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 المحور األول 
 

  العــــــــامالتّمدٌـــــــــم: المحور األول
 

 - I 2019تمدٌم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة: 
 

تتمثل المهمة األساسٌة لوزارة الشإون الدٌنٌة فً العمل على تطبٌك سٌاسة الدولة فً المجال 

الدٌنً وذلن بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالمطاع بما ٌٌّسر إلامة الشعائر الدٌنٌة وٌصون المٌم 

الروحٌة وٌحمً المجتمع من أخطار االنؽالق والؽلو والتطرؾ وٌدّعم روابط األلفة والتضامن والتآزر 

 .بهاوٌحفظ ممّومات الهوٌة والشخصٌة التارٌخٌة التونسٌة وٌمّوي التعلك 

 :وتتضمن استراتٌجٌة الوزارة فً مجال الشإون الدٌنٌة المحاور األساسٌة التالٌة

 والتجهٌز، الصٌانة والتؤثٌث من حٌثالعناٌة بالمعالم الدٌنٌة   -  

 أداءهم،اإلحاطة باإلطارات المسجدٌة وتطوٌر - 

  وتنظٌم األنشطة الدٌنٌة والتظاهرات والملتمٌات والندوات العلمٌة والدٌنٌة،تٌسٌر إلامة الشعائر- 

دعم البحث العلمً والدراسات فً مجاالت العلوم اإلسالمٌة والعمل على إحٌاء التراث اإلسالمً -

 وحفظه ونشره،

 الدٌنً،تطوٌر اإلعالم الدٌنً لهدؾ ترشٌد الخطاب - 

 الدٌنً،اإلحاطة والتوعٌة واإلرشاد -  

 المجال الدٌنً،دعم التعاون الدولً فً - 

 العناٌة بالمرآن الكرٌم والتشجٌع على حفظه وترتٌله وتجوٌده،- 

 اإلشراؾ على تنظٌم موسمً الحج والعمرة، - 

 .العناٌة بالكتاتٌب لتربٌة الناشئة التربٌة السلٌمة وفك تعالٌم الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ ومبادئه السمحة- 

 فً إطار الهٌكلة الجدٌدة 2019ولد لّدمت الوزارة مشروعها السنوي للمدرة على األداء لسنة 

طبما للتمسٌم  (وفما للبرامج والبرامج الفرعٌة التً تترجم سٌاستها والمهام الموكولة إلٌها)للمٌزانٌة 

 :البرامجً التالً

 

 

 

  . (السٌد سامً الماسمً المدٌر العام للمعالم الدٌنٌة واإلطارات المسجدٌة: رئٌس البرنامج) الدٌنٌة ةالتنمً: 1البرنامج عدد 
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 .(السٌد عبد الكرٌم بن مفتاح المدٌر العام للمصالح المشتركة: رئٌس البرنامج)والمساندة المٌادة :2البرنامج عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 بالتنوع والشمولٌة فً إطار األهداؾ االستراتٌجٌة 2019تمٌّز نشاط وزارة الشإون الدٌنٌة سنة و

الكبرى المرسومة حٌث شمل عّدة مجاالت نخص منها بالذكر الحج والعمرة واإلطارات المسجدٌة 

والمعالم الدٌنٌة والخطاب الدٌنً والدراسات والنشر ومماومة اإلرهاب والتفمد والرلابة والتصرؾ فً 

 ...المٌزانٌة حسب األهداؾ 

 

( 1)فً المجاالت المذكورة أعاله 2019وسؤتناول فً هذا الجزء تمدٌم أهم إنجازات الوزارة سنة 

 العامة لوزارة ةثم سؤتولّى تمدٌم مإشرات لٌس األداء المرتبطة بؤهداؾ البرامج فً إطار االستراتٌجً

 (.2)الشإون الدٌنٌة 

 انتًُيت انّديُيت 
 

 

 

 

 

 

ج
 البرام

 مهمة وزارة الّشؤون الدٌنٌة 

عٌة
ج الفر

 البرام

 انقيادة وانًساَدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتكىيٍ وانبحث 

 انؼهًي  

 

 
تُظيى انشؼائز 

 وانتىػيت انديُيت 

 انًساَدة وانتأطيز 

 انقيادة وانزقابت وانتقييى

انًساَدة وانتصزف في 

 انىسائم 
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 :2019إنجازات وزارة الشؤون الدٌنٌة سنة   (1

