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م العـــــام   التقــــد

 
I-  م  :2019خالل سنة  مهمةعام ألهم جوانب نشا التقد
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
التالي  ة المرسومة و ة واالجتماع ندرج دور المهمة في المساهمة في تحقي األهداف االقتصاد و

ة  .أهداف التنم
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  أساس وعلى اإلقتصاد والميزان التنم

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

 العالقة، ذات العمل بها الجار 
ة الدولة والجماعات مإعداد مشارع النصوص المتعلقة  .7 ةحسا ات مراعاة مع المحل  مقتض

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

عد أخذ رأ سلط ل الصغير  ص لمؤسسات التمو ل الصغير،التراخ ة التمو  ة رقا
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مقتضى القوانين  .9 ممارسة المهمة المسندة لهم  ما له مساس  ة المحاسبين العموميين ف مراق
  ،والتراتيب الجار بها العمل

ة  يتول .10 مشار ة  ة المحل ة على الجماعات العموم ة المال وزارة الاإلشراف من الناح
لفة ة الشؤون  الم ة التي تكون لها  خاصة الرأ وٕابداء المحل ة أو الجهو في الشؤون البلد

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

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

ام -  الخزنة، سيولة في صرفالت إح
ع - اته الدين مصادر تنو  ه، المتعلقة المخاطر في والتصرف لفته على والضغ وآل
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  ة والترتيب الخصوص  ،ولهذا الغرض .الجار بها العملالنصوص التشرع لفة  فهي م

ع على اإل ام مجلة التشج ما يخص اإلبتنفيذ أح ةستثمار ف ة والمال ائ ازات الج   ،مت
اسة التي ترسمها الدولة في ميدان يد وتنفيتحد .13 لذ الس في  ةشاروالم عامة صفة التمو

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

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

صفة اكل األخر التي تنتفع  ات واله مساعدة أو دعم من  والتعاون اشرة  اشرة أو غير م م
ة، عن  موارد خارج ات المشارع الممولة  ة، وتدقي حسا الدولة أو الجماعات المحل

ة ة العامة للمال  ،طر هيئة الرقا
ة  .15 ة والجماعات المحل ات المؤسسات العموم ة الدولة وحسا ة التصّرف في ميزان مراق

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

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

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

ة -  ،ات الدفعتفاقإفي إعداد وٕابرام  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 وعالوة عن المش ة لد وزارة المال ة، أحدثت لجنة وطن ة لمهمة المال موالت التقليد
المصادرة وتلك التي يتم استرجاعها  ة  التصرف في األموال والممتلكات العقارة والمنقولة المعن

صورة غير مشروعة ة  تس الخارج والم   .لفائدة الدولة من األموال الموجودة 
  :اصة فيوتتمثل مهام هذه اللجنة خ

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

طة بها والحصص والسندات  - ة والحقوق المرت التصرف في محفظة األوراق المال
المصادرة واإلستر  ة   جاع،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
المصادرة أو اإلسترجاع ة   .المساهمات المعن
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ورة أعاله و  ة إلى ستة على أساس المشموالت المذ   :برامجتنقسم مهمة المال
اكل المتدخلة  البرنامج   اله

  اإلدارة العامة للديوانة  -  الديوانة  :1برنامج عدد
ز الطبي للديوانة -   المر

ة :2برنامج عدد ا   اإلدارة العامة لألداءات -  الج
ة : 3برنامج عدد ة العموم ة واإلستخالص -   المحاس ة العموم   اإلدارة العامة للمحاس
ة  :4برنامج عدد ة الدولة -  مصالح الميزان   الهيئة العامة للتصرف في ميزان

  اإلدارة العامة للموارد والتوازنات  -
  اإلدارة العامة للتأجير -
عة المشارع الكبر  -   اإلدارة العامة للتدقي ومتا
ة حسب األهداف -   وحدة التصرف في الميزان
  روض الخارجية الموظفةاإلدارة العامة لمتابعة تأدية النفقات على الق -

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

ادة والمساندة :6برنامج عدد   الق

  الديوان -
ة  - ة العامة للمال   هيئة الرقا
شرة -   اإلدارة العامة للتصرف في الموارد ال
ة  -   والتجهيزات والمعداتاإلدارة العامة للشؤون المال
  اإلدارة العامة للبناءات  -
  اإلدارة العاّمة للمساهمات -
ل -   اإلدارة العاّمة للتمو
  اإلدارة العاّمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص -
م - تب التنظ ة والتنسي العام م   واألساليب واإلعالم
ة  -   ديوان المساكن ألعوان وزارة المال
ةالمدرسة  - ة للمال  الوطن
ائي -   اإلدارة العامة للدراسات والتشرع الج
ة - ة والمال ائ ازات الج  اإلدارة العامة لإلمت
ة - عة اإلصالحات المال ة الظرف اإلقتصاد والدراسات ومتا   خل
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ة واصلت  اسة اإل ،2019في سنة وزارة المال ة ذات عالقة الصالحات إنخراطها في س ل ه
ارما  .تدخلهامجال  عين اإلعت الد  أخذت  ات الظرف اإلقتصاد لل ات ومتطل في إطار حاج

ة الإعداد قانون  اما تتعل الذ 2019 لسنةمال   :بـ خاصة تضمن أح
ة للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع إجراءات لدفع اإلستثمار ودعم القدر  ة التنافس

ة لإلستثمار وجهة جاذ   :تونس 
ع إحداث المؤسسات –   ام الفصل  تشج أح مواصلة العمل  وخل مواطن الشغل وذلك 

ة لسنة  13   ،2018من قانون المال
ة للمؤسسات  – ات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافس ة على الشر مراجعة نسب الضر

ة لإلستثمار، وذلك  وجهة جاذ الناشطة بتونس والعمل على الحفا على موقع تونس 
ة على إلعطاء  ة بإخضاعها للضر مة المضافة العال ة للقطاعات ذات الق األولو

ة  ات بنس ة إلى األراح المحققة إبتداءا من غرة جانفي  %13.5الشر النس وذلك 
ة، 2022والمصرح بها خالل سنة  2021  والسنوات الموال

ات الناشطة في قطاع الصناعة والخاضع – ة للشر لة المال ات اله ة دعم عمل ة للضر
ة  ق مة الحق س الق معلومات تع ة  ينها من تضمين قوائمها المال ات وتم على الشر

م الموازنات، ة وذلك بإرساء نظام إعادة تقي  ألصولها الثابتة الماد
ين المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة بإستثناء  – تم

ان والتجارة الطاقات المتجددة والمناجم وال عث العقار واإلستهالك على عين الم
ت في  ات التفو ة من عمل مة الزائدة المتأت ات اإلتصال، من طرح الق ومشغلي ش

ة المخصصة لنشاطها األصلي، في حدود  منها  %50عناصر األصول الثابتة الماد
عد  ورة  ت في األصول المذ ة التفو ة من تار 5إذا تمت عمل خ التملك سنوات بدا

عها على تجديد أصولها  ائي على المؤسسات وتشج وذلك بهدف تخفيف العبء الج
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ت المنجزة  ات التفو ة على أن يتم تطبي هذا اإلجراء على عمل لتها المال ودعم ه
 .2021إلى  2019خالل السنوات من 

م الديوان – ض في المعال مة المضافة لالتخف ة وذلك القطات ة واألداء على الق الشمس
 .بهدف مزد دعم الطاقات المتجددة

ن  – م ل وٕارساء أنموذج جديد  ر منظومة التمو إحداث بنك الجهات وذلك في إطار تطو
لتها وتوفير منتوجات وخدمات  من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة وٕاعادة ه

ن من تسهيل ن م ما  ات المؤسسة وتواكب مراحل نموها  فاذ المؤسسات تتالءم وحاج
ة إلى  ة الجهو مناط التنم ة  الصغر والمتوسطة والمشارع المجددة وخاصة المنتص
عة الالزمة  اإلضافة إلى توفير خدمات المساندة الضرورة والتأطير والمتا ل  التمو
رس دور البنك وتكامله مع القطاع الخاص في إطار  للمشارع وذلك بإعتماد تصور 

ة ومن ة،إستراتيج قا ألفضل الممارسات الدول مة ناجعة وشفافة ط  ظومة حو
ع في رأس مال  – ص في الترف الترخ ة للبنك الوطني الفالحي وذلك  م األسس المال تدع

 البنك،
فاء تونس  م إ ة وتجس ائ ة في المادة الج إجراءات بهدف إعتماد المعايير الدول

ة    :بتعهداتها الدول
ام المتعلقةمراجعة  - ة لنفس المجمع، أ تلك  األح ل بين المؤسسات المنتم أسعار التحو

الوثائ المتعلقة  التصارح و ات تتعل  ة، وٕارساء واج ة أو مراق ع التي ترطها عالقة ت
ة المعمول بها في هذا المجال وسن اإلطار  ل بهدف إعتماد المعايير الدول أسعار التحو

ة ا ة المعامالت بين المؤسسات  القانوني الذ يخول لمصالح الج م المخاطر ومراق تقي
ة لنفس المجمع على أساس الوثائ المتوفرة لإلدارة  .المنتم

ة بهدف دعم  - ا ه إزاء مصالح الج ن اإلعتصام  م ح مجال السر المهني الذ  توض
ة  فاء بإلتزاماتها الدول ة من اإل ين الدولة التونس ائي وتم ة في المجال الج في الشفاف

قا ل ة ط ائ ادل المعلومات ألغراض ج ادل مجال ت ة في مجال ت ات الدول إلتفاق
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ة  ة ومعايير المنتد الدولي للشفاف ات الدول قا لإلتفاق ة ط ائ المعلومات ألغراض ج
ة وتفاد تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير  ائ ادل المعلومات ألغراض ج وت

ائي  ادل المعلومات المتعاونة في الميدان الج ة وت من قبل المنتد العالمي للشفاف
ة في طلب المعلومات المت ا ة، وذلك بإقرار ح مصالح الج ائ علقة ألغراض ج

اص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر و خالخدمات المسداة من قبل ال
 ....المهني

ة  - ائي التفاضلي للتصدير ولألنظمة المماثلة ولمسد الخدمات المال حذف النظام الج
مين في مادة  ة لغير المق مجلة إسداء الخدمات المال مين المنصوص عليهم  لغير المق

ة  ة على الدخل والضر اتإالضر  .لى الشر
 

ع قاعدة األداء ائي وتوس   :إجراءات لمواصلة اإلصالح الج
ع ص - ست لهم مقرات مخصصة تشج غار المستغلين من ذو الدخل غير القار الذين ل

مارسون في غرة جانفي  لممارسة نشاطهم أنشطة الحرف الصغر  2019والذين 
ذلك  ة و على  التجار المتجولين دون إيداع التصرح في الوجود،والصناعات التقليد

ة وفي منظومة الضمان اإلجتماعي  اإلنخرا ائ في صورة إيداعهم في المنظومة الج
ة إبتداءا من غرة  ائ ة الج ة وقبل تدخل مصالح المراق صفة تلقائ ور  للتصرح المذ

سنوات تحتسب إبتداءا من غرة جانفي  3، وذلك بإفرادهم بنظام خاص لمدة 2019جانفي 
عتمد ل  من سنة إيداع التصرح في الوجود  ة تتضمن  ل ثالث على دفع مساهمة واحدة 

ة ة على الدخل والمساهمات اإلجتماع  .من الضر
ر - ة مزد تطو  .اإلدارة اإللكترون
صرف النظر عن غرضها ونظامها  تطبي - ات  واجب التصرح في الوجود على الجمع

ائي وذلك لحثها على  ة المتعلقة بدفع الخصم الج ائ اتها الج ام واج من المورد واألداء الق
عتها ات متا سير عمل مة المضافة وت   .على الق
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ائيإجراءات ل األداء والتصد للتهرب الج   :على غرار دعم ضمانات المطالبين 
ة  -  للمعامالت نقدا،والتصد مزد دعم الشفاف
ة  - ع األدو ة للمعامالت المتعلقة بب النس ة  ة الفوترة اإللكترون والمحروقات بهدف إعتماد آل

ام منظومة الدعم، ة المعامالت ومزد إح  ضمان شفاف
ش بهدف مالءمته مع  - ار عناصر مستو الع م التقدير للدخل بإعت مراجعة معايير التقي

ش ة تطور مؤشر األسعار وتحسن مستو الع  ،...إعتماد معايير موضوع
ات ا - الحسا ة تتعل  ا انات لمصالح الج ضمن حقوق توفير قاعدة ب ما  ة  ة والبرد لبن

ة  ة والمال ة خضوعه للمراجعة لد المؤسسات البن عدم إشهار عمل األداء  المطالب 
ات المفتوحة لديها بإسمه أو لفائدته  ،...عند طلب الحصول على أرقام الحسا

ائي بتوفير المعلومات الالزمة لإلدارة حول - ة والتصد للتهرب الج  مزد دعم الشفاف
األداء وذلك بإلزام األشخاص الخاضعين  لواجب التصرح في الوجود قبل بدء المطالبي 

ة المفتوحة من  ة والبرد ات البن قة تبين أرقام الحسا ور بوث النشا بإرفاق التصرح المذ
ورن عند إيداع  األمر مع تطبي نفس الواجب على األشخاص المذ قبل المعنيين 

ال ات، التصرح السنو  ة على الشر الضر ة على الدخل أو   ضر
ة  - ائ ادل المعلومات والمساعدة اإلدارة في المادة الج ة المتعلقة بت ات الدول تفعيل اإلتفاق

ا ين مصالح الج ة ر ة من تمديد في المدة القصو للممن خالل تم اجعة المعمقة للوضع
ة و  ائ غ نتائ 90في األجل المحدد بـالج ة مع إقرار قطع آجال يوما لتبل ج المراجعة األول

ة  ة المعمقة وتوفير الضمانات الكاف ائ المراجعة الج غ اإلعالم المسب  التقادم بتبل
ادرة  م عدم إحتساب فترات التمديد أو التأجيل  ما  األداء في هذا المجال والس للمطالبين 

ة التأخير ة لتوظيف خط ا  .من مصالح الج
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ӀӀ-  ة الوزارة لسنة   :2019تنفيذ ميزان
  

ة  نجزة بلغت جملة اإلعتمادات الم - مقابل د أ 867907  ما قدره لسنة  لمهمة المال
ة األصلي  نفس السنة  حسب تقديراتأ د  814429 ة إنجاز من قانون المال أ بنس

ة إنجاز اإلعتمادات المخصصة لنفقات  % 106.3قدرت بـ التالي، فقد بلغت نس و
د مقابل جملة اإلعتمادات .أ 683979حيث تم صرف  %100التأجير العمومي 

مة  ق عنوانها    .د.أ 683979المرصودة 
ة - النس عنوان  لنفقات وسائل المصالح فقد بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها   أما 

مة  2019سنة   41617بـ   والمقدرة المرسمة  بجملة اإلعتمادات  د مقارنة .أ 76923ق
ة اإلنجاز .أ انت نس التالي    .%184.8د و

اشرة سنة  - عنوان اإلستثمارات الم ما  2019ما بلغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها 
التالي فإن .أ 48000د مقارنة بجملة اإلعتمادات المرسمة والمقدرة بـ .أ 36292قدره  د و

ة اإلنجاز بلغت    .% 75.6نس
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  :1جدول عدد

ة الوزارة لسنة  التقديرات 2019تنفيذ ميزان   مقارنة 
عة النفقة  ع حسب طب   )إع الدفع(التوز

  ألف دينار: الوحدة
 

ان النفقات   ب

التقديرات إنجازات  2019تقديرات   اإلنجازات مقارنة 
ة  المبلغ - 2-  2019 - 1- ق م ت  ق م أ   ( %)النس

      )2(- )1( )2)/(1( 
 %106,3 942 45 013 771 071 725 329 704 نفقات التصرف

 %100,0 0 979 683 979 683 121 656تأجير عمومي 
 %184,8 306 35 923 76 617 41 617 41 وسائل المصالح

 %146,0 030 3 621 9 591 6 591 6تدخل عمومي 
ة  %88,1 106 13- 894 96 000 110 000 110 نفقات تنم

اشرة   %75,6 708 11- 292 36 000 48 000 48 إستثمارات م
ة  %74,2 381 12- 619 35 000 48 000 48 على الميزان
ة    673 673 0 0 على القروض الخارج

ل عمومي   %97,7 399 1- 601 60 000 62 000 62 تمو
ة   %97,7 399 1- 601 60 000 62 000 62على الميزان
ة    0 0 0 0 على القروض الخارج

نة  %1,0 99- 1 100 100 صنادي الخز
 %103,9 736 32 907 867 171 835 429 814 المجموع العام 
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اني عدد1:  رسم ب
 

   
  :2جدول عدد
ة وزارة  ةجدول تطّور ميزان  حسب البرامج المال

 ألف دينار: الوحدة
 

 البـــــــرامج

 تقديرات
   2019ق م  

-1- 
      

  
 ق م ت 
2019   

 -2- 
    

  2019إنجازات 
-3 

      

  
التقديرات  اإلنجازات مقارنة 

  
 المبلغ

)3(- )2( 
ة   ( %)النس

)3)/(2( 
 %104 12040 342426 330386 319644 الديوانة: 1البرنامج 
ة: 2البرنامج  ا  %102 3683 165117 161434 156434 الج
ة: 3البرنامج  ة العموم  %101 2446 240924 238478 233478 المحاس
ة: 4البرنامج   %109 695 8124 7429 7429 مصالح الميزان
 %106 82 1553 1471 1471 الدين العمومي: 5البرنامج 
ادة والمساندة: 6البرنامج   %114 13790 109763 95973 95973 *الق

 %104 32736 867907 835171 814429 المجموع العام للبرامج
  
  
  
  

0200 000400 000600 000800 0001 000 000

نفقات 
التصرف

تأجير 
عمومي 

وسائل 
المصالح

تدخل 
عمومي 

نفقات تنمية إستثمارات 
مباشرة 

على 
الميزانية

على 
القروض 
الخارجية

تمويل 
عمومي 

  2019مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة 
)  التوزيع حسب طبيعة النفقة إع الدفع(

ق م أ  ق م ت 2019إنجازات 
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اني عدد   :2رسم ب

    
  
  
  

   

0
100000
200000
300000
400000

:  1البرنامج 
الديوانة

:  2البرنامج 
الجباية

:  3البرنامج 
المحاسبة 
العمومية

:  4البرنامج 
مصالح الميزانية

الدين : 5البرنامج 
العمومي

:  6البرنامج 
*القيادة والمساندة

التوزيع حسب البرامج 2019مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية 
ألف دينار : الوحدة

2019ق م أ  2019ق م ت   2019إنجازات 
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  انيـــــــــحور الثـالم
ج الوزارةــــــم برامــــــــتقدي  
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ـــتعيي تم   ســـــرا عاما للديـــمدي ـييوسف الزواغد ـن السيـ                 خــــبتار  برنامج الديوانةل  اوانة ورئ
  .2018جانفي  12
  
م العام للبرنامج -1  :التقد
لته ومشموالته-1-1 البرنامج وه ف    : التعر

ف البرنامج - 1.1.1   :تعر
ة موقعا  ة لالقتصاد الوطني وحمايته، وتعتبر تحتل الديوانة التونس النس ا هاما  إستراتيج

ة ة وموازنة األموال العموم الد التونس ادل التجار لل   .عنصرا فاعال في مجال الت
ة منظم حسب ع لوزارة المال ة جهاز إدار تا   :الديوانة التونس

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

ضائع والمنقوالت عند الدخول والخروج من التراب الوطني،  ات األشخاص، ال   بتحر
المنظم لإلدارة العامة للديوانة  1994سبتمبر  06بتارخ  1994لسنة  1845األمر عدد  -
النصوصم حه  م إلى أفضى والذ الالحقة ا تّم تنق   : اآلتي اإلدار  الجهاز تصم
  ة وٕادارات ة وٕادارات مراق حت تتكّون من إدارات تقن زة التي أص م اإلدارات المر تنظ

اتب مختصة   .إسناد وم
  م التراب الديواني إلى لة المصالح واإلدارات حسب تقس ة  08إعادة ه مناط جغراف

ة تسمى ة وجهو اتب حدود ما تشمله من م ة    .اإلدارات الجهو
 ة العامة للديوانة ة للديوانة والمجلس األعلى للديوانة والرقا   .إحداث المدرسة الوطن
 حرا امل التراب الديواني برا و غطي  ة وحراسة ل ل مراق ه  .إحداث إدارة حرس ديواني 

 
لة البرنامج -2.1.1   : ه

  :للديوانةاإلدارة العامة 
ةضت اكل التال   :ّم اإلدارة العامة للديوانة اله

 مجلس الديوانة 
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ة و إدارات إسناد  4إدارات مراق

  
ص واإلسعافات  ة والتشخ الوقا م خدمات متعلقة  ز الطبي تقد ةيتولى المر والعالج  االستعجال

عّين  ة والتجهيز يديرها طبيب اختصاصي أول  للشؤون اإلدارة والمال

ازات مدير للديوانة ة وامت مقتضى أمر يتمتع برت عّين  ز الطبي للديوانة مدير    .سير المر

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

ة العامة للديوانة  الرقا
زة  زة 12(اإلدارات المر ة و 4: إدارة مر ة و 4إدارات فن إدارات مراق

 )  اتب مختصة
ة   )إدارات 8(اإلدارات الجهو

 الحرس الديواني
ة للديوانة  مدرسة الوطن

قا للمخط الموالي   :وذلك ط

  
ص واإلسعافات  ة والتشخ الوقا م خدمات متعلقة  ز الطبي تقد يتولى المر

فالتهم   .لفائدة أعوان الديوانة وأزواجهم وأبنائهم والذين في 
ز الطبي ع   :لىشتمل المر

عّين  ة والتجهيز يديرها طبيب اختصاصي أول  للشؤون اإلدارة والمال
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

 ة الديوانة  تا
 ة العامة للديوانة الرقا
  زة اإلدارات المر

اتب مختصةم 9 و
  ة اإلدارات الجهو
 الحرس الديواني
 ة للديوانةال مدرسة الوطن

قا للمخط الموالي وذلك ط

ز   :للديوانة الطبي المر
ص واإلسعافات  ة والتشخ الوقا م خدمات متعلقة  ز الطبي تقد يتولى المر

فالتهم لفائدة أعوان الديوانة وأزواجهم وأبنائهم والذين في 
ز الطبي ع شتمل المر

ة - عّين  إدارة فرع ة والتجهيز يديرها طبيب اختصاصي أول  للشؤون اإلدارة والمال
 .مقتضى 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
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  :البرنامج شموالتم - 3.1.1
ة تتمثلتضطلع اإلدارة العامة للديوانة بثالثة مهام  س   :في رئ

  ة ائ   :المهمة الج
ضائع عند التورد والتصدير  م واآلداءات والرسوم الموظفة على ال استخالص المعال تقوم الديوانة 

ة لصالح صندوق الدعم أو صنادي الحرفيين ائ ه الج ضا الرسوم ش ة الدولة وأ . لفائدة ميزان
م واآلداءات وتساهم في مقاومة وت ح لتلك المعال سهر الديوانة على ضمان االستخالص الصح

ائيالتهرّ    .ب الج
 

  ة   : المهمة االقتصاد
ار أن المعلوم  اعت ائي التقليد  ا لدورها الج ع عتبر الدور االقتصاد للديوانة امتدادا طب

ل خزنة الدولة  ة الديواني إضافة لكونه أداة لتمو ة الصناعة الوطن ذلك يهدف لحما فهو 
ة   .والموارد الفالح

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

ة لالقتصاد التونسيعملها لتكون في مقدمة اله   . اكل التنمو
ة  س اإلجراءات توردا وتصديرا وخل نظم ديوان استمرار إلى ت وفي هذا الصدد، تسعى اإلدارة 
ع  ة للمنتجات ذات المنشأ التونسي، هذا إلى جانب تشج م القدرة التنافس ة متطورة وتدع اقتصاد

المتعاملين االقتصاديين والتشاور معهم  االستثمار والتصدير بإرساء عالقة شراكة وتعاون مع
ات والعراقيل ة لإلنتاج . حول السبل الكفيلة لرفع التحد ع القدرة التنافس قدر حرصها على تشج و

ة مثل  التونسي تسهر الديوانة على ضمان سالمة التنافس النزه من الممارسات غير الشرع
ة المواصفات والج ات . ودةاإلغراق والتقليد إلى جانب مراق ما تساهم في ض اإلحصائ

ة  المادة الديوان ةلتسهيل اتخاذ ) تورد وتصدير(المتعلقة    .القرارات من قبل السل العموم
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 ة   :المهمة األمن

الد وعبر الحدود ضائع واألموال داخل ال ة ال ة حر   :تتمثل في مراق
ع أنواعه  افحة التهرب عند التصدير أو التورد بجم ومصوغ  ضائع ومخدرات: م

ة وتحفو  وعملة   ...أعمال 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
  
ات البرنامج -1-2 ة وأهداف وأولو   :إستراتيج

ة البرنامج - 1.2.1   :استراتيج
ما فتئت إدارة الديوانة في السنوات األخيرة تدعم دورها االقتصاد وذلك لمعاضدة جهود 

ة تونس لالستثمارات التالي تحسين جاذب ا و ا ودول وعلى . المؤسسات في إيجاد موقع لها محل
هذا األساس تعمل اإلدارة على اإلصغاء إلى الفاعلين االقتصاديين ودعمهم وقد تّم أخذ هذه 

ومة خالل المجلس الوزار التوجه ار في برنامج تعصير الديوانة الذ أقّرته الح عين االعت ات 
موالذ أقر جملة من التدابير تهدف  2015سبتمبر  07المضّي بتارخ  مة على  إلى تدع الحو

ة وتسهيل  طها وتأمين السلسلة اللوجست س ة الخدمات وتعصيرها وت ر وتحسين نوع غرار تطو
ضائع من خالل اعتماد نظام معلوماتي جديد التجارة  ة ال ة مع الحفا على مرونة حر الدول
ن  ة من تسهيلمّ   .اإلجراءات الديوان

عد ثورة سنة و  الد  ، استغالل المهرون الوضع األمني الهش لتكثيف نشاطهم 2011عرفت ال
ا على االقتصاد وذلك بتطو  وارتفعت بذلك ات التهرب مما أّثر سل ر السوق الموازة عمل

مة تّم  م الحو ة ولذلك وفي إطار تدع بيرة إلى السوق المحل صفة  ضائع المهرة  وتسرب ال
يز في العنصر الثاني من برنامج تعصير الديوانة على احتواء المخاطر ومزد التصد  التر

بلظاهرة التهرب  افحة الغش التجار والتهر ة م ضائع ما أّن تك .وتحسين المراق ّدس ال
عضها للتلف  ضائع وتعرض  ة ال بيرا أمام سيولة حر ل عائقا  مستودعات الحجز ش المحجوزة 
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ة في تحسين طرق التصّرف فيها سواء  ير بجد متها ودفع للتف وثها وتدهور ق م طول مّدة م ح
ع أو اإلحالة أو اإلتالف   .الب

ة واق لفة بدراسة هذه الوضع ن لجنة م ة لتحسين التصرف في وقد تم تكو تراح الحلول المناس
ضائع المحجوزة   .ال

المستو المطلوب ونتج عنه نقص في  ة أخر تبّين أن استخالص الديون ال يتّم  ومن ناح
ة م في الموارد، ّتم العمل على الرفع من مردود . عض الموارد الديوان م التح وفي إطار تدع

ة استخ ة بتحسين نس   .الص الديون المصالح الديوان
وتجدر اإلشارة إلى أن النقائص المسجلة على مستو تعقيد اإلجراءات وطولها أدت إلى غل 
ة  صفة هامة من نجاعة االقتصاد التونسي هذا مع ترد نوع عدة مؤسسات مشغلة وقلصت 

ات ة على عدة مستو   . الخدمات وانعدام الشفاف
ر  علىالديوانة  مصالح حرصتلذا  تدارك النقائص واحتواء المخاطر المنجّرة عنها وضرورة تطو

االقتصاد مع الحرص على الحفا على  ة خدماتها وذلك للمساهمة في النهوض  وتحسين نوع
ادالت التجارة ة للم ضائع وتأمين السلسلة اللوجست ة ال وعلى هذا األساس تم تنزل . مرونة حر

ة ل  االستراتيج ة في الغرضتتم  أهداففي ش قها عبر مؤشرات موضوع عة مد تحق   .متا
  

ات البرنامج أهداف -2.2.1   : وأولو
ة  هدف تحسين جاذب ا و ا ودول عمال على معاضدة جهود المؤسسات في إيجاد موقع لها محل

  : تونس لالستثمارات، تعمل اإلدارة العامة للديوانة على
  ة ودعمهم بتسهيل اإلجراءات ةاإلصغاء إلى األطراف االقتصاد   .)1الهدف (:الديوان
  ا ة مّما يؤثر سل بيرة في السوق المحل صفة  ضائع وتسربها  ات تهرب ال الحد من عمل

 .)2الهدف (: على االقتصاد
  ة  من تكدسالحد ل عائقا أمام سيولة حر مستودعات الحجز مما ش ضائع المحجوزة  ال

مينائي رادس  متها خاصة  وثها وتدهور ق م طول مدة م ح عضها للتلف  ضائع وتعرض  ال
 ، التعجيلوحل الواد ع أو  الضرورة للتصرفاتخاذ اإلجراءات  وذلك  الب فيها سواء 

  .)3الهدف (: اإلحالة أو اإلتالف
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 ة في هذا تفا د النقص الحاصل في استخالص الديون المثقلة وتحسين أداء المصالح الديوان
عة استخالص هذه الديون  ر طرق متا   .)4الهدف (المجال بتطو

ه، تّم تحديد  عة أهدافوعل ما يلي مؤشرا 12و أر س األداء الخاصة ببرنامج الديوانة    :لق
    

  المؤشرات  األهداف

ح الديواني تسهيل  - 1.0.1 ات التسر عمل
ضائع  لل

ضائع: 1.1.0.1  معدل آجال التسرح الديواني لل
 عدد  المتعاملين االقتصاديين المعتمدين:  2.1.0.1
ة:  3.1.0.1 ة اإلجراءات الديوان ة الماد  نس
 عدد الخدمات على موقع الواب:  4.1.0.1

ب  -  2.0.1 افحة الغش التجار   والتهر م
ة وتحسين  المراق

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

 تحسين التصّرف في المحجوز  - 3.0.1
المزاد العلني:  1.3.0.1  عدد البيوعات 
 عدد اإلحاالت :  2.3.0.1
 محاضر اإلتالفعدد :  3.3.0.1

ة استخالص الديون  - 4.0.1  تحسين نس
ن المثقلة  استخالصها المم

ة :1.4.0.1 ن المثقلة الديون  إستخالصنس  المم
 إستخالصها
الرفع  والتي :  2.4.0.1 ة التصارح موضوع األذون  نس

شأنها ة    لم يتم دفع األداءات المستوج
   

م عام لإلنجازات  -2 ةتقد البرنامج االستراتيج   :الخاصة 
  

ةيتواصل العمل على تنفيذ    : اإلصالحات التال
ل من ميناء رادس ومعبر   ة الهامة  ة خاصة في المعابر الحدود تسهيل اإلجراءات الديوان

 .رأس جدير



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  23
 

ّون المتعل بتعصير اإلدارة العامة للديوانة والمتمّثل في إستبدال   الشروع في إنجاز الم
قة  ة التطب  .بنظام جديد" SINDA"اإلعالم

ة   ة" يوتو المعّدلة"المصادقة على إتفاق س وتنسي اإلجراءات الديوان هذه . والمتعلقة بت
ة ستمّن من بلوغ الهدف األول  ضائع"اإلتفاق ات التسرح الديواني لل  ".تسهيل عمل

ة للتجا" AFE"المصادقة على إتفاق تسهيل التجارة   رة والذ يهدف إلى للمنظمة العالم
ة الالحقة  ات التصرف في المخاطر والمراق اإلعتماد على تقن ضائع  التسرع في تسرح ال

قة  .والقرارات المس
  .  تفعيل منظومة المتعامل اإلقتصاد المعتمد 
ة لمقاومة التهرب  ة الديوان ة وفرق المراق اتب الديوان   .تنش عمل أعوان الم
اض الديوانة على تحسين التصرف في   حّث ق ة  ضائع المحجوزة لد المصالح الديوان ال

م في اإلّان ع واإلحالة والتحط ات الب عمل ام    .الق
ن   اض الديوانة على الرفع من نس استخالص الديون المثقلة المم  استخالصها وقطعحث ق

 .آجال التقادم
  
 
ة البرنامج لسنة  -3  2019نتائج األداء وتنفيذ ميزان

  
ة البرنامج لسنة  -3-1 م لتنفيذ ميزان   :2019تقد
  

عنوان سنة   ألف دينارا 342426، 2019بلغت جملة اإلعتمادات المستهلكة لبرنامج الديوانة 
ة إنجاز  ألف دينار 330386مقابل  بلغت حسب االعتمادات المفتوحة لنفس السنة أ بنس
104.%  
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ة  :3جدول عدد التقديرات 2019البرنامج لسنة تنفيذ ميزان   مقارنة 
عة  النفقة ع حسب طب   التوز

)ع الدفع.إ(  
   

 دينار ألف: الوحدة

ان النفقات  ب
 2019*تقديرات 

 )م األصلي.ق(
  

  
 2019تقديرات 

حسب مصالح 
الهيئة العامة 
للتصرف في 
ة الدولة  ميزان

-1 

  
اإلنجازات حسب 
مصالح الهيئة 
العامة للتصرف 

ة الدولةفي   ميزان
-2 

التقديرات  اإلنجازات مقارنة 
-)2(المبلغ 
)1( 

ة  نس
 %اإلنجاز

)2)/(1( 

 %107 845 21 601 318 756 296 286014 نفقات التصرف
 %102 967 5 049 283 082 277 266 340 التأجير العمومي
 %161 655 11 755 30 100 19 19 100 وسائل المصالح
 %836 223 4 797 4 574 574 التدخل العمومي
ة  %71 805 9- 825 23 630 33 630 33 نفقات التنم

اشرة  %71 805 9- 825 23 630 33 630 33 اإلستثمارات الم
ة  %69 478 10- 152 23 630 33 630 33 على الميزان

ة    673 673 0   على القروض الخارج
ل العمومي    0 0 0   التمو
ة    0 0 0   على الميزان

ة    0 0 0   على القروض الخارج
نة    0 0 0   صنادي خز
 %104 040 12 426 342 386 330 319 644 المجموع العام
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اني    :3عددرسم ب

    
 
م لنتائج األداء لسنة -3-2   :وتحليلها 2019تقد

مة المنشودة للمؤشرات التي تم تحيينها خالل سنة  م  2019تم اعتماد الق للمقارنة بين الق
 .2018المنشودة واإلنجازات على ضوء إنجازات سنة 

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

ادالت التجارة على الصعيد الدولي، وهي ملزمة  ،إدارة خدمات ،إّن الديوانة ّلفة بتسهيل الم م
ة وسرعتها وتأمينها  س اإلجراءات الديوان ضمان ت ات وذلك  ات هذه التحد مسايرة متطل
االعتماد على  ة  والعمل على خل عالقات شراكة مع المؤسسات العاملة في ميدان التجارة الدول

ة بتعديل مستو مبدأ شخصنة الخدمات الم قّدمة والثقة بهذه المؤسسات مما يجعلها مطال
ة المخاطر ة حسب جد   .المراق

ر من س اإلجراءات على مستو مصالح الديوانة، نذ الت وت   :  بين التسه
 الت ة لألطراف المقدمة التسه   .االقتصاد
 س اإلجراءات وذلك لـ ص عدد الوثائ وت   : تقل

  ،اختصار اآلجال -

0
50 000

100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000

نفقات التصرف التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي نفقات التنمية

  2019إنجازات سنة  2019مقارنة بين تقديرات إنجازات بميزانية برنامج الديوانة لسنة 
التوزيع حسب طبيعة النفقة

)م التكميلي.ق(  2019تقديرات 
2019إنجازات  
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ض -   ،الكلفة تخف
  ،التقليل أو تفاد التنقل -
ة وذلك بإسنادها صفة المتعامل االقتصاد المعتمد،  - جعل المؤسسة أكثر تنافس

ضائع في  وث ال ض مّدة م ة وتخف ة الماد المواني وجعل اإلجراءات الديوان
ة الخدمات المقّدمة وعلى الثقة  والمطارات ة إدارة خدمات ترتكز على نوع وتنم
ة م ةالمبن  .ع األطراف االقتصاد

 
  :5جدول عدد

ضائع:  1.0.1 اإلستراتيجي  الهدف ح الديواني لل ات التسر   تسهيل عمل
  

الهدف 
1.0.1

  :
تسهيل عملات التسرح الديواني للضائع

 

س األداء  مؤشرات ق
 
 
  

 وحدة المؤشر
 
 
 
 

انجازات 
2018 
 
 
 أ

 

تقديرات 
2019 

م .ق(
 )األصلي
 
 
 

 

تقديرات 
2019  

م .ق(
 )التكميلي
 
 
 ب
 

 إنجازات
2019 

  ج

 2018مقارنة بين 
 2019و

مقارنة إنجازات 
مقارنة  2019

 2019لتقديرات 
 
 

 أ-ج=د
 

 
 

 %أ/د
 

 
 
  =م
 ب-ج

 

 
 

 %ب/م
 

معدل آجال   1.1.0.1المؤّشر 
ضائع ح الديواني لل  % -4 0.02 %3 0,02 0,58 0,56 0,56 0,6 يوم التسر

عدد   2.1.0.1المؤّشر
المتعاملين االقتصاديين 

 %56-  10,00 -  %38-  5 -  8 18 18 13 عدد المعتمدين
ة  3.1.0.1المؤّشر ة الماد نس

ة ة اإلجراءات الديوان  %53 18,00 %0 -  52 34 34 52 نس
عدد   4.1.0.1المؤّشر 

 %23-  5,00   -  %0 -  17 22 22 17 عدد الخدمات على موقع الواب 
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الهدف س األداء الخاصة   تسهيل : 1.0.1مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
2019  

 

: 
ة من تارخ إيداع  ة التسرح الديواني بدا التي تستوجبها عمل
س هدف تسهيل التجارة  هو مؤشر لق
اإلجراءات التي تّم وسيتّم تفعيلها  تأثر هذا المؤشر  و
يز  ع في عدد المتعاملين اإلقتصاديين المعتمدين، تر ة، الترف ة اإلجراءات الديوان على غرار تأل
ة وتحديثها،  مّن من رقمنة األعمال واإلجراءات الديوان نظام معلوماتي جديد متطور ومندمج 
حتو على العديد من  الذ 
يز منظومة  المشارع التي من شانها أن تساهم في تسهيل التسرح الديواني، العمل على تر

ان الحمولة المسب حيز التطبي  اإلظافة إلى دخول ب ة الالحقة،  ومي عدد أ(المراق مر ح
ة الطرق اإللكترون ان الحمولة المسب    )داع ب

ع التصارح  وهو معّدل عام لجم
ضم هذا المعدل آجال التسرح الديواني حسب المسلك  رتقالي وأحمر(و ) أخضر و

ة و  ف والتصارح  العبور أنظمةة التوق

 3.1.0.1المؤّشر
نسبة المادية 

اإلجراءات الديوانية
  4.1.0.1المؤّشر 

عدد الخدمات على 
موقع الواب 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

اني عد   : 5رسم ب
الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

ضائع لسنة  ح الديواني لل ات التسر 2019عمل

ضائع: 1.1.0.1 ح الديواني لل :معدل آجال التسر
ة من تارخ إيداع يدّل هذا المؤّشر على المدة  ة التسرح الديواني بدا التي تستوجبها عمل

ة وصو  الرفع و التصارح الديوان س هدف تسهيل التجارة ال إلى تارخ منح اإلذن  هو مؤشر لق
ة ما يخص اإلجراءات الديوان ة ف اإلجراءات التي تّم وسيتّم تفعيلها  ،الخارج تأثر هذا المؤشر  و

يز  ع في عدد المتعاملين اإلقتصاديين المعتمدين، تر ة، الترف ة اإلجراءات الديوان على غرار تأل
ة وتحديثها،  مّن من رقمنة األعمال واإلجراءات الديوان نظام معلوماتي جديد متطور ومندمج 

حتو على العديد من و  2024/2019لتعصير الديوانة يجي إنجاز المخط اإلسترات الذ 
يز منظومة  المشارع التي من شانها أن تساهم في تسهيل التسرح الديواني، العمل على تر

ان الحمولة المسب حيز التطبي  اإلظافة إلى دخول ب ة الالحقة،  المراق
ض طرق إعداد وٕاي ةيتعل  الطرق اإللكترون ان الحمولة المسب  داع ب

ع التصارح  يوما 0.58، 2019معدل آجال التسرح الديواني سنة وهو معّدل عام لجم
ضم هذا المعدل آجال التسرح الديواني حسب المسلك  و

ة و األنظمأنظمة الوضع لإلستهالك، (وحسب النظام الديواني  ف ة التوق

020406080100

  1.1.0.1المؤّشر 
معدل آجال التسريح 

الديواني للبضائع
  2.1.0.1المؤّشر

عدد المتعاملين 
االقتصاديين 

المعتمدين

المؤّشر
نسبة المادية 

اإلجراءات الديوانية

 
الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  :النتائج تحليل
  1.1.0.1المؤشر

يدّل هذا المؤّشر على المدة 
ة وصو  التصارح الديوان

ة ما يخص اإلجراءات الديوان ة ف الخارج
يز  ع في عدد المتعاملين اإلقتصاديين المعتمدين، تر ة، الترف ة اإلجراءات الديوان على غرار تأل
ة وتحديثها،  مّن من رقمنة األعمال واإلجراءات الديوان نظام معلوماتي جديد متطور ومندمج 

