحات اله ة نذ ة لوزارة المال ومن بين التوجهات االستراتيج

  :أساسا
 ر منظومة النفق ة،تطو ة وتكرس القانون األساسي الجديد للميزان  ات العموم
  م الخدمات ة وتدع ائ ة وتكرس العدالة الج ة نحو مزد من الشفاف ائ ر المنظومة الج تطو

األداء،  المسداة للمطالبين 
 ،عد  تكرس تمشي اإلدارة المفتوحة والتعامل مع المواطنين والمؤسسات عن 



 

 م حترم وضع نظام محاسبي متطور  ن من الحصول على معلومة سرعة وصادقة و
ة، ة الدول  المعايير المحاسب

 ،ة الخدمات الديوان  االرتقاء 
 ،التصرف النش في رصيد الخزنة 
 ،ة  رقمنة العمل بوزارة المال
  ادل المعلومات مع االدارات األخر ر ت  .تطو

  ادعم تعصير وسائل العمل من خالل م المنظومة الخاصة  لتصرف في الوثائ ومنظومة تعم
 .البرد اإللكتروني

  ة من االختراقات وذلك  المتواصلالسهر ة المعلومات ة الش ة وحما على سالمة النظم المعلومات
انات بتجهيزات ومنظومات جديدة ومتطورة ز الب  .بدعم مر

 ز، وذلك من خالل ا قتناء ووضع العمل على الترشيد المستمر لإلجراءات اإلدارة داخل المر
  .حيز االستغالل لمنظومة مندمجة للتصرف

 س األداء وأهم األنشطة   مؤشرات ق
 ة  اإلجراءات المصاح
  

ة .3   :الميزان
 ة التصرف   ميزان

ز لسنة  ة التصرف للمر أ بنحو  أد 8651على تقديرات جملّة تساو  2018تم ض ميزان
ة تطور تساو    :تقديراتحيث تبلغ  2017مقارنة مع سنة  9.6 %نس

 أد،389: مشترات مخزونة وغير مخزونة 
 ة  أد،632: خدمات خارج
  ة أخر  أد، 334:خدمات خارج
 اء األعوان  أد، 7226: أع
 أد، 70:أداءات وضرائب 

 ة االستثمار  ميزان
ة التجهيز فقد بلغت تقديرات اإل منها  أد 5446ستثمارات للسنة الجارةأما بخصوص ميزان

مبلغ ستثمارات الخاصة اإل التها  ة والتي قدرت تمو أد  361مقابل أد5085المنظومات اإلعالم
زلإل المر   .ستثمارات الخاصة 



 

 
ة: 03دطاقة عد   ديوان مساكن أعوان المال

 

ادة والمساندة. 1   .برنامج الق
I- ف   :التعر

سي 1- عهاو  شراء أراضي: النشا الرئ ة للكراء و  تهيئتها و ن اء س ع لفائدة ناء مساكن أو إح أو الب
ة   .أعوان وزارة المال

  ".ج"ديوان صنف : ترتيب المنشأة - 2
فر  1998لسنة  19قانون عدد  :مرجع اإلحداث - 3   .1989مؤرخ في ف
م اإلدار والمالي - 4   : مرجع التنظ

م اإلدار و  1989مارس  15مؤرخ في  1989سنة ل 403األمر عدد  -  التنظ المالي و  المتعل 
  .للديوان

مي و  2012نوفمبر  27المؤرخ في  2012لسنة  3008ر عدد األم -  ل التنظ ض اله المتعل 
ة أعوانلديوان مساكن    .المال

ة و والمتع 2013 جوان 12المؤرخ في  2051األمر عدد  -  ف شرو إسناد الخط الوظ اإلعفاء ل 
ة  . منها بديوان مساكن أعوان المال

خ آخر عقد برنامج أو أهداف  -5   2016- 2012: المؤسسة/بين الوزارة والمنشأةتار
II- إطار القدرة على األداء:  

ة العامة -1  : اإلستراتيج
لفة البناء و  ينتمي الديوان لقطاع تنافسي يتميز بندرة األراضي المدن وارتفاع  أسعار اقتناء خاصة 

 .    المساكن الجاهزة
ة العامة للديوان في مالئمة و  ا للمطالب ذلك تتمثل اإلستراتج ة تدرج ة مع االستجا هذه الوضع

افة أعوان ة لفائدة  ن على وجه الكراء أو الملك ة المتزايدة في مجال الحصول على مس ة  االجتماع المال
ع أنحاء الجمهورةبدون استثناء و    . جم

ة إبتداءا من سنة    :التالي 2018وقد توجه الديوان إلى تفعيل هذه اإلستراتيج



 

، مع السعي إبتداءا من السنة إ: أوال - التقس ع  غة الب ص عها لفائدة أعوان الوزارة  قتناء شق و
ع ناء مساكن عليها قصد الضغ على ثمن الب ورة إلى إقتناء أرض و  .المذ

ا - ة من موفى سنة  :ثان عها لفائدة أعوان الوزارة  2018بدا إقتناء أراضي لبناء مساكن عليها و
ز ن  وذلك حسب تمر اشرة من قبل الديوان أو بإرساء شراكة مع دواو ات وسيتم البناء إما م الطل

اعثين العقارين العموميين ن األخر أو ال مزد التوجه نحو  2019حيث ستتميز سنة . الس
عث العقار ببناء  فة ال التقس بتوفير قس جديد من المساكن  لألعوان وتفعيل وظ ع  الب