 الحج والعمرة: 

 2019أشرفت وزارة الشإون الدٌنٌة على إتمام كل اإلجراءات المتعلمة بمواسم الحج لسنوات  

:   أساسا ما ٌلًجمٌع إنجازبالتنسٌك مع 

  اعتماد مبادرة طرٌك مكة بالتنسٌك مع السلطات السعودٌة التً تنص على إتمام كل إجراءات

 .السفر من لبل الجانب السعودي بتونس لبل امتطاء الطائرة تٌسٌرا للحجٌج وتوفٌرا لراحتهم

  ٌْن إبرام اتفالٌة إطارٌة مع الدٌوان الوطنً للبرٌد وشركة الخدمات الوطنٌة واإللامات والشركت

ٌْن  العتماد الدفع اإللكترونً لتكلفة الحج سنة  (تونس الجوٌة والخطوط السعودٌة)الناللت

2019  . 

  بٌن وزارة الشإون الدٌنٌة وشركة الخدمات الوطنٌة واإللامات وجمعٌة إبرام اتفالٌة تعاون

تونس : ظٌم تظاهرة الحج التدرٌبً فً أربعة ألالٌمرعاٌة ضٌوؾ الرحمان تم بممتضاها تن

 وباجة وصفالس والمٌروان،

  العمل على إعداد منظومة معلوماتٌة مندمجة بالتنسٌك مع الجانب السعودي العتماد المسار

 .اإللكترونً للحجاج

  التنسٌك مع وزارة السٌاحة والصناعات التملٌدٌّة والجامعة التونسٌّة لوكاالت األسفار والسٌاحة

 . لتنظٌم دورات تكوٌنٌّة للمرافمٌن التابعٌن لوكاالت األسفار

 الموسم المنمضً والتركٌز علىفً  أشهر ممارنة بشهرٌن 4تمدٌد فترة التوعٌة التً امتدت ال 

 .الجماعًالتعاٌش والصحٌّة والسلوكٌّةوالفمهٌّة وجمٌع النواحً التنظٌمٌّة

  على ة التً بثّتامجالتوعويبرمتكامل شمل جمٌع الجهات، إلى جانب الي توعويإعداد برنامج 

 . الوطنٌة التلفزٌّـةاةالمن

 برمجة خدمات إضافٌة بمخٌم منى لتحسٌن اإللامة به. 

 

 

 

 

 

 ًالخطاب الدٌن: 

ٌعتبر تطوٌر الخطاب الدٌنً من األهداؾ الرئٌسٌة التً ترمً وزارة الشإون الدٌنٌة إلى تحمٌمها لما 

له من دور فً نشر الفكر الدٌنً المستنٌر المبنً على لٌم التسامح واالعتدال والوسطٌة لمحاربة 
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العنؾ والؽلو والتطرؾ بما ٌضمن السلم االجتماعً وٌمّوي روابط األخوة والتآزر بٌن مختلؾ فئات 

:  ولتحمٌك هذه األهداؾ لامت الوزارة بما ٌلً. المجتمع

 إنجاز مشروع لتطوٌر الخطاب الدٌنً وتجدٌده تم تنفٌذه على مراحل وٌحتوي على  : 

  وإصداره" شرؾ اإلمام الخطٌب"إعداد مٌثاق. 

 انجاز سلسلة من اللماءات الحوارٌة مع األئمة الخطباء فً الؽرض. 

 دراسة االستبٌانات المنجزة من لبل األئمة الخطباء خالل اللماءات الحوارٌة. 

  وإصداره" دلٌل اإلمام الخطٌب"إعداد. 

  تنظٌم العدٌد من الدورات التكوٌنٌة بالمعهد األعلى للشرٌعة بتونس وبفضاءات أخرى لفائدة

 .اإلطارات المسجدٌة والوعاظ

  مإدبا110تنظٌم دورات تكوٌنٌة بجامعة الزٌتونة لفائدة . 

 تؤمٌن دروسا لفائدة األئمة الخطباء. 