إنجاز المخط اإلسترات
يز منظومة  المشارع التي من شانها أن تساهم في تسهيل التسرح الديواني، العمل على تر

ان الحمولة المسب حيز التطبي  اإلظافة إلى دخول ب ة الالحقة،  المراق
ض طرق إعداد وٕاي 2018لسنة  1005 يتعل 

معدل آجال التسرح الديواني سنة لغو 
ة ضم هذا المعدل آجال التسرح الديواني حسب المسلك .الديوان و

وحسب النظام الديواني 
سطة    ).DAEالم

2019تقديرات 
2019إنجازات 
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ختلف معّدل آجال التسرح الديواني من مسلك إلى آخر، حيث بلغ  ة للمسلك  2.12و النس يوم 
ة للمسلك األخضر 0.64األحمر و النس ة للمسلك البرتقالي وصفر يوم  النس ؤثر معّدل  .يوما  و

ستوجب العمل  آجال التسرح الديواني للمسلك األحمر على المعّدل العام للتسرح الديواني، مّما 
ة  مراجعة منظومة اإلنتقائ على الحّد من التصارح الموجهة لهذا المسلك والذ يرت أساسا 

ة دون سواها ات ذات الخطورة العال ة على العمل يز المراق   .ومراجعة قواعدها في إتجاه تر
ختلف معّدل آجال التسرح الديو  ة  1.81اني من نظام ديواني إلى آخر حيث بلغ و النس يوما 

ة تحت أنظمة الوضع لإلستهالك و  ة وأنظمة  صفر يومللتصارح المنظو ف ة لألنظمة التوق النس
سطة والالعبور    ).DAE(تصارح الم

ة تحت نظام ال معّدل آجال التصارح المنظو تأثر المعّدل العام آلجال التسرح الديواني  وضع و
وللضغ أكثر على آجال التسرح .لإلستهالك وخاّصة منها التي وجهت إلى المسلك األحمر

ا المتفقدين من خالل  ة الض عة مردود متا ضائع، تقوم اإلدارة العامة للديوانة  الديواني لل
اإلضافة إلى إحتساب  ة،  اتب الديوان إحتساب أجل التسرح الديواني لكل ضا في مختلف الم

م واألداءات  مة المعال ة المخالفات المنجزة لكل ضا وق ةنس   .التي قام بإستخالصها اإلضاف
المورد، ما  ة المتدخلين  ق طة ب عديد العوامل األخر والمرت يتأثر معّدل آجال التسرح الديواني 

ص أو  اكل والوزارات المسؤولة على إعطاء التراخ ع اله ة الشحن والترصيف وجم التراتيب شر
ة التصرح الديواني ة لتسو ة المستوج   .الخصوص

م علما أّن معّدل التسرح الديواني  ط مّثل  0,58هو  2019 لسنةونح من % 15,72يوم و
وث  ضاع(المعّدل العام آلجال الم قّدر و ) ة إلى تارخ الرفع من الميناءمن تارخ وصول ال الذ 

ة المعتمدة من البنك الدولي  يوم 3,69بـ  ميناء رادس حسب المنهج وث  مع العلم أن أجل الم
ة التطور    ،) يوم 3,33(ساعة  80: 2019لسنة  Doing Businessفي تقرر  قى نس وت

فة بـ  2022و 2021لسنوات  ون مرت  0,01حسب تقديرنا ضع نظرا ألّن هامش التقّدم س
عد بلوغ معّدل بوضع إجراءات تسهيل جديدة خا ما تجدر  ،2020يوم في سنة  0,55صة 

ة  في تقرر   ة لمؤشر التجارة الحدود النس  Doingاإلشارة  إلى تحّسن  ترتيب تونس 
Business   عّده البنك الدولي حيث تقّدمت بـ لهذه السنة و ة  11الذ   90نقطة لتحتل المرت

ة  2019في سنة  انت في المرت   .2018نة في س 101عد أن 
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عة من طرف اإلدارة العامة للديوانة إلحتساب اآلجال على ثالث مراحل  ة المّت وتقوم المنهج
ضاعة إلى تارخ إيداع التصرح (أجل اإليداع :هاّمة وهي أجل التسرح  ،)من تارخ وصول ال

ارخ رفع من ت(، أجل الرفع )من تارخ إيداع التصرح إلى تارخ رفع اليد من مصالح الديوانة(
وث ) اليد إلى تارخ الرفع   ).من تارخ الوصول إلى تارخ الرفع( وأجل الم

  
 2019سنة  2018سنة  2017سنة  المرحلة 

من تاريخ وصول البضاعة إلى : أجل اإليداع
 0,83 0,89 0,78 تاريخ إيداع التصريح
من  تاريخ إيداع : أجل التسريح الديواني

التصريح إلى تاريخ رفع اليد عن البضاعة من 
 0,58 0,6 0,61 قبل مصالح الديوانة 

من تاريخ رفع اليد إلى تاريخ رفع : أجل الرفع
 2,28 2,29 2,28 البضاعة من الميناء من قبل المورد

من تاريخ وصول البضاعة إلى :  أجال المكوث
 3,69 3,78 3,67 تاريخ رفع البضاعة 

  
الميناء، حرصت اإلدارة العامة للديوانة  ضائع  وث ال ر طرق إحتساب آجال م وفي إطار تطو

ة والمقترحة على  تطبيعلى  ة للديوان ة التي تّم إعدادها من طرف المنظمة العالم المنهج
المنظمة والمسّماة  ل البلدان األعضاء                 TRSاإلدارات العامة للديوانة في 

)Timerelease study ( والتي تهدف أساسا إلى تحديد اإلخالالت التي تعوق تسرع خروج
افة  ضّم  ن فر عمل  ات في ذلك،وتتمثل في تكو ضائع من الموانئ وتحديد المسؤول ال
ّلف بإعداد  ة خروجها والذ  ضائع إلى غا ة منذ نزول ال المتدخلين في السلسلة اللوجست

ون خ ّل في ما يخّصه، و ات  ل الصعو ة والتدخل لتذليل  ارطة طر لإلجراءات المينائ
ة تّم إعدادها  اإلعتماد على منظومة إعالم ة  قا لهذه المنهج الموانئ ط وث  إحتساب آجال الم

ل من البنك العالمي ة للديوانة بتمو  .من قبل المنظمة العالم
  

  ن االقتصاديين المعتمدينعدد المتعاملي: 2.1.0.1المؤشر:  
عد  2019سنة في  08 الذين تّم منحهم صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمدبلغ عدد المتعاملين 

انت التقديرات المسطرة لسنة  متعامل إقتصاد معتمد وقد بلغ العدد الجملي  18، 2019أن 
  . مؤسسة 56للمؤسسات المنتفعة بهذه الصفة 
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ان مقررا  عود ذلك إلى تأجيل منح الصفة لمجموعة من المؤسسات من قبل اللجنة والذ  و
سمبر  فر  2019خالل األسبوع األخير من شهر د عض هذه  2020إلى شهر ف نظرا إلى أن 

ة إلى الشرو الالزم توفرها في التارخ  ن من تالفي اإلخالالت واإلستجا المؤسسات لم تتمّ
اإلدارة المحّدد حسب ا ة المتعامل اإلقتصاد المعتمد  لمراسالت التي وّجهت إليهم من قبل خل

العامة للديوانة، وسيتّم إدراج هذه المؤسسات التي ستنتفع بهذه الصفة في التقرر السنو لألداء 
  .  2020لسنة 

ة المؤشر على مطالب المتعاملين االقتصاديين المعتمدين الذين وقعت االستجا دّل هذاو 
ة المتعامل اإلقتصاد  ة في سنة  المعتمد وقدلمطالبهم من قبل خل ما  2019قامت هذه الخل

 :يلي
الصفة  - ة بتارخ  21 ومنحها لعدديوم إعالمي للتعرف               . 2019أوت  07شر
 )2019 سنة 8و 2018لسنة  13(
الصفة قصد تحيين ملفاتها وذلك - ات تدقي  مراسلة المؤسسات المنتفعة  عمل ام  للشروع في الق

ات التي تعترضها في تطبي هذا البرنامج  وحدة المتعامل اإلقتصاد المعتمد ومد الصعو
اإلقتراحات التي من شأنها أن تحسن من مردوديتها  .و

ات واإلستماع إلى  - سلسلة إجتماعات مع المؤسسات وذلك بهدف تذليل الصعو ام  الق
 .مشاغلها

ات  التنسي - ات والصعو ال زة قصد تذليل اإلش ة واإلدارات المر اتب الجهو مع مختلف الم
ات المنتفعة بهذه الصفة  .التي تعترض الشر

ة  2019جوان  14إنعقاد لجنة منح صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمد بتارخ  - ولجنة ثان
ة  02بتارخ  ل ات 08على إثرهما تم منح الصفة إلى  2019جو  .شر

  )المصاحب الجدول(مطلب إنتفاع  82 دراسة عدد -
صفة تفعيل في إطار برنامج تعصير الديوانة، تّم  وقد لفة بدراسة ملفات طلب االنتفاع  ة الم الخل

الت للمتعاملين االقتصاديين و  م أكثر تسه ة تقد تّم الذ المتعامل االقتصاد المعتمد لغا
ص ة سنة  ،)118الفصل ( في مجلة الديوانة هعل التنص ا منذ بدا دأ فعل إعادة تفعيل  2016و

ة دراسة ملفات   ."المتعامل االقتصاد المعتمد"خل
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ة لسنة  موجب قانون المال ح مجلة الديوانة  رر  121وذلك بإضافة الفصل  2016ما تّم تنق م
رة نص توز  69ع عام عدد والذ نّص على صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمد، مع إصدار مذ

ورة 2016لسنة  الصفة المذ اإلنتفاع    .والمتعلقة 
ة  17بتارخ تّم و  ل وميإصدار األ 2018جو ض شرو والمتعل  612عدد  مر ح

مّن  وٕاجراءات وطرق منح وتعلي وسحب صفة المتعامل اإلقتصاد المعتمد وهو أمر س
ة والتجارة من اإلنتفاع بهذه الص ما تّم إعداد دليل إرشاد يتعل بهذه .فةالمؤسسات الصناع
ة   .الصفة والذ تّم نشره على موقع واب الديوانة التونس

  

  
  
  
  
  

  ة ةنس: 3.1.0.1المؤشر ة اإلجراءات الديوان   :الماد
ة  ة اإلجراءات الديوان ة الماد التسرح الديواني  %52بلغت نس من مجموع اإلجراءات المتعّلقة 

ة تقديرة لسنة  %34مقابل    .2019نس
م مقترحات  ة والتي تحول دون تجس ات التقن النظر إلى الصعو ة المحققة هاّمة  وتعتبر هذه النس
ستوجب ترا األنظمة  ة والذ  ائ ة والج س اإلجراءات الديوان ة الواردة ببرنامج ت التأل

ادل الوثائ بين  ة وٕاعتماد نظام موّحد لت   .مختلف المتدّخلينالمعلومات
ة تونس للتجارة من أهّم المتدخلين ة ش ة هذا المؤشر في وتعتبر شر حيث أنها تساهم  مردود

ة  ات التجارة الدول عمل انات المتصلة  ادل الب ة القائمة على تأمين ت من خالل الوساطة الوثائق
ات التسرح الديواني من خالل مؤشر األداء  ة "في تحقي هدف تسهيل عمل ة الماد نس
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ح الديواني التسر ال رقمنةو  "اإلجراءات المتعلقة  ع اإلجراءات المتعلقة   .تصدير والتوردجم
طه  قع رقمنتها على غرار ما تّم ض ع اإلجراءات التي س ه، تّم ض مصفوف تتضّمن جم وعل

ة للمجلس األعلى للتصدير ة . النس قترح إعتماد هذه المصفوفة في طرقة إحتساب نس و
ة لمؤشر  النس التسرح الديواني" اإلنجاز  ة اإلجراءات المتعلقة    . بلفي المستق" الماد

ة على العدد الجملي للوثائ المتعلقةو  قسمة عدد الوثائ الالماد التسرح  حتسب هذا المؤّشر 
ة و . الديواني مة المنشودة لسنة  %34تعتبر نس المشروع السنو و  2019هي الق المضمنة 

والذ تّم تضمينه  2018على ضوء ما تّم إنجازه في سنة غير أنه و  ،2019لألداء لسنة 
ة  2018تقرر السنو لألداء ال م المنشودة لسنوات %  52والمتمّثل في نس  2020تّم تعديل الق
بين الجدول و  ،2020المشروع السنو لألداء لسنة %) 89( 2022;%) 83(2021و%) 71(

ر م المنشودة سالفة الذ   :التالي طرقة تحديد الق
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  عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر:  
ان العدد  17عدد  2019بلغ العدد الجملي الخدمات على موقع الواب في سنة  عد أن  خدمة 

  .خدمة 20، 2017سنة  ىموفالجملي المسّجل في 
ـار  ـن اعت م ـه األرقـام، ال   2018و 2017الحاصـل بـين  الخـدمات تقّلـص عـددوخالفا لما تـوحي 

س، ففــي إطــار إنجــاز الموقــع  الجديــد للديوانــة والــذ تــّم  ــالع ــة تراجــع فــي مؤشــرات األداء بــل  مثا
ــهر نـــــوفمبر  ـــوم خـــــالل شـــ ـــة 2018إطالقـــــه للعمــ مــ ـــــع الخـــــدمات القد ـــي جم ــت إعـــــادة النظـــــر فــ ، تّمـــ

ة التعرفة المندمجـة أو خدمة األداء على العرات أو خدم تحيينها وتحسينها المعروضة في اتجاه
سـ  حـذفهافي اتجـاه  ة للمسـتعمل وذلـك فـي إطـار ت النسـ عض الخـدمات التـي ال تحقـ إضـافة  ـ

ر الموقــع الجديــد للديوانــة فــي نســخته  ــس تطــورا مــن حيــث جــودة الخــدمات 2019وتطــو ع ، والــذ 
س مــن حيــث عــدد الخــدمات بنــاًء علــى تصــور ــالمو  المقدمــة ولــ قــه  والــذ  الجديــدقع جديــد تــّم تحق

مختلـــف أصـــناف  ــو علـــى فضـــاءات خاصـــة  حتـ ــو  حـــار، فهـ ــة اإل ـ ـــة وســـهولة عمل التفاعل ـــز  يتمّي
الخـارج، المسـافرن(تعاملين مع الديوانـة مالعموم وال مـين  ...) الفـاعلين اإلقتصـاديين، التونسـيين المق

ــل المعلومــات والمطبوعــات علــى الخــ  شــتمل علــى  عــد إلــى مجموعــة خــ إضــافةمــا  دمات عــن 
اشـــر مـــع وحـــدة اإلتصـــال  نـــه مـــن التفاعــل الم ّ م تــب اإللكترونـــي للعالقـــة مـــع المــواطن والـــذ  الم

ة حول استفساراتهم في عديد المحاور ا مختلف المصالح الديوان   .وض
م المنشـودة لسـنوات  2018وعلـى ضـوء مـا تـّم إنجـازه فـي سـنة  خدمـة  بإضـافة 2020تـّم تعـديل القـ

ــة الخــدمات المتــوفرة إلــى حــدود و  2022وخدمــة فــي ســنة  2021فــي ســنة  بــين الجــدول التــالي نوع
  :خدمة 17المتمثلة في و  2019سنة 
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ة: 2.0.1الهدف  ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر   :م
م  ات غّش وتهرب  مساه :الهدفتقد ال وتقن ادالت التجارة عبر العالم في ظهور إش نس الم

افحة الغّش والتهرب وذلك  إلىجديدة، مما دفع إدارة الديوانة  ر وسائل عملها في مجال م تطو
  : بـ
ام اإلنتشار والتنسي بين الوحدات    ة والجوالن وٕاح   .تكثيف دورات المراق

ات   ر أساليب وآل ات و المجروراتتطو   .إستهداف الحاو
ة مصالح توزع تحسين   والمعدات لألجهزة األمثل االستغالل مع الميدان على المراق

ة ذات ة التقن يل وسندا المتنّقلة األشعةأجهزة ( العال  ).مثال مو
اكل  ة مع اله  .الدورات المشتر
افحة التهرب والتجارة    الموازةالعمل ضمن مخّط إستراتيجي لم
ة اإلدارة في مقاومة   مّن من تحسين مردود إعتماد منظومة غل القطاعات مّما 

 التهرب
ا  انات المخالفات والقضا قة النزاعات التي توفر قاعدة ب  تطب
 تنش العمل اإلستعالمي واإلستطالعي 
اكل  ات مع العديد من اله ادل المعط ات ت   إبرام إتفاق
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م  ة ىعل وانةالدي إدارة تواجد تدع  المصالح مع والتعاون  والتنسي اإلنترنات ش
ات وعقد األخر  واإلدارات ع مواقع في التصّرف عنىت اتر شم تعاون  إتفاق  عبر الب
  .اإلنترنات

هم ا  م قدرة أعوان الديوانة وتشر ة مستمّرة تدع ن لتهم سواء لفعال في دورات تكو ورس
الخارج  صة في مجال عن قرب التطّورات الحاصلة في العالم خا ليواكبواالداخل أو 

افحة الغش التجار    .والتهربم
افحة الغش التجار والتهرب ومزد التصد العامة ل دارةحيث تولي اإل بر لم ة  لديوانة أهم

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

ضاعة (المخالفات التجارة  ضاعة –التصرح المغلو في نوع ال مة ال  –التصرح المغلو في ق
ضاعة منشأ ضاعة التصرح المغلو في أصل ال صفة عامة دعم ...) التورد بدون إعالم –ال و

ة المتعّلقة بوجوب التصرح  ة الديوان  إرتفاعنجّر عنه يما م) عند التورد والتصدير(المراق
  .صرفالتجارة و المخالفات ال
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ة ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر    م
 2018مقارنة بين 

 2019و
مقارنة إنجازات 

مقارنة  2019
 2019لتقديرات 

 أ-ج=د
  

 %أ/د
  

 ب-ج=م
  

 %ب/م
  

64 0% 8320 14% 

4404 25% 7693 54% 

7 11% 6 10% 

ب :  افحة الغش التجار والتهر م

 
 

عدد    
المحاضر للحد من 

نسبة   3.2.0.1المؤشر
التواجد الفعلي لوحدات 

المراقبة

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  :5جدول عدد
ة: 2.0.1 اإلستراتيجي ب وتحسين المراق افحة الغش التجار والتهر م

وحدة 
 المؤشر

إنجازات  
2018  

تقديرات 
2019 

م .ق(
 )األصلي

تقديرات 
م .ق( 2019

 ب)  التكميلي
 إنجازات
2019 

 ج

 67320 59000 59000 67256 عدد

 21993 14300 14300 17589 عدد 

ة  68 62 62 61 نس
  
اني    :5عددرسم ب

الهدف س األداء الخاصة  : 2.0.1مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة   وتحسين المراق
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المحاضر للحد من الغش 

التجاري
   2.2.0.1المؤشر

المحاضر للحد من 
التهريب

  

اإلستراتيجي الهدف
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2.0.1

  :
مافحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراقة

 

س األداء  مؤشرات ق
عدد  1.2.0.1المؤشر

المحاضر للحد من الغش 
 التجار 

عدد    2.2.0.1المؤشر
ب  المحاضر للحد من التهر

ة   3.2.0.1المؤشر نس
التواجد الفعلي لوحدات 
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الهدف س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
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  تحليل النتائج

  المحاضر للحد من الغش التجار  دعد: 1.2.0.1المؤشر :  
بين الجدول ،محضرا 67320حوالي  2019بلغ عدد المحاضر للحد من الغش التجار سنة  و

ة لسنة  ل إدارة جهو  2017المقارنة مع سنة  2019التالي عدد المحاضر المسجلة في 
  :2018و

عدد محاضر الحد 
من الغش 

  2019لسنة  التجاري

عدد محاضر الحد من 
لسنة  الغش التجاري 2018  

د من عدد محاضر الح
لسنة  الغش التجاري  اإلدارة الجهوية 2017

 المجموع 58420 67256 67320 اإلدارة الجهوية بالقصرين 0 136 151 اإلدارة الجهوية تونس الشمالية 9041 10654 21364 اإلدارة الجهوية جندوبة 1024 979 1169 اإلدارة الجهوية قفصة 539 372 298 اإلدارة الجهوية مدنين 1438 1391 1219 ساإلدارة الجهوية صفاق 4104 5168 4739 اإلدارة الجهوية سوسة  10769 11218 12553 الجنوبيةاإلدارة الجهوية تونس  31505 37338 25827
  

ة إلى أخر نظرا للتفاوت في  ختلف عدد المحاضر للحد من الغش التجار من إدارة جهو و
ة المسجلة اإلضافة إلى  حجم وعدد التصارح الديوان ل إدارة سواء عند التورد أو التصدير، 

عة وحجم األنشطة  مثل عامل أساسي في تحديد طب ة والذ  الموقع الجغرافي لكل إدارة جهو
ة   .اإلقتصاد

 2019عدد المحاضر من الغش التجار شهد إرتفاعا خالل سنة وتجدر اإلشارة إلى أن 
ة تونس ّل  2018و 2017المقارنة مع سنة  سوسة، اإلدارة الجهو ة  من اإلدارة الجهو

ة مدنين، قفصة،  ة لإلدارات الجهو النس القصرن، في حين تراجع  ة  ة، واإلدارة الجهو الشمال
ة ة تونس الجنو ة واإلدارة الجهو   .جندو
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  ب دعد: 2.2.0.1المؤشر  : المحاضر للحد من التهر

محضرا في حين أّن التقديرات  21993حوالي 2019المحاضر للحد من التهرب سنة  بلغ عدد
ة لسنة محضر 14300انت  ل إدارة جهو بين الجدول التالي عدد المحاضر المسجلة في  ، و
قه في سنة  2019 ما تّم تحق   :2018و 2017مقارنة 

  
  2019 عدد محاضر التهريب

  2018 عدد محاضر التهريب
 اإلدارة الجهوية 2017 التهريبعدد محاضر 

 اإلدارة الجهوية تونس الشمالية 849 5402 8954
 اإلدارة الجهوية سوسة  2513 2005 2408
 ساإلدارة الجهوية صفاق 3798 2992 2681
 اإلدارة الجهوية مدنين 2122 1910 1729
 اإلدارة الجهوية قفصة 740 779 991

 جندوبةاإلدارة الجهوية  1220 1616 1550
 اإلدارة الجهوية تونس الجنوبية 875 1087 1603
 اإلدارة الجهوية بالقصرين 1671 1798 2077

 المجموع 13788 17589 21993
  

المقارنة مع سنة  2019وقد شهد مؤشر عدد المحاضر للحّد من التهرب في سنة  إرتفاعا هاّما 
ة التطّور  2018و 2017 المجهودات المبذولة من طرف  إلىذلك عود و%37حيث بلغت نس

ة المّتخذة من قبل اإلدارة العامة للديوانة والتي إعتمدت على مصالح الديوانة  في إطار اإلستراتيج
م الجانب اإلستعالمي والنظر في  اتي وتدع ام الجانب العمل الدرس والتحليل المسب وعلى إح

م المستلزم ة في مقاومة التهرب وتدع ة الجوانب التشرع ة الوسائل توفيرات اللوجست  الماد
ة ارات إقتناء النوع ة س يل" سند" ونظام الدفع راع ة مو انار وأجهزة حديثة إتصال وش  س
ارات لفحص ات الس ة فرق  ذمة على وضعت أخر  خاصة وتجهيزات الطر على والحاو  المراق
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شرة من خالل التأطير والتك الموارد ال ة  نفضال عن العنا  على ردعي أثر له ان مما و
ه المخالفين طرة عل ع التهرب والس   .وذلك بهدف تجفيف منا
  ة: 3.2.0.1المؤشر ة التواجد الفعلي لوحدات المراق  : نس

ة  ة التواجد الفعلي لوحدات المراق ة سنةبلغت نس في حين أّن  %68حوالي  2019 الديوان
انت  ة إنجاز تقّدر بـ  أ %62التقديرات    .%10بنس

عود ة دوراتن عدد ذلك إلى الجهد المبذول للرفع م و في عدد أعوان  رغم وجود نقص المراق
ة ة وفي عدد الوسائل الّدارجة المخصصة لفرق المراق ، حيث سجلنا إرتفاع لعدد الفرق الديوان

 26284دورة مقابل  29237والتي بلغت  2019الدورات لمصالح الحرس الديواني في سنة 
ة 2018دورة في سنة    .%10تطّور بلغت أ بنس

  
  2019  2018  2017  2016  السنة

ات   29237  26284  24882  20099  المنجزة من طرف الحرس الديواني عدد الدور
  

هذا المؤشر إحتساب تّم تغيير طرقة  2019أّنه ضمن المشروع السنو لألداء وتجدر اإلشارة 
ن وذلك  مّ اعتماد قسمة عدد الدورات المنجزة خالل السنة على عدد الدورات المنشود، مّما س

ة اإلنتشار  شرة مع العمل على تحسين نس ة وال ات إدارة الحرس الديواني الماد من ض حاج
امل التراب التونسي   . على 

 
  :تحسين التصّرف في المحجوز :3.0.1الهدف -

م الهدف -   :تقد
افحة التهرب والغش التجار عن أسفرت  المجهودات التي تقوم بها مصالح الديوانة في مجال م

ضائع داخل مستودعات  ضائع ووسائل النقل مّما قد يؤد لتراكم ال ات حجز هاّمة لل عمل
  .الحجز
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ة عبر إحداث فرق   وعمال على تالفي ذلك عملت اإلدارة العامة للديوانة على تنفيذ إستراتيج
، سوسة، مدنين، صفاقس، قفصة، القصرن إلستحثاث نس التصرف في 2و1ة بتونس جهو

ة مالئمة وت إلى وضع اإلضافةالمحجوز  قات إعالم وأكفاء لهم القدرة  أعوان مختصين كليفتطب
نعلى حسن التصّرف    :من للتم

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

  :5جدول عدد
  المحجوز في التصرف تحسين: 3.0.1 اإلستراتيجي الهدف

  
  
  
  
  
  

الهدف  
3.0.1
  :

تحسين التصرف في المحجوز
 

س األداء  مؤشرات ق
وحدة 
 المؤشر

انجازات 
2018 

 أ

تقديرات 
2019 

م .ق(
 )األصلي

  2019تقديرات 
)  م التكميلي.ق(

 ب

 إنجازات
 2018مقارنة بين 

 2019و
 2019مقارنة إنجازات 
 2019مقارنة لتقديرات 

 %ب/م ب-ج=م %أ/د أ-ج=د 2019
         ج

 1.3.0.1المؤشر
المزاد  عدد البيوعات 

 %4-   50   - %23 221 1200 1250 1250 979 عدد العلني
 2.3.0.1المؤشر

   0,18            -   248 - %26 224 1102 1350 1350 878 عدد عدد اإلحاالت
 3.3.0.1المؤشر

   0,02            -    3    - %11 17 172 175 175 155 عدد عدد محاضر اإلتالف
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  المحجوز في التصرف تحسين: 3.0.1

  

ع في حين أّن التقديرات  ة ب عمل

ة تراجع في مؤشر  مثا في عدد البيوعات 
المزاد العلني والمتمّثلة  ع  ة ب عمل المصارف الخاّصة 
قومون بتحديد السعر األولي، مصارف  الجرائد، مصارف الخبراء الذين  في مصارف النشر 
ة  ع في عمل ات الب العملة العرضيين ومصارف التوضيب والترصيف، يتّم دمج العديد من عمل
المزاد العلني، في المقابل شهد محصول  ملي للبيوعات 

 25592786مليون دينار مقابل 
ة تطّور  2018مليون دينار في سنة  أ بنس

  3.3.0.1المؤشر
عدد محاضر اإلتالف

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  
اني عد   :5درسم ب

الهدف  س األداء الخاصة  3.0.1مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

المزاد العلني دعد: 1.3.0.1   : البيوعات 
المزاد العلني خالل سنة  ع في حين أّن التقديرات  2019،1200بلغ عدد البيوعات  ة ب عمل

ة   .%4إنجاز تقّدر بـ ناقص  أ بنس
ار نقص  ن اعت م ه األرقام، ال  ة تراجع في مؤشر وخالفا لما توحي  مثا في عدد البيوعات 

المزاد العلني والمتمّثلة األداء، حيث أّنه وفي إطار الضغ على  ع  ة ب عمل المصارف الخاّصة 
قومون بتحديد السعر األولي، مصارف  الجرائد، مصارف الخبراء الذين  في مصارف النشر 
ة  ع في عمل ات الب العملة العرضيين ومصارف التوضيب والترصيف، يتّم دمج العديد من عمل

المزاد العلني، في المقابل شهد محصول واحدة مّما نتج عنه تقّلص في العدد الج ملي للبيوعات 
ع تطّورا هاّما في سنة  مليون دينار مقابل  124512900حيث بلغ  2019الب

مليون دينار في سنة  104851392و 2017

0
500
1000
1500
2000
2500

1.3.0.1المؤشر
عدد البيوعات بالمزاد 

العلني
2.3.0.1المؤشر

عدد اإلحاالت

  

الهدف  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

    
  :تحليل النتائج

 

  1.3.0.1المؤشر
المزاد العلني خالل سنة  بلغ عدد البيوعات 

ة 1250انت  ةعمل أ بنس
ار نقص  ن اعت م ه األرقام، ال  وخالفا لما توحي 

األداء، حيث أّنه وفي إطار الضغ على 
قومون بتحديد السعر األولي، مصارف  الجرائد، مصارف الخبراء الذين  في مصارف النشر 
ة  ع في عمل ات الب العملة العرضيين ومصارف التوضيب والترصيف، يتّم دمج العديد من عمل

واحدة مّما نتج عنه تقّلص في العدد الج
ع تطّورا هاّما في سنة  الب

2017مليون دينار في سنة 
15%. 

2019تقديرات 
2019إنجازات 
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ة التطّور  عدد البيوعات  السنة ع  نس ة   محصول الب   التطّورنس
2016  868  10%  19730236  1%  
2017  1087  25%  25592786  30%  
2018  979   -10%  104851392  300%  
2019  1200  %18 124512900  15% 

  
المزاد العلني في سنة  ة إ 2019الح من خالل هذا الجدول أن عدد البيوعات  رتفع بنس

ة  مع إرتفاع في 2018المقارنة مع سنة  18% ع إرتفع بنس   .لنفس الفترة %15محصول الب
 

  اإلحاالت دعد: 2.3.0.1المؤشر : 
ة إحالة  1102حوالي  2019بلغ عدد اإلحاالت خالل سنة  ة  1350 مقابلعمل  اتتقدير عمل

ة   .%0.18ناقص إنجاز  أ بنس
ضائع القابلة لإلحالة مع العلم أّنه لم يتّم  اب تراجع هذا المؤشر إلى تقلص عدد ال وتعود أس

منتوج اإلختصاص  ات اإلحالة الخاّصة  غ، الكحول(إحتساب عمل   ....)الت
  

  عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤشر : 
ة إتالف في حين أّن التقديرات  172حوالي  2019بلغ عدد محاضر اإلتالف خالل سنة  عمل

ص الالزمة لإلتالف  رجعو  175انت  ات في الحصول على التراخ عض الصعو ذلك لوجود 
ة  ة وزارة و الصحة وزارة ووزارة العدل (من المصالح المعن   ....)الداخل

اب من أهّمها قترح حذف هذا المؤشر لعّدة أس   :و
ه من   م ف ن التحّ م عة محاضر هذا مؤشر ال  قبل اإلدارة العامة للديوانة نظرا لطب

محاضر  ة  اإلتالف المتعلقة بتورد السلع المقلدة والتي ال تتطاب مع المعايير القانون
غ ومشتقاته  .الت
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المزاد العلني"يتعارض مع مؤشر " عدد محاضر اإلتالف"مؤشر   حيث " عدد البيوعات 
ّلما إرتفع عدد البيوعات إنخفض ح ضائع التي يتّم إتالفهاأّنه   .جم ال

قترح حذف وتغيير هذا المؤشر عا لذلك    .وت
 

ة  :4.0.1الهدف  - ن إستخالصهاإتحسين نس   :ستخالص الديون المثقلة المم
  

م الهدف -  :تقد
ن تغطيتها هو السعي إلى تحسين  ة استخالص الديون المثقلة المم إن الهدف من تحسين نس

ة والحرص على جعل هذه الديون مصدر مداخيل لخزنة  تمّ المردود   ذلك  الدولة و
  المثقلة، الديون  الخاصة الملفات وتحسين وحف ترتيبب 
ت التي الديون  حصر  ام التقادم موجب السقو على أوش اشرة والق  التتّع إجراءات م

  له، القاطعة
ة أعضاء تأطيرب  اضات مستو  على االستخالص خل ة واإلدارة الجهو واإلدارات الق

نهم وتأطيرهم   ،العامة وتكو
ة اإلدارات التفّقد مصلحة تفعيلب  ام عبر الجهو ة بزارات الق  المدير من بتكليف ميدان

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

ع أعمال مواصلة   .االستخالص حين إلى والتنفيذ التت
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ن  المثقلة   استخالصهاالمم
 2018مقارنة بين 

 2019و
 2019مقارنة إنجازات 
 2019مقارنة لتقديرات 

 أ-ج=د
  

 %أ/د
  

 ب-ج=م
  

 %ب/م
  

- 0% 0.05 %71 

0.22 55% 0.24 63- % 

ة استخالص : 4.0.1 تحسين نس

  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

   1.4.0.1المؤشر 
نسبة تغطية الديون المثقلة الممكن 

استخالصها
 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  :5جدول عدد
ة استخالص الديون : 4.0.1 المثقلةتحسين نس

  

وحدة 
 المؤشر

إنجازات  
2018  

تقديرات 
2019 

م .ق(
 )األصلي

تقديرات 
م .ق( 2019

 ب)  التكميلي
 إنجازات
2019 

 ج
    

ة  0.12 0.07 0.07 0.12 نس

  
الرفع  موضوع األذون 
ة  األداءات المستوج

ة   0.62 0.38 0.38 0.40 نس

 
اني   :5عدد رسم ب

الهدف  س األداء الخاصة  4.0.1مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ن  المثقلةالديون    استخالصهاالمم

المؤشر 
نسبة تغطية الديون المثقلة الممكن 

استخالصها
  2.4.0.1المؤشر

نسبة التصاريح موضوع األذون  
بالرفع والتي لم يتّم دفع األداءات 

المستوجبة بشأنها

4.0.1 اإلستراتيجي  الهدف

ا
لهدف 

4.0.1
 :

تحسين نسة استخالص الديون 
المثقلة

 
الممن 

استخالصها
 

س األداء  مؤشرات ق
  1.4.0.1المؤشر 

ة الديون  ة تغط نس
ن  المثقلة المم

 استخالصها
   2.4.0.1المؤشر

ة التصارح   نس
الرفع  موضوع األذون 

والتي لم يتّم دفع 
ة  األداءات المستوج

 شأنها
  

الهدف  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  

2019تقديرات 
2019إنجازات 



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  45
 

  
  : تحليل النتائج

 
  ة استخالص : 1.4.0.1المؤشر ن الديون المثقلةنس   : استخالصها المم

ن تغطيتها سنة  ة استخالص الديون المثقلة المم في حين أّن  %0.12حوالي  2019بلغت نس
انت حوالي  ة %0.07التقديرات  عود ذلك إلى المجهود الخاص  %171إنجاز تقدر  أ بنس و

ة  عض المناط الجغراف ة مهمة استخالص الديون المثقلة في  الذ تّم بذله رغم صعو
  .الحساسة

تّم  ض التي تّمت تغطيتها من قبل إدارة االستخالص  احتسابو قسمة مبلغ المقاب هذا المؤّشر 
ا ون ذلك سنو   . على المبلغ الجملي للديون المثّقلة و
الغ المستخلصة إلى حدود سبتمبر  مة الم لغت ق مليون  8,5مليون دينار مقابل  5,3 ،2019و

ر  عود هذا التر 2018دينار في موفى أكتو الغ المستخلصة من ، و األساس إلى تراجع الم اجع 
سوسةقبل  ض الديوانة  ر  166,67التي بلغت  قا مقابل  2019ألف دينار إلى موفى أكتو

الغ . 2018دينار خالل نفس الفترة لسنة  ألف 3433,050 مة الم بين الجدول التالي ق و
  :للثالث سنوات األخيرةالمستخلصة 

الديون المستخلصة 
  )دينارألف (

2017  2018  2019  
3222  9054  9389  
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  الرفع والتي لم يتم دفع األداءات : 2.4.0.1المؤشر ح موضوع األذون  ة التصار نس
شأنها ة    : المستوج

شأنها سنة  ة  الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج ة التصارح موضوع األذون  بلغت نس
ة %0.62حوالي  2019 بإستثناء  حيث بلغ عدد هذه التصارح %61تساو  إنجاز أ بنس

تصرح ديواني مسّجل في سنة  1365716على مجموع  733SE ،8526نوع التصارح 
2019.  