ة وا ن ت فيها لفائدتهممجموعة س  .لتفو
ات واألهداف2-    : أهم األولو

ة من سنة  انت بدا ة  تارخ أول اقتناء مساكن بتونس الكبر  ،2013نظرا إلى أن انطالقة الديوان الفعل
عاثه  : ن األهداف المرسومة هيإف ،منذ ان

 التقس : الهدف األول ع  ع المساكن لفائدة أعوان الوزارة عن طر الب    .اإلنطالق في ب
 ة في إطار شراكة عمل ع : الهدف الثاني ن اء س عها أو بناء أح إقتناء أراضي وتهيئتها و

 .اعثين عموميين
س األداء وأهم األنشطة - 3    :مؤشرات ق

ة -   : المؤشرات الكم
حوصل  تتمثل في رقم المعامالت المنجز عن عات، حيث  طر الكراء أو المنجز عن طر المب

ورن للفترة  ة( 2020-2016الجدول التالي تطور المؤشرن المذ ل ة موفى جو   ):إلى غا
  2016  2017  2018  

ة موفى ( إلى غا
ة ل   )شهر جو

  )متوقع( 2020  )متوقع( 2019

  رقم المعامالت
  )أد(

404600  471000  464140  1050000  1166000  
ة -  : المؤشرات النوع

س األداء ونشا  سي لق ع المؤشر النوعي الرئ راء ومن ب ات الحرفاء من  ة لطل ة اإلستجا تمثل نس
ورن للفترة  حوصل الجدول التالي تطور المؤشرن المذ   :2020- 2016الديوان، حيث 

  )متوقع( 2020  )متوقع( 2019  2018  2017  2016  
ة  ة اإلستجا نس

ات  الحرفاء لطل
)%(  

2.6  1.8  9.4  10.3  10.9  

  



 

ة - 4    : اإلجراءات المصاح
م قدرات أعوان -  نهم في مجال تدخلهمو  تدع  .ٕاطارات الديوان بتكو
أعوان وٕاطارات الديوانللديوان  إعداد دليل اإلجراءات اإلدارة -   .والنظام األساسي الخاص 
عة سير المشارع  -  ة صلب الديوان لمتا يز إدارة فن ةتر غة الفن   . ذات الص
  

III- ة   :الميزان
 

ة الديوان لسنة  م لتقديرات ميزان ة  2017تقد : 2018و السنة المال  
ة الدولة لسنة  متها  2018تمثل منحة ميزان ة الديوان حيث بلغت ق مليون  2القس األوفر من موارد ميزان

مة  ق ة    .ألف دينار 985دينار في حين أنه من المتوقع تحقي إيرادات ذات
ة لسنة  ة أخر تتوزع نفقات التنم ما يلي 3.650أ  2018من ناح  :مليون دينار أساسا 

ار التسجيل والمحاماة، 25إقتناء  -  نا جديدا بإعت  مس
مبلغ  -  مة بداخل الجمهورة   ألف دينار، 70تهيئة المساكن القد
مبلغ  -  ة  ف ارة وظ  .ألف دينار 70إقتناء س

ن  ر منحيث ستم ة اإلقتناء اآلنفة الذ   :عمل
م الرصد العقار للديوان إذ بلغ عدد المساكن المقتناة -  نا موفى  264تدع ومن المتوقع أن  2017مس

ح    ،2018سنة  289تص
ة وفقا -  ن على وجه الملك ات المتزايدة على الديوان في مجال الحصول على مس ا للطل ة تدرج اإلستجا

ة مختصة،لمعايير إسناد تم ض   طها من قبل لجنة فن
اإلتجاه نحو إقتناء األراضي -  قال  ة للديوان حتى يتسنى له مزد تفعيل مهامه مست ة المال م البن تدع

ة صها على وجه الملك عها أو بناء مساكن وتخص   .وتهيئتها و
  
  
  



 

ة لسنة  ة التصرف لديوان مساكن أعوان المال   )حساب األلف دينار( 2018ميزان
اء   2018تقدير   األع

  6.000  مصارف الماء والكهراء
  4.500  اإلتصاالت

  6.000  مصارف التأمين
ة بوسائل النقل   25.000  شراء الوقود والعنا

ال والتنظيف   4.000  اإلستق
  20.000  العموالت

  170.000  الضرائب واألداءات
  2.000  إكساء العملة

  2.500  الصحف والمجالت
انة    5.000  المعداتص

  2.000  مصارف المهمات
  5.000  إقتناء تجهيزات

  10.000  تأثيث اإلدارة
اتب   6.000  لوازم الم

ة   45.000  التدخالت اإلجتماع
ة البنا   4.000  اإلعتناء 

  0.000  إحداث موقع واب
ة    10.000  إقتناء منظومة إعالم

م الجوالن   2.000  معال
ن   4.500  مصارف التكو

  0.500  نفقات مختلفة
  335.000  المجموع

  
 
 



 

ة لسنة  ة اإلستثمار لديوان مساكن أعوان المال   )حساب األلف دينار( 2018ميزان
اء   2018تقدير   األع

  70.000  تهيئة مساكن الديوان
  2340.000  إقتناء مساكن
  1000.000  إقتناء أرض

  20.000  معدات
  70.000  وسائل نقل
  150.000  تهيئة المقر

  3650.000  المجموع
 

ة لسنة  ة الموارد لديوان مساكن أعوان المال  )حساب األلف دينار( 2018ميزان
  2018تقدير   الموارد

ع المساكن الجديدة   150.000  ب
مة ع المساكن القد   300.000  ب

  495.000  مداخيل األكرة
  40.000  مداخيل مختلفة

  985.000  المجموع
 
 
 
 
 
 
 



 

 