 ًحصة تكوٌن 24ولد تم فً هذا اإلطار تؤمٌن . تكوٌن المكونٌن فً مجال تطوٌر الخطاب الدٌن 

 .لفائدة مجموعة من المكونٌن الذٌن سٌتولون التكوٌن

  لتنسٌك مع الرابطة الوطنٌة لتحفٌظ المرآن والجمعٌات ذات الصلة بالشؤن الدٌنً والمعروفة

بالوسطٌة واالعتدال لتشجٌع حفظة المرآن الكرٌم على االضطالع بالخطط المسجدٌة لهدؾ 

 .تطوٌر الخطاب الدٌنً وتجدٌده

  طباعة ونشر كتب ومجالت وتنظٌم ندوات وملتمٌات وتظاهرات جهوٌة ووطنٌة ودولٌة

 .وورشات تدرٌبٌة وأٌام دراسٌة فً الؽرض

 التوعٌة واإلرشاد والتظاهرات الدٌنٌة: 

تخص أنشطة التوعٌة والتظاهرات الدٌنٌة كل فئات المجتمع وتتنّوع من حٌث الشكل والمضمون 

وٌمكن أن تنمسم هذه األنشطة . والفئة المستهدفة والمشرفٌن علٌها  (...درس، محاضرة، مسامرة )

والتظاهرات الدٌنٌة إلى أنشطة وتظاهرات تمام بالجوامع والمساجد أو أنشطة وتظاهرات تمام 

بفضاءات  

 

 

أخرى خارجٌة لفائدة فئات معٌنة كالسجون أو مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعً أو مراكز رعاٌة 

 .المسنٌن أو خارج البالد لفائدة الجالٌة التونسٌة بالخارج

 فٌما ٌتعلّك باألنشطة التوعوٌة والتظاهرات الدٌنٌة بالجوامع والمساجد: 
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  تم الحرص على تفعٌل وتكثٌؾ األنشطة التوعٌة تنشٌطا للحٌاة الدٌنٌة بالجوامع والمساجد وذلن

من خالل مواصلة متابعة البرامج المنجزة من لبل مدرسً آفاق وعدد من اإلطارات المسجدٌة 

والدروس التً ٌإمنها المرخص لهم فً المٌام بدروس دٌنٌة واإلمالءات المرآنٌة بالجوامع 

 . والمساجد

  وبرامج المحاضرات 2019 لسنةإنجاز برامج النشاط الدٌنً الخاصة بشهر رمضان المعّظم 

والنّدوات والّدروس والمسامرات واألختام المرآنٌّة والحدٌثٌّة وؼٌرها من التظاهرات التً تم 

 .تنظٌمها احتفاء بالشهر المبارن بكافّة الجوامع بمختلؾ المعتمدٌات بالتنسٌك مع الوّعاظ

  2019 سنةالنصؾ من شعبان وذكرى اإلسراء والمعراج خالل المدر ولٌلة   إحٌاء ذكرى لٌلة 

 .من خالل إعداد برامج الدروس والمحاضرات التً تم تنظٌمها بالتنسٌك مع الوّعاظ

  إنجاز برامج االحتفال بحلول السنة الهجرٌّة من خالل إنجاز برنامج الدروس والمحاضرات

 .التً تم تنظٌمها بالتنسٌك مع الوّعاظ

  برامج المحاضرات والنّدوات  وإنجاز2019سنة االحتفال بذكرى المولد النبوي الشرٌؾ خالل 

والّدروس والمسامرات واألختام المرآنٌّة والحدٌثٌّة وؼٌرها من التظاهرات التً تّم تنظٌمها 

 .احتفاء بهذه الذكرى المجٌدة بكافّة الجوامع بمختلؾ المعتمدٌات بالتنسٌك مع الوّعاظ

  فٌما ٌتعلّك باألنشطة التوعوٌة أو التظاهرات الدٌنٌة بالفضاءات الراجعة بالنظر إلى عدد من

 : الوزارات

 :  لامت الوزارة بما ٌلً

  مواصلة النشاط التوعوي بالمإّسسات السجنٌة ومراكز إصالح األحداث بالتنسٌك مع وزارة

 .العدل

  الحرص على مواصلة النشاط التوعوي بمراكز رعاٌة المسنٌن رؼم الصعوبات فً اإلنجاز 

وتوسٌع النشاط التوعوي لٌشمل مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعً بالتنسٌك مع األطراؾ 

 . المتدخلة على المستوى الجهوي

 