اب عدم خالص اآلداءا ضائع الموّردة من ت و وتعود أس ة إثر رفع اليد على ال م الديوان المعال
ة التي يواجقبل مصالح الديوانة إلى ا ات المال إلى إستغالل  اإلضافةيد الموردين هها عدلصعو

فضاءات للتخزن عض الموردين    .الميناء من 
ة للنقل بتارخ  إحداث لجنة تدخل سرع  2018جوان  22وقد تّم في إطار إجتماع اللجنة الفن

يرأسها المدير الجهو للديوانة س على مستو ميناء راد SOS enlèvementفي مجال الرفع 
ة للشحن والترصيف والجامعة بتونس  ة التونس ب من ممثلين عن الديوانة والشر ة تتر الجنو

ة إحداث لجنة على مستو ميناء سوسة حسب نفس المنوال ما تّم في مرحلة ثان ة للنقل   .الوطن
الرفع ولم  شأنها اإلذن  ات التي صدر  ة الحاو حالة وضع وقد عهد إلى هذه اللجنة دراسة حالة 

ات التي تجاوز أجل يتم  ذلك الحاو وثها شهرن ورفعها و الميناء ولم يتم تسرحها  15م يوم 
ضاعة عد إستدعاء الممثل القانوني لل  .وٕاتخاذ القرار المناسب في شأنها 

  

ة لتحسين األداء -  4       : التوجهات المستقبل
ة لبرنامج  النس ة لتحسين األداء  الديوانة على العديد من المحاور ومن ترتكز التوجهات المستقبل

في لإلدارة  لي والوظ م اله ة، إعادة التنظ أهّمها المخّط اإلستراتيجي لتعصير الديوانة التونس
يز النظام المعلوماتي الجديد و العامة للديوانة وت عوض النظامر  المعلوماتي  الذ س

"SINDA":  
 : المخط اإلستراتيجي لتعصير الديوانة  
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ة في خدمة يتن ة جديدة إلدارة عموم زل المخط اإلستراتيجي لتعصير الديوانة في إطار تكرس رؤ
ة  ات الفصل الخامس عشر من دستور الجمهورة التونس المواطن والصالح العام تستجيب لمقتض

ة  اإلدارة"والذ ينص على ما يلي  2014جانفي  27المؤرخ في   المواطن والصالحخدمة  فيالعموم
اد نّظمتلعام، ا اد الح ة والنزاهة وٕاستمرارة المرف العام،  المساواةو  وتعمل وف م ووف قواعد الشفاف

  ."المساءلةوالنجاعة و 
مي  أداء إدارة الديوانة على المستو التنظ يهدف المخط اإلستراتيجي لتعصير الديوانة إلى الرقي 

ة والنجاعة ات الحرف اتي إلى أعلى مستو ات عملها  والعمل ر وموائمة وسائل وآل من جهة وٕالى تطو
ما المعتمدة منها  مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة على المستو الدولي من جهة أخر الس
ة التي  س ومواءمة األنظمة الديوان يوطو لت ة  ة للديوانة على غرار إتفاق من طرف المنظمة العالم

مقتضى القانون األساسي عدد صادقت عليها الجمهورة الت ة   20والمؤرخ في  2017لسنة  46ونس
قة " سايف"وٕاطار معايير  2017جوان  ة ووث سير سلسلة التزود العالم ديوانة القرن الواحد "ألمن وت

ة للديوانة" والعشرون    .للمنظمة العالم
عنوان الفترة الممتدة من  إلى  2024إلى  2019ستجيب المخط اإلستراتيجي لتعصير الديوانة 

ة التاليـة طها: "الرؤ ة على ثالثة أهداف وتنطو هذه ا". ديوانة عصرة، فعالة ومنفتحة على مح لرؤ
  :ة تتمثل فيإستراتيج

الد، -1 ة لل ة االقتصاد ة وتحسين التنافس  مساندة التجارة الدول
الد والمواطن ضّد التهرب وال  -2 ،اإلضطالع بدور خ الدفاع األول عن ال  غش التجار
ة منصفة وشفافة  -3 ة ديوان ا   .تحقي ج

س ما  هذه األهداف وتع ة المقبلة والتي تتلخص ف بدورها رسالة اإلدارة العامة للديوانة خالل الخماس
  :يلي

ب وتدعم مجهود الدولة في على تسهر إدارةحن ن"  افحة الغش التجار والتصد للتهر ة  م حما
ال والمواطن المؤسسةو  المجتمعاالقتصاد الوطني و  مة المنظمة  من مختلف أش والعابرة الجر
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ة لإليرادات والعادل  األمثل التحصيلضمان للحدود، وتعمل على  از وحرف في تسهيل وتساهم بإمت
ةوتأمين  ة الشرع ادالت التجار   ".واإلستثمار وخل مناخ مالئم لألعمال الم

ة للمخط اإلستراتي ل ة اله جي لتعصير الديوانة إلى تصور هرمي متكامل، متراصف تستجيب البن
ات وذلك وفقا للتمشي التالي ان ومترا األعمدة والمستو   :البن

 ة   ،أهداف إستراتيج
 ة  ، دعائم إستراتيج
 ة،  محّفزات  إستراتيج
 ة برامج  ،إستراتيج
 ة ادرات إستراتيج  .م

في لإلدارة العامة للديوانة    لي والوظ م اله  : إعادة التنظ
افحة  ات التطور التقني والتكنولوجي الذ طرأ على العمل الديواني والموجه أساسا لم ة لمتطل إستجا
ا مع التطور الحاصل  ضائع واألموال وتماش ارات التهرب والغش التجار والتدف الغير مشروع لل ت

شرة سواء من حيث العديد أو من حيث الّطفرة الحاصلة على مستو الرتب على مستو الموا رد ال
والناتجة على مراجعة المسار المهني لمنتسبي الديوانة، شرعت اإلدارة العامة للديوانة في إعداد تصّور 

في لي والوظ مها اله زة جديد لتنظ ة على ) المشموالت والخدمات( بإعتماد مبدأ الالمر إدارة المبن
ة على المهّمة  المخاطر من أجل تقرب الخدمات من طالبيها وٕاضفاء المزد من النجاعة والفاعل
ار للهدف اإلستراتيجي  عين اإلعت ولتين لمصالح الديوانة مع األخذ  ة المو ة والمهّمة الرقاب ائ الج

ة س اإلجراءات الديوان   .المتعّل بتسهيل التجارة وت
 

يز نظام معلو    :ماتي جديدتر
ة لبرنامج الديوانة  النس صفة فعالة في تحسين األداء  ة والتي ستساهم  من بين التوجهات المستقبل
ر الصادرات والممول من قبل البنك  هو إقتناء نظام معلوماتي جديد في إطار البرنامج الثالث لتطو

ن هذا النظام من تجاوز النقائص العديدة للنظام الحا. الدولي مّ ادل الوثائ وس ص آجال ت لي مع تقل
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ادل  ة عالوة على تسهيل الت اإلدارة بين مصالح اإلدارة العامة للديوانة ومصالح اإلدارات الجهو
ة شتم. اإللكتروني للمعلومات بين مختلف المتدخلين والمتعاملين اإلقتصاديين مع الديوانة التونس  لو

قات النظام المعلوماتي الجديد على العديد من ا مختلف لتطب ات  ع المعط التي ستساهم في تجم
التالي أداة مساعدة على إتخاذ القرار  .مصادرها وتحليلها وتوّفر 
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يد المدير العام لألداءات السيد  تم تعيين ة  سامي الزو ا سا لبرنامج الج ة رئ من شهر  بدا
ر   .2016أكتو

 :للبرنامج التقديم العام -1  
ة ا ّزة والخارجّة لإلدارة العاّمة لألداءات المصالح  مجموع شمل برنامج الج من أبرز و  المر

   :مشموالتها
األداء ومساندتهم - ة وٕارشاد المطالبين  ائ  ، السهر على نشر المعلومة الج
ة - ة قاعدة  مراق ة ومراق ائ غة الج ة ذات الص ة والترتيب تطبي النصوص التشرع

ام مجلة  ة الخاضعة ألح ائ م والضرائب واألتاو وغيرها من الموارد الج األداءات والمعال
ة، ائ  الحقوق واإلجراءات الج

ائي - افحة التهرب الج ات ذات  و م ن من االطالع على المعط م وضع نظام معلومات 
ائي وتحليلها واستغاللها التخاذ القرار المناسب، ع الج  الطا

ة وتنسي أعمالها،تحديد أهداف  - عة نشا المصالح الخارج ة ومتا ائ ة الج  المراق
موجب قرارات  - الغ الموظفة  األداء وٕاعادة النظر في الم ة على عرائض المطالبين  اإلجا

 التوظيف،
ائي الجزائي - أساس األداء والنزاع الج عة النزاع  المتعل   ،متا
مها -  .إرساء منظومة الجودة والسهر على تعم
  

ة في رسم  :ومؤشرات قيس األداء  أهداف البرنامج ا ائساهم برنامج الج اسة الج الد  تعبئة موارد الخزنة و وتنفيذ الس تتمثل ة لل
األداء والمتمثلة في النزاهة  ة تجاه المطالب  ا م التي تلتزم بها إدارة الج إستراتيجيته في دعم الق

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

 
ة ة على تحقي األهداف التال ا   :عمل برنامج الج
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 ة من خالل  تحسين مستو جودة إسداء الخدمات ائ ر الخدمات الج م   تطو وتدع
اسة االتصال والتواصل بين اإلدارة والمطالب  .األداء س

ز : 1.1.0.2المؤشر ة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر ة األجو نس
ائي عد اإلرشاد االج    عن 

ة للتصرف في الشهائد :  2.1.0.2المؤشر  قة اإلعالم التطب عدد الخدمات اإلدارة  المدرجة  
ة ائ  .الج

 

  ائي م الحد من ظاهرة التهرب الج لة وتنظ مصالح اإلدارة العامة من خالل إعادة ه
ةلألداءات و  ائ ادل المعلومات ألغراض ج ر منظومة ت  .تطو

ة:  1.2.0.2المؤشر  عد تدخل مصالح المراق ة   .عدد نقا تحسن نسب إيداع التصارح السنو
ة:  2.2.0.2المؤشر  ة الجزائ ائ  .تطّور عدد محاضر معاينة المخالفات الج

ة.: 3.2.0.2مؤشر ال ائ ات المراجعة الج  .تطّور عدد عمل
 

 ة والرفع من مردوديتها م استغالل نظام  ترشيد تدخالت مصالح المراق من خالل تدع
ة شرة والماد ر منظومة التصرف اإلدار وتوفير وسائل العمل  ال  .المعلومات وتطو

ة:  3.2.0.2المؤشر  ائ ة الج  .مردود المراق
الحاضر من:  2.3.0.2المؤشر  ة  الدفع   .مردود الصلح نس
قرارات التوظيف :   3.3.0.2المؤشر  الغ المضمنة  موس سلسلة نسب المصادقة على الم

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ  .اإلج
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م أداء البرنامج لسنة -2   : 2019 تقد
ة البرنامج -1.2 م لتنفيذ ميزان  :تقد

ة  لسنة  بلغت جملة اإلعتمادات ا أد مقابل  165117ما قدره   2019المنجزة  لبرنامج الج
ة إنجاز قدرت بـ  434 161   %102أد حسب تقديرات نفس السنة أ بنس

ما يلي   :  وتم توزع جملة هذه اإلعتمادات 
ة . د. أ 364 152: نفقات التأجير  .من جملة إعتمادات البرنامج% 100,3بنس

ة . د. أ 785 7: نفقات وسائل المصالح  .من جملة إعتمادات البرنامج% 115,2بنس
ة . أ  1764:نفقات تدخل عمومي   .من جملة إعتمادات البرنامج% 1482.4د بنس

اشرة نفقات إستثمارات ة . د. أ3204 : م  .من جملة إعتمادات البرنامج% 2.01بنس
 

ة البرنامج لسنة :3عدد جدول التقديرات 2019تنفيذ ميزان   مقارنة 
عة النفقة  ع حسب طب  )إع الدفع(التوز

 ألف دينار: الوحدة
 2019تقديرات  بيــــــــــــان النفقات

 ق م
    

 تقديرات
 ق م ت 2019

-1   

 2019إنجازات 
-2     

 اإلنجازات
 مقارنة بالتّقديرات

 المبلغ
%  نسبة اإلنجاز  )1(-)2(

 ق م
 %102,0 179 3 913 161 734 158 734 153 نفقات تصرف
 %100,3 504 364 152 860 151 860 146 تأجير عمومي

 %115,2 030 1 785 7 755 6 755 6 وسائل المصالح
 %1482,4 645 1 764 1 119 119 تدخل عمومي
 %118,7 504 204 3 700 2 700 2 نفقات تنمية

 %118,7 504 204 3 700 2 700 2 استثمارات مباشرة
على الموارد العامة 

 %118,7 504 204 3 700 2 700 2 للميزانية
   0 0 0 0 على القروض الخارجية

   0 0 0 0 تمويل عمومي
على الموارد العامة 

   0 0 0 0 للميزانية
   0 0 0 0 على القروض الخارجية

   0 0 0 0 صناديق خزينة
 %102,3 683 3 117 165 434 161 434 156 :المجموع العام
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  2019وانجازات ميزانية برنامج الجباية لسنة 
 
 

البرنامج اشرة  قها والتي لها عالقة م ة التي تم تحق  :أهم اإلصالحات اإلستراتيج
س إجراءات ائي النظام لت  الج
 للتهرب والتصد واألفراد 

اإلطار اتخاذ  هذا في تم ما
ة وخاّصة ا ة لبرنامج الج  :منها جراءات تساهم في دعم األهداف اإلستراتيج

ة التصرف مهام وتوحيد  والمراق
ة ا ة للج ة والمحاس  العموم

ر الطلب ادل منظومة وتطو  الت
 والمطالب اإلدارة بين والتواصل

ة واالشتراطات  للمنظومة الفن
 مصالح االرتقاء إلى يهدف

0
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تأجير عمومي 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

وانجازات ميزانية برنامج الجباية لسنة )ق م تكميلي ( مقارنة بين تقديرات   :3رسم بياني عدد 
)إع الدفع(التوزيع حسب طبيعة النفقة   

م لنتائج األداء  :وتحليلها تقد
البرنامج اشرة  قها والتي لها عالقة م ة التي تم تحق أهم اإلصالحات اإلستراتيج

إجراءات2019 و2018 و 2017 لسنوات 
ة ائ ائي العبء وتخفيف العدالة الج  المؤسسات عن الج

ة المعامالت ة اإلدارة وتعصير المال ائ ما .الج
ة وخاّصة ا ة لبرنامج الج جراءات تساهم في دعم األهداف اإلستراتيج

م وتوحيد لألداءات العامة اإلدارة مصالح وتنظ
ة العامة الهيئة وٕاحداث المد المتوس على ا للج

ادل  ة ألغراض المعلومات ت ائ الطلب عند ج
ة للمعلومات ألغراض ائ  .ج

ة الخدمات ائ م الج اسة وتدع والتواصل االتصال س
ة للمصالح خارجي تدقي ائ واالشتراطات المعايير وف الج

 (TADAT) يهدف   2018–2020عمل برنامج ووضع
ة أفضل مستو   .الممارسات الدول

تأجير عمومي  وسائل مصالح تدخل عمومي استثمارات 
مباشرة

2019
2019

رسم بياني عدد 

  
  
  
  
  
  
  
  

م لنتائج األداء -2-2 تقد
 

البرنامج اشرة  قها والتي لها عالقة م ة التي تم تحق أهم اإلصالحات اإلستراتيج
ة قوانين تضمنت  المال

ة وتحقي ائ العدالة الج
ائي ة ودعم الج المعامالت شفاف

ة وخاّصةجملة من اإل ا ة لبرنامج الج جراءات تساهم في دعم األهداف اإلستراتيج
لة إعادة - م ه وتنظ

على واالستخالص
 واالستخالص

ر - ادل منظومة تطو ت
للمعلومات ألغراض اآللي

ر - الخدمات تطو
 .األداء

ة إجراء - تدقي عمل
ة (TADAT)الدول
ة ا مستو  إلى الج

2019تقديرات 
2019
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ة المراجعة إطار في الملفات النتقاء منظومة إعداد - ائ ة الج  في التصرف على مبن
ن المخاطر ار الملفات من تمّ ة األكثر اخت  .مردود

ة   القاعدة في النظر إعادة - فه وطرقة المحتو  إدراج طرقة(الوثائق  ومحرك تصن
حث  )(Alfresco)ال

ة مجال في والتصرف اإلجراءات أدلة توفير - ة المراق ائ  للمطالبين المسداة والخدمات الج
 .األداء

ر عمل خطة وضع - ة منظومة لتطو ة مصالح تمّن إعالم ا  لمختلف النفاذ من الج
ة  المنظومات ة وزارة /و.ت.ب(الوطن ة منظومة / الداخل  أمالك وزارة / العقارة الملك

 ).العقارة والشؤون  الدولة
ار عين األخذ مع مقرات، بناء أو القتناء برنامج إعداد - ع االعت  وتقربها المصالح لتجم

 .األداء المطالب من
 

 :  أنشطة البرنامج 
  ائي  الحد من ظاهرة التهرب الج

ة  ا ار في سنة  قرارا في التوظيف 15.198أصدرت مصالح الج الغ  2019االج مجموع م
الغ  2018قرارا في التوظيف في سنة  11.540مقابل . د.م 1.044.347موظفة قدرها  م

ة زادة بـ   .د.م 970.924موظفة مجموعها  مثل نس في مستو المردود من  %7.6وهو ما 
الغ الموظفة و   .ت التوظيفمن حيث عدد قرارا %31.6حيث الم

ه  األداء إلى التناب سبب عدم امتثال المطالبين  ار الصادرة  وتمثل قرارات التوظيف اإلج
ة العدد فقد بلغ عدد تلك القرارات  ة األكبر من ناح الموجهة إليهم إليداع تصارحهم النس

الغ موظفة مجموعها  2019قرارا في سنة  10.736  قرارا في 6.075مقابل . د.م 394بـم
الغ موظفة مجموعها  2018سنة  ة بـ . د.م 191بـم وتليها القرارات المتخذة إثر مراجعة أول

ات مراجعة معمقة بـ  3.451  .قرارا 589قرارا وٕاثر عمل
ة المردود بـ  ة األولى من ناح ات مراجعة معمقة المرت وتحتل القرارات الصادرة إثر عمل

سبب ) 2018سنة  في. د.م 592مقابل ( 2019في سنة . د.م474 تليها القرارات الصادرة 
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ه الموجهة إليهم إليداع تصارحهم بـ  األداء إلى التناب مقابل . (د.م 394عدم امتثال المطالبين 
  )2018د سنة .م 191

 
 األداء عة عرائض المطالبين    :متا

ة خالل سنة  ائ ائي والمصالحة الج الواردة عليها بدراسة العرائض  2019قامت وحدة النزاع الج
ار  طلب إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلج األداء والمتعلقة خاصة  من قبل المطالبين 
ة بخصوص مطالب  ا ومقررات سحب النظام التقدير والقرارات التي تتخذها مصالح الج

مجاالت التنسي مع مصالح االستخال ات التي تتعل  ال ص استرجاع األداء الزائد وعديد اإلش
ما تتلقى الوحدة عرائض  ة  ام القضائ بخصوص تثقيل وتعديل سندات االستخالص نتيجة االح

شأنها ة ومطالب الصلح  ة الجزائ ائ   .بخصوص محاضر معاينة المخالفات الج
عرضة وتمت  259وتمت دراسة حوالي  573عدد تلك العرائض  2019وقد بلغ خالل سنة 

ات  273إحالة  عة وضع ار حول متا طاقة إلى لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلج
ة  ائ طلب من اللجنة و  84ج ادرة من اإلدارة العامة لالداءات 189منها    . م

ة إلى العرائض الم النس ار لألداء أما  التماس إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلج تعلقة 
م في األصل إلنقضاء األجل القانوني لإلعتراض عليها أو لرفض  صدر في شأنها ح التي لم 
ار وأبدت  ال التي تعهدت بها لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف اإلج اإلعتراض عليها ش

ة لـ مل 332رأيها في شأنها فقد بلغت  النس ملفا وأوصت  50فا حيث أقرت أسس التوظيف 
ة لـ  النس السحب  الـتعديل أو  ملفا خارجا عن  36ملفا بينما اعتبرت  91مراجعة التوظيف 

التوظيف  ة نظرت في أصل النزاع أو لعدم تعل العرضة  ام قضائ أنظارها إما لصدور أح
ار أو لتجاوز أجل  ة للع 5اإلج النس اشرة إلى اللجنةسنوات    .رائض الموجهة م

ار لألداء  ات اللجنة المتعلقة بإعادة النظر في قرارات التوظيف اإلج عة توص وفي إطار متا
 .مقرر تعديل 79و مقرر سحب 12تم إصدار

 
 ة والرفع من مردوديتها ة لترشيد تدخالت مصالح المراق  النس

ا  ن وسع ة مؤهالتها في إطار تنفيذ برنامجها السنو للتكو شرة وتنم مواردها ال منها للنهوض 
ائي، قامت اإلدارة العامة لألداءات إلى  ة المستجدات على مستو التشرع الج ينها من مواك وتم
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سمبر ة للبرنامج الخصوصي  2019موفى شهر د النس ة  ة للمال التنسي مع المدرسة الوطن
ة  عض المنظمات الّدول ما يخص الّتعاون الدولي، ) (credaf DGFiPو OCDE, FMI) (و ف

م  ة شارك فيها  209بتنظ ن ة إنجاز تناهز 4617دورة تكو  %.77إطارا وعونا أ بنس
 
 

عدد   
  الدورات

ات   أهم المحاور  عدد المشار
ة ضمن  مشار

البرنامج 
  الخصوصي

ات المراجعة المعمقة  4188  124 ات المراجعة المعمقة، تقن ة لسنة ,تقن ة، مستجدات قوانين المال ات المراجعة األول تقن
م 2019 ة في مادة معال ائ ازات الج ة االمت م التسجيل، مراق ة في مادة معال ائ ازات الج ة االمت ، مراق

م التسجيل ة في مادة معال ائ ازات الج ة االمت التدقي في نظام التصرف في الجودة  ,التسجيل، مراق
ISO :900, ة استغاللها في ض ف ة و ات المهنة، قراءة وتحليل القوائم المال ة، أخالق ائ  النتيجة الج

ة المتعلقة  ة وطرق ض رقم المعامالت، المنظومة اإلعالم عاد المحاس اب إست ات التدقي أس عمل
  )SEDAR(بتحديد الملفات حسب المخاطر 

ة ضمن  مشار
برنامج التعاون 

  الدولي
 مهمات وترصات في إطار التعاون التونسي الفرنسي) 02(  .1  168  36

 تربص تكويني حول تكوين متفقدي المالية العمومية 
 زيارة لالطالع على التجربة الفرنسية في مجال توسيع قاعدة األداء 
ع عشرة   .2 ات في إطار الّتعاون مع منّظمة التعاون ) 17(س ة ومهمات وملتق ن دورة تكو

ة  ة االقتصاد  :OCDEوالتنم
  حضور االجتماع السادس لإلطار الشامل لمشروع مقاومة تاكل القاعدة الضريبية وتحويل

 .بفرنسا BEPSاألرباح 
 لدولي للشفافية وتبادل المعلومات لمجموعة تقييم النظراء بالمنتدى ا 31حضور أشغال الملتقى

 .ألغراض جبائية بفرنسا
  االجتماع السادس للمبادرة اإلفريقية المتعلقة بمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل

المعلومات ألغراض جبائية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة نظرا لتأثيرها على تعبئة 
 .الموارد المحلية بروندا

 03 ملتقيات تكوينية حول استخالص الديون الجبائية بتونس 
   حضور االجتماع السابع لإلطار الشامل لمشروع مقاومة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل

 بفرنسا BEPSاالرباح 
  الملتقى التكويني حول معيار المستفيد الحقيقي بتونس 
  لموّجهة لالستغالل المفرط بشأن المخططات الضريبية ا 11حضور اجتماع فريق العمل رقم

من برنامج  12المنصوص عليها بالنقطة  Planification fiscale agressiveللنظم التفاضلية 
" BEPSتفادي ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق تآكل القاعدة الضريبية وتحويل األرباح 

 .بفرنسا
 ي االزدواج الضريبي المتعلق باالتفاقيات الجبائية لتفاد 1حضور اجتماع فريق العمل رقم

 .بفرنسا BEPSوالمسائل المرتبطة بـتآكل القاعدة وتحويل األرباح 
  حضور المؤتمر السابع للسلطات المختصة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات

ألغراض جبائية وحضور جلسة عمل مع السلطات الفرنسية المختصة في مجال تبادل المعلومات 
 .نساألغراض جبائية بفر

  السنغال–حضور ورشة عمل حول مناقشة االتفاقيات الدولية بدكار. 
  المنبثق عن برنامج تاكل القاعدة الضريبية ونقل  11لفريق العمل عدد  23حضور االجتماع

 .األرباح
 المتعلق باالتفاقيات الجبائية لتفادي االزدواج الضريبي  1حضور اجتماع فريق العمل رقم

 .بـتآكل القاعدة الضريبية ونقل األرباح حول محور االقتصاد الرقمي بفرنساوالمسائل المرتبطة 
  لمجموعة تقييم نظراء للمنتدى الدولي للشفافية والتبادل الدولي  33حضور أشغال الملتقى
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 .للمعلومات
  للمنتدى الدولي للشفافية 12حضور اشغال االجتماع. 
 برنامج تاكل القاعدة الضريبية ونقل األرباحالمنبثق عن  11حضور اجتماع فريق العمل عدد. 
ة ومهمات في إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي للشرق األوس وشمال   .3 ن دورات تكو

ا ق  :إفر
 النظرية والتطبيق بالكويت: حضور ورشة عمل حول السياسة واإلدارة الضريبية 
 لضريبية بالكويتالمشاركة في دورة تكوينية حول ادارة االداء في االدارات ا 
ة   .4 ائ ز اللقاءات والدراسات لمسيير اإلدارات الج ات في إطار التعاون مع مر ملتق

CREDAF 
 

  االستقصاءات ومراقبة : البحث عن المادة الجبائية"المشاركة في أشغال فريق عمل حول
 .المعامالت االلكترونية

  نظم المعلوماتحضور أشغال فريق عمل حول المتطلبات األساسية للتحكم في. 
  حضور االجتماع األول لمسييري اإلدارات الجبائية الذي نظمه منتدى اإلدارات الجبائية

 .باالشتراك مع اإلدارة العامة لألداءات المغربية بالمغربATAFاالفريقية 
  لإلطار الشامل لبرنامج تفادي ظاهرة  حضور االجتماع الجهوي الثالث لإلطار الشامل لبرنامج

 .قاعدة الضريبية ونقل األرباح للبلدان الفرنكوفونية بالسنيغالتاكل ال
ع  .5 الجزائر) 07(س ي  ات أخر نّظمها معهد االقتصاد الجمر  :IEDF مشار
  حضور اجتماع مجلس إدارةIEDF  في دورته العادية األولى واإلشراف على لجنة

وحضور االجتماع المشترك بين  IEDFاالختبار الشفاهي الختيار طلبة دفعة استثنائية لمعهد 
IEDF وIFID 

  محاضرات حول االداء على القيمة المضافة في النظام الجبائي التونسي  03تقديم
 والمراجعة الجبائية والضرائب المباشرة بالجزائر

  حضور اجتماع مجلس إدارة معهد االقتصاد الجمركي والجبائي بالجزائر في دورته
 .للمعهد 38على لجنة االختبار الشفاهي الختيار طلبة الدفعة العادية الثانية واالشراف 

  حضور اجتماع مجلس إدارةIEDF في دورته العادية الثالثة. 
ات لد منظمات و دول أخر في إطار التعاون الدولي .6  :مشار

 ة للصين  .ملتقى حول التجرة التنمو
 The third doing business technical deep dive 
 التخط االستراتيجي في اطار تنفيذ برنامج  ورشة عمل حولfirst   التعاون مع وزارة

ة  المال
  ن   firstحضور اجتماع برنامج التكو

ة ضمن  مشار
ن  برنامج التكو
المشترك بين 
مختلف مصالح 

ة   وزارة المال

49  261   
ة ،أ تصرف  ب الميزان ن ، تبو ونين و هندسة التكو ن الم عة األداء، تكو النظام المعلوماتي لمتا

ة، ورشة عمل بين القطب القضائي  ام القانون األساسي الجديد للميزان عمومي في ظل أح
النظر الى  واإلداراتاالقتصاد والمالي  ة، إرساء  إشرافالراجعة  ة، السالمة المعلومات وزارة المال

ة مندمجة مستو  ر أنظمة معلومات ة حسب 1وتطو ، رقمنة وتحديت اإلدارة، التصرف في الميزان
ة حسب األهداف: األهداف م العام، التصرف في الميزان م والتقد ني : أهم المفاه ة، يوم تكو الرقا

اتي للبرامج، التصرف  ة حسب األهدافحول التنزل العمل ادة البرامج، التصرف في : في الميزان ق
ة حسب األهداف سة، : الميزان ، النفاذ الى المعلومة عل ليزةاطار النفقات متوس المد  االن

 Coaching et(و التسيير والممارسات الناجحة للفر   المتخصصة في المجال االقتصاد والمالي
pratiques gagnantes d’équipe(ة في مجال ، ا م القدرات النسائ لتواصل البيداغوجي،تدع

ة إلعداد  ادة والمهارات اللينة والتواصل،ورشة عمل حول السيناروهات المستقبل ةالق  اإلستراتيج
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ة في  ا عاث الكرون في قطاع الطاقة في تونس،ورشة عمل حول األسعار والج ض ان ة لتخف اإلنمائ
ة، ملتقى  واألرشفةاللكتروني في المراسالت المسجلة قطاع الطاقة،،منظومة التصرف ا االلكترون

، ورشة عمل حول دليل اإلجراءات المتعل   où va le régime de l’exportationعلمي حول 
يز القانون  مجلة االستثمار، مشروع تر ة المنصوص عليها  ازات المال عة االمت اسناد ومتا

ا ة، الذ ةء االصطناعي، األساسي الجديد للميزان ر  اإلستراتيج ة للتشغيل، ملتقى حول تطو الوطن
ة لتحسين مناخ  في اطار  األعمالحراك الموظفين، ورشة عمل حول ترتيب اإلصالحات األول

ةالتعاون مع مؤسسة تحد  ة األلف ة  MCC     األمر ن في المحاس يوم دراسي حول التكو
ة، منتد حول إعادة واالمتحان الوطني للحصول على شهادة ا ا للمراجعة في المحاس لدراسات العل

  .المهاجرن التونسيين العائدين إدماج
  

    4617  209  المجموع
  
 :تحسين مستو جودة إسداء الخدمات : 1.0.2 الهدف 
ه وٕارشاد المتعاملين معها    : تقديم الهدف  ة دور اإلدارة في توج النظر ألهم لحثهم تم إعتماد هذه المؤشرات 

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

  
  

  تحسين مستو جودة إسداء الخدمات: 1.0.2الهدف اإلستراتيجي : 5جدول عدد
 

الهدف
 

اإلستراتيجي 
1.0.2

: 
تحسين مستو جودة إسداء الخدمات 

س أداء    الوحدة   الهدف   مؤشرات ق
إنجازات 
2018 

تقديرات 
2019 

إنجازات 
2019 

مقارنة  بين إنجازات 
و إنجازات  2018

2019 
مقارنة  بين تقديرات 

و إنجازات  2019
2019 

 % ب/م ب-ج=م %أ /د أ-ج=د ج ب أ
ة في الحين : 1.1.0.2.المؤشر ة األجو نس

ز  على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر
عد ائي عن   اإلرشاد االج

% 99,93 100 99,9 0 0 -0,1 0 

ة  :  2.1.0.2المؤشر  عدد الخدمات اإلدار
ة للتصرف في  قة اإلعالم التطب المدرجة  

ة ائ  الشهائد الج
 0 0 13- 1- 7 7 8 عدد
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س األداء الخاصة    مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
 2019تحسين مستو جودة إسداء الخدمات لسنة 

2019: 
ز  ة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر األجو

ز خالل  ة التي تلقاها المر المات الهاتف بلغ عدد الم
ا على عدد  ة فيها حين المة تمت اإلجا ورغم هذا التطور  17314م

ا على سير عمله وتتمثل في  ة التي تؤثر سل ل ات اله و من العديد من الصعو ش ز  فإن المر
مقابل  2019أعوان سنة  10

ز المر   .إلى جانب عزوف اإلطارات عن االلتحاق 
ة بتونس، قام فر من  ا الرامي إلى تعصير إدارة الج
مي  ز شملت الجانب التنظ مهمة تدقي للمر ة والتصرف في مرحلة أولى  خبراء في اإلعالم

  .2020أن يتّم تدارك اإلخالالت في مرحلة الحقة خالل سنة 

نسبة األجوبة في الحين على 
مطالب إرشادات المواطنين 

من قبل مركز اإلرشاد 
االجبائي عن بعد

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

اني    :5عددرسم ب
س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

تحسين مستو جودة إسداء الخدمات لسنة 1.0.2: اإلستراتيجي 
 
 

التقديرات لسنة  قها مقارنة  2019تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
ة  ز نس ة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر األجو
عد ائي عن   اإلرشاد االج
ة  ز خالل حيث %99.9 تم انجاز الهدف بـنس ة التي تلقاها المر المات الهاتف بلغ عدد الم
ا على عدد   ة فيها حين المة تمت اإلجا م

ا على سير عمله وتتمثل في  ة التي تؤثر سل ل ات اله و من العديد من الصعو ش ز  فإن المر
ة  المات الهاتف الرد على الم لفة  10( نقص في عدد اإلطارات الم

ز)  المر إلى جانب عزوف اإلطارات عن االلتحاق 
Tunisia first ( ة بتونس، قام فر من ا الرامي إلى تعصير إدارة الج

مي  ز شملت الجانب التنظ مهمة تدقي للمر ة والتصرف في مرحلة أولى  خبراء في اإلعالم
أن يتّم تدارك اإلخالالت في مرحلة الحقة خالل سنة 

نسبة األجوبة في الحين على 
مطالب إرشادات المواطنين 

من قبل مركز اإلرشاد 
االجبائي عن بعد

عدد الخدمات اإلدارية  
المدرجة  بالتطبيقة اإلعالمية 
للتصرف في الشهائد الجبائية

2019
2019

 الهدف
 

  
  
  
  

التقديرات لسنة  قها مقارنة  تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
ة : 1.1.0.2المؤشر  نس

عد ائي عن  اإلرشاد االج
ة   تم انجاز الهدف بـنس

 18317، 2019سنة 
ا على سير عمله وتتمثل في  ة التي تؤثر سل ل ات اله و من العديد من الصعو ش ز  فإن المر

ة  المات الهاتف الرد على الم لفة  نقص في عدد اإلطارات الم
ز) 2018عونا سنة  12 المر إلى جانب عزوف اإلطارات عن االلتحاق 

Tunisia first(برنامج في إطار  
مي  ز شملت الجانب التنظ مهمة تدقي للمر ة والتصرف في مرحلة أولى  خبراء في اإلعالم

أن يتّم تدارك اإلخالالت في مرحلة الحقة خالل سنة  واللوجستي على
  

2019تقديرات 
2019إنجازات 
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ة للتصرف في الشهائد عدد الخدمات  :2.1.0.2المؤشر  قة اإلعالم التطب ة  المدرجة   اإلدار
ة ائ   الج

ة  ة للتصرف  شهائد 07 حيث تم إدراج  % 100تم انجاز الهدف بـنس قة اإلعالم التطب
ة ائ  .الج

  
ائي :2.0.2الهدف   .الحد من ظاهرة التهرب الج
م الهدف   :تقد

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

ة مومة الميزان ة ضمان د ة العموم م في التوازنات المال    .هذا الهدف في إطار لتح
  

  :5جدول عدد 
ائي:  2.0.2اإلستراتيجي  الهدف   .الحد من ظاهرة التهرب الج

س أداء  :2.0.2:الهدف   الوحدة   الهدف   مؤشرات ق
إنجازات 
2018 

تقديرات 
2019 

إنجازات 
2019 

مقارنة  بين 
 2018إنجازات 

و إنجازات 
2019 

مقارنة  بين تقديرات 
و إنجازات  2019
2019 

 ب/م ب-ج=م ا/د ا-ج=د ج ب ا

الحد من ظاهرة   
ائي  التهرب الج

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

ة   تدخل مصالح المراق
 %7- 1,4- %3 0,5 18,6 20 18,1 عدد

تطّور عدد :  2.2.0.2المؤشر 
ة  ائ محاضر معاينة المخالفات الج

ة  الجزائ
 %56- 58834- %5 2116 46166 105000 44050 عدد

تطّور عدد .: 3.2.0.2المؤشر 
ة ائ ات المراجعة الج  %30- 6523- %1- 213- 15477 22000 15690 عدد عمل

  
  
  



 2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  62
 

س األداء الخاصة    مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ائي لسنة  2019 الحد من ظاهرة التهرب الج

2019: 
ة عد تدخل مصالح المراق ة  ح السنو  عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار
نقطة بين نسب إيداع في آخر السنة 

عنوان سنة  ة  ة إليداع التصارح السنو الهدف  أنحين  في 2018بتارخ انقضاء اآلجال القانون

ة ة الجزائ ائ   عدد محاضر معاينة المخالفات الج
 أنحين  في 2019مخالفة خالل سنة 

إعالم بنتائج مراجعة بينما تّم 
األساس إلى  عود ذلك  إعالم بنتائج مراجعة و

-2015مراجعة تم إنجازها خالل فترة 

عدد نقاط تحسن نسب 
إيداع التصاريح السنوية 

بعد تدخل مصالح 
المراقبة 

عدد محاضر معاينة 
المخالفات الجبائية 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  
اني عدد  س األداء الخاصة  :5رسم ب مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ائي لسنة:  2.0.2الهدف الحد من ظاهرة التهرب الج

 
 
 
 
 

التقديرات لسنة  قها مقارنة  2019تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
ة عد تدخل مصالح المراق ة  ح السنو عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار

ة  نقطة بين نسب إيداع في آخر السنة  18،6بلغ الفارق  حيث %97تم انجاز الهدف بـنس
عنوان سنة  ة  ة إليداع التصارح السنو بتارخ انقضاء اآلجال القانون

  
ة ة الجزائ ائ عدد محاضر معاينة المخالفات الج

مخالفة خالل سنة  46.166حيث تمت معاينة % 44
105.000.  

ات عدد ة المراجعة عمل ائ  الج
ة إنجاز الهدف  غ  %70.35بلغت نس إعالم بنتائج مراجعة بينما تّم  15.477حيث تم تبل

األساس إلى  22.000تحديد الهدف المنشود في مستو  عود ذلك  إعالم بنتائج مراجعة و
ات  2019الجهود المبذولة خالل سنة  ة عمل مراجعة تم إنجازها خالل فترة  لتسو

  .2018ولم يتم البت فيها إلى موفى سنة 

عدد محاضر معاينة 
المخالفات الجبائية 

الجزائية
عدد عمليات المراجعة 

الجبائية

اني عدد  رسم ب
الهدف

  
  
  

التقديرات لسنة  قها مقارنة  تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
ة: 1.2.0.2المؤشر  عد تدخل مصالح المراق ة  ح السنو عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار

ة  تم انجاز الهدف بـنس
عنوان سنة  ة  ة إليداع التصارح السنو بتارخ انقضاء اآلجال القانون

.نقطة 20المنشود قّدر 
 

ة: 2.2.0.2 المؤشر  ة الجزائ ائ عدد محاضر معاينة المخالفات الج
ة  44تم انجاز الهدف بـنس
105.000الهدف المنشود قّدر بـ 

  
عدد: 3.2.0.2 المؤشر 

ة إنجاز الهدف  بلغت نس
تحديد الهدف المنشود في مستو 

الجهود المبذولة خالل سنة 
ولم يتم البت فيها إلى موفى سنة  2017

2019تقديرات 
2019إنجازات 
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 ترشيد تدخالت مصالح المراقبة والرفع من مردوديتها: 3.0.2الهدف 

 
م الهدف    :تقد
ن هذا الهدف من   ائّة نحو القطاعات واألنشطة م ة الج ه تدخالت مصالح المراق توج

المقارنة مع أهمّة وحجم  ائّة المستو المطلوب  األداء الذين لم تبلغ مساهمتهم الج والمطالبين 
  . النشا

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

ة س  نس ن هذه المؤشرات من ق صفة  تطور المردود المالي تم صفة عامة و ة   لمصالح المراق
ات  األداء إلبرام صلح بخصوص عمل س  قدرة هذه المصالح على إقناع المطالب  خاصة من ق

ة من خالل  ة و المراق افة الضمانات التشرع  ض أسس األداءتفاد الشط عند إعادة توفير 
قرارات  الغ المضمنة  ن هذه المؤشرات من تحديد موس سلسلة نسب المصادقة على الم ما تم

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ  .التوظيف اإلج
 

ة والرفع من مردوديتها :3.0.2 اإلستراتيجي الهدف  :5جدول عدد   ترشيد تدخالت مصالح المراق
 

س  :3.0.2الهدف   الوحدة   الهدف   أداء مؤشرات ق
إنجازات 
2018 

تقديرات 
2019 

إنجازات 
2019 

مقارنة  بين إنجازات 
و إنجازات  2018

2019 
مقارنة  بين تقديرات 

و إنجازات  2019
2019 

 ب/م ب-ج=م ا/د ا-ج=د ج ب ا

ترشيد تدخالت   
ة  مصالح المراق

والرفع من 
 مردوديتها

ة :  1.3.0.2المؤشر  مردود المراق
ة ائ  الج

مليون 
 %68 1300 %17 471 3200 1900 2729 دينار

ة  الدفع :  2.3.0.2المؤشر  نس
 %29- 14,7- %11 3,5 35,3 50 31,8 % .الحاضر من مردود الصلح

موس سلسلة :   3.3.0.2المؤشر 
الغ المضمنة  نسب المصادقة على الم

ار من قبل  قرارات التوظيف اإلج
ة  المحاكم االبتدائ

% 70,35 72 70,4 0.05 99.9% -1,6 -2.2% 
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س األداء الخاصة   مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة والرفع من مرد وديتها  ترشيد تدخالت مصالح المراق

2019: 

الهدف  أنحين  فيمليون دينار 
ة  ة بـإدارة المؤسسات المراق ائ الج

وٕالى اعتماد منظومة التصرف في المخاطر النتقاء 

الحاضر  الغ المستخلصة  ة الم   % 35.3حيث بلغت نس
قرارات التوظيف  الغ المضمنة  موس سلسلة نسب المصادقة على الم

الغ حيث بلغ موس سلسلة نسب  المصادقة على الم
 % 70.35مقابل  70.4% 

مردود المراقبة الجبائية                           

موسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائية

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

اني عدد    :5رسم ب
س األداء الخاصة مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

ة والرفع من مرد وديتها: 3.0.2لهدف ترشيد تدخالت مصالح المراق
 
 
 

التقديرات لسنة  قها مقارنة  2019تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
ة مردود ة المراق ائ  الج

ة  ة  %168تم انجاز الهدف بـنس مليون دينار  3.200حيث بلغ مردود المراق
رجع ذلك إلى .م د 1.900 ة تطور مردود  و المراق

ة ة الميدان وٕالى اعتماد منظومة التصرف في المخاطر النتقاء  تحسن ظروف المراق
ة ائ ة موضوع برنامج المراجعة الج ائ   .الملفات الج

ة الدفع  مردود الصلح الحاضر من نس
ة  الحاضر  %  70.6تم انجاز الهدف بـنس الغ المستخلصة  ة الم حيث بلغت نس

 .%50الهدف المنشود قّدر بـ 
قرارات التوظيف :  الغ المضمنة  موس سلسلة نسب المصادقة على الم

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ  اإلج
ة  حيث بلغ موس سلسلة نسب %  99.08تم انجاز الهدف بـنس

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ قرارات التوظيف اإلج %70.4 المضمنة 

نسبة الدفع بالحاضر من مردود الصلحمردود المراقبة الجبائية                           
موسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائية

س األداء الخاصة مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
لهدفا

  
  
  
  

التقديرات لسنة  قها مقارنة  تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
مردود:  1.3.0.2المؤشر 

ة  تم انجاز الهدف بـنس
1.900المنشود قّدر ب 

ةو  الكبر  ة الميدان تحسن ظروف المراق
ة ائ ة موضوع برنامج المراجعة الج ائ الملفات الج

ة الدفع:  2.3.0.2المؤشر  نس
ة  تم انجاز الهدف بـنس

الهدف المنشود قّدر بـ  أنحين  في
:  3.3.0.2المؤشر  

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ اإلج
ة  تم انجاز الهدف بـنس

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ قرارات التوظيف اإلج المضمنة 
  . 2018سنة  خالل

موسط سلسلة نسب المصادقة على المبالغ المضمنة بقرارات التوظيف اإلجباري من قبل المحاكم االبتدائية

2019تقديرات 
2019إنجازات 
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صفة أوضح وأدق واقع توزع  س  عز تطور المؤشر إلى اعتماد طرقة إحتساب جديدة تع و
ة بين مختلف المراكز الجه ة األداءاتنسب المصادقة من قبل المحاكم اإلبتدائ ة لمراق  .و

  



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  66
 

 
 التّوّجهات المستقبلية لتحسين األداء

 
 األنشطة  التدخالت االهداف  

  

تحسين 
مستو 
جودة 
إسداء 

 الخدمات 

قة لمواصفات نظام الجود  المتحصل عليها  ISO 9001المحافظة على شهادة المطا
ة  ة أداءات  25النس تب مراق  م

عة إسداء الخدمات : 4أ ومتا
ز الجهو و   مساندة مصالح المر

مشروع الحصول   قة لمواصفات نظام على استكمال األعمال المتعلقة  شهادة المطا
 الجودة  بإدارة المؤسسات الكبر 

ة   ائ ة للتصرف في الشهائد الج قة اإلعالم التطب ة   إدراج عدد من الخدمات اإلدار
ة     ة األداءات المعن اتب مراق سبر آراء حول مد رضاء المتعاملين مع م ام  الق

 ISO 9001بإرساء منظومة جودة التصرف 
ر  عدد من  األداء وتطو اسة االتصال والتواصل بين اإلدارة والمطالب  م س تدع