وإضافة إلى ما سبمت اإلشارة إلٌه أعاله تسعى الوزارة حالٌا إلى توسٌع مجاالت التعاون مع عدد 

من الوزارات فً إطار اتفالٌات لصد توسٌع النشاط التوعوي على ؼرار وزارة المرأة واألسرة 

ولد تّم إنجاز عدٌد البرامج التوعوٌة الخاصة بكبار السن بالتنسٌك مع . والطفولة ورعاٌة المسنّنٌن

. مصالح وزارة المرأة واالسرة والطفولة
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  فٌما ٌتعلّك بالحمالت التوعوٌة التحسٌسٌة واألنشطة التوعٌة أو التظاهرات الدٌنٌة المنجزة

 :خارج الجوامع والمساجد

         تمت مواكبة الحمالت التحسٌسٌة الجهوٌة والوطنٌة والدولٌة التً أطلمتها عدد من الوزارات 

وهٌاكل الدولة وذلن تبعا لما ورد على الوزارة فً الؽرض من ذلن وزارة المرأة ووزارة الصحة 

 .كما تّم تنظٌم عدد من المسامرات الدٌنٌة تحت عناوٌن مختارة للتوعٌة الدٌنٌة.... ووزارة الفالحة 

 فٌما ٌتعلّك بالبرامج الدٌنٌة التوعوٌّة اإلذاعٌة والتلفزٌة والخطب الجمعٌة: 

تضطلع وسائل اإلعالم المرئٌة والمسموعة بدور هام فً توعٌة الناس ونشر الفكر الدٌنً المستنٌر 

ولد أمكن فً هذا المجال انجاز العدٌد من الحصص اإلذاعٌة . وتوضٌح العدٌد من المفاهٌم الدٌنٌة

 ..والبرامج التلفزٌة وتسجٌل عدد كبٌر من الخطب الجمعٌة بالتلفزة الوطنٌة

 فٌما ٌتعلك باألنشطة الدٌنٌة التوعوٌة لفائدة الجالٌة التونسٌة بالخارج: 

تمت مواكبة مناسبات المولد النبوي الشرٌؾ وشهر رمضان المعظم وذلن وذلن بإرسال أئمة خطباء 

. ووّعاظ إللماء دروس توعوٌة لفائدة الجالٌة التونسٌة بالخارج

 مكافحة اإلرهاب: 

 :تتضّمن استراتٌجٌة الوزارة فً مكافحة اإلرهاب المشارٌع التالٌة 

 إنتاج إعالنات وومضات تحسٌسٌة إذاعٌّة وتلفزٌّة وبثها. 

 إعداد مطوٌات وملصمات وجذاذات. 

 إعداد مسابمات متنوعة ورصد جوائز للؽرض. 

 طباعة أعداد من مجلة رسالة الزٌتونة. 

  التناء كتب فمهٌة متعلمة بالمذهب المالكً وتفاسٌر للمرآن الكرٌم صادرة عن علماء تونسٌٌن

 .ونشرها على الجوامع الكبرى والمكتبات واإلدارات الجهوٌة

 التناء وسائل نمل. 

 

 

  التناء معدات ومستلزمات وآالت تصوٌر وإنارة وتجهٌزات صوتٌة لتصوٌر الخطب الجمعٌة

 .والدروس الدٌنٌة

 :وترمً هذه المشارٌع إلى تحمٌك األهداف اآلتً ذكرها

 تحدٌد ومعالجة العوامل المإدٌة إلى التطرؾ. 

 المساهمة فً تحصٌن األسرة وتربٌة الناشئة على لٌم الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ. 
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 تطوٌر مضامٌن الخطاب الدٌنً الهادؾ. 

 مزٌد إحكام تسٌٌر ومرالبة المعالم الدٌنٌة واإلطارات المسجدٌّة. 

 ًتعزٌز نشر الخطاب الدٌنً الوسط. 

 : ما ٌلً انجاز2019 سنة ولد تم

  إنجاز ملتمٌات وندوات وتظاهرات دولٌّة وإللٌمٌة ووطنٌّة وجهوٌّة فً إطار برنامج مماومة

 .( ندوة وتظاهرة17)اإلرهاب 

  إسناد منح إلى الجمعٌات لتنظٌم ملتمٌات وندوات وتظاهرات آخرها برنامج حواري إثر عرض

– بن عون – مسرحٌة إرهابً ؼٌر ربع للفنان رإوؾ بن ٌؽالن بكل من معتمدٌات بن لردان 

 .سجنان وتونس العاصمة- ؼار الدماء– الوسالتٌة 

 اإلعالن عن مسابمة لمنح جائزة ألفضل دراسة حول ظاهرة اإلرهاب وكٌفٌة التصدي له. 

 تم ما ٌلً: فً إطار رعاٌة الكتاتٌب وتحفٌظ المرآن الكرٌم: 

 تنفٌذ برنامج تكوٌنً لفائدة المتفمدٌن الجهوٌٌن والمكلفٌن بمتابعة الكتاتٌب. 

 إنجاز استشارات لصٌانة كتاتٌب ببعض المناطك الداخلٌة. 

 تعٌٌن مكاتب دراسات لبناء كتاتٌب نموذجٌة. 

  اإلعالن عن طلب عروض اللتناء معدات وألعاب لمرتٌن ولم ٌشارن فٌهما أي عارض وسٌتم

 .اإلعالن عن طلب العروض لمرة ثالثة ثم المرور إلى التفاوض المباشر

 وسٌتّم . انجاز مسابمة للمّصة المصٌرة الموجهة لألطفال ونشر العشر لصص الفائزة فً كتاب

 .اإلعالن عن النتائج

  إعداد كراس شروط إلنجاز بوابة متطّورة مرتبطة بمختلؾ الموالع االجتماعٌة وسٌتم اإلعالن

 .عن طلب عروض

 

 

  تكوٌن مجموع من الوعاظ وأئمة الخطابة فً اللؽات لصد تؤثٌث برامج وحصص ودروس سٌمع

ولد تم فً هذا اإلطار المٌام بتكوٌن إللٌمً لفائدة مجموعة من . نشرها عبر البوابة وتصوٌرها

 .الوعاظ واألئمة فً اللؽة األنملٌزٌة

  استكمال إنجاز أٌام تكوٌنٌة بكافة اإلدارات الجهوٌة لفائدة الوعاظ واألئمة فً مجال التصدي

 .للفكر المتطرؾ
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

  إنجاز دورة تكوٌنٌة دولٌة فً مجال مكافحة اإلرهاب لفائدة الوعاظ واألئمة من طرؾ مختصٌن

 .أجانب

  إرسال محاضرٌن من الوعاظ واألئمة خالل شهر رمضان وبمناسبة المولد النبوي الشرٌؾ

 .حسب طلب البعثات الدٌبلوماسٌة

 الدراسات والبحوث والنشر: 

 : إنجاز ما ٌل2019ًسنة تولّت الوزارة خالل الفترة الممتدة 

 فً المحتوى، الكمٌة، ورئاسة : إعادة إصدار مجلّة رسالة الزٌتونة مع إدخال بعض التؽٌٌرات

 ...التحرٌر

 إصدار ولائع الندوة الوطنٌة حول دور المرأة فً التصدي لإلرهاب. 

 إعداد مطوٌات حول جهود علماء الزٌتونة فً بناء الدولة الحدٌثة. 

  منهاج المرشدٌن فً مناسن الحج والعمرة " إصدار كتٌّب لفائدة الوعاظ والمرشدٌن حول." 

  لفائدة الحجٌج التونسٌٌن" دلٌل الحاج " إصدار كتاب. 

 إصدار دلٌل الكتاتٌب. 

 إصدار دلٌل اإلمام الخطٌب. 

  ًإعداد إمساكٌة رمضان المعّظم للمدن التونسٌة والمدن األجنبٌة، بالتعاون مع المعهد الوطن

 للرصد الجوي

  ،ًالتعرٌؾ بؤعالم تونسٌٌّن لم ٌمع االهتمام بهم بالّشكل الكاف

 ضبط االستراتٌجٌات الفكرٌّة الكفٌلة بتحصٌن الشباب والمجتمع من األفكار التكفٌرٌّة. 