ة  لوضعها على الخ  ائ  الخدمات الج
  

الحد من   
ظاهرة 
التهرب 
ائي  الج

ة  ة أداءات إظاف يز وتفعيل مراكز مراق ادة و التأطير ومساندة :  1أ تر الق
 مصالح األداءات 

ة   ا مشروع  تعصير إدارة الج يهدف ) Tunisia First(إستكمال األعمال المتعلقة 
ة  ة إلى مستو أفضل الممارسات الدول ا مصالح الج برنامج عمل (إلى االرتقاء 

2018 – 2020 ( 
ائي   ة، بهدف ترسيخ الوعي الج ة خارج إطار المراق س مواصلة الحملة التحس

ة ا دون تدخل مصالح المراق ة وضعيتهم تلقائ األداء  وحثهم على تسو ة :  3أ للمطالبين  ائيمراق ة لمؤسسات   اإلمتثال الج النس ات  مشروع اعتماد جهاز تسجيل العمل إستكمال األعمال المتعلقة 
ان   اإلستهالك على عين الم

  

ترشيد   
تدخالت 
مصالح 
ة  المراق

والرفع من 
 مردوديتها

ة   ا مشروع  تعصير إدارة الج يهدف ) Tunisia First(استكمال األعمال المتعلقة 
ة إلى  ة إلى مستو أفضل الممارسات الدول ا مصالح الج برنامج عمل (االرتقاء 

2018 – 2020( 

م في التصرف في :  2أ التح
اس  ة ذات االنع ائ الملفات الج

 المالي الهام  

اكل   ادل الحيني واآللي للمعلومات مع اله مشروع نظم الت إستكمال األعمال المتعلقة 
عة لوزارات أخرىفي نفس  ة التا وم اكل الح ات مع اله ة وٕابرام اتفاق عة لوزارة المال التا

 الغرض
ة  ة وفر العمل: الشروع في إعداد األدلة القطاع  تحديد القطاعات المعن
ز   ة لتحسين  تعز قة إعالم ة ووضع تطب ائ ات المراجعة الج ة لعمل النس اإلجراءات 

ة المخاطر   )  Scoring(انتقاء الملفات حسب أهم
ع  ة المستجدات على مستو التشر ينها من مواك ة وتم شر ة مؤهالت الموارد ال تنم

ة للبرنامج  النس ة  ة للمال التنسي مع المدرسة الوطن ائي  الخصوصي و مع الج
ة   ,OCDE ,FMI  ,CREDAF, DGFiP)CREDAF(عض المنظمات الّدول

DGFiP (ما يخص الّتعاون الدولي  .ف
 



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  67
 

 

  
  

 



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  68
 

سا لبرنامج  ة واإلستخالص رئ ة العموم تم تعيين السيد رفي شوشان المدير العام للمحاس
ة  ة العموم     .2019خالل سنة  المحاس

I- م العام للبرنامج  : التقد
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 في و   :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

الوس والمتدخلين من المستو المستو الوس ثم بين المشرفين من المستو 
  العملي،

عة لها -  .اعتماد حوار التصرف في ض األهداف والمؤشرات التا
  

ة ة العموم ات الخاصة ببرنامج المحاس   :األولو
ة،  حثا عن مزد من النجاعة والشفاف ة الحديثة والعصرة، و ة اإلدارة العموم بهدف مواك

ة  حث عن السبل الكفيلة لترشيد تواصل  اإلدارة العامة للمحاس ة واالستخالص ال العموم
ة الّدولة ائّة والموارد األخر لفائدة ميزان   .مهمة تأمين استخالص الديون الج

 
ة واالستخالص بإعادة النظر في دور المحاسب  ة العموم ما تقوم اإلدارة العاّمة للمحاس

ة وف المنظور ا ة نفقات الميزان ة العمومي في تأد مراجعة طرق المراق لبرامجي، وذلك 
ات  ستجيب لمتطل ب جديد  المساهمة في إعداد تبو ذلك  دة للنفقات، و والوثائ المؤ

  .التصّرف حسب األهداف
ع  ات وتجم م في مسالك استخالص الش حت مهّمة التح وفي إطار ندرة األموال، أص

ات  ةاألموال في حساب وحيد في آجال سرعة من األولو ة العموم ة إلدارة المحاس  .النس
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ة واالستخالص إنجاز الدراسة  ة العموم ، تواصل اإلدارة العامة للمحاس ة أخر من ناح
مّن من اإلدالء في  ة  ة إلى إرساء نظام محاسبي جديد مستمّد من المعايير الّدول الرام

شفافّ  معلومة محاسبّة شاملة وموثوق بها وتفصح  ة عن الوضعّة المالّة أحسن اآلجال 
عة تنفيذ الميزانّة اإلضافة إلى متا اسبها هذا  اكل العمومّة وم   .لله

  
لة البرنامج   :ه
  :خارطة البرنامج
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  ّة لإلدارة العام ز ة واالستخالصالمصالح المر ة العموم   ة للمحاس
   خارطة البرنامج  
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ة واالستخالص  ة العموم ة لإلدارة العامة للمحاس  المصالح الخارج

 الد التونسّة  .الخزنة العاّمة لل
 األمانة العاّمة  للمصارف. 
  أمانات المصارف لد الوزارات 
 ائي ع الج  .مستودع الطا
 ة ات المال ا والعقو ز النداء والتصّرف في المخالفات المروّرة والخطا  .مر
  اضة سيد رزق  .البيوعات والتصرف في المحجوزات 

ة   المراكز المحاسب
 للّدولة ذات االختصاص الوطني 

  أمانات المال الجهوّة. 
 اضات المجالس الجهوّة   .ق
 ة تونس  .أمانة المصارف لد بلد

ة   المراكز المحاسب
 للّدولة ذات االختصاص الجهو 

 
  اضات المالّة   .الق
  اضة التصرف في ةق   . المؤسسات العموم
  قطب استخالص أداءات المؤسسات الكبر.  
 قطب استخالص أداءات المؤسسات المتوسطة.  
  عد ة عن  ز استخالص الموارد العموم   .مر
  ات اضات تسجيل عقود الشر   ق
  اضات البلدّة   الق
   ة الستخالص محاصيل مواد اإلختصاصات   المراكز المحاسب

ة   المراكز المحاسب
  للّدولة ذات االختصاص المحّلي
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II .البرنامج ة الخاصة  م عام إلنجازات اإلستراتيج  :تقد
 االستخالص:  

ام إجراءات  ة المثقلة والعمل على إح ة استخالص الّديون العموم قصد تحسين مردود
ة  ة العموم ة االستخالص، دأبت اإلدارة العاّمة للمحاس اع منهج واالستخالص على إت

ة الّدولة وخاّصة  يز الّسبل الكفيلة لتحقي النجاعة في استخالص موارد ميزان األهداف وتر
ائّة ة خالل سنة  وغير الّديون الج ة وقد تم تسجيل نتائج ايجاب ائ  :2019الج

 
  

 :العامة للدولة أهّم نتائج استخالص الموارد  -
  

ة تطّور استخالص الموارد (*):                  الغ المستخلصة نس الغ فائض األداء التي تّم إرجاعها من جملة الم ار م اعت ة  ائ الج
ع لد أمين المال العام ة التجم ة عمل   .مناس

ــة لســنة    ائ ة 2019ســّجلت المــوارد الج ســنة  % 17.55، تطــورا بنســ حيــث . 2018مقارنــة 
عـد طـرح  2018سـنة  د.م   24587.1مقابـل  2019 سنة د.م 28901.1بلغت  وذلـك 

الغ المستخلصة الغ فائض األداء التي تّم إرجاعها من جملة الم   .م
ة  ة لمــوارد النظــام الــداخلي بنســ النســ األســاس إلــى التطــور الهــام المســجل  عــود ذلــك    %23و

ة  النظام الديواني الذ لم يتطور سو بنس النتـائج المسـجلة خـالل سـنة   %3مقارنة  مقارنة 
2018.  

اشرة تطورا بـما قدره حيث شهد ة إنجاز فاقت .م 3476,7ت األداءات الم د محققة بذلك نس
األساس إلى ارتفاع مداخيل الخصم من المورد على أجور الدولة  100% عود ذلك  و

ما قدره  ة  ما .م1132,2والجماعات المحل اشرة تطورت  د في حين أن األداءات غير الم
ة  د.م831,3قدره  ة إنجاز فاقت % 6.32أ بنس عود هذا % 100محققة بذلك نس و

ة ا  * تطور الموارد )د. م( الموارد  الموارد العامة للج
 % د. م 2019 2018

 %3 186,4 7039,4 6853,0 جملة موارد النظام الديواني
 %23 4127,5 21861,7 17734,2 جملة موارد النظام الداخلي

 %17,55 4314,0 28901,1 24587,1 جملة الموارد العاّمة
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ة  مة المضافة التي سجلت بدورها % 65.6التطور بنس إلى تطور مداخيل األداء على الق
ة إنجاز فاقت    %.100نس

 

 :استخالص الديون المثقلة -
ائّ  ة يبّين الجدول الموالي تطّور استخالص الديون المثقلة حسب أصناف الديون الج

ائّة  :وغير الج
  

 2019 2018 2017  المليون دينار
ة ائ  810,3  ديون ج

 
887,8 1 459,5  

% 63   
ة ائ  107,1  ديون غير ج

 
109,7  123,7  

%12  
 917,4  الجملة

 
997,5 1 583,2  

% 58  
  
  

ة، حيث  سّجل نس استخالص الديون المثقلة نس تصاعد على مر السنوات الماض
ة تطور 2019سنة  د.م 1 583,2من الديون المثقلة  بلغت االستخالصات ، مسجلة نس

اإلضافة إلى المجهودات  2018مقارنة بنتائج سنة  58%تقدر بـ عود هذا التطور،  و
ة،  اض المال ائي لسنة المبذولة عادة من قبل ق ، من جهة  2019إلى مردود العفو الج

ة خالل سنة صفة استثنائ الغ هامة  على مستو قطب  2019 وٕالى استخالص م
الغ أهمومن  .من جهة أخر  استخالص أداءات المؤسسات الكبر  تم د .م 320: هذه الم

ة ومبلغ استخالصها  طة االجتماع عنوان دين مثقل بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والح
ة.م 183 ة لألنشطة البترول عنوان دين مثقل بذمة المؤسسة التونس   .د 
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ائي   :نتائج العفو الج
الغ المجدولة  المليون دينار االستخالصات إلى  الم

ة االستخالصات 2019موفى سنة   نس
ة ائ   27,8 %  518,6  870,5 1  ديون ج

ة ائ    ديون غير ج
ة( ات المال ا والعقو   )الخطا

36,5  22  %60,2  
  28%  540,6  907 1  الجملة

  
  ـــة لتحســــين نتــــائج ة العموم اإلجـــراءات التــــي قامـــت بهــــا اإلدارة العامـــة للمحاســــ

 :االستخالص
ـة والتنسـي مـع اإلدارة العامـة لـألداءات  عـة والتـأطير والزـارات الميدان على غـرار أعمـال المتا

عدة إجراءات جديدة تهم مجال االستخالص2019فقد تم خالل سنة  ام   :، الق
  ائي األداءإقرار عفو ج   :لفائدة المطالبين 

ــة مــن فــي إطــار الحــرص علــى  ــة الدولــة والجماعــات المحل ــل ميزان ة لتمو تــوفير مــوارد إضــاف
 ، ـــة أخـــر ـــائي علـــى الوجـــه األكمـــل مـــن ناح ـــه الج ــام بواج ـ ــيرا للمـــواطن للق سـ ـــة وت تــــم ناح

ة لسنة  73و 72مقتضى الفصلين  ائي م 2019من قانون المال ع سن إجراءات عفو ج
ة األداء تشمل الديون المثقلة  الراجعة للدولة والجماعات المحل   .المطالبين 

  ـائي ـة إلنجـاح العفـو الج ة العموم اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة العامـة للمحاسـ
  :الذ شمل الديون الراجعة للدولة

 العفو ح اإلجراءات الخاصة  ائي توض لمختلف المحاسبين العموميين عبر  الج
مات عمل في الغرضإصدار    .تعل
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  ام ة  على مستو الجهاتالق ن ، حيث تنقل فر من اإلدارة العامة بدورات تكو
ات  ال ة على مختلف اإلش ائي واإلجا م إجراءات العفو الج ة لتقد ة العموم للمحاس

 .المعترضة من قبل المحاسبين العموميين
 

 

  بخصوص منظومة رفيتحيين: 
 ائي ات العفو الج قة التصرف في الديون المثقلة حسب مقتض  .تطب
  ذلك التصرف في الديون المثقلة ام و ات واألح قات تسجيل العقود والكتا تطب

ا التأخير  .لتطبي النسب الجديدة لخطا
 

 ائي  تفعيل س حول االنتفاع بإجراءات العفو الج استعمال من خالل برنامج التحس
ة قصد  س األداء برسائل تحس غ مختلف المطالبين  ذلك تبل الغات واإلعالنات و ال

 .حثهم على االنخرا في هذه اإلجراءات
 
  ة في أحسن اآلجـال وترشـيد التصـرف فـي السـيولة الحرص على تعبئة موارد الميزان

اعتماد وسائل الدفع االلكتروني  : بتعصير منظومة الدفع 
ة الدولــة لرقمنــه حرصـت  ــة واالســتخالص مـن خــالل إســتراتيج ة العموم اإلدارة العامــة للمحاســ

ر وسائل الدفع االلكتروني من خالل عدة مشارع   :اإلدارة من تطو
يز منظومة الدفع االلكتروني لمخالفات الرادار اآللي .1    :تر

التنسي  ة واالستخالص  ة العموم ات قامت مصالح اإلدارة العامة للمحاس مع مؤسسة نقد
يز  ة بتر ة بوزارة المال ز اإلعالم عد"تونس ومر طاقات عن  "منظومة الدفع عن  طر ال

ة   .لخالص مخالفات الرادار اآللي الهاتف الجوالأو   البن
ر    www.amendes.finances.gov.tn: موقع خاص في الغرض عنوانهوقد تم تطو

ة  انطل ل ة 1756وقد تم تسجيل  2019االستغالل  الفعلي له خالل شهر جو عمل
عد   .2019إلى موفى خالص عن 

 



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  76
 

ة لمختلف   .2 اضات المال الق ات الدفع االلكتروني  يز منظومة الدفع عبر مطرف تر
م واألداءات   :المعال

ة  104تم تجهيز اضة مال ات الدفع اإللكترونيق اضات تونس  مطرف دفعة أولى شملت ق
ة من  ات األخر وانطل العمل بها بدا ة للوال النس ة  ز الوال مر ة  اضات المال الكبر والق

ة خالص 2863مسجلة بذلك   2019جوان    . عمل
ة تقارب  ة تغط ل سنة إلى حين بلوغ نس اضات  ومن المنتظر، تجهيز نفس العدد من الق

100%.  
  

  ة استخالص  :الديون الراجعة للجماعات المحل
 

ة .م 1168.9، استخالص 2019تم خالل سنة  العنوان (د  من موارد الجماعات المحل
استخالص ) األول ة انجاز تقدر بـ .م 1167.7مقابل تقديرات  .  %100.1د أ بنس

م ة لمختلف المعال النس ة تطور االستخالص  بين الجدول التالي نس   :و
  

تطور  % 2019 2018 بيــــــان الموارد
19/18  

 %64 76.1 46.3 المعلوم على العقارات المبنيـــــة - 
 %24 33.4 27.0 المعلوم على األراضي غير المبنية - 
 %7 314.0 292.3 ـ المعلوم علـــــى المؤسســــــات 
 %20 29.2 24.4 المعلوم علـــى النزل - 
 %31 89.3 68.2 ـ مداخيـــــــل األسواق  
 %21- 54.2 68.2 المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي - 
 %17 25.0 21.3 وقوفمعاليم أشغال وإشغال و - 
 %22 11.8 9.7 مداخيل اإلشهــــــار - 
 %4 36.7 35.3 معاليم الرخص و الموجبات اإلدارية - 
 %28 34.3 26.8 معاليم االكرية و المعدات  - 

 %12 1168.9 1045.4 جملة موارد العنوان األول
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ة عنوان المعلوم على العقارات المبن ائي    :نتائج العفو الج
عنوان المعلوم على  ة  المثقلة  ائي الذ شمل ديون الجماعات المحل ساهم العفو الج

ة تقدر بــ  استخالص موارد إضاف ة  تفوق معدالت االستخالص د .م 76.1العقارات المبن
ة لهذا المعلوم والتي ال تتجاوز  ا.م 50العاد : 2018، د  .م 43: 2017: (د سنو

  ).د .م46.3
  

تطور  % 2019 2018 2017  ربالمليون دينا
19/18  

 %64 76.1 46.3 43.0 المعلوم على العقارات المبنيـــــة - 
  

ة  ائي، التقديرات السنو الغ مستخلصة في إطار العفو الج ما فاقت النتائج المسجلة من م
ة تحقي للتقديرات تبلغ.م 76.1د حيث تم استخالص .م 63.7المقدرة بــ      د  أ بنس

119.46%  .  
  

ائي  - ة إلنجاح العفو الج ة العموم اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة العامة للمحاس
ة   :الذ شمل ديون الجماعات المحل

حول  2019جوان  14بتارخ  8المشترك  عدد المساهمة في إعداد المنشور  -
ائي على المطالبين بخالص  ح أهم اإلجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الج توض

ه سير اإلنخرا ف  .األداء البلد وت
عنوان المعلوم  - األداء  ائي على المطالبين  ح إجراءات تخفيف العبء الج توض

مات عمل ف ة بإصدار تعل اضعلى العقارات المبن   .ي الغرض لفائدة السادة الق
ائي  - ة لإلنخرا في العفو الج ق ات التطب ال ة حول اإلش م ات إقل ملتق ام  الق

ة، في  زة بوزارة الداخل ن ودعم الالمر ز التكو التنسي مع مر ها  ة تدار ف و

ة تحقي   نس
 2019التقديرات سنة  

ة   تقديرات الميزان
 2019سنة  

  النتائج المحققة 
 2019سنة 

%119.46 63.7 76.1 
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ات ة ورؤساء البلد ة لفائدة أعوان وٕاطارات الجماعات المحل ن  تنش دورات التكو
ات البلد ة    . المنتخبين ومساعديهم ورؤساء اللجان المال

ة بــــــــ - ز يز مسار الالمر   : المساهمة في أشغال تر
س توزع ا - ة و إعداد تصور لمراجعة مقاي توزع الموارد لمال المشترك للجماعات المحل

ة ة من صندوق التعاون بين الجماعات المحل   .المتأت
ام عمل على مستو  - م أ مضمون مجلة تنظ ة للتعرف   أمانات المال الجهو

ة  .الجماعات المحل
زة - ة حول تفعيل دور الالمر ن  .برمجة دورات تكو
ال لدور  - ة تفع اضات بلد ات في مجال االستخالص ببرنامج إحداث لق مساندة البلد

زة وقد تم خالل سنة  ة في جهات مختلفة 4فتح  2019الالمر اضات بلد قرمدة  : ق
ة وفرانةو  ح  .رأس الجبل والش

 
 ة ة النفقات العموم   :تأد

ــة إذ تتمثــل المهــام   ــة األهم ــة فــي غا ــة النفقــات العموم إّن دور المحاســب العمــومي فــي تأد
ـة ة صّحة النفقة وفي مرحلـة ثان عهدته، في مرحلة أولى، في مراق ـالغ  المناطة  فـي تسـديد الم

ات صرف النفقات المنجزةالحلقة  لمستحقيها والتي تعتبر   .األخيرة الّضامنة لصّحة عمل
ـة النفقـات العمومّـة مـن قبـل المحاسـب  ،2019وقـد تـّم خـالل سـنة  المحافظـة علـى آجـال تأد

ام لسنة 5المحدد       بـ    .  أ
عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات   :أهّمها و

  
ة  - الت البن ة للّتحو ر المنظومة اإللكترون ةتطو د   :والبر

ــة خـالل ســنة  ـة والبرد الت البن ـة للّتحــو ر المنظومــة اإللكترون  2019تواصـلت أعمــال تطـو
 : مّما مّن من

ع النفقات المتكّررة وتأديتها على دفعة واحدة سواء شهرا أو -  .ظرفّا تجم
ة للنفقات -  .الضغ على آجال إعداد الوثائ اليدو
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ـــن األخطـــــاء  - ص مـ ـــ ـــد "التقلـ البنــ الت  ــو ــــات رفـــــض التحــ " RAP/RVإدمــــاج عمل
ة ة والبرد ات البن ة للهو ة اإللكترون  . وضمان المراق

ـــة  ـــة النفقـــات العموم ــة تأد ر منظومـ تمثـــل تطـــو ـــة " أدب وٕانصـــاف وٕانصـــاف واب "و فـــي تأد
ـــة علـــى غـــرار  ة فـــي الفصـــول والفقـــرات والفقـــرات الفرع النفقـــات ذات الّصـــلة النفقـــات المشـــتر

ة وســـاعات الليـــل(الّتـــأجير  ـــالغ الـــدعم (ونفقـــات الـــّدعم ) الســـاعات اإلضـــاف ـــل م مشـــروع تحو
ـــة واإلنجـــاز ) ألصـــحاب المخـــابز ـــا إلـــى مصـــالح المحاســـب العمـــومّي للمراق ــالها الكترون وٕارسـ
ل اإللكتروني  .والتحو

ل منظومة رارغعلى  ات واألجور تحو ة المقاصة نظام عبر المرت  إطـار في وذلك اإللكترون
ع من اإلدارة المسداة الخدمات تحسين  ،)2018-2014(المستخدمين والتي تّم إرساؤها  لجم
 :من المنظومة هذه مّنت
الصــرف الجمــاعي لرواتــب ومــنح مــوظفي  - ــة لوثــائ اإلذن  إعتمــاد المعالجــة االلكترون

ســيلغي التعامــل الــورقي الدولــة علــى مســتو آمــر الصــرف والمحاســبين المعنيــين ممــا 
لف  ا A4توفير ألكثر من مليون ورقة (الم  ).سنو

انـات  قاعـدة تحيـين - انـات مـع لتتطـاب"إنصـاف"الب ـة الب ق ـة الحق  إثـر علـى والنهائ
ز المنظومة خارج من المتدخلين بها قوم التي المعالجات ة المر   .الوطني لإلعالم

انات تراسل - ز بين المعتمدة الصرف اإلذن ب ـز  المر ـة والبنـك المر الوطني لإلعالم
ة المقاصة لها لشر انات لتحو ستغل هذه الب انات الذ بدوره س  .عبر نظام تراسل الب

-  »SIBTEL    « ة إلى البنوك التجارة التـي سـتعتمدها فـي الت البن لمعالجة التحو
ات الموظفين لديها ممـا سـيوفر الوقـت والجهـد و  ل لحسا ة التحو حسـن عمل التـالي س

ة تحسين اآلجال  ة المسدات للحرفاء سواء من ناح المـرور مـن ثالثـة (الخدمات البن
ــام إلــى يــوم واحــد ــة لــد خزنــة الدولــة ) أ ــة تــوفير الســيولة المال يــومين ( أو مــن ناح
ات المســـتفدين وظهورهـــا فـــي ) علـــى أقصـــى تقـــدير ـــل األمـــوال لحســـا بـــين تـــارخ تحو

  . فيدالحساب الجار للمست
  :التوثي اإللكتروني لوثائ تأهيل آمر الصرف -
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ن من التوثي اإللكترونـي  ات تم لوثـائ تأهيـل آمـر يتمثل هذا المشروع في إنشاء قاعدة معط
مصـالحه و   ordonnateurs)   ( lesالصرف  ات الخاصـة  الصـفة واإلمضـاء واألمـر المعط

ض   ....والتفو
ة - ات رفض تأد   :'' أدب''النفقة ضمن المنظومة  الهدف من تضمين موج
- ، ل وزار ل ه ة النفقة حسب  اب رفض تأد   التوثي اآللي ألس
ة - انـــات للتحاليـــل المحاســـب ن قاعـــدة ب ـــة التـــي ستســـاهم فـــي إثـــراء  تكـــو منظومـــة الرقا

ة ـــات  المحاســـب ـــة النفق ـــات الالزمـــة للتعـــرف علـــى أهـــم المخـــاطر فـــي مجـــال تأد المعط
ة ة بدقة وموضوع  .العموم

اب الـــرفض للنفقـــات توحيـــد اإلجـــراءات وأســـاليب العمـــل  - ـــة مـــن أســـ ـــّل نوع بخصـــوص 
ع المحاسبين العموميين مها على جم ة وتعم  .العموم

ــة لتحســين م - ة والنصــوص القانون ع ر المنظومــة التشــر ــةتطـو ــة المصــالح اإلدار  ردود
مات عمل،( عض الوثائ اإلدارة، إعداد تعل  .. ).مثال اإلستغناء عن 

ـة  - ـة النفقـات العموم الصرف مـن تحسـين آجـال تأد ين مصالح األمر  وذلـك بـإجراء تم
التجارب المماثلة  مصالحهم واإلستئناس  رات الرفض الخاصة  التحاليل الالزمة على مذ

اكل الوزار  ة مصالحهملله ات،  في تحسين مردود ، من خالل اإلحصائ  .ة األخر
  

ة - ن   :الدورات التكو
ة 2019تم خالل سنة  لفة بتأد ة لمزد تأطير األعوان واإلطارات الم ن ، فتح دورات تكو

ة، النفقات ذات  ة خاصة منها الصفقات العموم ة في مجال الشراءات العموم النفقات العموم
التأجير الخارجالصلة  ات والسفارات    .، النفقات الطارئة، نفقات القنصل

 ة ات العموم   :إعداد الحسا
ع المحاسبين العموميين األولين في أجل أقصاه يتّم  ة لجم النس ات التصرف  إعداد حسا

ة لسنة التصرف 28 فر من السنة الموال ات . ف ين تهيئة الحسا توّلى أمناء المال الجهو و
ات قبل موفىوتوجيهها إلى  ة دائرة المحاس ة من السنة الموال ل   . جو

  
 :2019تم خالل سنة 
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ـة لسـنة - عـد  2017 إحالة قـانون المال علـى مجلـس نـواب الشـعب للمصـادقة وذلـك 
ات ة على تقرر دائرة المحاس ل اإلصالحات واإلجا فاء   .إست

ة  - ه 2017إعداد الحساب العام للسنة المال من ملح للحسـاب  والوثائ الملحقة 
ات بتــارخ  ــة وٕاحالتهــا إلــى دائــرة المحاســ العــام والجــداول الملحقــة وقــانون غلــ الميزان

فر  19 ومة ثم مجلـس نـواب الشـعب بتـارخ  2019ف ـة  18و إلى رئاسة الح ل جو
2019. 

ــة  - ــه 2018وٕانجــاز الحســاب العــام للســنة المال  80فــي حــدود  والوثــائ الملحقــة 
%.  

  

  ّر الن   :ظام المحاسبي للّدولةتطو
ر النظام المحاسبي للدولة خالل سنة  ومن أهم المشارع  2019تواصلت أعمال فر تطو

 :التي تم انجازها
ة العامة  - م المحاس إعداد المخّط المحاسبي للّدولة وٕاصدار قرار المتعل بتنظ

 للدولة
الخزنــة العامــة  فة المحاســبّة المعتمــدة  لــف بدراســة التصــن تواصــلت أعمــال فرــ العمــل الم
ة العامـــة ذات القيـــد  ة تـــتالئم مـــع قواعـــد المحاســـ فة محاســـب ة قصـــد إعـــداد تصـــن الد التونســـ للـــ

 . المزدوج
ر النظــام  ــ تطــو ــات الناجعــة مــن قبــل فر م اآلل م عــدة أعمــال فــي الغــرض وتقــد وقــد تــم تقــد
ــــاإلدارة العامــــة  ــــة  ــــع األطــــراف المعن ــي المتواصــــل مــــع جم التنســ ــة وذلــــك  المحاســــبي للدولــ
ة ووزارة أمــــالك الدولــــة  ــب ــس الــــوطني للمعــــايير المحاســ للتصــــرف فــــي الــــدين العمــــومي والمجلــ

  .والشؤون العقارة
استكمال إعداد مشـروع المخطـ المحاسـبي للدولـة وعرضـه علـى رأ ، 2019وتم خالل سنة 

آرائهم مختلف ار  عين االعت   .المتدخلين في المجال والذين تم األخذ 
ـــه  ات العمومّـــة قصـــد المصـــادقة عل مـــا تمـــت إحالتـــه إلـــى المجلـــس الـــوطني لمعـــايير الحســـا

ام الفصل  أح ـة  .من النظام الداخلي للمجلس 3عمال  ومـن ثـم علـى أنظـار السـيد وزـر المال
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ـــه بتـــارخ  الرائـــد الرســـمي  2019نـــوفمبر  14الـــذ صـــادق عل قـــرار منـــه تـــم نشـــره  وأصـــدره 
فر  20للجمهوّرة التونسّة بتارخ    .2020ف

ة العامة للدولة نص القرار  م المحاس ة المتعل بتنظ ر المال وقد تضّمن قرار وز
  : وملحقين

ة العامة للدولة ":أ"الملح  - م المحاس  تنظ
ة ":ب"الملح  - فة المحاسب   التصن

ما أحيل ض  ة ف ة العموم ات إلى المدير العام للمحاس القواعد العامة لسير الحسا
  .واالستخالص والذ هو في صدد االنجاز

 
ة  - ة العموم ح وٕاتمام مجلة المحاس  إعداد مشروع قانون يتعل بتنق

  
ة تحت إشراف 2017انطلقت منذ سنة  ة العموم ح مجلة المحاس ، األعمال الهادفة إلى تنق

ة التوجهات الجديدة الواردة اإلدارة  ة واالستخالص قصد مواك ة العموم العامة للمحاس
ة في ذلك الوقت   .مشروع القانون األساسي الجديد للميزان

ة، إعداد 2019وتم خالل سنة  ة العموم ح وٕاتمام مجلة المحاس  مشروع قانون يتعل بتنق
ة واالستخالص ة العموم ه  .من قبل اإلدارة العامة للمحاس وقد تم عرضه والمصادقة عل

ومن ثم تمت إحالته على أنظار مجلس  2019ما  8المجلس الوزار المنعقد بتارخ 
ه  2019/43تحت عدد  2019ما  22نواب الشعب بتارخ  في انتظار المصادقة عل

  .ونشره
األساس في إطار تفعيل اإلصالحات والتوجّ  ة  ة العموم ح مجلة المحاس ندرج تنق هات و

القانون األساسي عدد  فر  13المؤرخ في  2019لسنة  15الواردة  المتعل  2019ف
مقتضى  اكل المحدثة  ار للهيئات واله عين االعت ة مع األخذ  القانون األساسي للميزان

ام المجلة 2014دستور ما يهدف . التي تنص القوانين المنضمة لها على خضوعها ألح
ح المجلة إلى مالئ ة تنق مجلة الجماعات المحل ات الجديدة الواردة  امها للمقتض مة أح

مقتضى القانون األساسي عدد   .2018ما  9المؤرخ في  2018لسنة  29الصادرة 
II-  ة البرنامج لسنة  2019نتائج األداء وتنفيذ ميزان
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ة البرنامج لسنة  .1.2   :2019تنفيذ ميزان
ــــة لســــنة    ة العموم ـــ ــت جملــــة اإلعتمــــادات المنجــــزة لبرنــــامج المحاسـ أ د مقابــــل  240924، 2019بلغــ

ة إنجاز  238478 إعتمادات مقدرة أ بنس ــدد  جدول                                                                               .                                                     %101.1أد  ة البرنامج لسنة :3عـ التقديرات 2019تنفيذ ميزان   مقارنة 
عة النفقة  ع حسب طب   )إع الدفع(التوز

  ألف دينار: الوحدة
  

 2019تقديرات  بيــــــــــــان النفقات
 ق م
    

 تقديرات
 م ت ق 2019

-1   

 2019إنجازات 
2 -2   

 اإلنجازات
 مقارنة بالتّقديرات

%  نسبة اإلنجاز  )1(-)2( المبلغ
 ق م

 %102,1 866 4 344 232 478 227 478 222 نفقات تصرف
 %100,4 951 761 216 810 215 810 210 تأجير عمومي

 %118,7 174 2 819 13 645 11 645 11 وسائل المصالح
 %7669,6 741 1 764 1 23 23 تدخل عمومي
 %78,0 420 2- 580 8 000 11 000 11 نفقات تنمية

 %78,0 420 2- 580 8 000 11 000 11 استثمارات مباشرة
 %78,0 420 2- 580 8 000 11 000 11 على الموارد العامة للميزانية

   0 0 0 0 على القروض الخارجية
   0 0 0 0 تمويل عمومي

   0 0 0 0 العامة للميزانيةعلى الموارد 
   0 0 0 0 على القروض الخارجية

   0 0 0 0 صناديق خزينة
 %101,0 446 2 924 240 478 238 478 233 :المجموع العام
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  )إع الّدفع( 2019

2019تقديرات    
2019إنجازات 
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 ة  :نتائج تنفيذ الميزان
  : نفقات التصرف-1 

  :على مستو نفقات التأجير العمومي
ة  ة العموم لغت جملة إعتمادات 2019خالل سنة  عون  6180ضم برنامج المحاس ، و

عنوان السنة مبـلغا قدره  مثل د . أ 216.761,000 نفقات التأجير التي تم صرفها  أ ما 
ة إنجاز تقدر بـ   من جملة اإلعتمادات المرصودة لنفقات التأجير والمقدرة بـ % 99.9نس
 .د. أ 215.810,000

  :على مستو نفقات المصالح
د موزعة على .أ  621.400 13ما قدره 2019بلغت جملة اإلعتمادات المفتوحة سنة 

مبلغ ة   ة العموم زة لبرنامج المحاس د والمصالح .أ 929.883 6قدره  المصالح المر
مبلغ قدره  ة  د تم التعهد بها من طرف .أ 266.533 د ومبلغ قدره .أ 424.964 6 الخارج

ة  اضة المال أو مصالح الق راء المقر الذ  ة لخالص معين  زة لوزارة المال المصالح المر
ال ة األداءات بنهج النمسا ونهج نلسن ماند تب مراق   .وم

عنوان نفس السنة  لغت جملة اإلعتمادات التي تم صرفها على نفقات وسائل المصالح  هذا و
ة إنجاز تقدر بـ .أ  818.571 12مبلغا قدره  مثل نس من جملة  %94.11د أ ما 

 .اإلعتمادات المفتوحة
 ة ز  :المصالح المر

مثل د ، و .أ 929.883 6ما قدره  2019بلغت جملة اإلعتمادات المفتوحة سنة  هو ما 
ة  ة،  % 50.87قرا ة العموم ة وسائل المصالح المفوضة لبرنامج المحاس من مجموع ميزان

انة، (فقرة فرعّة  48 توّزعت على أكثر من الماء، الكهراء، الهاتف، التعّهد والص
 .تم التعهد بها وصرفها....) المطبوعات،

د من اإلعتمادات في إطار .أ 5516.937هذا وتجدر اإلشارة إلى أنه تّم استهالك حوالي 
ة  عادل نس  335 من جملة االعتمادات المفتوحة وحوالي % 79.61صفقات عمومّة ما 
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عادل   026 من جملة االعتمادات المفتوحة،   % 4.5دينار في إطار استشارات وهو ما 
ة ة في إطار نفقات عاد ق   .وال

  
 نفقات في إطار صفقات عمومّة:  

توزعت دينارا  ألف 5516.937بلغت جملة النفقات المبرمة في إطار الصفقات العمومّة 
  :ما يلي

ائّيـة ومختلف المطبوعات األخر  - مبلغ جملي  اقتناء معاليـم الجـوالن والطوابـع الج
 .د.أ 3687.748قدر بـ 

قدر بـ  نقل األموال العمومّة -  .د.أ 966.062مبلغ جملي 
قدر بـ    المحروقاتالتزود  -  د.أ 562.5مبلغ جملي 
قدر بـ     "أدب " و " إنصاف " استغالل منظومتي  -  .د .أ 94مبلغ جملي 
قدر بـ اقتناء الورق المسترسل -  .د.أ 206.627  مبلغ جملي 

  
 نفقات في إطار استشارات:  

متها الجملّة  ،2019سنة تم خالل تصرف  حوالـي إنجاز مجموعة من االستشارات بلغت ق
ما يليد .أ 325.026    :توّزعت أساسا 

ال إكساء العملة و  - قدر بـأعوان االستق  د.أ 14.431    مبلغ جملي 
مبلغ - قدر بـ معدات التصرف اإلدار   د.أ 78.8     جملي 
اتب  - قدر بـاقتناء لوازم الم  د.أ 78.4     مبلغ جملي 
قدر بـإقتناء األثاث  -  د.أ 4.44    مبلغ جملي 
ة  - تو قدر بـالوثائ الم  د.أ 106.668     مبلغ جملي 
انة    - قدر بـنفقات الص  د.أ 24.5     مبلغ جملي 
قدر بـنقل األثاث والمعدات    -  د.أ 3.75    مبلغ جملي 
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 نفقــات عادّيــة: 
ة، منح التنقل ومصارف  شملت خاّصة خالص استهالك الماء، الكهراء، االتصاالت الهاتف

انة وسائل النقل  انة وتعهد وص ارة إدارة 113 (التعّهد والّص   .)س
  

 المصالح الخارجّة:  
افة ألف دينارا 424.964 6المفتوحة ما قدره  بلغت جملة اإلعتمادات ، موزعة على 

الد التونسّة، األمانة العاّمة للمصارف وأمانات المال ( المصالح الخارجّة الخزنة العاّمة لل
 ).الجهوّة

  
 ا االعتمادات   :قا

اآلتيد .أ 802.829بلغت جملة االعتمادات التي لم يتم صرفها    مفصلة 
ز  - ما يلي.أ 676.578 :على المستو المر ا إعتمادات موزعة  قا   :د 

 
ة والمطبوعات اإلدارة  د.أ 624.202  - ائ المطبوعات الج صفقة التزود  تتعل 

ة، ومرد ذلك  ة للجمهورة التونس عة الرسم مة المبرمة مع المط والمطبوعات ذات الق
ة في تنفيذ التزاماتها واستكمال صفقة سنة  اطؤ الملحو من طرف الشر  2019الت

ة ة التعاقد  .  في اآلجال السنو
ة تتعد .أ 27.938 - سمبر لنقل األموال العموم فاتورة شهر د تهم  د.أ 24.83ول 

انة وسائل  اتب واستغالل منظومة إنصاف وتعهد وص فواتير تتعل أساسا بلوازم الم
ة عد غل السنة المال  .النقل أساسا والتي لم يتسنى خالصها لورودها 

 
ا إعتمادات ال 124.127 :على المستو الجهو  - قا مصالح ألف دينارا 

ة ة واألمانة العامة  27 ( الخارج الد التونس ة، الخزنة العامة لل أمانة مال جهو
  . )للمصارف
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ة-2  :نفقات التنم
 

 اشرة  :على مستو نفقات اإلستثمارات الم
ة  اشرة المرصودة لفائدة برنامج المحاس بلغت جملة إعتمادات نفقات اإلستثمارات الم

ة لسنة  ة ضمن قانون المال  11.000ألف دينارا تعهدا و 12.274ما قدره  2019العموم
ة إنجاز تقدر بـ ألف دينارا  8.579,2تم صرف مبلغ قدره ألف دينارا دفعا  مثل نس أ ما 

78,0%.  
ة وتنقسم هذه ا ة العموم إلعتمادات إلى إعتمادات مفوضة لفائدة اإلدارة العامة للمحاس

ة سواء  عة لها وٕاعتمادات محالة إلى المجالس الجهو ة التا واإلستخالص والمصالح الخارج
ة  اتب مراق ة وم اضات المال ة الكبر المتعلقة ببناء الق لدراسة أو إنجاز المشارع الجهو

ة عمومااالداءات وأشغال الت  .وسعة التي تهم المراكز المحاسب
 

 اإلعتمادات المفوضة : 
ة واإلستخالص  ة العموم بلغت جملة اإلعتمادات المفوضة إلى اإلدارة العامة للمحاس

ة لسنة  عة لها والمرصودة صلب قانون المال ة التا ما قدره  2019والمصالح الخارج
أ ألف دينارا  3.232,1تم منها صرف مبلغ قدره دفعا . د.أ3.390تعهدا و. د.أ 4.500

ة إنجاز تقدر بـ  مثل نس ما يلي وهي% 95,3ما   : مفصلة 
  

ة واإلستخالص - ة العموم   :اإلعتمادات المفوضة لإلدارة العامة للمحاس
ضها لفائدة اإلدارة  اشرة التي وقع فتحها وتفو بلغت جملة إعتمادات نفقات اإلستثمارات الم

ة واإلستخالص العامة لل ة العموم مبلغ  تعهدا ألف دينارا 843,1محاس تم التعهد منها 
الكاملألف دينارا دفعا تم  977,9و  .د.أ 838,5  .صرفها 
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  :اإلعتمادات المفوضة للمصالـح الخارجّيــة -
ضـها لفائـدة المصـالح  جملة بلغت اشرة التي وقع فتحهـا وتفو إعتمادات نفقات اإلستثمارات الم

ة ما قدره  تـم منهـا التعهـد بــ ألف دينـارا دفعـا  2311,8ألف دينارا تعهدا و 3420,1الخارج
ة دفعا ألف دينارا 2.254,2ألف دينارا وخالص  3.167,7   : وذلك إلنجاز المشارع التال

البنــاءاتالدراســات المتعلقــ*  البنــاءات تــم : ة  لتنفيــذ وخــالص الدراســات المتعلقــة 
ــنة  ض مبلـــغ جملـــي قـــدره  2019خـــالل تصـــرف سـ ـــدا  25,9تفـــو ـــارا تعه ـــف دين أل

  .ألف دينارا دفعا 9,7و
ــة*  م البنــاءات اإلدار مقــر : برنــامج تعهــد وتــرم انة  إلنجــاز أشــغال تهيئــة وصــ

ض إعتمـــادات  ة تـــم تفـــو الد التونســـ األمانـــة العامـــة للمصـــارف والخزنـــة العامـــة للـــ
ـــغ ألــــف دينـــارا تعهــــدا  262,9قـــدرها  مبل ألــــف دينــــارا  256,5تـــم التعهــــد منهـــا 

  . ألف دينارا 73 تم منها صرف مبلغ قدرهألف دينارا دفعا  79,4و
ــة*  ض إعتمــادات قــدرها  :إقتنــاء معــدات إعالم ألــف دينــارا تعهــدا  22,9تــم تفــو

ـــا  ـــة بـــبن عـــروس ودفع ــال الجهو ـــل مـــن أمانـــة المـ ـــدة  ـــة لفائ إلقتنـــاء معـــدات إعالم
 .والمنستير

اضـــات المالّـــة*  انة الق ــى تـــوفير الظـــروف   :تهيئـــة وصـــ ــعي إلـ ــار السـ فـــي إطـ
عــ ــالنظر المالئمــة لســير العمــل داخــل أمانــات المــال الجهوّــة والمصــالح التا ة لهــا، و

ـــم خـــالل  ـــة ت اضـــات المال ـــة الق انة وتهيئ ــا صـــ ـــي تتطلبهـ ــة الت ـــدخالت العاجلـ إلـــى الت
إعتمـــادات دفـــع ألـــف دينـــارا و 2.862,6التعهـــد بإعتمـــادات قـــدرها  2019تصــّرف 

صــها لخــالص  ألــف دينــارا 1.419,3منهــا ألــف دينــارا  2.148,8قـدرها  تــم تخص
  .2018مشارع متواصلة منذ تصرف سنة 
ص جملـة اإلعتمـادات ـة  وقـد تـم تخصـ انة قرا ـة  97المفوضـة لتهيئـة وصـ اضـة مال ق

ـة منهـا  عـة  39وأمانة مال جهو بـر تحـت إشـراف ومتا اضـة شـهدت أشـغال تهيئـة  ق
ة ات لوزارة المال   .اإلدارة العامة للبنا
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ة*  ــذاتي للمراكــز المحاســب ــأمين ال عــة  :منظومــة الت ــام ومتا ــد إح وفــي إطــار مز
ــالنظر إلــى اإلدارة العامــة من ة الراجعــة  افــة المراكــز المحاســب ظومــة التــأمين الــذاتي 

ة واإلستخالص، و  ة العموم في إطـار الحـرص علـى تعزـز المجهـود الوقـائي للمحاس
ـــة فـــي معالجـــة  ــة المطلو ـــد ضـــمان الســـرعة والنجاعـ قظـــة المســـتمرة ولمز ومالزمـــة ال

ـت تتزا حرصـت إدارة الشـؤون  يـد مـن يـوم إلـى آخـر،المستجدات الطارئة التـي مـا انف
ة والتجهيزات والمعدات خالل سنة  م تجهيـز  2019المال علـى إسـتكمال برنـامج تعمـ

ـــة  ـــالح اإلدارة العامــ ــي مــــع مصــ التنســـ ـــك  ــة وذلــ ــ ـــاميرات مراق ــ ة  ــب المراكــــز المحاســـ
ص إعتمـاد ين، وقـد وقـع تخصـ ـة والسـادة أمنـاء المـال الجهـو ات لـوزارة المال ات للبنا

ة  200قدرها  ا 55ألف دينارا لتجهيز قرا زا محاسب   .مر
عة الدوّرة  ة والتجهيزات والمعدات على المتا هذا وقد حرصت مصالح إدارة الشؤون المال
ة أخر  ة ومن ناح ضمن إنهاءها في آجالها القانونّة من ناح ما  إلنجاز هذه المشارع 

اعا بن فتح إعتمادات الدفع ت ة    .اء على نتائج االستشارات المعدة في الغرضالمطال
ين على السهر على حسن إنجاز هذه  ل متواصل حث السادة أمناء المال الجهو ش ما تّم 

 .األشغال حتى تحّق األهداف المرجّوة منها
ة -  :اإلعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهو

ة لسنة  ما قدره  2019بلـغـت جـمـلـة اإلعـتـمادات المـحالة التي وقع رصدها ضمن قانون المال
ألف دينارا   5.347 تم منها صرف مبلغ قدره دفعا. د. أ 7610تعهدا و . د. أ 7.774

ة إنجاز تقدر مثل نس اإلعتمادات المرصودة دفعا% 70,3 بـ أ ما    .مقارنة 
  

  2019احداثات سنة: 
ر /ع  اضة  خ الفتح للعموم الق  تار

قرمدة  1 ة  اضة بلد فر  1 ق 2019ف  
فر  4 قطب استخالص أداءات المؤسسات المتوسطة بتونس 2 2019ف  
ة رأس الجبل 3 اضة بلد فر  4 ق 2019ف  
اجة  4 ع منتوجات اإلختصاصات ب ز استخالص محاصيل ب فر  4 مر 2019ف  
قبلي  5 تب الثاني  ة م اضة المال 2019مارس  1 الق  
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عد بتونس 6 ة عن  ز استخالص الموارد العموم 2019أفرل  1 مر  
ن  7 ة بتطاو اضة التصرف في المؤسسات العموم 2019أفرل  1 ق  
ة  8 ح الش ة  اضة البلد 2019جوان  17 الق  
ة بن عروس  9 2أمانة المال الجهو 2019نوفمبر  1   
اضة بلدّة فرانة 10 2019نوفمبر  1 ق  
اة  11 ة(منزل ح اضة مال   2  )ق

س د   
م لنتائج األداء وتحليلها .2.3   : تقد

لفة بها اإلدارة الع: 1.0.3الهدف األول  ة ضمان توفير الموارد الم ة العموم امة للمحاس
  واإلستخالص
م الهدف   :تقد
ة العمومّـة مثل تحسين  استخالص الّديون العمومّـة المهّمـة األساسـّة لـإلدارة العاّمـة للمحاسـ

ميزانّــة الّســنةخالواالســت ســّة فــي تحقيــ المــداخيل المقــّدرة  نقســم . ص نظــرا لمســاهمتها الرئ و
ة ـة الفورـة والمثقلـة . هذا الهدف إلى ثالث أهداف فرع ائ يخص األّول استخالص الّديون الج

قــه  تشــترك مصــالح األداءاتوالــذ ــة فــي تحق ة العموم أّمــا الهــدف الفرعــي الثــاني . والمحاســ
ـــة التـــي  ـــذلك مـــوارد الجماعـــات المحل ـــة و ائ اســـتخالص الـــديون غيـــر الج والثالـــث، فيتعّلقـــان 
ــة ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ة العموم ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــالح المحاســــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــه مصــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ قــــ ــي تحق ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــدها فــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتص وحـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ .تخــ
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  :نتائج تحقي مؤّشرات الهدف
  :5جدول عدد

لفة بها اإلدارة الع: 1.0.3 الهدف األول  ة ضمان توفير الموارد الم امة للمحاس
ة واإلستخالص   العموم

  
 2019مقارنة نتائج 

2019بتقديرات   2019مقارنة نتائج  
انجازات   2018بسنة 

2019 
تقديرات 

) ت.م.ق(
2019 

 تقديرات
) أ.م.ق(

2019  
انجازات 

2018 
وحدة 
 المؤشر

مؤشرات قيس 
  األداء

 الفارق % الفارق %

6.3% 1821.1 17.54
مليون  24503.3 27080 29082 28901.1 4314 %

  دينار
المؤشر 

نسبة : 1.1.0.3
تطور 

استخالص 
الموارد 
  1الجبائية

الهدف األّول 
1.0.3

   :
ضمان

 
توفير

 
الموارد

 
المكلفة

بها 
 

اإلدارة
 

العامة
 

للمحاسبة
 

العمومية
 

واالستخالص
  

- - - - 17.55% 
18.28% 

10.51
% 15.65% 

نسبة 
  مائوية 

مليون  3439 3639 3927 3465.9 26.9 0.78% 173.1- 4.75%-
  دينار

المؤشر 
نسبة : 2.1.0.3

تطور 
استخالص 

الموارد غير 
نسبة  %27 %5.82 %14.19 %0.78 - - - - الجبائية

  مائوية

42.95% 438.53 64.39
مليون  997.5 1020.97 1459.5 571.7 %

  دينار

المؤشر 
نسبة : 3.1.0.3

تطور 
استخالص 

الديون الجبائية 
 المثقلة

نسبة  8.73% 15% 63% - - - - 
  مائوية 

-1.94% -2.455 12.76
مليون  109.7 126.155 123.7 14 %

  دينار
المؤشر 
نسبة : 4.1.0.3

تطور 
استخالص 

غير الديون 
نسبة  %2.4 15 %12 - - - - الجبائية المثقلة

  مائوية 

0.1% 1.2  11.7%  122.5  1168.9 1167.7 
1046.4 

المبلغ 
بالمليون 

  دينار
المؤشر 

نسبة : 5.1.0.3
تحقيق موارد 

الجماعات 
المحلية مقارنة 

نسبة  %100,51 %100 %100.1       0.1+ %  بالتقديرات
 مائوية 

   
  
  
  

                                                 
  1الموارد الديوانية باحتساب المستخلصة المبالغ الجبائيةنسبة تطّور  
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الهدف س االداء الخاصة    :شر ق
ة لفة بها اإلدارة العامة للمحاس ة واالستخالص ضمان توفير الموارد الم   "العموم

ة ائ ة تطور استخالص الموارد الج  "نس
ائّة  ة تطّور في استخالص الموارد الج تقدر بـ ) فوّرة ومثقلة(تحقي نس

د .م24503.3د مقابل .م 28901.1
، والتي تهدف إلى استخالص 2019
ة انجاز تقدر بـ    . %100.47تحقي الهدف المنشود بنس

ة العمومّة واالستخالص  عود ذلك إلى سعي اإلدارة العاّمة للمحاس الى ضمان تطّور  و
ة ة الدولة للفترة المعن ميزان ساو تطّور المداخيل المبرمجة  فوق أو  ما  ة  ائ   . المداخيل الج

ة ائ  "ص الموارد غير الج
ائّة تقدر بـــ  ة تطّور في استخالص الموارد غير الج تحقي نس

  . 2018د سنة .

27080

3639

28901,1

3465

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

الهدفؤ مقارنة بين تقديرات وٕانجازات م س االداء الخاصة  شر ق
ة لفة بها اإلدارة العامة للمحاس ضمان توفير الموارد الم

  :تحليل الّنتائج
ة: "1.1.0.3 ائ ة تطور استخالص الموارد الج نس

ائّة ،  2019 ة تطّور في استخالص الموارد الج تحقي نس
سنة  28901.1حيث تم استخالص  2018قارنة 

ة األولي لسنة  قانون المال التقديرات المضمنة  2019ومقارنة 
ة انجاز تقدر بـ د  فقد تم  تحقي الهدف المنشود بنس

ة العمومّة واالستخالص  عود ذلك إلى سعي اإلدارة العاّمة للمحاس و
ة ة الدولة للفترة المعن ميزان ساو تطّور المداخيل المبرمجة  فوق أو  ما  ة  ائ المداخيل الج

ة تطور استخال: "2.1.0.3 ةنس ائ ص الموارد غير الج
ائّة تقدر بـــ ، 2019 ة تطّور في استخالص الموارد غير الج تحقي نس

قدر بــ  .م 3439مقارنة بـ د  .م 3465.9مبلغ جملي 

1020,97 126,155 1167,7
3465,9 1459,5 123,7 1168

التقديرات االنجازات

  
  

ــدد    5رسم بياني ع

ة " لفة بها اإلدارة العامة للمحاس ضمان توفير الموارد الم
 

 
 تحليل الّنتائج

  1.1.0.3المؤشر
2019خالل سنة تم 

سنة  م %  17.55 قارنة 
  . 2018سنة 

ة األولي لسنة  قانون المال التقديرات المضمنة  ومقارنة 
د  فقد تم .م 27080

ة العمومّة واالستخالص  عود ذلك إلى سعي اإلدارة العاّمة للمحاس و
ة ة الدولة للفترة المعن ميزان ساو تطّور المداخيل المبرمجة  فوق أو  ما  ة  ائ المداخيل الج

  2.1.0.3المؤشر
2019خالل سنة تم 

قدر بــ  0.78% مبلغ جملي 

1168,9
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ة األولي والتكميلي لسنة  قانون المال التقديرات المضمنة  ، والتي تهدف إلى 2019ومقارنة 
د فانه لم يتم تحقي الهدف المنشود المقدر بـ .م 3927د  ومن ثم .م3639ستخالصا

5.82%.  
ة العمومّة واالستخالص لضمان تطّور المداخيل غير  حيث تسعى اإلدارة العاّمة للمحاس

ة ة الدولة للفترة المعن ميزان ساو تطّور المداخيل المبرمجة  فوق أو  ما  ة  ائ   .الج
 

  ة المثقلة: 3.1.0.3المؤشر ائ ة تطور استخالص الديون الج  نس
  

ة المثقلة تقدر بـ  2019تم خالل سنة  ائ ة تطّور في استخالص الديون الج ، تحقي نس
سنة   63% قدر  2018مقارنة  قد تم بذلك تحقي الهدف و .  د.م 1459.5بـمبلغ جملي 

  .%15المنشود المقدر بـ   
عود ذلك إلى المجهودات ة العمومّة واالستخالص  و المبذولة من قبل اإلدارة العاّمة للمحاس

ائي الذ  العفو الج ة المثقلة لإلجراءات الخاصة  ائ لضمان تطّور استخالص الديون الج
قارب عة  د.م 518.6 ساهم في توفير موارد هامة للدولة ما  ة من جهة والى المتا إضاف

قة لملفات المدينين من جهة أخ   .ر اللص
 
  ة المثقلة: 4.1.0.3المؤشر ائ ة تطور استخالص الديون غير الج   نس

ة المثقلة تقدر بـ 2019تم خالل سنة  ائ ة تطّور في استخالص الديون غير الج ، تحقي نس
سنة   12% قدر بـ  2018مقارنة  ة التطور .م 123.7مبلغ جملي  الرغم من نس د ولكن 

ة تطور بــ  الهامة المسجلة إال انه لم يتم مقارنة   %15تحقي الهدف المنشود المقدر بنس
  .2018سنة 

ة للدولة من ديون مثقلة غير  ائي قد ساهم في توفير موارد إضاف مع العلم أن العفو الج
ة تقدر بـ  ائ   .د.م 22ج

  
  
  



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  95
 

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

ة تح وقد تجاوزت  %100,1، 2019قي موارد الجماعات المحلّة خالل سنة بلغت نس
د  من تقديرات بـ .أ 1168.9حيث تم استخالص.  %100الهدف المنشود المحدد بـبذلك 

  .د .أ 1167.7
األساس إلى جملة من اإلجراءات أهّمها   رجع تسجيل تلك النسب    :و

 
ائي -  .تطبي إجراءات العفو الج
ات استخالص  - ة عبر تنش عمل عة سير استخالصات موارد الجماعات المحل متا

م المثقلة عة الدورة للنتائج المحققة على مستو المعال ة والمتا اد   : الموارد االعت
  ة من ة استخالص الموارد الجماعات المحل ة لدفع عمل التنسي مع مصالح البلد

ات المعترضةحل اخاذ التدابير الالزمة و خالل ات ال   .إلش
  ات استخالص الموارد ة عبر تنش عمل عة الوضع المالي للجماعات المحل متا

ة المثقلة م البلد عة الدورة للنتائج المحققة على مستو المعال ة والمتا اد  .اإلعت
  

ة : 2.0.3الهدف الثاني  ة النفقات العموم   سرعة تأد
م الهدف   :تقد

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

ة  ة العمومّة واالستخالص مهّمة تنفيذ النفقات العموم ما تتولى اإلدارة العاّمة للمحاس
م في المخاطر التوظيف األمثل لهذه النفقات ومسالك تأديتها قصد وتحرص على  التح

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

ة شاملة، ل المشّرع إلى المحاسب العمومي مهّمة رقاب للحّد من  حلقة لتنفيذ النفقة، أو
ها إخالالت تمس من  ة نفقات تشو مصالح الخزنة في صورة تأد مخاطر األضرار 

 .صحتها
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ة ة النفقات العموم   سرعة تأد
 2019نتائج مقارنة 

2019تقديرات ب  
 2019مقارنة نتائج 

2018بسنة   
 الفارق % الفارق %

0 0 
-

5.93
% 

0.28 

بالصرف ومؤيداته من قبل اآلمر بالصرف وبين تاريخ التأشير من قبل المحاسب 
    

 

     :مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشر قيس األداء الخاّص بالهدف 
"

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

 :نتائج تحقي مؤّشرات الهدف
ــدد  ة: 2.0.3الهدف الثاني : 5جدول ع ة النفقات العموم سرعة تأد

  
  

انجازات 
2019 

تقديرات 
2019 

انجازات 
2018 

وحدة 
مؤشرات قيس األداء المؤشر

)1(يوم  4.72 5 5  
1.2 :
معدل آجال تأدية 
  النفقات العمومية

بالصرف ومؤيداته من قبل اآلمر بالصرف وبين تاريخ التأشير من قبل المحاسب اآلجال الفاصلة بين إحالة األمر 
  

ــدد     5رسم بياني ع

أيام 5
أيام 5 

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشر قيس األداء الخاّص بالهدف 
"سرعة تأدية النفقات العمومية "

التقديرات االنجازات

  
 نتائج تحقي مؤّشرات الهدف

  

ــدد  جدول ع

 مؤشرات قيس األداء
 

2.0.3المؤشر
معدل آجال تأدية 
النفقات العمومية

الهدف الثّاني 
2.0.3

 :
سرعة

 
تأدية

 
النفقات

 
العمومية

 

اآلجال الفاصلة بين إحالة األمر ) : 1(
    العمومي

    
  
 

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشر قيس األداء الخاّص بالهدف 
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 تحليل الّنتائج: 
ة:  1.2.0.3المؤشر  ة النفقات العموم  معدل آجال تأد

ة  5تّمت المحافظة على النس ة النفقات العمومّة من قبل المحاسب  معدل آجال تأد ام  أ
التالي فقد تم تحقي الهدف المنشود   2019لسنة    . و

عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات ص اآلجال و   :التي تم اتخاذها قصد تقل
  
 ة ة والبرد الت البن ة للّتحو ر المنظومة اإللكترون   .تطو
 التوثي اإللكتروني لوثائ تأهيل آمر الصرف.  
  ة النفقة ضمن المنظومة ات رفض تأد   .''أدب''تضمين موج

ة في مجال  ة النفقات العموم لفة بتأد ة لمزد تأطير األعوان واإلطارات الم ن فتح دورات تكو
ة، النفقات ذات الصلة  ة خاصة منها الصفقات العموم التأجير، النفقات الشراءات العموم

الخارج ات والسفارات    .الطارئة، نفقات القنصل
  

ة: 3.0.3الهدف الثالث  ات المراكز المحاسب قة حسا   تحسين مطا
  

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

تم ذلك من خالل إعداد حسابّات م بها ة و ة وف اإلجراءات القانون ختلف المراكز المحاسب
ة الجار بها العمل والحرص على  ضمان خلّوها من األخطاء واإلغفاالت التي من  والترتيب

ة التي تتضمنها   .شأنها أن تخّل بجودة المعلومة المحاسب
ما يتنا ة  ة القصو خاصة من حيث استغالل المعلومات المحاسب مثل األهم سب مع والتي 

ة اس ة والس ة اإلدارة والقضائ   . مسالك اتخاذ القرار ومختلف نظم الّرقا
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ة ات المراكز المحاسب قة حسا   تحسين مطا
نتائج مقارنة 

2019 
تقديرات ب

2019 

مقارنة نتائج 
بسنة  2019

انجازات  2018
2019

 الفارق % الفارق %

0 0 - +0.1% 94

التي سجلت تطور في نسبة حسابات المراكز المحاسبية المطابقة 
، مراجعة النسب المنشودة 2019، وفي إطار إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 
   . % 95و %94، %93لتصبح  

قة  تحسين مطا

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

 :نتائج تحقي مؤشرات الهدف
ــدد    : 5جدول ع

ة: 3.0.3الهدف الثالث  ات المراكز المحاسب قة حسا تحسين مطا
انجازات 

2019 
تقديرات 

2019 
انجازات 

2018 
وحدة 
مؤشرات قيس األداء المؤشر

نسبة  94.10 94% 94%
 مائوية

1.3.0.3: 
نسبة حسابات 

المراكز 
المحاسبية 

المطابقة

التي سجلت تطور في نسبة حسابات المراكز المحاسبية المطابقة و ،2017على اثر النتائج المسجلة لسنة 
، وفي إطار إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

لتصبح   % 92و %92، %91البالغة على التوالي  2020و

  :تحليل الّنتائج

94 94

الهدف   س األداء الخاّصة  قة "مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات ق تحسين مطا
ة ات المراكز المحاسب "حسا
التقديرات االنجازات

 نتائج تحقي مؤشرات الهدف
  

الهدف الثالث 
  

  مؤشرات قيس األداء

1.3.0.3المؤشر
نسبة حسابات 

المراكز 
المحاسبية 

 المطابقة
 

الهدف الثالث 
3.0.3

 :
تحسين 

   مطابقة حسابات المراكز المحاسبية
على اثر النتائج المسجلة لسنة   تم) : 1( 

، وفي إطار إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة  2017بعنوان سنة 
 2019و 2018للسنوات 

 
ــدد :5رسم بياني ع  

    
 تحليل الّنتائج

الهدف   س األداء الخاّصة  مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات ق



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  99
 

قة "  : 1.3.0.3المؤشر  ة المطا ات المراكز المحاسب ة حسا  "نس
ات  ة حسا قةبلغت نس ة المطا محققة بذلك  %94.1  2019 سنة خالل المراكز المحاسب

ذلك للنتيجة و   % 94الهدف المنشود المحدد بـ الغة  2017المسجلة خالل سنة تجاوزها  وال
  .%93لـ 

مراجعة النسب المنشودة  وفي هذا اإلطار البد من اإلشارة إلى أنه تم تحيين التقديرات 
، 2019، ضمن المشروع السنو للقدرة على األداء لسنة 2020و 2019و 2018للسنوات 

الغة على التوالي  ح  % 92و %92، %91ال  . % 95و %94، %93لتص
  

عود ذلك إلى جملة من اإلجراءات أهّمها   :و
ة  - ة المحاسب ل واألصل خالل أعمال الّرقا حصر اإلخالالت المسّجلة من حيث الش

ومساندة المحاسبين العموميين لتدارك هذه األخطاء واتخاذ اإلجراءات الّالزمة لتفاد 
 .ارتكابها

عة على مستو أمانات المال - ات التأطير والمتا ة من خالل إصدار  تكثيف عمل الجهو
ة ة االستثنائ ة حول اإلجراءات المحاسب ح  .مذّرات توض

ـة  - ة للّدولـة والجماعـات المحل ة لفائدة أعـوان وٕاطـارات المراكـز المحاسـب ن م دورات تكو تنظ
ة ة في مجال مسك المحاس  .والمؤسسات العموم

    
ع    تتحسين جودة الخدما: 4.0.3الهدف الرا

  
م الهدف   :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
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  تتحسين جودة الخدما
مقارنة نتائج 

بتقديرات  2019
2019 

 2019مقارنة نتائج 
2018سنة   

 الفارق  % الفارق  %

0 0 6.38
% 0.3- 

    

التالي فقد تم  2019دقائ خالل سنة  و
ة تتصرف في  منظومات إعالم ة  اضات المال م تجهيز الق عود ذلك إلى مواصلة تعم و
ال المواطنين  ن األعوان على حسن استق م طوابير االنتظار وتكو ة لتنظ ق قصاصات األس

0
5

لسنة " معدل مدة االنتظار بالقباضات المالية

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  :نتائج تحقي مؤشرات الهدف
  :5ــددجدول ع

ع  تحسين جودة الخدما: 4.0.3الهدف الرا
انجازات 
2019 

تقديرات 
2019 

انجازات 
2018 

وحدة 
س األداء المؤشر مؤشرات ق

قة 4.7 5 5  دق
معــــــدل : 1.4.0.3

اضــــــات  الق مــــــدة االنتظــــــار 

  
  :تحليل الّنتائج
ة:  اضات المال الق   معدل مدة االنتظار 

ة  اضات المال الق دقائ خالل سنة  5لم يتجاوز معدل مدة االنتظار 
  .تحقي الهدف المنشود

ة تتصرف في  منظومات إعالم ة  اضات المال م تجهيز الق عود ذلك إلى مواصلة تعم و
ال المواطنين  ن األعوان على حسن استق م طوابير االنتظار وتكو ة لتنظ ق قصاصات األس

اتهم في أسرع اآلجال ة لطل   .واالستجا
ــدد   5رسم بياني ع

5 5

معدل مدة االنتظار بالقباضات المالية"مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشر 
2019

نتائج تحقي مؤشرات الهدف

س األداء  مؤشرات ق
 

1.4.0.3لمؤشــــــر ا
اضــــــات  الق مــــــدة االنتظــــــار 

ة   المال

الهدف الراع 
4.0.3

 :
تحسين جودة 

الخدمات
   

 تحليل الّنتائج
: 1.4.0.3المؤشر 

ة   اضات المال الق لم يتجاوز معدل مدة االنتظار 
تحقي الهدف المنشود

ة تتصرف في   منظومات إعالم ة  اضات المال م تجهيز الق عود ذلك إلى مواصلة تعم و
ال المواطنين  ن األعوان على حسن استق م طوابير االنتظار وتكو ة لتنظ ق قصاصات األس

اتهم في أسرع اآلجال ة لطل واالستجا
مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشر 

التقديرات
االنجازات
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IV-  ة لتحسين األداء التوجهات   :المستقبل
عض مؤشرات  م المنشودة والنتائج المحققة على مستو  قصد تدارك الفوارق المسّجلة بين الق
س األداء، تّم وضع برنامج لجملة من اإلجراءات والتدابير التي تمّن من تالفي هذه  ق

  .2020خالل سنة   الفوارق وتحسين األداء
لفة ضمان  :1.0.3الهدف األّول  - االدارة العامة  استخالصهاتوفير الموارد الم

ة واالستخالص ة العموم    للمحاس
 ة ائ ة تطور استخالص الموارد الج  :نس

 :الفوارق 
 مة المنشودة  %11: الق
 17.55: النتائج المحققة% 

 ة ائ ة تطور استخالص الموارد غير الج   :نس
 :الفوارق 

 مة المنشودة  %8.5: الق
 0.78: النتائج المحققة%  

 ة ائ ة تطور استخالص الديون المثقلة غير الج  :نس
 :الفوارق 

 مة المنشودة  %15: الق
 63: النتائج المحققة% 

 ة ائ ة تطور استخالص الديون المثقلة الج   :نس
 :الفوارق 

 مة المنشودة  %15: الق
 12: النتائج المحققة% 
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 التوّجهات واإلجراءات لتحسين األداء: 
  عة ـهمواصلة أعمال متا  احترام الروزنامات المبرمة فـي إطـار العفـو المنصـوص عل

ــنة  73الفصـــــل  ـــــة لســـ ـــن قـــــانون المال ـــث  2019مــ ـــة لحــ ـــراءات الالزمــ ــاذ اإلجــ واتخـــ
 .المنخرطين لاللتزام بها

  ــة والــّديون المثقلــة عنــوان االستخالصــات الفور م النتــائج المحققــة  م ورشــات تقيــ تنظــ
ادة التخاذ التد ة االستخالصوالمضمنة بلوحات الق  . ابير الضرورة لتحسين عمل

 عة ة للتنش والمتا  .تكثيف الزارات الميدان
  ــين ــتخالص وعــــدول الخزنــــة والمفوضــ ــــا االســ ــة لخال ــ ن ــــات ودورات تكو م ملتق تنظــــ

ة استخالص الديون العموم لفين   .الم
  ــأطير ـــ ــتمرارة عملهـــــا وت ــ ـــ اسـ ــى تحقيــ ـــعي إلـــ ــتخالص والســ ـــــا االســـ ــــل دور خال تفعيـ

 .ضائهاأع
 ة لإلستخالص تفعيل   .دور اللجان الجهو
  ات التـي ة والعمل على تذليل الّصعو ات المال ا والعقو ة استخالص الخطا دفع عمل

غ ة التبل  .قد تعترض عدول الخزنة أثناء عمل
  ص اضـات الديوانـة وتكليـف وتخصـ م الدعم والمساندة في مهمـة االسـتخالص لق تقد

أع ام  ةعدول الخزنة للق ع الديون الديوان  . مال تت
 

 التقديرات ة مقارنة  ة تحقي موارد الجماعات المحل   :نس
 :الفوارق 
 مة المنشودة    %100: الق
 1 .100: النتائج المحققة % 
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  :التوّجهات واإلجراءات لتحسين األداء

  ـات اسـتخالص ة عبـر تنشـ عمل عة سير استخالصات موارد الجماعات المحل متا
م المثقلـــة  عـــة الدورـــة للنتـــائج المحققـــة علـــى مســـتو المعـــال ـــة والمتا اد المـــوارد االعت

ات  .التنسي مع مصالح البلد
  ـــام الجديـــدة ـــة لألح ح الجوانـــب التقن زـــة بتوضـــ يـــز مســـار الالمر المســـاهمة فـــي تر

الجماعــات  ــاب المتعلــ  ــة فــي ال ة العموم ــة المحاســ مشــروع قــانون مجل المضــمنة 
ـالتغييرات المنتظـرة حـول التصـرف المـالي و المحاسـبي المح مـا يتعلـ  ة وخاصة ف ل

ة   . للجماعات المحل
  ــــة ــبي الجماعــــات المحل ين ومحاســ ــو ــــة  لفائــــدة أمنــــاء المــــال الجهــ ن ــام تكو ــ م أ تنظــــ

أدوارهم الجديدة ما يتعل  ة خاصة ف مضمون مجلة الجماعات المحل  .للتعرف 
 

ة: 2.0.3الهدف الثاني  - ة النفقات العموم   سرعة تأد
 ة لد المحاسبين العموميين ة النفقات العموم   :معدل آجال تأد

 :الفوارق 
 مة المنشودة ام 5: الق  أ
 ام 5: النتائج المحققة  أ
 التوّجهات واإلجراءات لتحسين األداء: 
 ن من ل االلكتروني التي تم ات  الّتحو ر عمل  :مواصلة أعمال تطو

o  الت البردّة تحسين وسائل عة عملّات الّرفض للّتحو  RAP-RV"متا
o الت ص أجال الّتحو  .تقل

  ة النفقات لفة بتأد ة لمزد تأطير األعوان واإلطارات الم ن فتح دورات تكو
ة ة في مجال الشراءات العموم  .العموم

 ات للتوثي اإللكتروني لوثائ تأهيل آمر الصرف  .إنشاء قاعدة معط
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  ات  عن طر البرد اإللكترونيالر اآللي ز المحاسبي للقنصل مع المر
الخارج وذلك بهدف التقلو  رات الرفض و السفارات  ة ص في أجال إرسال مذ اإلجا

رات الرفض من قبل المحاسبين  .على مذ
  ات الرفض ضمن ة لتضمين موج ة لوزارة المال ز اإلعالم التنسي مع مر

 .''أدب''المنظومة 
  ةاستكمال ة المحاسب ة الداخل ة الرقا  .وتجرة مرجع

 
ة :3.0.3الهدف الّثالث  - ات المراكز المحاسب قة حسا  تحسين مطا

قة ة المطا ات المراكز المحاسب ة حسا  :نس
  الفوارق:  
 
 مة المنشودة  95%: الق
 94%: النتائج المحققة 
 التوّجهات واإلجراءات لتحسين األداء: 
 ــة لفائــدة ن م دورات تكو ة للّدولــة والجماعــات  تنظــ أعــوان وٕاطــارات المراكــز المحاســب

ة ة في مجال مسك المحاس ة والمؤسسات العموم  .المحل
  االنطالق في إعدادBilan d’ouverture. 
 الخزنة  .العامة استكمال النظام المحاسبي 
ع  -  تحسين جودة الخدمات :4.0.3الهدف الرا

ة اضات المال الق  :معدل مدة االنتظار 
  الفوارق:  
 
 مة المنشودة  دقائ 5: الق
 دقائ 5: النتائج المحققة 
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 التوّجهات واإلجراءات لتحسين األداء: 

  اضات ال على جملة الق ة لالستق ة الخصوص مواصلة العمل على تطبي المرجع
ة   .المال

  ات التصرف في منظومة الجودة ة واألعوان حول تقن اض المال ن ق عة (تكو متا
ة للجودة المؤشرات، م في المنظومة الوثائق ات اإلصغاء، التح عة آل يز ومتا   ، )…تر

  قة م التطب ة ومواصلة تعم موزعات قصاصات األولو ة  اضات المال مواصلة تجهيز الق
ة اضات المال اقي الق  .الخاصة الحتساب المؤشر على 

 اضات الم ة وتهيئة مقرات الق ة لتستجيب لمقومات تجديد التجهيزات والمعدات اإلعالم ال
ال الحسن للمواطنين وتوفير ظروف عمل حسنة،   االستق

 ة جديدة قصد تقرب الخدمات من المواطنين  .إحداث مراكز محاسب
  

ات الدفع اإللكتروني مطرف ة المجهزة  اضات المال  :عدد الق
 :الفوارق 
 مة المنشودة ة  104: الق ة إضاف اضة مال  ق
 ة مجهزة  104: النتائج المحققة اضة مال  ق

  :التوّجهات واإلجراءات لتحسين األداء
  ـــز ــة ومراكــ ـــ ــــات مال اضـ ــــن ق ة مـ ــب ــــز المحاســـ ـــاقي المراكـ ــ ـــز  ــى تجهيــ ــــلة العمـــــل علـــ مواصـ

ص  ــاهم فــــي تقلــــ ســ ـــدفع االلكترونــــي ممــــا س ــــات الـ مطرف ــتخالص مــــواد االختصــــاص  اســ
التـالي  المراكز و ص السيولة المتداولة نقدا  مـا ستسـاهم مـن . عنهـاالمخـاطر المنجـرة تقلـ

ــع  ـة مـن خــالل تـوفير الوسـائل الحديثـة بجم ـات المال العمل ــاألداء  ـام المطـالبين  تسـهيل ق
ة  .مراكزنا المحاسب

 ات الدفع ة واألعوان  حول استعمال مطرف اض المال ن وتأطير ق  .تكو
 ات ال عة مد نجاح التجرة وتجاوز اإلش .متا
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  نجزةالماألنشطة المبرمجة و  تماداتاالع
  

  انجازات
2019  

  
  تقديرات
2019  

األهداف / األهداف   المؤشرات
  الفرعيّة

  ال يمكن تقدير مبالغ االعتمادات

 2019 لسنة األنشطة المبرمجة
 

  م النتـــائج م ورشـــات تقيـــ ـــة والـــّديون المثقلـــة تنظـــ عنـــوان االستخالصـــات الفور المحققـــة 
ادة الوالمضمنة بلوحات  ة االستخالص تحسينتخاذ التدابير الضرورة لالق  . عمل

 عة ة للتنش والمتا  تكثيف الزارات الميدان
  م عمل عدول الخزنة واقتراح  البرنامج المناسب تقي
 ـــة بخصـــوص ال ـــة والشـــؤون العقار  مبرمـــةالجـــدوالت التنســـي مـــع مصـــالح أمـــالك الدول

ــتغال عنـــوان اسـ ـــة  ـــديون المثقل ــتخالص ال ــوان السـ عنـ ـــة  ـــة وخاصـــة المثقل ل أمـــالك الدول
، إجـراء مقارـة  ة، إعالمنا بإجراءات إسقا الح ة الفالح راء األراضي الدول معينات 

ة واتخاذ ما يتعّين عند الضرورة الغ المستوج  .بين الم
  ــ اســتكمال إدراج معرفــات المســتغلين لألراضــي ــة عــن طر تحيــين المنظومــة اإلعالم

ة الفالح  .ةالدول
  ات التـي ـة والعمـل علـى تـذليل الّصـعو ـات المال ـا والعقو ة اسـتخالص الخطا دفع عمل

غ ة التبل  .قد تعترض عدول الخزنة أثناء عمل
  اضــات ق ــا االسـتخالص  م الـدعم والمســاندة فـي مهمــة االسـتخالص ألعضـاء خال تقـد

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

اعتماد وسائل الدفع االلكتروني   : بتعصير منظومة الدفع 
ةتعصير - المراكز المحاسب ات تداول األموال   ، آل
نةتعصير  - حساب الخز ل األموال  ات تنز عة عمل ات متا ز  آل  البنك المر

عدوتعصير -       ل واقتطاع األموال عن  ات تحو  .آل

   

: 1.1.0.3المؤشر 
ة تحقيـــــــــــ  نســـــــــــ
ـــــــة  ائ المـــــــوارد الج

التقديرات    مقارنة 
  
  

 :1.0.3الهدف األّول 
 الموارد توفير ضمان

لفة  اإلدارة بها الم
ة العامة  للمحاس

ة  العموم
  واالستخالص
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  نجزةالماألنشطة المبرمجة و  تماداتاالع
  

  انجازات
2019  

  
  تقديرات
2019  

األهداف / األهداف   المؤشرات
  الفرعيّة

  ع ةمواصلة دراسة المشار  :التال
ة - طاقات البن ال عد  ا المرورة عن   .خالص الخطا
ات الدفع االلكتروني  - مطرف  . TPE)(الخالص 
ـاألداء عـن طرـ منظومـة التصـرح  - الغ المودعة من طـرف المطـالبين  عـن تنزل الم

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

   
ـائي الـذ  2019نجزة  خالل سنة األنشطة الم ة إلنجـاح العفـو الج ة العموم اإلجراءات التي قامت بها اإلدارة العامة للمحاس

  :شمل الديون الراجعة للدولة
  ح اإلجراءات الخاصة ائي العفوتوض   .لمختلف المحاسبين العموميين الج

 
  ام ة  على مستو الجهاتالق ن ائي  بدورات تكو م إجراءات العفو الج لتقد

ات المعترضة من قبل المحاسبين العموميين ال ة على مختلف اإلش  .واإلجا
 تحيين منظومة رفي . 
 س برنامج تفعيل ائي  بإجراءات االنتفاع حول التحس الغات(العفو الج  ال

ذلك واإلعالنات غ و ة برسائل األداء المطالبين مختلف تبل س  حثهم قصد تحس
 ).اإلجراءات هذه في االنخرا على

ــة فــي أحســن اآلجــال وترشــيد التصــرف فــي  - الحــرص علــى تعبئــة مــوارد الميزان
اعتماد وسائل الدفع االلكتروني   : السيولة بتعصير منظومة الدفع 
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  نجزةالماألنشطة المبرمجة و  تماداتاالع
  

  انجازات
2019  

  
  تقديرات
2019  

األهداف / األهداف   المؤشرات
  الفرعيّة

  يز منظومة الدفع   .اآللي الرادار لمخالفات االلكترونيتر
  ة لمختلف اضات المال الق ات الدفع االلكتروني  يز منظومة الدفع عبر مطرف تر

م واألداءات  .المعال
  ، عدتم في هذا الغرض ة عن  ز استخالص الموارد العموم  1(  إحداث مر

 ).2019أفرل 
 ات الخاضعة الست ع مجال الشر عد وتوس قطب  إحداث خالص اآلداءات عن 

فر  4( استخالص أداءات المؤسسات المتوسطة عنى بهذه ) 2019ف
ات المتوسطة  .الشر

 
  2019 لسنة األنشطة المبرمجة

  ـة ة ووضع منهج م مهام تثقيل واستخالص الّديون الراجعة للجماعات المحل إعادة تنظ
زة م الّالمر  . في االستخالص لتدع

ة ات حول النظام الجديد للجماعات المحل ة وملتق ن م دورات تكو   .تنظ
   2019نجزة  خالل سنة األنشطة الم

  ح  2019 جوان 14تارخ ب 8المساهمة في إعداد المنشور المشترك  عدد حول توض
ائي على المطالبين بخالص األداء البلد  أهم اإلجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الج

ه سير اإلنخرا ف  .وت
  عنوان المعلوم على األداء  ائي على المطالبين  ح إجراءات تخفيف العبء الج توض

اض مات عمل في الغرض لفائدة السادة الق ة بإصدار تعل   .العقارات المبن
  ة ف ائي و  ة لإلنخرا في العفو الج ق ات التطب ال ة حول اإلش م ات إقل ملتق ام  الق

100.51% %100 
: 2.1.0.3المؤشر 

ة تحقيــ مــوارد  نســ
ـــة  الجماعـــات المحل

التقديرات   مقارنة 
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  نجزةالماألنشطة المبرمجة و  تماداتاالع
  

  انجازات
2019  

  
  تقديرات
2019  

األهداف / األهداف   المؤشرات
  الفرعيّة

ة، في تنش دورات  زة بوزارة الداخل ن ودعم الالمر ز التكو التنسي مع مر ها  تدار
ة لفائدة أعوان وإ  ن ات المنتخبين التكو ة ورؤساء البلد طارات الجماعات المحل

ات   البلد ة    . ومساعديهم ورؤساء اللجان المال
ز - يز مسار الالمر   : بــــــــ ةالمساهمة في أشغال تر
  ة و توزع س توزع المال المشترك للجماعات المحل إعداد تصور لمراجعة مقاي

ة من صندوق التعاون بين  ةالموارد المتأت   .الجماعات المحل
  مضمون مجلة ة للتعرف  ام عمل على مستو أمانات المال الجهو م أ تنظ

ة  .الجماعات المحل
  زة ة حول تفعيل دور الالمر ن  .برمجة دورات تكو
  ال لدور ة تفع اضات بلد ات في مجال االستخالص ببرنامج إحداث لق مساندة البلد

زة وقد تم خالل سنة  ة في جهات مختلفة 4تح ف 2019الالمر اضات بلد قرمدة : ق
ة وفرانة ح   .و رأس الجبل والش

الغ االعتمادات ن تقدير م م   ال 

  
  2019لسنة  األنشطة المبرمجة

  ل ات  الّتحو ر عمل ن منمواصلة أعمال تطو  :االلكتروني التي تم
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
  2019نجزة  خالل سنة األنشطة الم

  ر ةتطو ة والبرد الت البن ة للّتحو   .المنظومة اإللكترون
 التوثي اإللكتروني لوثائ تأهيل آمر الصرف.  