 

 التصرف فً المٌزانٌة حسب األهداف: 

تم إدراج وزارة الشإون الدٌنٌة ضمن الدفعة األخٌرة من وزارات السٌادة المعنٌة بتركٌز 

وانطلمت الوزارة فً . 2017منظومة التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ ابتداء من جانفً 

 .اعتماد هذه المنهجٌة فً التارٌخ المذكور

 2019لسنة  ولد لامت وحدة التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ بالوزارة طبما لبرنامج عملها

 :بــما ٌلً
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

  المٌام بدورات تكوٌنٌة لفائدة أعوان وإطارات الوزارة فً مجال التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ

 :على المستوٌن المركزي والجهوي والتً تضمنت المواضٌع التالٌة

 .تمدٌم عام لمنظومة التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ -

 .التنزٌل العملٌاتً للبرامج -

 .حوار التصّرؾ -

 .المانون األساسً الجدٌد للمٌزانٌة -

 .تنزٌل األداء -

 .2020تمدٌم المشروع السنوي للمدرة على األداء لوزارة الشإون الدٌنٌة لسنة  -

 .الرلابة الداخلٌة -

 بالتنسٌك مع رإساء 2019 السنوٌة للنفمات بعنوان سنة لٌادة األشؽال المتعلمة بالبرمجة 

 .( برنامج التنمٌة الدٌنٌةورئٌس برنامج المٌادة والمساندة رئٌس)البرامج

  ًمتابعة تطور نسك استهالن اعتمادات الدفع المتعلمة بالعنوان األول والعنوان الثانً لبرنامج

 .التنمٌة الدٌنٌة والمٌادةوالمساندة

 تجمٌع المعطٌات اإلحصائٌة وتحٌٌنها بؽٌة متابعة تطور مإشرات لٌس األداء الخاصة بكل برنامج. 

  إنجاز أشؽال التنزٌل العملٌاتً لبرنامجٌالتنمٌة الدٌنٌة والمٌادةوالمساندة من خالل ضبط األنشطة

الرئٌسٌة واألنشطة الفرعٌة الخاصة بكل برنامج ثم تنزٌلها على مستوى البرامج الفرعٌة والوحدات 

وبالتالً ضبط إطار مرجعً لألنشطة على مستوى . العملٌاتٌّة وذلن فً إطار حوار التصرؾ

الوزارة بحسب البرامج مما سٌمكن من متابعة التنفٌذ العملٌاتً لسٌاسة الوزارة وضبط الوسائل 

 الكفٌلة بتحمٌك

 

 

 األهداؾ المضبوطة والمتعهد بها من لبل رإساء البرامج أو البرامج الفرعٌة أو الوحدات العملٌاتٌة 

 . المسإولة فعلٌا على تنفٌذها

  (من غٌر اإلطارات المسجدٌة)تكوٌن ورسكلة األعوان: 

أولت وزارة الشإون الدٌنٌة أهمٌة كبرى للتكوٌن لدوره األساسً فً تطوٌر المهارات والرفع من 

فمامت باإلضافة إلى برامج التكوٌن المخصصة . مردودٌة األعوان وأدائهم المهنً وتؤهٌلهم

 لفائدة أعوانها 2019 الدورات واألنشطة التكوٌنٌة خالل سنة دلإلطارات المسجدٌة بإنجاز عدي

 :يالمنتمٌن لمختلؾ األسالن والتً تضمنت مجاالت متعددة وهً على النحو التال
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 .التصرؾ اإلداري الحدٌث لفائدة سلن الوعاظ -

كل )التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ لفائدة السلن اإلداري المشترن وسلن الوعاظ -  

اإلدارات والمصالح المركزٌة بالوزارة، كل اإلدارات الجهوٌة، المعهد األعلى للشرٌعة بتونس 

 .(والمعهد العالً للعلوم اإلسالمٌة بالمٌروان

منظومة المخزون، منظومة المنموالت، منظومة مركز الخدمات إنصاؾ، )المنظومات اإلعالمٌة -

لفائدة السلن اإلداري  (منظومة إنصاؾ والمنظومة الوطنٌة للتصرؾ اإللكترونً فٌالمراسالت

 .المشترن

 .السالمة والحفظ لفائدة سلن المتصرفٌن فً الوثائك واألرشٌؾ: الوثائك اإللكترونٌة-

 .اإلعالمٌة المكتبٌة لفائدة السلن اإلداري المشترن وسلن الوعاظ- 

  العناٌة باإلطارات المسجدٌة والمعالم الدٌنٌة 

لهدؾ مزٌد العناٌة باإلطارات المسجدٌة وتحسٌن وضعهم المادي والرفع من أدائهم المهنً صدر 

 المتعلك باإلطارات 2019 دٌسمبر 24 المإرخ فً 2019 لسنة 1228األمر الحكومً عدد 

المسجدٌة الذي تم بممتضاه الترفٌع فً المنح المسندة لإلطارات المسجدٌة ؼٌر المتفرؼٌنوإسناد 

لجمع بٌن خطتٌن أو للمتفرؼٌن مع إمكانٌة ا ( ساعة فً األسبوع48نظام )األجراألدنى المضمون 

 .ثالث خطط كحد ألصى لسد الشؽورات بالمعالم الدٌنٌة

  كما ضبط األمر المذكور،وألّول مرة فً نص لانونً، حموق وواجبات اإلطارات المسجدٌة 

 .وكذلن نظام العموبات الخاص بهم

 : المٌام بما ٌل2019ًأّما فٌما ٌتعلمبالعناٌة بالمعالم الدٌنٌة فمد تولت الوزارة خالل سنة 

 

  ( ملفا192حوالً )دراسة الملفات الفنٌة المتعلمةبإسناد التراخٌص فً إحداث المعالم الدٌنٌة 

وإسناد التراخٌص فً إنجاز أشؽال بالمعالم الدٌنٌة من توسعة، تهٌئة مٌضؤة، إضافة مسكن 

 ( ملفا312)... إداري خاص باإلمام أو بالكتاب إلخ

 مواصلة تسوٌة وضعٌة المعالم الدٌنٌة المبنٌة دون ترخٌص. 

  لرار ترسٌم جامع 36)ترسٌم المعالم الدٌنٌة ضمن لائمة المعالم الدٌنٌة التً تنفك علٌها الدولة 

 .( لرارات ترسٌم كتاتٌب10 مسجد و ملرار ترس19ًو

 تحوٌل مساجد إلى جوامع أو تحوٌل جوامع إلى مساجد. 

  حوالً )التنسٌك مع المعهد الوطنً للتراث لترمٌم وصٌانة وإعادة تهٌئة المعالم الدٌنٌة األثرٌة

 .( ملفا20



  
13 

 
Unité de la gestion du budget par objectif 
au ministère des affaires religieuses 

 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

  دراسة الوضعٌات العمارٌة للمعالم الدٌنٌة من خالل دراسة طلبات تعدٌل الهبات وفك الصٌػ

 .المانونٌة والتثبت من توفر شهادات الترسٌم بالملن العمومً للمساجد

  المٌام بزٌارات مٌدانٌة للمعالم الدٌنٌة إلعداد المخططات الوظٌفٌة لصد تحوٌل االعتمادات المالٌة

ومتابعة ومرالبة مشارٌع التهٌئة والصٌانة التً تم االنطالق فٌها تحت إشراؾ اإلدارات الجهوٌة 

 للتجهٌز، 

  (تدهور الحالة المعمارٌة)معاٌنة ومعالجة مختلؾ اإلشكالٌات المتعلمة بالوضعٌة اإلنشائٌة للمعلم 

 (.......نزاعات على حدود العمارات الموهوبة أو على موالع البناء، إلخ)أو الوضعٌات العمارٌة 

 ، (....عرائض األجوار، تشكٌات من تجاوزات لجان البناء، إلخ)أو وضعٌات لانونٌة 

  معاٌنة الموالع الممترحة إلحداث معالم دٌنٌة جدٌدة لصد التؤكد من الحاجة الفعلٌة للمنطمة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    والكثافة السكانٌة والمسافة الفاصلة عن بمٌة المعالم المجاورة

  لهدؾ ترشٌد استهالن الطالة بالمعالم الدٌنٌة، تم الشروع فً تنفٌذ برنامج مع الوكالة الوطنٌة 

لعشرة معالم (Audits énergétiques)للتحكم فً الطالة بحضور خبٌر مختص إلجراء تدلٌك طالً 

موزعة على تونس الكبرى وتم إعداد تمرٌر ٌتضمن اإلخالالت والحلول الممترحة لتخفٌض 

االستهالن مع البحث عن طرق تموٌل لتنفٌذ البرنامج وتعمٌمه على المعالم الدٌنٌة النشٌطة 