  أيام 5  يوم 4.72
: 1.2.0.3المؤشــــر

ـــة  ـــدل آجـــال تأد مع
ة  النفقات العموم

  

 ثانيالهدف ال
ة سرعة :2.0.3  تأد

ة النفقات   العموم
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  نجزةالماألنشطة المبرمجة و  تماداتاالع
  

  انجازات
2019  

  
  تقديرات
2019  

األهداف / األهداف   المؤشرات
  الفرعيّة

  ة النفقة ضمن المنظومة ات رفض تأد   .''أدب''تضمين موج
  ة ة النفقات العموم لفة بتأد ة لمزد تأطير األعوان واإلطارات الم ن فتح دورات تكو

ة، النفقات ذات الصلة  ة خاصة منها الصفقات العموم في مجال الشراءات العموم
الخارجالتأجير ات والسفارات   .، النفقات الطارئة، نفقات القنصل

 
  

الغ االعتمادات ن تقدير م م   ال 

  2019لسنة  األنشطة المبرمجة
  ـــة لفائـــدة ن م دورات تكو ة للّدولـــة والجماعــــات تنظـــ أعـــوان وٕاطــــارات المراكـــز المحاســـب

ة ة في مجال مسك المحاس ة والمؤسسات العموم  .المحل
  االنطالق في جرد أصول الدولة. 
  ة ة العموم  .مواصلة أعمال مراجعة مجلة المحاس
 إتمام إعداد المخط المحاسبي للدولة. 
  االنطالق في إعدادbilan d’ouverture. 
 الخزنةاستكمال ا  .العامة لنظام المحاسبي 

 
 2019نجزة  خالل سنة األنشطة الم

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

   ح يتعلـــ بإعـــداد مشـــروع قـــانون ـــةوٕاتمـــام تنقـــ ة العموم إحالتـــه علـــى  و مجلـــة المحاســـ
ــعب بتــــارخ  ـــدد  2019مــــا  22أنظــــار مجلــــس نــــواب الشــ ــت عـ فــــي  2019/43تحــ

ه ونشره  .انتظار المصادقة عل

94.1%  %91  
: 1.3.0.3المؤشر 

ات  ة حسا نس
ة  المراكز المحاسب

قة   المطا

لـــــــــــــث االهـــــــــــــدف الثّ 
تحســـــــــــــــــين : 3.0.3

قــــــــــة ات  مطا حســــــــــا
ة   المراكز المحاسب
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  نجزةالماألنشطة المبرمجة و  تماداتاالع
  

  انجازات
2019  

  
  تقديرات
2019  

األهداف / األهداف   المؤشرات
  الفرعيّة

 ة العامة للدولةوٕاصدار قرار ال إعداد المخط المحاسبي للدولة م المحاس  .متعل بتنظ

-  

 2019لسنة  األنشطة المبرمجة
 

  اضــات  علــىمواصــلة العمــل ال علــى جملــة الق ة لالســتق ــة الخصوصــ تطبيــ المرجع
ة   المال

  ـــات التصـــرف فـــي منظومـــة الجـــودة ـــة واألعـــوان حـــول تقن ـــاض المال ن ق عـــة (تكـــو متا
عة  يز ومتا ة للجودةالمؤشرات، تر م في المنظومة الوثائق ات اإلصغاء، التح  ، )…آل

  ال الحسـن للمـواطنين ـة لتسـتجيب لمقومـات االسـتق اضـات المال أعمال تهيئة مقرات الق
 وتوفير ظروف عمل حسنة، 

  ر طرق الدفع االلكتروني  .مواصلة تطو
  

  2019نجزة  خالل سنة األنشطة الم
  

  ة سنة اضات المال ة رضاء تقّدر بــ،  2019تحصلت الق وذلك   %81,9على نس
تب الدراسات  ه م  48شمل  SIGMA CONSEILمن خالل سبر آراء قام 
امل تراب الجمهورة، ة موزعة على  اضة مال  ق

  في إطار التعاون معUSAID   في برنامج FIRST   مجموعة من ام  تم الق
قارب  ال لعدد هام من األعوان واإلطارات ما  ات االستق ة حول تقن ن الدورات التكو

  .إطار  1985

  دقائق 5  دق   4.7
: 1.4.0.3المؤشر 

مدة االنتظار  معدل
ة اضات المال   الق

ع  : 4.0.3الهدف الرا
تحسين جودة 

  الخدمات
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  نجزةالماألنشطة المبرمجة و  تماداتاالع
  

  انجازات
2019  

  
  تقديرات
2019  

األهداف / األهداف   المؤشرات
  الفرعيّة
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ة الدولة برئاسة  تم تكليف السيد زهير عطاء هللا س الهيئة العامة للتصرف في ميزان رئ
ة منذ سنة    .2014برنامج مصالح الميزان

I- م العام ل  برنامج لالتقد
لة البرنـــــامج  ه

ة اكل التال ة اله  :ضم برنامج مصالح الميزان
   

  
ة البرنـــــامج     إستراتج

ة مصالح "برنامج ضطلع اسات وضع في أساسي بدور" الميزان ة الس الد االقتصاد ة لل  والمال
ة تقديرات وض عة على والسهر الدولة ميزان تم .تنفيذها متا ة إطار قانون  في ذلك و  المال

االستناد ة مخططات إلى و  .المد برمجة متوسطة أساس وعلى االقتصاد والميزان التنم
ل برنامج في 2013 سنة منذ تونس انخرطت يز في المنظومة إلصالح المد طو  اتجاه تر

ة جديدة ثقافة ة على مبن ة نف في والمساءلة األداء وتحسين المردود   . الشفاف
فر  13مؤرخ في  15مقتضى القانون عدد و   القانون  مشروعتمت المصادقة على  ,2019ف

ة األساسي اد للميزان رس الم ات العامة الذ  ة في الحديث للتصرف الجديدة واآلل  ميزان
   .الدولة

اره اعت ة، دستور مثل و ة العموم رنامج خطة تنفيذ في االنطالق تم فقد المال  إلعداد عمل و
ه ما ل امه يتطل ب وثائ من الجديدة تطبي أح  وغيرها معلوماتي ونظام تصرف وقواعد وتبو

  . من اإلجراءات
ةارتكزت  ،وعلى هذا األساس ة برنامج مصالح الميزان ة إستراتيج   :على المحاور التال

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

الهيئة العامة 
للتصرف في 
 ميزانية الدولة

اإلدارة العامة 
للموارد 

 والتوازنات
اإلدارة العامة 

للتأجير 
 العمومي

وحدة التصرف 
في الميزانية 
 حسب األهداف

اإلدارة العامة 
للشراكة بين 
القطاع العام 

 والقطاع الخاص

اإلدارة العامة 
للتدقيق 
ومتابعة 
المشاريع 
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ة التوازنات تحديد خالل من خاصة الدولة موارد تعبئة العمل على - وجدول  المال
ات ة العمل فها بهدف النفقات وترشيد للدولة المال ة مسار لدعم توظ ة  التنم الجهو
ل مة ذات المشارع وتمو  .الجهات المضافة الق

ة مزد تكرس - ات ل بنشر الشفاف انات المعط ة المتعلقة والب ن من مما الميزان  م
م ة األموال توظيف حسن تقي النتائج المرسومة األهداف لتحقي العموم  ومقارنتها 

ا المحققة   .فعل
 :في البرنامج أهداف تتمثل
  ر: 1الهدف عدد ة الدولة، تقديرات جودة تطو   ميزان
  ام تطبي: 2الهدف عدد ات أح ة األساسي القانون  مقتض  ،الجديد للميزان
  ة تحسين: 3الهدف عدد ات ونشر توفير في الشفاف  .المعط

 
II-  ة ال داءاأل نتائج   :2019برنامج لسنة وتنفيذ ميزان

ة البرنامج .1.2    :تنفيذ ميزان
ةعنوان   2019بلغت جملة االعتمادات المنجزة في سنة  ما  برنامج مصالح الميزان

ة إنجاز قدرها  أ د 7.429مقابل اعتمادات مرسمة بلغت  أد 8.124قدره  أ بنس
  ). 1جدول عدد (  109.4%
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  :3جدول عدد 

  مقارنة بالتقديرات 2019تنفيذ ميزانية برنامج مصالح الميزانية لسنة 
   )إعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة

  ألف دينار:  الوحدة
 2019تقديرات  بيــــــــــــان النفقات

 ق م
    

 تقديرات
 ق م ت 2019

-1   

 2019إنجازات 
-2     

 اإلنجازات
 مقارنة بالتّقديرات

 المبلغ
ق %  نسبة اإلنجاز  )1(-)2(

 م
 %107,3 530 805 7 275 7 275 7 نفقات تصرف
 %105,4 357 997 6 640 6 640 6 تأجير عمومي

 %119,8 126 761 635 635 وسائل المصالح
   47 47 0 0 تدخل عمومي
 %207,1 165 319 154 154 نفقات تنمية

 %207,1 165 319 154 154 استثمارات مباشرة
على الموارد العامة 

 %207,1 165 319 154 154 للميزانية
على القروض 

   0 0 0 0 الخارجية
   0 0 0 0 تمويل عمومي

على الموارد العامة 
   0 0 0 0 للميزانية

على القروض 
   0 0 0 0 الخارجية

   0 0 0 0 صناديق خزينة
 %109,4 695 124 8 429 7 429 7 :العامالمجموع 
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االعتمادات %  107.3 مقارنة 

التقديرات   % 100العمومي مقارنة 
ة  ة واالستخالص لفائدة أعوان وزارة المال منحة المراق

ة تطورها ة ونس ائ ة للموارد الج ع  ،والتي يتم احتسابها على أساس االنجازات الفعل والترف
إذ تجاوزت االنجازات %. 

ــ ة واالستخالص و ة لمنحة المراق ة للمساهمات % 11النس النس

ة استهالك اعتمادات وسائل المصالح  من جملة % 119.8بلغت نس
ة التكميلي قانون المال وتتمثل هذه الزادة . أ د مقارنة 

ة وشراء اللوازم  اتب والمطبوعات الرسم لوازم الم

في المقابل تم خالل . العمومي
ة لفائدة أعوان الدولة  ة ظرف عنوان منحة تكميل أ د 

استثمارات 
مباشرة

التمويل 
العمومي

0

154

0

154

0

2019مقارنة بين تقديرات وانجازات نفقات برنامج مصالح الميزانية لسنة 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  
  5رسم بياني عدد 

ة االنجاز  ة التصرف،  بلغت نس ة لميزان 107.3النس

ة انجاز نفقات التأجير التقديرات  تجاوزت نس العمومي مقارنة 
األساس إلى الزادة في  عود ذلك  ة و ة واالستخالص لفائدة أعوان وزارة المال منحة المراق

ة تطورها ة ونس ائ ة للموارد الج والتي يتم احتسابها على أساس االنجازات الفعل
%. 2الذ تم إقراره في المساهمات المحمولة على المشغل بــ

ــ%  ة واالستخالص و ة لمنحة المراق النس
  . المحمولة على المشغل

ة استهالك اعتمادات وسائل المصالح  بلغت نس
فارق قدره  ة التكميلي 126التقديرات أ  قانون المال أ د مقارنة 

ة تتعل بــ ة وشراء اللوازم : خاصة في نفقات إضاف اتب والمطبوعات الرسم لوازم الم
الخارج ة ومصارف النقل    .والمعدات اإلعالم

م اعتمادات ضمن قسم التدخل العمومي لم يتم ترس
ة لفائدة أعوان الدولة  47السنة اسناد اعتماد إضافي قدره  ة ظرف عنوان منحة تكميل أ د 

0
2000
4000
6000
8000

استثمارات تدخل عموميوسائل المصالح تاجير عمومي
مباشرة

6 
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0154

6 
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0

مقارنة بين تقديرات وانجازات نفقات برنامج مصالح الميزانية لسنة 
)دفع(التوزيع حسب طبيعة النفقة 

2019انجازات  2019ق م  2019ق م ت    
ة االنجاز  - ة التصرف،  بلغت نس ة لميزان النس

  .المرسمة
ة انجاز نفقات التأجير :التأجير العمومي تجاوزت نس

األساس إلى الزادة في  عود ذلك  و
ة تطورها ة ونس ائ ة للموارد الج والتي يتم احتسابها على أساس االنجازات الفعل

الذ تم إقراره في المساهمات المحمولة على المشغل بــ
% 14التقديرات بــ 

المحمولة على المشغل
ة استهالك اعتمادات وسائل المصالح : وسائل المصالح بلغت نس

فارق قدره  التقديرات أ 
ة تتعل بــ خاصة في نفقات إضاف

الخارج ة ومصارف النقل  والمعدات اإلعالم
م اعتمادات ضمن قسم التدخل :التدخل العمومي لم يتم ترس

السنة اسناد اعتماد إضافي قدره 

2000
4000
6000
8000

مقارنة بين تقديرات وانجازات نفقات برنامج مصالح الميزانية لسنة 
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غة اإلدارة  ة ذات الص اس المالي للزادة في (والمؤسسات العموم األعوان  أجوراالنع
سمبر  فر  2018عنوان شهر د   ). 2019وشهر جانفي وف

ة  - ةالنس ة التنم م البناءات  ،لميزان  اإلدارةوالمتعلقة أساسا ببرنامجي تعهد وترم
ةو  ة االنجاز  ،اقتناء معدات إعالم االعتمادات المرسمة%  179.2بلغت نس  .مقارنة 

عود ذلك إلى ة لصفقة اقتناء المعدات  و الفارق االيجابي بين تقديرات اإلدارة  والكلفة الفعل
ة من جهة  م مقر الوزارة االعالم ة خالل السنة لمشروع تهيئة وترم رمجة أشغال إضاف و

ة  زة للتصرف في الميزان الوحدة المر ة والمبنى الفرعي الخاص  القص سي  المبنى الرئ
  .حسب األهداف

م لنتائج . 2.3   األداء وتحليلهاتقد
  أهم االصالحـــات -

لة  ة الدولةتتمثل أهم اإلصالحات في استكمال اله   :الجديدة التي ستبنى عليها ميزان
ب البرامجي للمهمات - ا على التبو  ،االعتماد وجو
س األداء - قها عبر مؤشرات ق س درجة تحق  ض األهداف وق
اتي ومحاسبي  - ب ميزان ب الجديد للنفقات وهو تبو مواصلة العمل على إعداد التبو

ة للنفقة عة االقتصاد  .حسب الطب
ة تقديرات جودة على تحسينمواصلة العمل  - ه لما الدولة ميزان ة من تس  الغة أهم

ات والموارد لض ان ة اإلم ن والتي المتاحة المال  مستو  لتحديد تعبئتها م
ة وتنفيذ اإلنفاق استها االقتصاد ة س ة قانون  إطار في واالجتماع  والميزان المال

ةالتوازنات  سالمة على االقتصاد وحفاظا مومة للدولة المال ة ود  .الميزان
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ة في نشر  - س األداء المتعلقة بتحسين الشفاف عة وتحليل نتائج مؤشرات ق متا
ات ات المتعلقة المعط ة تنفيذ مستو  على المسجلة النتائج واإلحصائ  من الميزان

 .العمومي في الدين وتصرف ونفقات موارد
ةاألهـــداف    اإلستراتيج

ة الدولة: 1.0.4الهدف  ر جودة تقديرات ميزان    :تطو
م الهدف م إطار في الهدف هذا يتنزل :تقد ة توازنات في التح ة المال  وضمان العموم

مومة ة د مناس ة  ة قوانين مشارع إعداد الميزان ة المال ة األصل  المعايير واإللتزام والتكميل
ة    .التقديرات ودقة حول جودة الدول

  
  5جدول عدد 

ة: 1.0.4الهدف  ر جودة تقديرات الميزان   تطو
ة األصلي بتقديرات مقارنة االنجازات (    )قانون المال

 2019انجازات 
 مقارنة بالتقديرات

مقارنة بين 
  2019و 2018

  إنجازات
2019  
 

  تقديرات
2019  
 

إنجازات 
 وحدة  2018

 المؤشر
 مؤشرات

 قيس األداء

الهدف 
1.4 

 :
تطوير جودة تقديرات 

ميزانية 
الدولة

أ /د ب-ج=م %ب/م  
% 

ج=د
 أ  ب ج أ-

26% 1.3 51% 2.1 6.3 5  4.2 % 

: 1.1.0.4المؤشر
نسبة الفارق بين 

التقديرات 
واالنجازات في 
 الموارد الجبائية

5300-
%  (*) 

5.3 93 %  2.5  5.2  0.10- 2.7  
  % 

: 2.1.0.4المؤشر 
نسبة الفارق بين 

التقديرات 
بالنسبة واالنجازات 

 االستثماراتلنفقات 
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   الميزانية
  ) المالية التكميلي

 2019انجازات 
 مقارنة بالتقديرات

مقارنة بين 
  2019و 2018

أ /د ب-ج=م %ب/م
% 

ج

88-% 4.4- 500
%  

3700-
%  (*) 

3.7 14- 
%    

يعطينا ناتج سلبي كنسبة مأوية وهو غير 

  

 1-4مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 

التقديرات
ق م األصلي/االنجازات

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  5 جدول عدد
الميزانيةتطوير جودة تقديرات :  1.0.4الهدف 

المالية التكميلي قانون مقارنة االنجازات بتقديرات (
مقارنة بين 

2018
  إنجازات
2019  
 

  تقديرات
2019  
 

إنجازات 
 وحدة  2018

 المؤشر
 مؤشرات

ج=د قيس األداء
 أ  ب ج أ-

0.5 0.6 5  0.1 % 

1.1 :
نسبة الفارق بين 

التقديرات 
واالنجازات في 
 الموارد الجبائية

0.6-  3.6  0.10- 4.2  
  % 

2.1 :
نسبة الفارق بين 

التقديرات 
بالنسبة 
 لنفقات االستثمارات

يعطينا ناتج سلبي كنسبة مأوية وهو غير  -0.10سلبي  مؤشرل وجود د قاعدة احتساب نسبة االنجاز في ظ
  .%100وعليه يمكن القول أن نسبة إنجاز المؤشر تجاوزت 

  
 

  5رسم بياني عدد 

  
2المؤشر1المؤشر

6,3
5,2

5

-0,1

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 
تطوير جودة تقديرات ميزانية الدولة

مؤشرات
قيس األداء

الهدف 
1.4 

 :
تطوير جودة تقديرات 

ميزانية الدولة
  

1.1.0.4المؤشر
نسبة الفارق بين 

التقديرات 
واالنجازات في 
الموارد الجبائية

2.1.0.4المؤشر 
نسبة الفارق بين 

التقديرات 
بالنسبة واالنجازات 

لنفقات االستثمارات
د قاعدة احتساب نسبة االنجاز في ظاعتما(*) 

وعليه يمكن القول أن نسبة إنجاز المؤشر تجاوزت . منطقي
  

  
  
  

-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 
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التقديرات لسنة  قها مقارنة    :2019تحليل وتفسير النتائج التي تم تحق
ة: 1.1.0.4 المؤشر ائ    الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الج

ة األصلي  قانون المال ة  ائ تم تقدير مؤشر الفـارق بين التقديرات واالنجـازات فـي الموارد الج
ة  %5حدود في ) البرنامج السنو لألداء( مقارنة  %6.3في حين بلغ المؤشر المنجز نس

ة تطور  ة األصلي مما يؤد الى نس    .%26المؤشر بـــ بتقديرات الموارد في قانون المال
ة األصلي بـ 2019وتتميز سنة  ة تتجاوز تقديرات قانون المال ائ م د  1821بتعبئة موارد ج

األساس ل  %6.7أو  عود ذلك  ةمن التقديرات و   :لعوامل التال
ة و مجهود اس - ا  االستخالص،تخالص استثنائي لمصالح الج
حوالي - ة  ن من تعبئة موارد إضاف ائي م  .م د 400اعتماد عفو ج

الرغم من  :وذلك 
التقديرات   - دوالر مقدرة  75دوالر مقابل  64(تراجع سعر برميل النف الخام مقارنة 
ا  ،)أول
ة نمو اقتصاد دون  - مقدرة  %3األسعار القارة مقابل  %1(التقديرات تحقي نس
ا  ).أول

ة انجاز المؤشر بلغت  ة التكميلي فان نس ذلك و  %100الرجوع لتقديرات قانون المال
ات ح حيث تتوفر أكثر معط ة التكميلي  ول العالقة أساسا بتارخ إعداد قانون المال

ة المعتمدة وخاصة النمو و  ات األساس   . نفأسعار الالفرض
  

ة : 2.1.0.4المؤشر  ة لنفقات االستثماراتالفارق بين التقديرات و نس النس    االنجازات 
التقديرات أ % 99.90تم تقدير  ة لنفقات االستثمار مقارنة  النس ة انجاز  فارق نس

ة %  -0.10سلبي قدره   ة األصلي مقارنة % 105.2في حين تم تحقي نس قانون المال
ة  %5.2فارق إيجابي قدره أ  التكميلي ة التكميليمقارنة % 103.6ونس  قانون المال

ة تحقي المؤشر  %3.6فارق إيجابي قدره أ    %. 100لتتجاوز بذلك نس
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فض أغلب ا  ام تدرج عد الق ة خاصة  استعادة نس انجاز المشارع التنمو فسر ذلك   و
قة ة سا وقد تجلى ذلك خاصة . وانين مال

ة ة والداخل ة الكبر على غرار التجهيز والصحة والفالحة والتر . للقطاعات الحيو

  تطبيق مقتضيات أحكام القانون األساسي للميزانية الجديد
 . أحكام القانون األساسي للميزانية الجديد

ة الجديد ام القانون األساسي للميزان ات أح    تطبي مقتض
 2019انجازات 

 مقارنة بالتقديرات
مقارنة بين 

  2019و 2018
أ/د ب-ج=م %ج/م

% 
ج
 

100 0 0  

100 50 75    

  

  2.0.4مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 
تطبيق مقتضيات أحكام القانون األساسي للميزانية الجديد

التقديرات
االنجازات

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

فض أغلب ا  ام تدرج عد الق ة خاصة  استعادة نس انجاز المشارع التنمو فسر ذلك  و
ق الجهات المرسمة  قةالمشارع المعطلة  ة سا وانين مال

ة ة والداخل ة الكبر على غرار التجهيز والصحة والفالحة والتر للقطاعات الحيو
لها للتعجيل بإتمامها ا لتمو   .وهو ما تطلب دعما إضاف

تطبيق مقتضيات أحكام القانون األساسي للميزانية الجديد
أحكام القانون األساسي للميزانية الجديد تطبيق متابعة إلى الهدف هذا يرمي

  5جدول عدد 
ة الجديد: 2.0.4الهدف  ام القانون األساسي للميزان ات أح تطبي مقتض

مقارنة بين 
2018

  إنجازات
2019  
 

  تقديرات
2019  
 

إنجازات 
 وحدة  2018

 المؤشر
 مؤشرات

ج=د قيس األداء
 أ  ب ج أ-

0 50 50  50 % 
1.2: 

نسبة الحسابات الخاصة 
التي تتالئم نفقاتها مع 

 طبيعة مواردها
43  100  50 57    % 2.2  :

نسبة تقدم إعداد 
 التبويب النهائي للنفقات

  5رسم بياني عدد 

%
%
%
%
%
%

2مؤشر 1مؤشر 

50100

5050

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 
تطبيق مقتضيات أحكام القانون األساسي للميزانية الجديد

فض أغلب ا  ام تدرج عد الق ة خاصة  استعادة نس انجاز المشارع التنمو فسر ذلك  و
ات ال ق إش الجهات المرسمة  المشارع المعطلة 
ة  ةالنس ة والداخل ة الكبر على غرار التجهيز والصحة والفالحة والتر للقطاعات الحيو

لها للتعجيل بإتمامها ا لتمو وهو ما تطلب دعما إضاف
  

تطبيق مقتضيات أحكام القانون األساسي للميزانية الجديد: 2.0.4الهدف 
يرمي :تقديم الهدف

  

الهدف 
مؤشرات

قيس األداء

الهدف 
2.0.4
  :

تطبيق مقتضيات أحكام 
القانون األساسي للميزانية الجديد

  
  

1.2.0.4 المؤشر
نسبة الحسابات الخاصة 
التي تتالئم نفقاتها مع 

طبيعة مواردها
2.2.0.4المؤشر 

نسبة تقدم إعداد 
التبويب النهائي للنفقات

  

0%
20%
40%
60%
80%
100%

مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 
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ة  1.2.0.4 المؤشر ات نس عة مواردها مع نفقاتها تتالءم التي الخاصة الحسا   :طب
ة لسنة  ة  ،2019النس ات الخاصة التي توظف % 50تمت المحافظة على نس من الحسا

ة عتها التي تم تقديرها ضمن قانون المال طب ة نفقات ذات صلة  ما تم توقع . مواردها لتغط
ة    .2021في سنة % 100و 2020في سنة % 80بلوغ نس

ات ات  ،وضمانا لنجاعة تدخالت هذه الحسا م التوص مها وتقد يل فر عمل لتقي تم تش
ص من عددها خاصة منها غير المفعلة واستعدادا لمالئمة نفقاتها مع  الالزمة بهدف التقل

ات الفصل  قا لمقتض عة تدخالتها وذلك ط ة الجديد 29طب   .من القانون األساسي للميزان
ة  2.2.0.4 المؤشر ب إعداد تقدم نس   فقاتللن النهائي التبو

ة النجازات سنة  ب النهائي المتعل بها  ،2019النس بلغ عدد األقسام التي تم إعداد التبو
عة  ة إنجاز تساو  7من جملة  )07(أقسام س ة % 50مقابل % 100أ بنس نس
ة نفقات التأجير 15وتهم هذه األقسام وفقا للفصل . مقدرة  ،من القانون األساسي للميزان

ة ،نفقات االستثمار ،نفقات التدخالت، نفقات التسيير ات المال ل  ،نفقات العمل نفقات التمو
  . والنفقات الطارئة وغير الموزعة

ة : 3.0.4الهدف  الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   :   تحسين الشفاف
م الهدف ات : تقد ات واإلحصائ صفة دورة نشر المعط ة و تتولى مصالح وزارة المال

ة الدولة وذلك على مستو الموارد والنفقات والدين العموميالخاصة   .بتنفيذ ميزان
هدف مزد تعزز  عد صدور و ة وخاصة   26بتارخ  41المرسوم عدد الشفاف

ذلك ،2011مارس الح في النفاذ إلى  2016سنة   22القانون األساسي عدد  و المتعل 
اكل  افة اله ة، تسعى  ة لدعم الشفاف ادرة الدول المعلومة، عالوة على انخرا تونس في الم
ة في آجال مقبولة  ات اإلحصائ ل المعط ة إلى نشر  المتدخلة في برنامج مصالح الميزان

ن المستعملين من الحصول على ة وفي آجال معقولة تم   .معلومة ذات جودة عال
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ة الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة    تحسين الشفاف
 2019انجازات 

 مقارنة بالتقديرات
مقارنة بين 

  2019و 2018
أ /د ب-ج=م %ب/م

% 
ج

45% 18 0%  

60% 1.8 17-
%    

  
  تم اعتماد اليوم  كوحدة قيس بالنسبة للمؤشرين حتى يتسنى تبيانهما في نفس الرسم البياني
ة الدولة عة تنفيذ ميزان متا ات الخاصة    آجال نشر المعط

ام لنشر  حيث بلغ المعدل السنو لعدد األ
وتعود هذه النتائج . يوما مقدرة

ضم  عديد المراحل و مر  ة الدولة  عة تنفيذ ميزان أساسا إلى أن إعداد النشرة الشهرة لمتا
ة في االنجاز فسر هذه نس   .ة وهو ما 

ر أساليب اعداد النشرة ص هذه المدة من خالل مزد تطو تم العمل على تقل  .و

  4-3مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 
تحسين الشفتفية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية 

االنجازات
التقديرات

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  5جدول عدد 
ة: 3.0.4الهدف  الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة  تحسين الشفاف

مقارنة بين 
2018

  إنجازات
2019  
 

  تقديرات
2019  
 

إنجازات 
 وحدة  2018

 المؤشر
 مؤشرات

ج=د قيس األداء
 أ  ب ج أ-

 اليوم 58  40 58 0
أجال : 

نشر المعطيات الخاصة 
 بمتابعة تنفيذ الميزانية

1-  4.8  3 5.8  
: 2.3.0.4 الشهر  

دورية صدور التقارير 
 بميزانية الدولة

 (*) 5رسم بياني عدد 
  

تم اعتماد اليوم  كوحدة قيس بالنسبة للمؤشرين حتى يتسنى تبيانهما في نفس الرسم البياني
ة الدولة:  عة تنفيذ ميزان متا ات الخاصة  آجال نشر المعط

ة تطور في حدود  ام لنشر  %60بلغ هذا المؤشر نس حيث بلغ المعدل السنو لعدد األ
ة الدولة  يوما مقدرة 40يوما مقابل  58النتائج الشهرة لتنفيذ ميزان

ضم  عديد المراحل و مر  ة الدولة  عة تنفيذ ميزان أساسا إلى أن إعداد النشرة الشهرة لمتا
ة في االنجازعديد المتدخلين من خارج البرنامج وخارج اإلدار  فسر هذه نس ة وهو ما 

ر أساليب اعداد النشرة ص هذه المدة من خالل مزد تطو تم العمل على تقل و
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مقارنة بين تقديرات وإنجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف 
تحسين الشفتفية في نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية 

  
الهدف 

مؤشرات
قيس األداء

ا
لهدف 

3.0.4
 :

تحسين الشفافية في نشر 
المعلومات المتعلقة بالميزانية

   

: 1.3.0.4المؤشر
نشر المعطيات الخاصة 
بمتابعة تنفيذ الميزانية

2.3.0.4المؤشر 
دورية صدور التقارير 

بميزانية الدولةالخاصة 

تم اعتماد اليوم  كوحدة قيس بالنسبة للمؤشرين حتى يتسنى تبيانهما في نفس الرسم البياني (*)        
: 1.3.0.4المؤشر 

ة تطور في حدود  بلغ هذا المؤشر نس
ة الدولة  النتائج الشهرة لتنفيذ ميزان

ضم  عديد المراحل و مر  ة الدولة  عة تنفيذ ميزان أساسا إلى أن إعداد النشرة الشهرة لمتا
عديد المتدخلين من خارج البرنامج وخارج اإلدار 

ر أساليب اعداد النشرة ص هذه المدة من خالل مزد تطو تم العمل على تقل و
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ة الدولة:  2.3.0.4المؤشر  ميزان ر الخاصة  ة صدور التقار    دور
ة منذ سنة  ة العموم تقوم اإلدارة العامة للموارد والتوازنات بإعداد تقرر نصف سنو للمال

ومة  2014 ادرة الح عد انخرا تونس في م ة خاصة  اد الشفاف بهدف ترسيخ م
ذلك لتحسين ترتيب تونس على مستو مؤشر  ة المفتوحة"المفتوحة، و  Open" الميزان

Budget Index.  
ات  3ل آجال نشر هذا التقرر بـوقد قدر معد عض المعط أشهر إال أنه نظرا لعدم توفر 

ة الى جانب فترة الحجر الصحي التي مرت  الضرورة إلعداد التقرر في اآلجال المناس
ع اإلدارات خالل أشهر مارس، أفرل وما من سنة  العالقة مع إجراءات  2020بها جم

صفة متأخرة و ر ، تم نشCOVID-19التوقي من فيروس  ور  التالي بلغت التقرر المذ
ة انجاز هذا المؤشر  السداسي الثاني  السداسي األول و ، حيث تم نشر تقرر %60نس

ة الدولة في معدل  .أشهر مقدرة 3أشهر مقابل  4.8حول تنفيذ ميزان
ة لتحسين األداء  :التوجهات المستقبل

ات في مزد العمل على  :تتمثل أهم التحد
ام القانون األساسي ض  - ات أح ما يتالئم مع مقتض قواعد التصرف الجديدة 

ة والمؤسسات  القروض الخارج ح المناشير المتعلقة  ة الجديد مثل تنق للميزان
ة ة والجماعات المحل  ...والمنشات العموم

ة الجديد من حيث  - ات القانون األساسي للميزان شرح أهم مقتض إعداد نص تقني 
الوزارات ،رؤساء البرامج( المتدخلين ة  الشؤون االدارة والمال ة  اكل المعن ، اله

ة ة، المتصرفين في الميزان  ،...)المحاسبين العموميين ،مراقبي المصارف العموم
اتي الجديد ات لكل متدخل، اآلجال ،المسار الميزان  ..المخرجات ،تحديد الصالح

ة لكافة اإلطار  - م القدرات الفن عة للبرامج وخاصة على مستو مزد تدع ات التا
ة الميزان م الوثائ المتعلقة  ات تقي ن من تقن  .التم
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ات ذات العالقة بإرساء نظام معلوماتي جديد للتصرف في  - إعداد جملة من المعط
ة ة العموم   المال

   



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  127
 

  
  

 



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  128
 

ةالسيدة  نتم تعيي اب سة  في الدين والتعاون الماليالمديرة العامة للتصّرف  وثر  رئ
  .2015جانفي منذلبرنامج الدين العمومي 

م العام للبرنامج .1  :التقد
م البرنامج 1.1  :تقد

ة في  اسة البرنامج في المشار ما يتعلإ تتمثل س ة الدولة ف الدين العمومي من  عداد ميزان
لى جانب إهذا  ،العموميوقائم الدين قتراض وخدمة الدين خالل وضع تقديرات موارد اال

ة من موارد  ات الميزان ة لحاج ما االالعمل على االستجا لفة وأقل مخاطر  أدنى  قتراض 
ة مومة الميزان   .ضمن د

تمثل الهدف  ة ومزد  األساسيو عة المديون واالهم لبرنامج الدين العمومي في السعي لمتا
م فيها التصرف في ن هذا الهدف ال يرت فق أغير  ،التح اشرة  عوامل ذات العالقة الم

اسة إ الدين العمومي و  الس ة و ة العموم اسة المال س ة ذات العالقة  عوامل خارج ضا  نما أ
الظرف االقتصاد المحلي والعالمي ز التونسي و ة للبنك المر   .النقد

ة البرنامج 2.1     :إستراتيج
الدساسي في أبرنامج الدين العمومي بدور  ضطلع ة لل ة والمال اسة االقتصاد  تنفيذ الس

ة المنصو  ة والخارج ة  صوذلك من خالل تعبئة موارد االقتراض الداخل قانون المال عليها 
ة وتوفير السيولة للحساب الجار للخزنة لللسنة لتمو ات الميزان   .حاج

ة برنامج وترتكز  ة الدين العموميإستراتيج   :أساسا على المحاور التال
اته وآجال سداده - ع مصادر الدين وآل  ،تنو
ه - لفة الدين والمخاطر المتعلقة   ،السعي للضغ على 
ة لسندات الخزنة، - ر السوق المحل  العمل على تطو
ام التصرف في الحساب الجار للخزنة،إ -  ح
 .رساء تصرف نش في الدين العموميإ -

وذلك  إستراتيجيته تحقيعلى  البرنامج هذا إطار في الحرص يتم األساس وعلى هذا
  :العمل على
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ل -  ،المحافظة على مستو مقبول للدين على المد المتوس والطو
الدين العمومي - عة مختلف المخاطر المتعلقة   ،متا
ة لسندات الدولة - ر السوق المحل  .تطو

 :حول الدين العمومي برنامج أهداف تتمحور 
  لفة  نتحسي :1الهدف عدد مالدين العمومي و التصرف في    في التح
 مخاطره،  
 رت 2:  دالهدف عد ة لسندات الدولة                    طو  السوق المحل

  
م عام  .3.1 البرنامجإل لتقد  :نجازات الخاصة 
 

 ما يخص التعاون المالي ة  2019، تم على إمتداد سنة ف المفاوضات  فيالمشار
ات الخاصة ب ر منها خاصة قروض الإتفاق ورة ونذ ةالمبرمة خالل السنة المذ  :التال

  :التعاون الثنائي في إطار*
  ات ع قروضالاتفاق ل المشار  :المبرمة والمخصصة لتمو
ة األولى من سنة  - ة تم خالل الثالث ة للتنم الة الفرنس اإلتفاق على  2019مع الو

مبلغ   ،مليون اورو 103.3قرضين 
ة بهذا إلى جانب إبرام  - مليون رال  228 ـقرض آخرمع الصندوق السعود للتنم

 ،سعود
مبلغ  - ات قروض  ا تم إبرام إتفاق طال  ،اورومليون  75مع إ
ل المشارع الصغر  - ا، تم اإلتفاق على خ قرض لتمو ان مة  والمتوسطةمع إس ق

 ،مليون أورو 25
ا،  - ة للقروض من أجل و مع ألمان إعادة اإلعمار، تّم اإلتفاق التحديد المؤسسة األلمان

مة  ق ة  77.8على أرع قروض  ات الشر ة ش مليون أورو في إطار تحسين مردود
ة إلستغالل اه، وتوزع الوطن ة الشر الساحلي الم  .حما
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  ات ةمخصصة المبرمة وال قروضالاتفاق  :لدعم الميزان
ة تم في جانفي - ة السعود ومة المملكة العر ة  2019مع ح إبرام قرض لدعم الميزان

مة  ي 500ق  .مليون دوالر أمر
ات قروض : المتعّدد األطراف إطار التعاون * منها اثنين خصصتا تّم إبرام ثالث إتفاق

ة أبرمت ل مشارع تنمو مبلغ  لتمو ل من الصندوق العري لإلنماء  مليون دينار  30مع 
تي مة  والبنك و ق ي لإلستثمار  ة  البنكواحدة مع و مليون أورو،  6األورو اإلفرقي للتنم
ة مليون أورو 120مبلغ   .مخصصة لدعم الميزان

لة الديون  ة على الدين عبئ من تخفيفللو : رس ة المال والحد من الضغوطات على  العموم
ات تعددت ،الخزنةسيولة  لة عمل ة  رس وتتمثل هذه  األخيرةفي السنوات القروض الخارج

ات  ل أقسا  يفالعمل حل سدادها القروض التحو ة التي  ة إلىخارج ل مشارع تنمو  تمو
ة والمقرض سمبر ففي. االتفاق بين الدولة التونس ة د نت تونس  2016 من سنة نها تم

طالي إمن  ة تجاه الطرف اال لة جزء من الديون التونس ة رس  برام اتفاق
لة قس إ 2019فرل أ 30وقد تم بتارخ  أوروم  25,0مبلغ  ة لرس برام ملح لهذه االتفاق

مبلغ  لة أوروم  25,0ثان  ح المبلغ الجملي للرس ص هذه  خصصتو  أورو،م  05 ل
الغ ل الم المناط المحرومة إضافة  لتمو ة  ة التحت م األساسي والبن قطاعات الصحة والتعل

ة المؤ    . سسات الصغر عن طر القروض الصغر إلى خل فرص عمل وتنم
مبلغ  2019أوت  21ما تّم بتارخ  ل قس  ة تحو م أورو من الديون  2.991إبرام إتفاق

ة ا إلى مشارع تنمو ة تجاه بلج   .التونس
ة في اجتماع بتارخ  ا تمت المشار لة الديون  2019مارس  01ومع ألمان لدراسة ملف رس

لة قس ثالث  ة رس ة ابرام اتفاق ان  والنظر في مستو تقدم انجاز المشارع وام
 . م أورو 15ميلغ 
 نةإ بخصوص ام التصرف في الحساب الجار للخز  ،ح
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ة " التصرف في سيولة الخزنة "حداث لجنة إ تم مقتضى مقرر من وزر المال ة  بوزارة المال
لة لهذه اللجنةأ ومن  ،2019مارس  21مؤرخ في    :  هم المهام المو

سيولة الخزنة،  - عة وتحليل التقديرات واالنجازات المتعلقة    متا
قات وقروض الخزنة للمؤسسات و النظر في منح  - ة، المنشآتتس  العموم
ة الخاصة  - ة بخصوص التعهدات المال ات المؤسسات والمنشآت العموم عة حاج متا

ة سيولتها وٕايداعاتها الدعم والمنح المرسمة  عة وضع ة ومتا  ،الخزنةقانون المال
ات الكفيلة لتوفير السيولة الضرورة لتغ تاءااإلجر  مجموعة من قتراحإ - ة حاج ط

 .ةالحساب الجار للخزن
 

  ما يتعل لفة الدين و ف ه المخاطرالضغ على   ،المتعلقة 
ة المبرمة  - ة لقروض دعم الميزان القروض ( 2019 سنةتّم ض الشرو المال

ورة أعاله في  قسا ، وض نسب الفائدة القصو أل)التعاون المالي خصوصالمذ
ة التى تم سحبها سنة  ة للتنم الة الفرنس  .2019قروض الو

ل ولتخفيففي إطار  - ص من مخاطر إعادة التمو الضغ على  السعي إلى التقل
اسةإتم ،الحساب الجار للخزنة التصرف النش في الدين العمومي  عتماد س

ام عن طر الداخلي ادلة لرقاع الخزنة القابلة للتنظير الق ات م  أجلهاالتي حّل  عمل
مع السعي التنسي المسب مع المختصين في رقاع الخزنة  وذلك 2019خالل سنة 

حيث تكون األطول والتى تلبى  إلىدائما  ادلة  ار خطو الم ابداء الرأ عند اخت
ة مختصي رقاع الخزنة  .رغ

ص من مخاطر الصرف يتم - ا للتقل على تقدير  دورا العمل وفي نفس اإلطار وسع
ة لل س اني(تداين تطور نسب صرف العمالت الرئ ا ان  عا لذلك يتم ) أورو،دوالر،  وت

ة الدولة  ار عملة القروض المبرمجة في ميزان ة الدين اخت ي ما يتماشى مع تر
ات ميزان المدفوعات  .الخارجي من العمالت وحاج

  

 ما يتعل نة، على تاإلصدارا ف ة لسندات الخز  السوق المحل
ة  1450.6مبلغ  تعبئة 2019تّم خالل سنة  ة الداخل السوق المال عنوان مليون دينار 

اآل رقاع الخزنة توزع هذا المبلغ   :تىو
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 436.2 عنوان رقاع الخزنة قصيرة المد  ،م د 
  1014.4 عنوان  .رقاع الخزنة القابلة للتنظيرم د 

ة العملة الصع ة ما تّم إبرام قرض  ة ومجموعة من البنوك المحل مبلغ  بين الدولة التونس
عادل  356  .مليون دينار 1189مليون أورو أ ما 

ة التي ات  ارتفاعتميزت  وفي ظل الظرف يحاج للسيولة وانخفاض طلب  القطاع البن
،المستثمرن  لة المد العامة للتصّرف في الدين  اإلدارة انتهجتعلى رقاع الخزنة طو

ل 2019 سنة خالل والتعاون المالي ة تمو ة ترتكزإستراتيج  :حول النقا التال
ة لسندات الخزنة على حضور منتظم على المحافظة - ع  السوق المحل ة لجم النس

ارعين  األخذمع  اآلجال  ،تطور ظروف السوق ل االعت
اسة التصرف النش في إ  مواصلة -  وذلك عبر الدين العمومي الداخلي،عتماد س

ادلة لرقاع الخزنة ات م عمل ام  س  الق ل وتمل ص خطر إعادة التمو من أجل تقل
عض  في ضالتخفعبر  2019 سنةالجدول الشهر لسداد الدين ل ذروات السداد ل

 األشهر،
السوق  - ة الفائدة  ار للنس التصاعد الذ شهدته نس عين اإلعت ةاألخذ   النقد

ار وذلك ة ( الكلفةبين  المراوحة أفضل العروض عن طر السعي إلى اخت نس
ع في مدة السداد وتفاد السنوات الت(ومدة السداد ) الفائدة تشهد  يالعمل على الترف

الغ تسديدات ص من مخاطر  م ل على المد  إعادةمرتفعة قصد التقل التمو
ات) المتوس   .الخزنة وحاج

فر  التنسي مع المختصين في رقاع الخزنة، تم خالل ف عا لما سب و ادلة  2019وت م
ة الخطوم د  288.9مبلغ  2019مارس 5,5%خ رقاع الخزنة القابلة للتنظير   : التال

فر  6%خ رقاع الخزنة القابلة للتنظير  -  ،)م د 74,85مبلغ ( 2022ف
 ،)م د 142,74مبلغ ( 2022ما 6.9%خ رقاع الخزنة القابلة للتنظير  -
سمبر 6.3%خ رقاع الخزنة القابلة للتنظير -  .)م د 101,35مبلغ ( 2023د

ة لرقاع الخزنة، فقد تم خاصة في السنتين  ر السوق الداخل هدف تطو العمل  األخيرتينو
راس شرو المختصين في رقاع الخزنة المبرم في  حيث  2016جوان  08على  تطبي 
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م  ل يتم في قا لمؤشرات تقي ة سنة مراجعة قائمة المختصين في رقاع الخزنة ط نها
ور راس الشرو المذ ات نشاطهم المضبوطة في  قا لمقتض النقطة  وذلك تطب

« G :Evaluation des SVT » راس الشرو للمختصين في رقاع الخزنة من
ي للتجارة  ة واالتحاد البن والتي تعتبر ، 2016في والصناعة الممضاة من طرف وزارة المال

ة  ة نسـ ار ( 3%ل مختص في رقاع الخزنة لم يتجاوز نشاطه في السوق األول اعت
ة ح بنس ة )  60%الترج ة فاقدا لهذه الصفة 5%ونس ة والثانو وفي هذا .في السوقين األول

ةتم اإلطار   التونسيالبنك من  سحب صفة مختص في رقاع الخزنة 2019سنة  في نها
ن من تعاطي النشا في السوق  وذلك التالي لن يتم م، و نظرا لعدم استجابته لشرو التقي

ة من  ة بدا   .2020جانفي  01األول
ومن بين المحاور األخر التي تم العمل عليها ببرنامج الدين العمومي خالل سنة 

ة من المزد لتكرسالسعي ،2019 ات ل بنشر الشفاف ا المعط  الدين مما المتعلقة ناتوالب
ن من م م ة إلتزامات الدولة  تقي ي ة األموال توظيف حسنو تر  األهداف لتحقي العموم
النتائج المرسومة ا المحققة ومقارنتها  تقرر حول الدين العمومي  وذلك من خالل إعداد فعل

ة  قانون المال قذلك و للسنة يرف  ات الفصل لا تطب  لسنة 15عدد من القانون  46مقتض
فر  13المؤرخ في  2019 ةو  2019ف القانون األساسي للميزان تضمن  قدو  المتعل 

ال لتطور الدين على الفترة الممتدة من  أوت إلى  2016التقرر حول الدين العمومي تحل
2019. 

  
ة البرنامج لسنة  .2  :2019نتائج األداء وتنفيذ ميزان

ة البرنامج .1.2 م تنفيذ ميزان  :تقد
ألف 1553، 2019عنوان سنة  ن العموميجملة اإلعتمادات المستهلكة لبرنامج الديبلغت 
ة إنجاز  ألف دينار1471مقابل  دينارا حسب االعتمادات المفتوحة لنفس السنة أ بنس

  %.105.6بلغت  
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  :3جدول عدد

ة البرنامج لسنة  التقديرات 2019تنفيذ ميزان عة النفقة:مقارنة  ع حسب طب  التوز
  ألف دينار:  الوحدة

ان النفقات   ب

 2019إنجازات  2019تقديرات 
التقديرات -2-  اإلنجازات مقارنة 

 ق م أ 
  

 - 1- ق م ت 
 المبلغ  

)2(- )1( 
ة   ( %)النس

)2)/(1( 
 %105,6 81 536 1 455 1 455 1 صرفنفقات الت

 %99,6 5- 305 1 310 1 310 1تأجير عمومي 
 %153,1 77 222 145 145 وسائل المصالح

   9 9 0 0تدخل عمومي 
ة  %106,3 1 17 16 16 نفقات تنم

اشرة   %106,3 1 17 16 16 إستثمارات م
ة  %106,3 1 17 16 16 على الميزان
ة    0 0 0 0 على القروض الخارج

ل عمومي     0 0 0 0 تمو
ة     0 0 0 0على الميزان
ة    0 0 0 0 على القروض الخارج

نة    0 0 0 0 صنادي الخز
 %105,6 82 553 1 471 1 471 1 المجموع العام 
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ة برنامج الدين العمومي لسنة   2019مقارنة بين تقديرات ق م تكميلي وٕانجازات ميزان
  )إع الدفع

  

م في مخاطره لفة الدين العمومي والتح   تحسين التصرف في 
م في مخاطره من  لفة الدين العمومي والتح ات برنامج  أهمعتبر تحسين التصرف في  أولو

ة الدولة من خالل المراوحة بين  ل ميزان ات تمو حاج
ه  لفة االقتراض والمخاطر المتعلقة  الموازنة بين 
ا  ن أن تؤثر سل م تعد حافظة الدين العمومي عرضة لعديد المخاطر التي 

ل الدين العمومي السهر ع تعين على ه لفته و لى حسن على تطور حجم الدين و
ض في مناب الدين  ع و الخارجي في التخف تنو
ات ميزان  لقروض الجديدة لحاج

القروض ذات نسب الفائدة المتغيرة طة  ض من مخاطر نسب الفائدة المرت   .التخف
ان  ع قدر اإلم ومحاولة في مدة السدادالترف

0
500

1000
1500

  2019مقارنة بين تقديرات ق م ت وإنجازات ميزانية برنامج الدين العمومي لسنة 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

اني عدد   : 1رسم ب
ة برنامج الدين العمومي لسنة  مقارنة بين تقديرات ق م تكميلي وٕانجازات ميزان

عة النفقة  ع حسب طب إع الدفع(التوز
  

  :األداء
م في مخاطره لفة الدين العمومي والتح تحسين التصرف في 

م في مخاطره من  لفة الدين العمومي والتح عتبر تحسين التصرف في 
سعى إلى  ةالدين العمومي الذ  ة الدولة من خالل المراوحة بين  تلب ل ميزان ات تمو حاج

ل المتوفرة  ه  بهدفمختلف مصادر التمو لفة االقتراض والمخاطر المتعلقة  الموازنة بين 
ا  ن أن تؤثر سل م تعد حافظة الدين العمومي عرضة لعديد المخاطر التي 

ل الدين العمومي السهر ع تعين على ه لفته و على تطور حجم الدين و
  :طرعن  أساساذلك التصرف في هذه المخاطر و 

م في مخاطر الصرف عبر السعي  ض في مناب الدين التح في التخف
قة  معالت التداين الخارجي  لقروض الجديدةا عمالتمراعاة مطا

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

ل من خالل  م في مخاطر إعادة التمو ان التح ع قدر اإلم الترف
  .الدين قصير المد

مقارنة بين تقديرات ق م ت وإنجازات ميزانية برنامج الدين العمومي لسنة 

-2- 2019إنجازات 

ة برنامج الدين العمومي لسنة  مقارنة بين تقديرات ق م تكميلي وٕانجازات ميزان

  
م لنتائج  2.3 األداءتقد

  
م في مخاطره : 1.0.5الهدف  لفة الدين العمومي والتح تحسين التصرف في 

م في مخاطره من  لفة الدين العمومي والتح عتبر تحسين التصرف في 
سعى إلى  الدين العمومي الذ 

ل المتوفرة  مختلف مصادر التمو
ا  إذ .واحدفي آن  ن أن تؤثر سل م تعد حافظة الدين العمومي عرضة لعديد المخاطر التي 

ل الدين العمومي السهر ع تعين على ه لفته و على تطور حجم الدين و
التصرف في هذه المخاطر و 

م في مخاطر الصرف عبر السعي  -  التح
الت التداين الخارجي عم

الدفوعات من العملة
القروض ذات نسب الفائدة المتغيرة - طة  ض من مخاطر نسب الفائدة المرت التخف
ل من خالل  - م في مخاطر إعادة التمو التح

الدين قصير المدتفاد 

مقارنة بين تقديرات ق م ت وإنجازات ميزانية برنامج الدين العمومي لسنة 
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م في مخاطره لفة الدين العمومي والتح   تحسين التصرف في 
انجازات 
2019 

 2018مقارنة بين 
 2019و

ة االنجازات مقارنة  نس
 2019التقديرات 

 أ/د أ-ج= د
 ب- ج=م

 ب/م
% % 

 0,22 - -5% -0,12 -3,00% 

29,08 3,08 12% 1,08 3,86% 

 0,41 - 6% -0,64** 9,14% -**  

 1,1 3% 3,9 -** 9,75% -** 

  
، ال 2019فيما يتعلق  بالهيكلة الموحدة لتقارير القدرة على األداء لسنة  ست (  مة ال تتجاوز حد ل مة محددة بل ق ق

:   4.1.0.5المؤشر 
مناب الدين الذي سيتم 

إعادة تسعيره في 
غضون سنة

0.1. 5مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس االداء الخاصة بالهدف
   2019نسبة االنجازات مقارنة بالتقديرات لسنة 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  :5جدول عدد
م في مخاطره: 1.0.5الهدف اإلستراتيجي  لفة الدين العمومي والتح تحسين التصرف في 

س األداء  مؤشرات ق
وحدة 
 المؤشر

انجازات 
2018 

تقديرات 
2019 

انجازات 
2019

 ج ب أ
معدل :  1.1.0.5

 3,88 4 4,1 % تكلفة الدين العمومي
مناب الدين : 2.1

29,08 28 26 % الداخلي من الدين العمومي

معدل مدة : 3.1
 6,36 7≥ 6,77 سنة سداد الدين العمومي

مناب الدين   4.1.0.5
 36,1 40≤ 35 %الذ سيتم إعادة تسعيره في 

  5رسم بياني عدد
  

فيما يتعلق  بالهيكلة الموحدة لتقارير القدرة على األداء لسنة  2020ماي  14يجدر الذكر أن مقتضيات منشور رئاسة الحكومة بتاريخ 
مة المنشودة لهما  5.1.1.4و 5.1.1.3يمكن  اعتمادها بالنسبة للمؤشرين   ة الق ( وذلك لخصوص

:   1.1.0.5المؤشر 
معدل تكلفة الدين 

العمومي
مناب : 2.1.0.5المؤشر

الدين الداخلي من الدين 
العمومي

:  3.1.0.5المؤشر 
معدل مدة سداد الدين 

العمومي

مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس االداء الخاصة بالهدف
نسبة االنجازات مقارنة بالتقديرات لسنة  التوقعات غير المنجزة او التي تم تجاوزها  

  

الهدف اإلستراتيجي 
 

-
الهدف 

5.0.
1 :

تحسين التصرف في لفة 
الدين العمومي والتحم في مخاطره

 

س األداء مؤشرات ق
1.1.0.5المؤشر 

تكلفة الدين العمومي
1.0.5.المؤشر

الداخلي من الدين العمومي
1.0.5.االمؤشر

سداد الدين العمومي
4.1.0.5المؤشر

الذ سيتم إعادة تسعيره في 
 غضون سنة

  
يجدر الذكر أن مقتضيات منشور رئاسة الحكومة بتاريخ 

يمكن  اعتمادها بالنسبة للمؤشرين  
  .)أقصى أو حد أدنى

  
  
  
  

0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%

مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس االداء الخاصة بالهدف
التوقعات غير المنجزة او التي تم تجاوزها  
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  :تحليل وتفسير لنتائج القدرة على األداء
 معدل تكلفة الدين العمومي:  1.1.0.5المؤشر 

ة انجاز تم تسجيل  ة لسنة %  -.03بـ  تقدرنس أ أن معدل تكلفة الدين  2019النس
ذلك  عودو لنفس السنة  المتوقعةلفة الدين العمومي  انت أقّل من2019المنجزة سنة 

مقارنة  2019سنة  في العمالت األجنبية أهم الدينار مقابل أسعار صرفتحسن لا أساس
العملة فوائدو الخارجي  فوائد الدين ضاخفانأد إلى ما  2018سنة  إلى هذا.الدين الداخلي 

على األورو وارتفاع حصة الدين الخارجي بنسب فائدة نسب الفائدة تدني مستو جانب 
  . متغيرة

 
  مناب الدين الداخلي من الدين العمومي:  2..50.1المؤشر 

ة انجاز هذا المؤشر من مناب  )3.8%( نقا أرعحوالي  أكثرأ  ، %103.8بلغت نس
رجع ذلك 2019الدين الداخلي من الدين العمومي المقدر لسنة   تعبئة مبلغ إلى أساساو

ل إصدارات رقاع الخزنة 2639.5 العملةو  مليون دينار في ش ة  مقارنة  قروض داخل
ة التكميلي لسنة  2350بـ قانون المال  2019.مليون دينار مسجلة 

ر أن خالل سن حيث بلغت  رقاع الخزنةتواصل تراجع اإلصدارات على 2019ةيجدر الذ
عود و  2018. في ةمسجل مليون دينار1696.8بـمقارنة  مليون دينار 1450.6هذه األخيرة

ي زمةأل ذلك اللجوء للدين  إلى أّد مما منذ سنوات السيولة التي يواجهها القطاع البن
العملة  ن من تعـبئة  عن طرالداخلي  ة مما م العمــلة الصعـ ي مجمــع  إصدار قرض بن

عادل أورو أم  356   .مليون دينار1189  ما 
 

  معدل مدة سداد الدين العمومي: 3..50.1المؤشر 
ة انجاز هذا المؤشر  ان مقدرا لسنة  % 9.14بـ اقل  أ%  90.8بلغت نس .   2019مما 

معدل مدة سد 6.36معدل مدة سداد الدين العموميبلغ وقد  اد الدين العمومي سنة مقارنة 
األساس إلى  7 مدة ال تقل عن  في والمتمثل 2019لسنة  المقدر رجع هذا  سنوات، و

طلب   ارتكاز سببسنوات 5 قل من وصلت ألتراجع مدة سداد الدين الداخلي التي 
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تعدد  إلى جانبالمستثمرن على رقاع الخزنة القابلة للتنظير ذات آجال ست سنوات وأقل،
  .    إصدارات رقاع الخزنة قصيرة المد

سنوات وتستمر هذه المدة بدورها في  9.6بلغت مدة سداد الدين الخارجي  إضافة إلى ذلك
 2016و 2015حيث تقلصت ما بين سنة  األخيرةتسجيل تراجع متواصل خالل السنوات 

ة سنة  7.3 إلىسنوات، ثم  7.5 إلىسنوات  8من  سنوات  7. 1إلىثم ،2017سنوات نها
ة سنة  ة حيث تم عود ذلك أساسا إلى تراجع و  2018نها معدل مدة سداد القروض الرقاع

ة ا ة اللجوء خالل السنوات األخيرة إلى قروض متوسطة المد نتيجة لمحدود لسوق المال
األورو و  ة  ةالعالم اد للدولة التونس م الس نها من و  لتراجع الترق حول دون تم الذ 

األإ لستقطاب المستثمرن   .سواق إلقراضها على المد الطو
 مناب الدين الذ سيتم إعادة تسعيره في غضون سنة:  4.1.0.5المؤشر  

عة تطور مناب الدين الذ سيتم إعادة تسعيره في غضون  ن هذا المؤشر من متا سنة  م
ص من قصد  ة إنجاز سنة  سجل هذا المؤشرقد و  نسب الفائدة طراخمالتقل  2019نس

مناب الّدين الذ سيتم  بلغ، إذ ) -%9.75(هامة ولم تتجاوز المبلغ األقصى للتقديرات 
ان مقدرا  من مجموع الّدين العمومي% 36.1إعادة تسعيره في غضون سنة  أ أقل مما 

ساو (  %).40أقل أو 
  
ة لسندات الدولة:  2.0.5الهدف    ر السوق المحل   تطو

ة  ر السوق المحل اساهم تطو ة حاج الت الالزمة لتغط ت لسندات الدولة في توفير التمو
ة من موارد االقتراض و  ار المخاطر ذات الميزان اعت تفاد اللجوء إلى االقتراض الخارجي 

 . العالقة
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 تطوير السوق المحلية لسندات الدولة
ة االنجازات مقارنة  2019و 2018مقارنة بين  نس

 2019التقديرات 
 أ/د أ-ج= د

 ب-ج=م
 ب/م

 % % 

11 44% -12 -25% 

2.72 - -14.9% 11.48-  -42.5% 

 
حجم التداول في : 2.2.0.5المؤشر   

السوق الثانوية

2.0.5مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس االداء الخاصة بالهدف  
2019نسبة االنجازات مقارنة بالتقديرات 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  5جدول عدد
تطوير السوق المحلية لسندات الدولة: 2.0.5الهدف اإلستراتيجي 

س األداء  مؤشرات ق
وحدة 
 المؤشر

انجازات 
2018 

تقديرات 
2019 

انجازات 
2019 

مقارنة بين 

 ج ب أ
1.2.0.5:  

 36 48 25 مناقصةعدد المناقصات في 

2.2.0 :  
حجم التداول في 
ة  السوق الثانو

% 18,24 27 15.52 

اني عدد   :5رسم ب
 

عدد المناقصات في : 1.2.0.5.المؤشر 
السنة

المؤشر   

مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس االداء الخاصة بالهدف  
نسبة االنجازات مقارنة بالتقديرات  التقديرات الغير منجزة 

الهدف اإلستراتيجي 
  

الهدف 
5.0.

2 :
تطوير السوق 

المحلية لسندات 
الدولة

س األداء  مؤشرات ق
1.2.0.5المؤشر 

عدد المناقصات في 
 السنة
0.5شر   المؤ 

حجم التداول في 
ة السوق الثانو
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مقارنة بين تقديرات و انجازات مؤشرات قيس االداء الخاصة بالهدف  
التقديرات الغير منجزة 
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  :تحليل وتفسير لنتائج القدرة على األداء
 عدد المناقصات في السنة:  1.2.0.5المؤشر   

ن هذا المؤشر من تحقي  ة  حيث  2019من التقديرات لسنة  %25لم يتم سجل نس
عادل  أ% 75إنجاز بـ  تحّسنا ملحوظا مقارنة  شهد هذا المؤشر وقد،مناقصة 36ما 

مناقصة خالل  48ان يتوقع تحقي  وقد، مناقصة 25التي لم تسّجل سو  2018سنة 
معدل (2019سنة  مناقصة  36مناقصة خاصة برقاع الخزنة القابلة للتنظير و 12أ 

ما يتعل برقاع  ، ا بنس ف  وخالفا للتوقعات) مناقصات شهرا، 3الخزنة قصيرة المد
الفائدة  أسبوع نظرا لنسب 52مناقصة من إصدارات رقاع الخزنة  25لم يتم انجاز سو 

حيث ترفع في  الغ المعروضة من طرف المختصين في رقاع الخزنة  المرتفعة أو لقلة الم
ات   . الخزنة قصيرة المد لفة اإلصدار دون تحقي هدف سد حاج

ات الخزنة قابلة للتنظير نصف شهرة  تم إصدار رقاع خزنة ،وفي محاولة لسد حاج
ة ادلة لرقاع الخزنة القابلة للتنظير 2019أفرل في  إضاف ة م ام بـعمل بهدف الحد من  والق

  .الضغوطات على سيولة الخزنة
  

ةحجم التداول في السوق : 2.2.0.5المؤشر    الثانو
قارب  %57.5ال إ حق هذا المؤشرلم  من التقديرات غير  %42.5من التقديرات ا ما

ة 2019ورغم تراجع تقديرات سنة المنجزة، ة ، مقارنة بتقديرات السنوات الماض قى نس ت
عيدةإ ة لرقاع الخزنة  نجاز هذا المؤشر  حجم تداول في السوق الثانو قه  عن المأمول تحق

ظل أداء  يخضع لتدّخلوأن هذا المؤشر  خاصة ا  برنامج الدين العموميعدة أطراف و نسب
ة تعاني من صغر  ة التونس ما أن السوق الثانو من خالل تفعيل قوانين وأطر أو تحسينها 

  .حجمها وقلة نشاطها عموما
  
  

   



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  141
 

  
ة لتحسين    4.      :األداءالتوجهات المستقبل

ل المصالح ال برنامج أهدافتنفيذ إّن  دين العمومي على أكمل وجه يتطلب التنسي مع 
ةلمتدخلة ا ة العموم سي و  في المال حق هدفه الرئ ة الدين هو حتى  م في نس التح

مومته ضمانالعمومي و  يز عليها منو  .د ال أهم النقائص التي يجب التر ن من  مستق للتم
  :وجه أمثلعلى  البرنامج ةإستراتيجتطبي 

  الة تونس للخزنة التي تم إدراجها  ىعلالعمل ومة الرامي إلى إرساء و تنفيذ قرار الح
ة تحسين قدرات إطاراتها وتعززها 2020-2016البرنامج الوطني لإلصالحات    .غ

 يهدف إلى التخفيف من عبئ  رساء تصرف نش في الدين العموميالعمل على إ
ة إضافة إلى الحد من تأثيرات  محفظة الدين المديون طة  ة المرت المخاطر المال

 .الخارجي للخزنة
 مناقصات رقاع الخزنة لتأمين سرعتها ة الخاصة  المنظومة االلكترون العمل   البدء 

ة األولى من سنة (شفافيتهاو   .)2020الثالث
 2017في سنة التي تقّدم بها العمل على تفعيل مقترحات خبير صندوق النقد الدولي   

التصرف في سيولة الخزنة وذلك من خالل إرساء الحساب الوحيد للخزنة  تحسين ولح
التصرف في سيولة الخزنة  أعمالوتفعيل  ة تنظم العمل إ وٕاعداداللجنة التي تعنى  تفاق

ز التونسي بخصوص التصرف في الحساب الوحيد للخزنة   .مع البنك المر
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اتب عام وزارة المالّة مهمة  لىتو  ادة "السّيد عبد الرحمان الخشتالي  س برنامج الق رئ
  .2017أفرل  15منذ " والمساندة

  
مال .1    :برنامجالعام لل تقد

ة في تحقي أهدافها، فهو   ات مهمة مساندة البرامج العمل ادة والمساندة  ضطلع برنامج 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 . لجم
ة  ادة والشؤون العقارة والخدمات اللوجست ة والق شرة والمنظومات المعلومات في الموارد ال

ة والشراءات واإلتص ة والقانون ادة  قوم حيث ، الوالشؤون المال في  والمساندةبرنامج الق
مإطار ال مومة وضمان النفقات مسارات في تح ة د م  ،فيها التصرف وحسن الميزان بتقد

ستي والماد  توفير المعدات والتجهيزات والموارد من خالل  مهمةالبرامج لالدعم اللوج
ضمن حسن سير العمل  ة المهمة و عة ميزان ام تنفيذ ومتا ة وهو ما يؤد إلى إح المال
ة في اإلجراءات  ر أساليب العمل اإلدار وضمان الشفاف ن من تطو م اإلدار وهو ما 

مة الرشيدة  اد الحو إعداد مشروع وذلك من خالل  وحسن تطبي القانون وتكرس م
ة  اكل وٕانجاز الشراءات العموم ات مختلف اله ار حاج عين االعت أخذ  ة الوزارة  ميزان
انة إلى جانب توفير الموارد  البناءات الجديدة وأشغال التهيئة والص والمشارع المتعلقة 

ارات عة أسطول الس عة للوزارة ومتا ة التا زة والجهو اكل المر ة لمختلف اله ومختلف  المال
زة للوزارة اكل المر عة لله   .التجهيزات والمعدات التا

ات لمختلف البرامج إلى جانب التصّرف في المسار  ما يتكفل البرنامج بتوفير اإلنتدا
ن وذلك  التكو المهني لألعوان من مرحلة اإلنتداب إلى مرحلة اإلحالة على التقاعد مرورا 

ة  ة في هذا المجالمن خالل ما تؤمنه المدرسة الوطن ترتكز خطة هذا اإلطار  وفي .للمال
ن إطارات وأعوان مختلف  عمل البرنامج ة التأطير والتحفيز عبر دعم تكو على تحسين نس

ة  وذلك من خالل البرامج في مختلف المجاالت  )logigrammes(اعتماد مخططات منطق
ات ات والترق ح مسارات االنتدا ادة . تهدف إلى توض وتّم في هذا المجال إعداد لوحة ق

نتنا من  ات على المد المتوس والتي م ات مختلف برامج الوزارة من انتدا عة حاج لمتا
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ات  ة المناقشة وتحيين االنتدا سير عمل ات على سند وحيد قصد ت تضمين مختلف المعط
اكل التعيين على المستو  ة وه ز والج ينواالختصاصات المطلو ما تّم  .هو المر

ات إلنجاز  ة من انتدا اكل وزارة المال ات مختلف ه عة حاج ادة لمتا استغالل لوحات الق
في بي ةبرنامج الحراك الوظ اق إعداد . ن الوزارات لفائدة وزارة المال ما تّم في نفس الس

ة مع مختلف ممثلي البر  امج رزنامة تض توارخ االجتماعات المبرمجة لمناقشة الميزان
ة ة وزارة المال م مشروع ميزان   .حرصا على احترام اآلجال المحّددة لتقد

ادة والمساندة ما يتولى برنامج ادة  الق ات اإلشراف والق ة تتمثل في عمل اد وظائف ق
افحة الفساد  مة وم الحو م وغيره من األنشطة التي تتعل  ة والتدقي والتقي والتنسي والرقا

  . وحسن التصرف
عض المنشآت  ار  ة والنجاعة لميدان تدخل المهمة، تم إعت وفي إطار إضفاء مزد الفاعل
األساس المساهمة في تحقي إستراتيجيتها  ة فاعلين عموميين للمهمة تتولى  العموم
ل  م المساهمة في اإلندماج المالي وتمو وأهدافها المضبوطة من خالل العمل على تدع

م ودراسة والتصرف اإلقتصاد على المستو ال ة وتصم وطني والجهو واإلحاطة اإلجتماع
ة  ائ ة اإلجراءات الج ة والمساهمة في الماد ة لفائدة وزارة المال في المنظومات اإلعالم
المشارع  ة متعلقة  ر أنظمة معلومات ة حيث تم إعداد برنامج عملي لتطو والديوان

ة واالستخالص و  ا الج ة الخاصة  ادل البيني اإلستراتيج ة والت ة العموم التصرف في المال
ة   .بين نظم المعلومات الوطن

ة  ة ش ة وشر ة وديوان مساكن أعوان المال ة لوزارة المال ز اإلعالم وقد تم تحديد مر
ل المؤسسات الصغر والمتوسطة  نك تمو تونس للتجارة والبنك التونسي للتضامن و

ادة والمساندةفاعلين عموميين متدخلين في أداء    .برنامج الق
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ة   ادة والمساندة األهداف والمؤشرات التال ضم برنامج الق   :و
  
تحسين التصّرف في : 1.0.6الهدف 

شّرة   الموارد ال
ة إنجاز الخط المخصصة لالنتداب في اآلجال: 1.1.0.6ر المؤش  نس

ة في اآلجال: 2.1.0.6المؤشر ة انجاز الخط المخّصصة للترق  نس
ن السنو لفائدة أعوان وزارة : 3.1.0.6المؤشر ة انجاز مخط التكو نس
ة   المال

مة النفقات :  2.0.6الهدف  ترشيد حو
ة    العموم

  
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 : 3.0.6الهدف م مساهمة هيئة الّرقا تدع
افحة الفساد  العاّمة للمالّة في مجال م

ر نجاعة التصرف  وغسل األموال وتطو
  العمومي

ة مهّمات  :1.3.0.6المؤّشر  ة المنجزة التي تتضّمن محاور نس الرقا
افحة الفساد وغسل األموال والمهّمات المتعّلقة بتدقي القدرة  م تتعّل 

  .على األداء
ات المشارع : 2.3.0.6المؤّشر  ة لتدقي حسا ة التقارر النهائ نس

ة المرسلة إلى الممولين األجانب في اآلجال  موارد خارج الممولة 
اتالمنصوص عليها  ات القروض واله   .في إتفاق

 
ة البرنامج لسنة . 2   :2019نتائج األداء وتنفيذ ميزان
  

ة البرنامج .1.2 م لتنفيذ ميزان   :تقد
ادة والمساندةلبرنامج ال المنجزة اإلعتمادات جملة بلغت  109763، 2019 عنوان سنة ق

ة إنجاز  أألف دينار حسب تقديرات نفس السنة  95973  مقابلألف دينارا  بلغت بنس
114.4 .%  
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ادة والمساندة لسنة  :3جدول عدد ة برنامج الق   2019ميزان
  

 دينار 1000
إنجازات  تقديرات 2019تقديرات  بيــــــــــــان النفقات

 اإلنجازات 2019
 مقارنة بالتّقديرات 2- ق م ت 2019 ق م
%  نسبة اإلنجاز  المبلغ   1-  

 )1(-)2(       ق م
 %146,3 441 15 814 48 373 33 373 33 نفقات تصرف
 %97,3 658- 503 23 161 24 161 24 تأجير عمومي

 %706,7 244 20 581 23 337 3 337 3 وسائل المصالح
 %29,4 145 4- 730 1 875 5 875 5 تدخل عمومي
 %97,5 552 1- 948 60 500 62 500 62 نفقات تنمية

 %69,4 153- 347 500 500 استثمارات مباشرة
على الموارد العامة 

 %69,4 153- 347 500 500 للميزانية
على القروض 

   0 0 0 0 الخارجية
 %97,7 399 1- 601 60 000 62 000 62 تمويل عمومي

على الموارد العامة 
 %97,7 399 1- 601 60 000 62 000 62 للميزانية

على القروض 
   0 0 0 0 الخارجية

 %1,0 99- 1 100 100 صناديق خزينة
 %114,4 790 13 763 109 973 95 973 95 :المجموع العام

ة للمؤسسات* ار الموارد الذات   دون إعت
اني عدد ادة والمساندة ) ق م تكميلي( مقارنة بين تقديرات  :3رسم ب ة برنامج الق وٕانجازات ميزان

عة النفقة  2019لسنة   ع حسب طب   )الدفعإ ع (التوز
  

  
-100000
10000200003000040000500006000070000

تقديرات
2019إنجازات 
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ة البرنامج  عة  تنفيذ ميزان   متا

   ة ة النس ة تنفيذ    للعنوان األولللعنوان األولالنس ة تنفيذ  قدرت نس ما يليو و     114466%بـبـقدرت نس ما يليعلل ذلك    :علل ذلك 
ة ةالنس ة   97.3%تم انجاز  :للتأجير العموميللتأجير العمومي  النس ميزان من جملة االعتمادات المرسمة 

عود ذلك لعدم  2019سنة  ل االعتمادات  صرفو ة وقد تم تحو منحة الساعات اإلضاف
ة(المتوفرة  ة برامج الوزارة وذلك الستكمال خالص شهر ) 2.7%بنس ق وتوزعها ل
سمبر   .2019د

ة لوسائل المصالح ة لوسائل المصالحالنس ة تم انجاز :النس ة من جملة االعتمادات المرسمة 703 %نس  ميزان
عود ذلك  2019 سنة  ة تقدر إلىو تتعل  دينار مليون  27520,فتح اعتمادات تكميل

ة  انة وسائل ، تأثيث اإلدارة، نفقات التصرف األخر ، األكرة(الفقرات التال تعهد وص
ضات مختلفة، النقل متخلدات تجاه اتصاالت تونس  تسديد، شراء اللوازم والمعدات، تعو

  .)دينار مليون  19 مبلغ قدره
ة للتدخل الع ة للتدخل العالنس ة تم انجاز: : موميموميالنس عود ذلك أساسا لعدم صرف م %29.4 نس نحة و

ة ة أعوان وزارة المال ام وذلك لعدم  د5.150.000المقدرة و  وداد ةق مطلب في  الوداد
  .الغرض للحصول على منحة الدولة

  
  
  
  
  
  
  

  ة للعنوان الثاني ة للعنوان الثانيالنس   :النس
ة تم انجاز - ة لالستثمارات   2019 من االعتمادات المرسمة  لسنة %32.8نس النس

عود ذلك  اشرة و ة و لعدم الم ارات بوزارة المال تهيئة ادماج مشروع انجاز تهيئة ورشة الس
ة اب بنات ببرنامج مصالح الميزان ة ب ل -.المقر الفرعي بوزارة المال ة انجاز التمو تمثل نس

ة لسنة  %97.7العمومي   قانون المال   .2019مقارنة 
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حوصل جملة التقديرات واإلنجازات المسجلة خالل سنتي  ما يلي جدول    2019-2018وف
تحسين التصرف في الموارد 

الهدف اإلستراتيجي تحسين  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
2019 

س األداء لسنة  الخاصة بتحسين  2019مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  

0%20%40%60%80%100%

:   1.1.0.9المؤشر
نسبة انجاز الخطط 
المخصصة لالنتداب 

في اآلجال 

إنجازات
2019

 2018مقارنة بين 
2019و  

 2019انجازات 
مقارنة لتقديرات 

2019   
أ -ج= د ب-ج= م أ/د=  %   ب/م=  % 

1000 100 0 100 
3 3 17 - 0.85-  

93,5518,85 25% 
-

3,15 -3% 

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  :لنتائج األداء وتحليلها
ة شر   تحسين التصرف في الموارد ال

حوصل جملة التقديرات واإلنجازات المسجلة خالل سنتي  ما يلي جدول  وف
الهدف المؤشرات الثالث تحسين التصرف في الموارد ": المتعلقة 

الهدف اإلستراتيجي تحسين  س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة لسنة  شر 2019التصرف في الموارد ال

س األداء لسنة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ة شر   التصرف في الموارد ال

المؤشر
نسبة انجاز الخطط 
المخصصة لالنتداب 

:   2.1.0.9المؤشر
نسبة انجاز الخطط 

المخّصصة للترقية في 
اآلجال 

:   3.1.0.9المؤشر 
نسبة انجاز مخطط 

التكوين السنوي لفائدة 
أعوان وزارة المالية

)ج( 2019إنجازات 

س األداء  الوحدةمؤشرات ق
إنجازات 
2018 

  )أ(
تقديرات 
2019 

  )ب(
 إنجازات
2019 

)ج(  
ة انجاز الخط  نس

 % 100 100 100 
ة انجاز الخط   3 20 0 %نس

ن  ة انجاز مخط التكو نس
ة  93,55 96,7 74,7 %  السنو لفائدة أعوان وزارة المال

  
م . 2.2 لنتائج األداء وتحليلهاتقد

ة: 1.0.6الهدف  شر تحسين التصرف في الموارد ال
حوصل جملة التقديرات واإلنجازات المسجلة خالل سنتي      ما يلي جدول  وف

المؤشرات الثالثوذلك بخصوص 
ة شر   ":ال

  
الهدف اإلستراتيجي تحسين  :5جدول عدد س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  
اني عدد س األداء لسنة  :5رسم ب مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

ة شر التصرف في الموارد ال

)ج( 2019إنجازات 

ف الهد
1.0.

9
 :

ف في
تصر

ين ال
تحس

 
شرة

ارد ال
المو

 

س األداء  مؤشرات ق

ة انجاز الخط :  1.1.0.6المؤشر نس
 المخصصة لالنتداب في اآلجال 

ة انجاز الخط  : 2.1.0.6المؤشر نس
ة في اآلجال   المخّصصة للترق

ن  : 3.1.0.6 المؤشر ة انجاز مخط التكو نس
ة السنو لفائدة أعوان وزارة المال
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قها مقارنة بتقديرات سنة    2019تحليل وتفسير النتائج التي تّم تحق

 
ة إنجاز الخط المخصصة لالنتداب في اآلجال  :1.1.0.6المؤشر  ة (نس السداس

ة ة المعن ة من السنة المال  )الثان
  

ات تقّدر بـــ 2019خالل سنة  ة انجاز انتدا التقديرات  %100، تّم تسجيل نس مقارنة 
ات  عود تبرر هذا السقف العالي للتقديرات إلى أّن االنتدا ة، و التي حّددت بنفس النس

قا 2019المنجزة خالل سنة  ن تطب لمنشور رئاسة  انت لفائدة خرجي مدارس التكو
ومة تحت عدد  ة  2018أفرل  16المؤّرخ في  14الح والمتعّل بإعداد مشروع ميزان

ة لهذه السنة  2019لسنة  الدولة النس ات جديدة  ّ انتدا الذ نّص على عدم إقرار أ
ن   . استثناء خرجي مدارس التكو

ض الخط المخّصصة لالنتداب على أّن العدد  ة المتعّل  وقد حّدد قرار وزر المال
ة خالل سنة   2019الجملي للخط المراد تسديدها عن طر االنتداب بوزارة المال

ة  15خطة متعلقة بـانتداب  15ساو  ة عن طر مناظرة خارج متفقدا للمصالح المال
الجزائر ائي  ي والج ارات من خرجي معهد االقتصاد الجمر الفعل قد تّم خالل . االخت و

ة النتداب الفوج  2019شهر جوان  ور وقد ) 38(فتح المناظرة الخارج للمعهد المذ
النتائج  ة بتارخصّرحت الوزارة  ة قد  2019سبتمبر  07 النهائ ذلك تكون وزارة المال و

ة الذين تّمت برمجتهم في اآلجال المضبوطة، وهم ) 15(انتدبت  متفقدا للمصالح المال
ة سنة  المعهد منذ بدا مهم    . 2020صدد مزاولة تعل

التنسي مع ا ن  لمدرسة اإلضافة إلى ذلكـ، تّم انتداب عدد من خرجي مدارس التكو
ة مدارس  ق ة وتحديث اإلدارة و اسات العموم ة والس فة العموم ة لإلدارة ووزارة الوظ الوطن

ما يلي ن،    : التكو
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ة، 02عدد  - ة العامة للمال ة من الدرجة الثالثة لفائدة هيئة الرقا  مراقب مال
ة 02عدد  -  . مستشار المصالح العموم

التالي حاف هذا المؤشر على استقراره عنوان سنتي  و   .2019-2018المسّجل 
ة في:  2.1.0.6المؤشر ة إنجاز الخط المخصصة للترق ة (اآلجال  نس ة الثان السداس

ة ة المعن   )من السنة المال
ة إنجاز 2019خالل سنة  تّم تسجيل مقارنة  3% بـ تقّدر متعّلقة بهذا المؤشر نس

مواصلة انجاز  2019وفي هذا اإلطار، تّم خالل سنة ، 20%التقديرات التي حّددت بـــ
عنوان سنتي  ة  ، حيث أثمرت عن اإلعالن عن 2018و 2017الخط المخصصة للترق

انات  ة في مختلف الرتب، وذلك حسب ب ة للترق ة للمناظرات الداخل عدد من النتائج النهائ
  : الجدول التالي

ة ة للترق ةتارخ اإلعالن عن النتائج   المفتوحةعدد الخط   المناظرة الداخل   النهائ
عنوان سنة  ة  ز للمصالح المال فر  14  115  2017متفقد مر   2019ف

عنوان سنة  ة  فر  28  88  2017متفقد للمصالح المال   2019ف
عنوان سنة  ة  التفقد للمصالح المال   2019مارس  27  33  2017ملح 

عنوان  ة  فر  27  31  2017سنة مراقب للمصالح المال   2019ف
عنوان سنة  ة  فر  27  02  2017عون معاينة للمصالح المال   2019ف

عنوان سنتي    2019ما  06  32  2018- 2017متصرف 
عنوان سنتي    2019ما  06  30  2018-2017ملح إدارة 
عنوان سنتي    2019ما  06  03  2018- 2017اتب راقن 
عنوان سنة  ر  03  02  2018تقني    2019أكتو

عنوان سنة  ارات  ك الس ان هراء وم ر  03  01  2017تقني    2019أكتو
عنوان سنة  ر  03  02  2017تقني أول    2019أكتو

عنوان سنتي  ة  - 2017تقني أول اختصاص معّدات إعالم ر  03  02  2018   2019أكتو
عنوان سنة  هراء  ر  03  01  2017تقني أول اختصاص    2019أكتو

عنوان سنة  تقني ة  ر  03  01  2017أول اختصاص هندسة مدن   2019أكتو
عنوان سنة  ر  03  01  2017تقني أول اختصاص هندسة معمارة    2019أكتو
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عنوان سنة  ائي  م ر  03  01  2017تقني أول اختصاص تحليل    2019أكتو
عنوان سنتي  ز  سمبر  18  13  2018- 2017محلل مر   2019د

س  عنوان سنة تقني رئ سمبر  18  01  2018اختصاص احصاء    2019د
عنوان سنة  ز    2019أفرل  02  33  2017عدل خزنة مر

عنوان سنتي    2019أفرل  02  10  2018- 2017عدل خزنة أول 
عنوان سنة    2019أفرل  19  05  2017متصرف مستشار في الوثائ واألرشيف 

ات    407  المنجزةالمجمـــــوع العام للترق
  

قا لآلجال المحدّدة 2019ما تّم خالل سنة  ة وذلك ط ات في الرتب التال  :إنجاز الترق
ة لفائدة  - ز للمصالح المال ة متفقد مر ة إلى رت ة متفقد للمصالح المال من رت

الجزائر ) 36(خرجي الدفعة السادسة والثالثين  ائي  ي والج لمعهد االقتصاد الجمر
الغ عددهم    تلميذا،) 19(وال

ة - ة العاّمة للمال النظر لهيئة الرقا ة الراجعين    :سلك مراقبي المال
ة ةتارخ اإلعالن عن النتائج   عدد الخط المفتوحة  رتب الترق   النهائ

ة درجة  ة درجة  3من مراقب مال   2019نوفمبر  14  06  2إلى مراقب مال
ة درجة  ة درجة  2من مراقب مال ر  08  01   1إلى مراقب مال   2019أكتو

ة درجة  ة  1من مراقب مال   2019نوفمبر  05  13  إلى مراقب عام للمال
 

ة، فقد  الملفات في الرتب التال ة  ة للترق ة للمناظرات الداخل النس هذا وتجدر اإلشارة وأّنه 
انات الجدول التالي وذلك  2019تّم خالل سنة  قا لب اإلعالن عن فتح هذه المناظرات ط

  :وهي ال تزال في طور اإلنجاز 2019و 2018و 2017نوان السنوات ع
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ة ة للترق   فتح المناظرةتارخ   المفتوحةعدد الخط   المناظرة الداخل
عنوان سنة  ة    2019جوان  20  76  2019متفقد عام للمصالح المال

عنوان سنتي  ة  س للمصالح المال   2019أفرل  30  260  2018- 2017متفقد رئ
عنوان سنتي    2019جوان  20  02  2018- 2017متصرف عام 

عنوان سنتي  س    2019ما  30  02  2018-2017متصرف رئ
عنوان سنتي  س  في  2018- 2017مهندس رئ ة   :االختصاصات التال

  هندسة معمارة-
  طاقة وأنظمة حرارة -
ة                                  -   إعالم

  
  
01  
01  
01  

  
  
  

  2019ما  30
س في الوثائ واألرشيف   2019ما  30  02  متصرف رئ

عنوان سنتي  ة  ز للمصالح المال ر  23  392  2019-2018متفقد مر   2019أكتو
عنوان سنة  ة  ر  23  131  2018متفقد للمصالح المال   2019أكتو

عنوان سنتي  ة  التفقد للمصالح المال ر  23  119  2019-2018ملح    2019أكتو
عنوان سنتي  ة  ر  23  68  2019- 2018مراقب للمصالح المال   2019أكتو

عنوان سنتي  ة  ر  23  14  2019- 2018عون معاينة للمصالح المال   2019أكتو
ات في طور اإلنجاز     1069  المجموع العام للترق

ا والمبرمج تنفيذها خالل ات في الرتب العل عود هذا التأخير الحاصل في انجاز الترق  و
ة 2020شهر مارس وأفرل  ارات التال   :إلى االعت

النقص المسّجل في  - ا مقارنة  ة المفتوحة سنو ارتفاع عدد المناظرات الداخلّة للترق
ّلفين بإنجاز األعمال المتعّلقة بهذه المناظرات،   عدد األعوان الم

اكل  - ادل المعلومات بين مختلف اله ة على مستو التنسي وت ة صعو المعن
ة خاصة في مرحلة فرز ودراسة ملفات  شرة لوزارة المال التصرف في الموارد ال

  الترّشح،
ة، - ة للترق فتح المناظرات الداخل  طول آجال نشر القرارات المتعلقة 
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لفة بدراسة ملفات  - ة ض رزنامة عمل وااللتزام بها من طرف اللجنة الم صعو
ا، وخاصة  ة للرتب العل اسات الترق ة وتحديث اإلدارة والس فة العموم ممثل وزارة الوظ

ة   .العموم
ة لالمتحانات    النتائج النهائ ة، فقد تّم التصرح  أّما بخصوص سلك عملة وزارة المال

عنوان سنتي  ة  ة للترق قا للخط المبرمجة والمفتوحة في  2018و 2017المهن وذلك ط
الجدول التالي ما هو مبّين    :الغرض، 

  
ة العملة االمتحان المهني ةن عن النتائج تارخ اإلعال  عدد الخط المفتوحة  لترق   النهائ

  52  4إلى الصنف  3من الصنف 

  2019مارس  18

  61  5إلى الصنف  4من الصنف 
  62  6إلى الصنف  5من الصنف 
  60  7إلى الصنف  6من الصنف 
  37  8إلى الصنف  7من الصنف 
  18  9إلى الصنف  8من الصنف 
  5  10إلى الصنف  9من الصنف 

ــــــوع   295  المجمـــ
  

ة عامل صنف  2019ما تّم خالل سنة  ار إلى رت االخت ة  ة للترق النتائج النهائ التصرح 
عنوان سنة  3وصنف  2 انات الجدول التالي 2017وذلك    :وفقا لب

ار االخت ة  ة  عدد الخط المفتوحة  الترق   تارخ اإلعالن عن النتائج النهائ
ة عامل صنف  ار إلى رت االخت ة  ة عامل صنف   2019أفرل  10  317  2الترق ار إلى رت االخت ة    22  3الترق

  
  

ة: 3.1.0.6 المؤشر ن السنو لفائدة أعوان وزارة المال ة إنجاز مخط التكو   نس



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  154
 

عنوان سنة  ة إعداد المشروع السنو للقدرة على األداء  ة 2019مناس ، تّم تحديد النس
ن السنو لسنة  وفي المقابل تّم ، % 96.7في حدود  2019التقديرة إلنجاز مخط التكو

ن السنو في حدود  ة إنجاز فعلي لمخط التكو   %. 93.55تسجيل نس
ة تط ة المسجلة على   االنجاز الفعلي وهوور على مستو وتّم تسجيل نس ّده النس ما تؤ

حوالي  عنوان سنة % 74.7، حيث انتقل من % 25مستو تطور المؤشر والمقدرة 
األساس إلى  2019عنوان سنة  % 94إلى حوالي  2018 عود ذلك    :و

ن  - ة إعداد مخّط التكو مناس ة  أكثر دقة وواقع ن  ات التكو ض تقديرات حاج
 ،2019السنو لسنة 

ات الجمهورة قصد مزد تشرك  - ة داخل وال ن م العديد من الدورات التكو تنظ
ة  ن جهو ة وتوفير فضاءات تكو ة لوزارة المال عين للمصالح الجهو اإلطارات واألعوان التا
ات شراكة مع  ة المنظمة من قبل المدرسة وذلك بإبرام اتفاق ن الحتضان األنشطة التكو

ة على مستو ال ن ات التكو ن المستمر الحتضان الملتق ة والتكو ة للتر مراكز الجهو
 .جهو 
ع  -  ة لجم ن مصالح المدرسة من االستجا ات جديدة مّ انتدا شرة  م الموارد ال تدع

ة عة لوزارة المال اكل التا ات اله  . حاج
ن  - ات القانون الخاص بتطبي) 2020-2018(الشروع في تنفيذ مخط التكو  مقتض

م  حتو على تصم ة الذ  ة،  25األساسي الجديد للميزان ّل حقي ن وتتضمن  ة تكو حقي
م سند بيداغوجي وتنش  ّل محور،  وهو ما ساهم في  04تصم عنوان  ة  ن دورات تكو
ع في عدد األنشطة المنجزة   . الترف

 
ة وزارة :  2.0.6الهدف   ةتحسين التصرف في ميزان   :المال
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م الهدف ة""يندرج هدفيندرج هدف  :تقد ة وزارة المال يز " تحسين التصرف في ميزان اسة تر ضمن س
مة الرشيدة اد الحو ة الوزارة  م ار مجموعة و في التصرف في ميزان عين االعت أخذ 

ل اإلدار  المح الداخلي والخارجي لله ات الخاصة    .المعط
عة   ة لمتا عةتم تحديد المؤشرات التال ة لمتا ة وزارة "تحقي الهدفتحقي الهدف  تم تحديد المؤشرات التال تحسين التصرف في ميزان

ة   ::"المال
  

ض االعتماداتآ -1  جال فتح واحالة وتفو
 جال تنفيذ الشراءات خارج اطار الصفقات آ -2
زة -3 اكل المر ات التزود لله ة تنفيذ طل  نس
ة تنفيذ  -4  مشارع البناءات المبرمجة ) دراسة وانجاز(نس

س  :5جدول عدد   عة تنفيذ مؤشرات ق تحسين التصرف في المتعلقة ب 2019 لسنة األداءمتا
ة ة وزارة المال   ميزان

الهدف اإلستراتيجي 
الهدف اإلستراتيجي 

2.0.6
2.0.6

  :  :
ترشيد حومة النفقات العمومة
س األداء   س األداءمؤشرات ق   مؤشرات ق
  

وحدة وحدة 
  المؤشرالمؤشر
  
  

إنجازاتإنجازات
20182018  

  )أ(
  

تقديراتتقديرات
20192019  

  )ب( 
  إنجازاتإنجازات
20192019  

  )ج(
و و 20182018مقارنة بين مقارنة بين 

20192019  
مقارنة مقارنة   20192019إنجازاتإنجازات

  لتقديرات لتقديرات 
20192019  

  بب//مم==%  بب--جج==مم  أأ//دد==  %  أأ--جج==دد
آجال فتح : 1.2.0.6المؤشر 
ض االعتمادات وٕاحالة   12  يوم وتفو

 
10  
 
  

  
11 
 -1  

 
-8.3% 

 1  10%  
تنفيذ آجال :2.2.0.6المؤشر 

الصفقات  إطارالشراءات خارج 
ة   العموم

  69 يوم
 

70 66 3 -  -4.3% 4 -  %5.7-  

آجال خالص :3.2.0.6المؤشر
  29 يوم  المزودين ومسد الخدمات

25 
 
 

26 1  3.4% 1  %4  
ة تنفيذ : 4.2.0.6المؤشر  نس

مشارع  )دراسة وانجاز(
 البناءات المبرمجة

% 65.6  
 80 65.8 0.2  0.3% 14.2 -  %17.7 -  
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اني عدد اني عددرسم ب س األداء لسنة   ::55رسم ب س األداء لسنة مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق   99220011مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق
ةالهدف اإلستراتيجي الهدف اإلستراتيجي الخاصة الخاصة    ة وزارة المال ةبتحسين التصرف في ميزان ة وزارة المال   بتحسين التصرف في ميزان

  

    
  

التقديرات قها مقارنة  التقديراتتحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق قها مقارنة    ::22001199لسنة لسنة   تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحق
ض االعتمادات وٕاحالةآجال فتح : 1.2.0.6المؤشر  وتفو

اآلجال اإلدارة المسجلة في سنة  2019سجل المؤشر في سنة   2018تحسنا بيوم مقارنة 
عود ذلك  ة  إلىو الهيئة للعامة للتصرف في ميزان تقلص آجال فتح االعتمادات المرت 

 .الدولة
آجال دراسة طلب فتح االعتمادات وآجال إحالة  ما حاف المؤشرن الفرعين المتعلقين  ف
ة والتجهيزات والمعدات على  ض االعتمادات على مستو اإلدارة العامة للشوؤن المال وتفو

قةاالمسجلين في السنو حدهما األقصى    .ت السا
مة المبرمجة لسنة  حق المؤشر الق مة  2019لم  يوم مقارنة  11حيث سجل المؤشر ق

قانون لسنة 10بـ ام  عود ذلك  2019أ ارتفاع آجال فتح االعتمادات من قبل الهيئة  إلىو
ة الدولة   .العامة للتصرف في ميزان

  
  
  

0
20
40
60
80

100

آجال فتح : 1.2.0.6المؤشر 
واحاة وتفويض في االعتمادات

آجال تنفيذ :2.2.0.6المؤشر  
الشراءات خارج اطار 

الصفقات
آجال : 3.2.0.6المؤشر  

خالص المزودين ومسدي 
الخدمات 

نسبة تنفيذ : 4.2.0.6المؤشر  
مشاريع )دراسة وانجاز (

البناءات المبرمجة

2019تقديرات  2019انجازات 
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ة إطارتنفيذ الشراءات خارج  آجال: 2.2.0.6المؤشر    الصفقات العموم
اآلجال  3تحسنا  2019سجل المؤشر في سنة  ام مقارنة  المسجلة في سنة  اإلدارةأ

عود ذلك إلى حرص مصلحة برمجة الشراءات  2018 راس الشرو في  إعداد إلىو
المهام المنوطة  ىإلاآلجال المحددة  ام  م الفني والمالي على الق جانب حرص لجان التقي

  .في أقرب اآلجال إليها
مة المبرمجة لسنة  صا بـ  2019حق المؤشر الق قانون  4حيث سجل تقل ام مقارنة  أ

ة لسنة عود ذلك  2019المال استكمال العمل إلىو م العروض   حسنفي أ حرص لجان تقي
 .اآلجال
  آجال خالص المزودين ومسد الخدمات: 3.2.0.6المؤشر

اآلجال اإلدارة المسجلة في سنة  تراجع بيوم واحد 2019سجل المؤشر في سنة  مقارنة 
عود ذلك  2018 المدة المستغرقة من قبل المنتفعين للمصادقة على الخدمات  إلىو
 .المنجزة

مة المبرمجة لسنة  مة  2019حق المؤشر الق  25 يوم مقارنة بـ 26حيث سجل المؤشر ق
قانون لسنة   .2019يوم 

  
ة تنفيذ :  4.2.0.6المؤشر البناءات المبرمجة) دراسة وٕانجاز(نس ع المتعلقة    المشار

  
ة  2019حددت تقديرات المؤشر لسنة  ة انجاز بينما  % 80بنس  %65.8بلغ المؤشر نس

  ، اب عدم بلوغ المؤشر إلى األهداف المرسومة و فق أساسا إلى أن المشارع ترجع أس
ة التي تشرف ة للتجهيز الجهو اشرة المصالح الجهو صفة م  على إنجاز دراستها وأشغالها 

ة اوالتي تبلغ حو  ة للمشارع، هي التي تشهد تأخيرا في  % 70لي نس مة الجمل من الق
غة  س المشارع ذات الص ان ذلك على مستو الدراسات أو األشغال ع اإلنجاز سواء 

ا ة و الوزارة التي تشرف على إنجازها اإلدارة العامة للبنا ة ت بوزارة المال التي تنجز بنس
100 %.  

اب هذا التراجع إلى   :تعود أس
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التحديد  - التأخير الكبير في مرحلة الدراسات خاصة في مستو تعيين المصممين و
ة في الهندسة المعمارة  .في إجراءات المناظرة الوطن

ص  التأخير - عض التراخ رخصة البناء، رخصة المعهد الوطني (في الحصول على 
ة، رخصة التأثير على الجوالن، رخصة التأثير على  ة المدن للتراث، رخصة الحما

 ...) البيئة
ام بإجراءات طلب العروض و التأخير  -  اإلنطالق في األشغال  في الق

عض - نظرا للظروف  ل المحددةآلجاالمقاولين إلنجاز المشارع في ا عدم جاهزة 
الد ة التي تمر بها ال ة االستثنائ     .االقتصاد

صفة علما و  غة الوزارة  ع المشارع ذات الص ات هي التي تتا أن اإلدارة العامة للبنا
ة على   ة الفن ة في الناح غة الجهو ة للمشارع ذات الص النس قتصر دورها  اشرة بينما  م

ة  المصادقة على مختلف مراحل عة لوزارةالدراسات حسب الخصائص الفن ات التا  للبنا
ة األشغال ة ومراق مراسلة الوالة دائما إلى التسرع في اإلنجاز و  هي تسعىو  المال ذلك 

اب التي حالت د ون التقدم العاد لألشغال صفة دورة لعقد اجتماعات للنظر في األس
ة للتجهيز للتسرعالتنسي مع الو  زنامة و على سبيل المثال  طلب إعداد ر و  مصالح الجهو

ة للتجهيز مع  في مواعيد اإلجتماعات الخاصة بدراسة وٕانجاز المشارع من المصالح الجهو
ة التجاوب في هذا اإلطار متفاوتة   .المالحظة أن نس

  
افحة الفساد  :3.0.6الهدف  ة في مجال م ة العامة للمال م  مساهمة هيئة الرقا تدع

ر نجاعة التصرف العمومي وغسل األموال   .وتطو
م الهدف   ات مختلف المصالح  :تقد ة تصّرف وحسا مراق ة العاّمة للمالّة  تقوم هيئة الرقا

ات  ة والجمع ة أو ذات المساهمة العموم والجماعات والمؤّسسات والمنشآت العموم
اكل  زة والتعاونّات واله ة المر ات التعاون ة والشر األخر التي تنتفع والمجامع المهن

مساعدة أو دعم من الّدولة أو الجماعات المحلّة اشرة  اشرة أو غير م   .صفة م
ب  60وتتولى 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
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اكل تعمل تحت إشرافها،مهمات تخص مصالح وزارة الم - ة، أو ه  ال
ة إدارة أو غير  - ة ومؤسسات عموم حث تخص منشآت عموم مهمات تفقد و

 إدارة،
- ، اكل أخر حث تخص عدة إدارات وه م و  مهمات تفقد وتقي
ة - موارد خارج ات مشارع ممولة   .مهمات تدقي حسا
 

م إلى إعداد تقارر تتضّمن جملة من المالحظات والنقائص  ة والّتقي وتفضي مهمات الّرقا
ال،  ها مستق ة لتدار اكل المعن ستدعي مزد حرص المصالح واله التي تم تسجيلها، مما 
ة  ة واإلستعمال األمثل للموارد المال ام إنجاز البرامج والمشارع العموم قصد إح

  . المخّصصة لها
ا و   التنسي مع الهيئة العل قا للبرنامج السنو الذ تعّده الهيئة  ة ط تنجز مهّمات المراق

ن  م ة، و المال ّلف  ه من طرف الوزر الم عد المصادقة عل ة وذلك  ة اإلدارة والمال للرقا
البرنامج  ة غير مدرجة  مهمات مراق أذن عند االقتضاء  ة أن  المال ّلف  للوزر الم

ّ السن قا للمعايير الّدولّة للمراجعة والّتدقي. و  .وتحرص الهيئة على إنجاز مهّماتها ط
ات  ا لمالءمة هدفها مع مقتض ة لوزارة المالّة الّتوجهاتوسع الهيئة  توّلت، اإلستراتيج

س األداء  هدف جديد إعتماد ة إنجاز البرنامج السنو لتدخل (والتخّلي على مؤشر ق نس
ة الهيئة إلنجاز مهمات تم طلبها من قبل الوزراء أو مسؤولين آخرن الهيئة  ة إستجا ونس

س أداء جديد يتمّثل في)الدولة خارج إطار البرنامج السنو  ة مهّمات ، وٕاعتماد مؤّشر ق نس
تدقي افحة الفساد وغسل األموال و م ة المنجزة التي تتضّمن محاور تتعّل  األداء،  الرقا

ة علما أّنه ق ات د تّمت المحافظة على المؤّشر المتعّل بنس ة لتدقي حسا التقارر النهائ
ة المرسلة إلى الممّولين األجنبّة في اآلجال المنصوص  موارد خارج المشارع الممولة 
ات القروض، نظرا لخصوصّة هذا المؤّشر الّذ يبرز مد إحترام الهيئة  عليها في إتفاق

   .الدولّة للتعّهدات
ة العامة للمالّة في تمّثل الهدف الجديد لهيئة الرقا ة العاّمة  و م مساهمة هيئة الّرقا تدع

ر نجاعة التصرف العمومي افحة الفساد وغسل األموال وتطو   .للمالّة في مجال م
  



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  160
 

ما يلي س األداء ف ور ومؤّشرات ق اب إعتماد الهدف المذ   :وتتمّثل أس
  افحة ة لم ة والهيئة الوطن ة الّتعاون والّشراكة المبرمة بين وزارة المال تفعيل إّتفاق

افحة الفساد  مة الرشيدة وم ة للحو ة الوطن ات اإلستراتيج الفساد في إطار تنفيذ مقتض
ة الّتعاون الّدولي الموّقعة مع الّديو  ذلك إتفاق ة، و م النزاهة وٕارساء قواعد الشفاف ان وتعزز ق

افحة الفساد  ي لم ر  OLAFاألورو ات وتطو ادل المعلومات والمعط بخصوص ت
ة في مجال مقاومة الفساد م المساعدة الفن  .الكفاءات وتقد

  ات الفصل ة الذ  األساسي القانون  من مشروع 96تطبي مقتض الجديد للميزان
عمل ام  الق ة اإلدارة والمالّة  اكل الرقا م وثائ القدرةينّص على تكليف ه  ّات فحص وتقي

  . األداء على
  ة برنامج دعم اإلنطالقة الخامس ات إّتفاق  Programme d’Appui)إحترام مقتض

à la Relance V)  ي والذ ينّص على تعّهد الدولة التونسّة الممّول مع اإلّتحاد األورو
عض البرامج على مستو  مهمات تدقي القدرة على األداء ل ام   . الوزاراتالق

س األداء -  :مؤّشرات ق
ما يلي س األداء ف   : تتمثل مؤّشرات ق

افحة الفساد وغسل  1.3.0.6 م ة المنجزة التي تتضّمن محاور تتعّل  ة مهّمات الّرقا نس
 .األداء األموال والمهّمات المتعّلقة بتدقي

ةن 2.3.0.6 ات المشارع الممولة  س ة لتدقي حسا ة المرسلة التقارر النهائ موارد خارج
ات ات إلى الممولين األجانب في اآلجال المنصوص عليها في إتفاق   .القروض واله
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افحة  ة العاّمة للمالّة في مجال م م مساهمة هيئة الّرقا تدع
ر نجاعة التصرف العمومي   الفساد وغسل األموال وتطو

 2019و 2018مقارنة بين 
مقارنة  2019انجازات 

   2019لتقديرات 
 ب/م% =  ب-ج= م أ/د% =  أ -ج= د

20% - 5% 33% 

3,34%6,22% -23% -29% 

الهدف لسنة س األداء الخاصة    2019مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  

…نسبة مهّمات الرقابة المنجزة التي تتضّمن 
…نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع 

تدعيم مساهمة هيئة الّرقابة العاّمة للماليّة في مجال مكافحة الفساد وغسل األموال 
وتطوير نجاعة التصرف العمومي

 التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة 

  :5جدول عدد 
افحة : 3.0.6اإلستراتيجي  ة العاّمة للمالّة في مجال م م مساهمة هيئة الّرقا تدع

ر نجاعة التصرف العمومي الفساد وغسل األموال وتطو
  

 الوحدة

إنجازات 
2018 

  (أ)
  

تقديرات 
2019 
  (ب)

  
 إنجازات
2019 
 (ج)

ة  نس
ة المنجزة التي  مهّمات الرقا
تتضّمن محاور تتعّل 
وغسل 
األموال والمهّمات المتعّلقة 

ة  نس
 مائوّة

-- 15% 20% 

ة  نس
ة لتدقي  ر النهائ التقار
ع الممولة  ات المشار حسا
ة المرسلة إلى  موارد خارج
الممولين األجانب في اآلجال 
المنصوص عليها في 

 

ة  نس
 مائوّة

53,66% 80% 57% 3,34% 

اني عدد    :5رسم ب
الهدف لسنة س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

نسبة مهّمات الرقابة المنجزة التي تتضّمن : 1.3.0.6المؤّشر 
نسبة التقارير النهائية لتدقيق حسابات المشاريع : 3.3.0.6المؤّشر 

تدعيم مساهمة هيئة الّرقابة العاّمة للماليّة في مجال مكافحة الفساد وغسل األموال 
وتطوير نجاعة التصرف العمومي

)2( 2019إنجازات  )1( 2019تقديرات 

اإلستراتيجي  الهدف

س األداءمؤشرات   ق
ة : 1.0.3.6المؤّشر  نس

ة المنجزة التي  مهّمات الرقا
تتضّمن محاور تتعّل 

افحة الفساد  وغسل م
األموال والمهّمات المتعّلقة 

 بتدقي األداء
ة : 2.3.0.6المؤّشر  نس

ة لتدقي  ر النهائ التقار
ع الممولة  ات المشار حسا
ة المرسلة إلى  موارد خارج
الممولين األجانب في اآلجال 
المنصوص عليها في 

ات ات القروض واله  إتفاق

الهدف لسنة س األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وٕانجازات مؤشرات ق

  
  

0,6 0,7 0,8

تدعيم مساهمة هيئة الّرقابة العاّمة للماليّة في مجال مكافحة الفساد وغسل األموال 
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التقديرات لسنة  قها مقارنة    :2019تحليل وتفسير النتائج التي تم تحق
  

افحة الفساد : 3.0.6 الهدف ة العاّمة للمالّة في مجال م م مساهمة هيئة الّرقا تدع
ر نجاعة التصرف العمومي   .وغسل األموال وتطو

  
افحة : 1.3.0.6المؤّشر  م ة المنجزة التي تتضّمن محاور تتعّل  ة مهّمات الرقا نس

 الفساد وغسل األموال والمهّمات المتعّلقة بتدقي األداء
  

المؤّشر  ة 2019عنوان سنة األولبلغت اإلنجازات المتعلقة  قابل تقديرات م % 20، نس
ة إنجاز تقدر  % 15ب   .%33بأ بنس

اب الفارق  عود أس اب عديدة، من أبرزها و  اإليجابّي بين اإلنجازات والتقديرات إلى أس
افحة الفساد في  ة لم ة والهيئة الوطن ة الّتعاون والّشراكة المبرمة بين وزارة المال تفعيل إّتفاق

مة  ة للحو ة الوطن ات اإلستراتيج م إطار تنفيذ مقتض افحة الفساد وتعزز ق الرشيدة وم
ة، حيث توّلت الهيئة إعتماد منهجّة التدقي حسب المخاطر  النزاهة وٕارساء قواعد الشفاف

ن أن تتضّمن شبهات فساد و م ة التي  الّرقا أو  لتحديد مجاالت نشا المؤّسسات المعنّة 
ات المتوّفرة لديها  . شبهات الفساد حول ملفّات غسل أموال، وٕاستغالل المعط

ورة  ة المبرمجة والمنجزة على إعطاء األولوّة للمهّمات المذ زت أعمال الّرقا الّتالي تّر   . و
  
موارد  :2.3.0.6المؤّشر ع المموّلة  ات المشار ة لتدقي حسا ر النهائ ة التقار نس

ة المرسلة إلى الممولين األجانب في اآلجال المنصوص عليها في  ات خارج إتفاق
ات   القروض واله

المؤّشر  ة  2019عنوان سنة  الثانيبلغت اإلنجازات المتعّلقة   بـمقابل تقديرات %57نس
ة إنجاز تقدرب 80%   .%71أ بنس

بلغ عدد المشارع الّتي لم تتمّن الهيئة من إرسال التقارر النهائّة للّتدقي المتعّلقة بها  و
مشارع لم يتّم الحصول على القوائم المالّة  5مشروعا من بينها  15في اآلجال التعاقدّة 
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م تقارر الّتدقي المنصوص ة أجل تقد عد نها  الخاّصة بها لد وحدات التصّرف إّال 
ات ات القروض واله  .عليها في إتفاق

  
  :من أبرزها وتعز الفوارق المسّجلة بين اإلنجازات والّتقديرات إلى عّدة عوامل،

ة من طرف الوحدات المشرفة على التصّرف في المشارع  - إعداد وٕارسال القوائم المال
م تقارر انا تقد صفة متأخرة، وأح انه  إلى الهيئة  ما تّم ب عد إنقضاء الّتدقي  أعاله 

ة ختمها، . اآلجال ات المشارع إلى غا عض الحاالت األخر تدقي حسا ما تّم في 
 .2019و 2018حيث شملت أعمال التدقي سنتي 

ة،  - ة للمشارع الجهو النس ات أثناء أعمال التدقي الميداني، خاصة  وجود صعو
انات المحاسب ع الوثائ والب زة ناتجة خاصة عن عدم تجم ة على مستو الوحدة المر

ه ة الخاصة  عة إنجاز المشروع وٕاعداد القوائم المال متا لفة    .الم
عض  - ة لنتائج التدقي من طرف  ات على التقارر األول م اإلجا طول آجال تقد

ورة  .المتصرفين على المشارع المذ
ات مشارع لسنتين أو أك - عض الحاالت تدقي حسا عنوان نفس توّلي الهيئة في  ثر 

ة منذ  المهّمة نتيجة عدم إرسال الوحدات المشرفة على التصرف في المشارع للقوائم المال
 . السنة األولى إلنطالق المشروع

  
ة لتحسين األداء   التوجهات المستقبل

ة: 1.0.6الهدف  شر   تحسين التصرف في الموارد ال
ات والنقائص المتعلقة بتنفيذ   . أ ال  :البرنامجأهم اإلش

ة تتمثل        :في النقا التال
م المناظرات  - ومة لنشر قرارات فتح وتنظ التأخير الحاصل على مستو رئاسة الح

ة الرائد الرسمي للجمهور التونس ة  ة للترق  .الداخل
الرائد الرسمي للجمهورة  - ة للناجحين  التأخير الحاصل لنشر القائمات االسم

ما يتعل  ة ف االتونس ات للرتب العل  .الترق
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ادل المعلومات بين مختلف المصالح  - نقص على مستو التنسي والسرعة في ت
شرة في مرحلة فرز ودراسة ملفات الترّشح التصرف في الموارد ال ة   المعن

ة على مستو اإلدارة العامة  - نقص في عدد األعوان والتجهيزات والمعدات اللوجست
ش  .رةللتصرف في الموارد ال

عاب المدرسة ال تساعد على تنفيذ  - نقص في قاعات التدرس ذلك أّن طاقة است
ة أكبر،  البرامج بنس

ن الخصوصي  - لفة ببرمجة التكو اإلدارة العاّمة (نقص في التنسي بين المصالح الم
ة واالستخالص ة العموم عة ) لألداءات واإلدارة العاّمة للمحاس ة التا والمصالح الخارج

 لها،
ة على مستو جهو دون التنسي مع إدارة  - ن م العديد من األنشطة التكو تنظ

مة  ا على ق اإلنجاز وهو ما يؤثر سل ات المتعلقة  اإلحصائ المدرسة ودون مّدها 
 . المؤشر
ة المنجزة من قبل اإلدارة  - ن األنشطة التكو ات المتعلقة  المعط عدم موافاة المدرسة 

النظرالعاّمة للديوانة لفائد  .ة اإلطارات واألعوان الراجعين لها 
 

ام بها لتدارك النقائص  . ب  :التدابير واألنشطة المتعين الق
التصرف  - افة المجاالت المتعلقة  اغة دليل اإلجراءات في  العمل على استكمال ص

افة المتدخلين ن منها من قبل  شرة عمال على توحيدها والتم   .في الموارد ال
م  - ما يتعل بإعداد ملفات برمجة تنظ ة ف ة لفائدة المترشحين للترق ن دورات تكو

  الترشح،
المناظرات  - اإلجراءات المتعلقة  ة لفائدة األعوان المعنيين  ن ن دورات تكو برمجة تكو

فاءاتهم وقدراتهم،   ر  ة لتطو ة للترق  الداخل
ومة قصد االختصار  - في آجال العمل على مزد التنسي مع مصالح رئاسة الح

ة ة للترق ة للمناظرات الداخل   .نشر قرارات فتح واإلعالن عن النتائج النهائ
المدرسة  - ل إليها مهّمة مساعدة الّلجان المحدثة  فاءات يو م الفر العامل  تطع

ة وتوحيدها وتحيينها عند االقتضاء سواء المعتمدة من قبل  على مراجعة السندات البيداغوج
ا ّونون في عرض المترشحين الجت عتمدها الم ة أو السندات التي  ارات الكتاب ز االخت
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المدرسة  ة  ح القرار المتعل بتعيين أعضاء اللجنة العلم الدروس وقد تّم في هذا اإلطار تنق
ة بتارخ  ة للمال فر  06الوطن  .2017ف

ن للتنسي أكثر  - اكل المتدخلة في مجال التكو ما وضع خطة عمل بين مختلف اله ف
 :بينها
   شأنها وتحديدها غي أن يتم االتفاق  ار األهداف التي ين اعت على مستو البرمجة 

ن وحثهم على برمجة الدورات  قة وخاّصة عند إعداد مخّط التكو صفة مس ل دقة و
ن دون سواها، ة للتكو ات الفعل س الحاج ة التي تع ن  التكو

 ،على مستو التنفيذ 
 ع م على مستو المتا  ة وللتقي

ات  مقترحات وتوص التالي الخروج  ة من تحديد المعوقات و الوتمّن هذه الخطة المشتر ات مستق ال   .لتالفي اإلش
  ة التي تنظمها ن ة الحتضان الدورات التكو ن خارج حث عن فضاءات تكو ال

ة لوزارة التكو  ن للمصالح الجهو ات التكو ة حاج ن المدرسة على مستو جهو لتغط
ات  المدرسة، وفي هذا اإلطار تّم إبرام اتفاق ن  ة فضاءات التكو وذلك قصد تجاوز محدود
ات الجمهورة الحتضان  مختلف وال ن المستمر  ة والتكو ة للتر مع المراكز الجهو

ة على مستو جهو  ن ات التكو  .الملتق
 ،ين ونين جهو الحرص على توفير م ن في الجهات  وذلك  حتى يتسنى  دعم التكو

نة لفة مم أقّل  ن  التكو ة االنتفاع  النظر لوزارة المال ع األعوان الراجعين   .لجم
  ة في مجال ة لفائدة إطارات جهو ن وقد انطلقت المدرسة في برمجة دورات تكو

ونين وهندسة  ن الم ز الوطني لتكو التنسي مع المر ن  ا التكو يداغوج ن و هندسة التكو
ن   .التكو
 ر إعا ات التصّرف الحديث وتطو ما يتماشى ومتّطل م مصالح المدرسة  دة تنظ

ن  .منظومة التكو
  ّ ن على الخ  .الشروع في إرساء منظومة التكو
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ة: 2.0.6الهدف  مة النفقات العموم   ترشيد حو
ض 1.2.0.6المؤشر     االعتماداتوٕاحالة  آجال فتح وتفو

ة الدولة على ض آجالمصالح الهيئة العامة  التنسي مع -  للتصرف في ميزان
  مضبوطة لفتح االعتمادات 

ر أساليب العمل واعتماد البرد اإللكتروني إلىالسعي  - ا تطو للتسرع  ووسائل التكنولوج
ض االعتمادات   .في دراسة المطالب الواردة حول إحالة أو تفو

ة عدد  -  13المؤرخ في  2019ة لسن 15الحرص على تطبي القانون األساسي للميزان
فر    2021ف
ة  إطارخارج  آجال تنفيذ الشراءات 2.2.0.6المؤشر    الصفقات العموم

ة مراحل مسار الشراءات في دليل  ق ر المؤشر تم إدراج اآلجال المتعلقة ب في إطار تطو
إجراءات أعد في الغرض حتى يتسنى تحقي القدرة على األداء في مجال هذا النوع من 

 .الشراءات
ة وللتجهيزات والمعدات إلى تحديد مختلف  وقد سعت مصالح اإلدارة العامة للشؤون المال
ات لتفاد  عض المراحل وٕاصدار توص التأخير في  المتدخلين وض المخاطر المتعلقة 
ة  الشراءات خارج إطار الصفقات العموم ة من إعداد دليل إجراءات خاص  وقوعها بدا

طا   .قة تحديد ووصف المهاموصوال إلى 
  

  آجال خالص المزودين ومسد الخدمات 3.2.0.6المؤشر 
ص في  -   على الخدمات المنجزة من طرف المنتفعين آجال المصادقة التقل
ن - م عة خالص فواتيرهم  اعتماد نظام معلوماتي    المزودين من متا
  

ة تنفيذ  4.2.0.6المؤشر ع البناءات المبرمجة ) دراسة وانجاز(نس   مشار
زنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة وانجاز أشغال المشارع الوزارة و ر  ض -

ة ة وزارة المال ميزان   .المبرمجة 
ات- عة المشارع الوزارة من قبل مصالح اإلدارة العامة للبنا ة جديدة لمتا   ض آل



  2019التقرير السنوي  لألداء لمهمة المالية لسنة  167
 

ة للتجهيز سواء برنامج االجت إعداد- ماعات المزمع عقدها من طرف المصالح الجهو
الشغال ة للتجهيز للدراسة واجتماعات الحظيرة الخاصة    اإلدارات الجهو

ة للمشارع المعطلة الى مختلف الوالة  إعداد- النس ير وعقد اجتماعات  مراسالت تذ
صفة دورة   .وذلك 

  
م مساهمة هيئة : 3.0.6الهدف  افحة الفساد تدع ة العاّمة للمالّة في مجال م الّرقا

ر نجاعة التصرف العمومي   .وغسل األموال وتطو
ة والتدقي الّتي تّم الّشروع في إنجازها سنة ستعمل الهيئة على إتمام مهمّ   2019ات المراق

  .والضغ على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد التقارر الخاّصة بها
عنوان سنة ما ستحرص على تدارك ا قة وخاصة تلك المتعلّ 2019لنقائص المسجلة 

ة في موارد خارج ات المشارع الممولة   اآلجال التأخير في إرسال تقارر تدقي حسا
ة   : وذلك عن طر التعاقد

ة إلى الوزارات المشرفة  - اتيب رسم ل سنة م مواصلة إرسال في شهر جانفي من 
قة في إلستحثاثه على التصرف في المشارع ة للسنة السا ه القوائم المال ا على إعداد وتوج

ير في الغرض عند اإلقتضاء   .أجل محدد، وٕارسال تذ
ان نفس الفر - الذ تولى تدقي  )أو عضو من هذا الفر( تكليف قدر اإلم

ة وذلك  عنوان السنة الموال ة إلنجاز مهمة التدقي  عنوان السنة المنقض ات المشروع  حسا
م في اآلجال لإلستمرارة ضمانا   .والنجاعة والتح

ل المصادق عليها و  ، تتمّثل أبرز اإلصالحات على المد المتوس والطو ة أخر من ناح
ما أو التي هي تحت الدرس  :يلي ف

  نشر تقرر النشا السنو أو مقتطفات منه للعموم، -
ة  - النظام األساسي الخاص بهيئة الرقا ة بهدف مراجعة األمر المتعل  العامة للمال

 .مزد دعم إستقالليتها وتثمين نتائج أعمالها
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ة التعاون والشراكة المبرمة في  - سمبر  22مواصلة تنفيذ إتفاق بين وزارة  2017د
ة  ة الوطن ات اإلستراتيج افحة الفساد في إطار تنفيذ مقتض ة لم ة والهيئة الوطن المال

افحة الفساد مة الرشيدة وم  .للحو
مع الجمعّة التونسّة للمراقبين العموميّين، بخصوص  عاون التّ برنامج  تنفيذة مواصل -

ة والتدقي وخاصة تدقي األداء والتصّرف في ن المراقبين في مجال الرقا  .المخاطر تكو
افحة الفساد  - ي لم ة التعاون الدولي المبرمة مع الديوان األورو  تفعيل إتفاق

OLAFادل المعلومات وا ة بخصوص ت م المساعدة الفن ر الكفاءات وتقد ات وتطو لمعط
 .في مجال مقاومة الفساد

ة  - مواصلة تنفيذ برنامج الّتعاون بين الهيئة والبنك الدولّي بخصوص تحيين أدّلة الرقا
  .والّتدقي

 