 .بكامل تراب الجمهورٌة

 

 

 

  فً إطار متابعة عمل لجان إحداث وتهٌئةوصٌانة المعالم الدٌنٌة، تّم االنتهاء من إعداد 

مشروعؤمر حكومً ٌضبط مواصفات ومهامومماٌٌس عمل هذه اللجان لعرضه على المصالح 

 .المعنٌة بالوزارة لبل إحالته إلى اإلدارات الجهوٌة

  إنجاز لاعدة البٌانات الخاصة بالخارطة الرلمٌةوالشروع فً إعداد أمر حكومً خاص ببناء

 .وتهٌئة المعالم الدٌنٌة

 السعً لتسوٌة وضعٌة العمارات المخصصة للمعالم الدٌنٌة التً تشهد نزاعات. 

  وزارة أمالن الدولة )السعً لتسوٌة وضعٌة المعالم المبنٌة دون ترخٌص مع الجهات المعنٌة

والشإون العمارٌة، الشركة الوطنٌة العمارٌة للبالد التونسٌة، البلدٌات و لجنة تصفٌة األموالو 

 .(المٌم الراجعة لحزب التجمع المنحل
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             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

  مراسلة دٌوان لٌس األراضً والمسحالعماري إلعداد أمثلة أشؽال مختلفة(TPD)  للعمارات

 .الدولٌة المراد تخصٌصها أو إعداد أمثلة هندسٌة لعمارات موهوبة إللامة معالم دٌنٌة

  الشروع فً إعداد بنن معطٌات للمعالم الدٌنٌة النشٌطةوالتٌهً فً طور اإلنجاز بالتنصٌص

على اسم المعلم وعنوانهوتارٌخ الترخٌص فً بنائه وتارٌخ المصادلة على ترسٌمه ضمن لائمة 

المعالم الدٌنٌة التً تنفك علٌها الدولة وتارٌخ ترسٌم لطعة األرض المخصصة له بالملن 

 . والٌات على أن ٌتم تدرٌجٌا استكمال بمٌة الوالٌات األخرى3العمومً للمساجدوٌخّص 

 المناظرات اإلدارٌة : 

لامت الوزارة بإنجاز كل المناظرات الداخلٌة للترلٌة المرخص فٌها فً لانون المالٌة والتً شملت 

األعوان المنتمٌن إلى سلن الوعاظ والمرشدٌن الدٌنٌٌن وأعوان السلن اإلداري المشترن 

 .واألسالن األخرى إلى جانب سلن العملة

 مشارٌع النصوص المانونٌة: 

فً إطار سعً الوزارة إلى مزٌد إحكام سٌر العمل بمختلؾ المصالح الراجعةلها بالنظر، تم 

الشروع فً مراجعة بعض النصوص المانونٌة السارٌة المفعول أو التراح نصوص لانونٌة جدٌدة 

وٌمكن تبوٌب هذه النصوص على . فً ؼٌاب نصوص لانونٌة تنظم بعض مجاالت تدخل الوزارة

 : النحو التالً

 

 

 

 :مشارٌع نصوص لانونٌة تم ارسالها إلى مصالح رئاسة الحكومة–أ

 وتنظٌمه مهامه اإلسالمً وبضبط سحنون للفكر ممركز اإلما ٌتعلّك بإحداث يأمر حكوممشروع  •

 .والمالًاإلداري

 .بنظام التؽطٌة االجتماعٌة لإلطارات المسجدٌةمشروع أمر حكومً ٌتعلّك  •

 . المسندة لفائدة اإلطارات المسجدٌة وأراملهممشروع أمر حكومً ٌتعلّك بمنحة العجز •

 .والمالًمشروع أمر حكومً ٌتعلك بضبط مهام المعهد األعلى للشرٌعة بتونس وتنظٌمه اإلداري  •

 :2019 مشارٌع نصوص لانونٌة بصدد اإلنجاز فً موفى سنة –ب 

 .مشروع لانون ٌتعلّك بتنظٌم الكتاتٌب •

 .مشروع لانون ٌتعلّك بالمساجد •

 .والعمرةمشروع لانون ٌتعلّك بتنظٌم الحّج  •
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 . األمر المتعلّك بتنظٌم الوزارةوإتماممشروع أمر حكومً ٌتعلّك بتنمٌح  •

 التفمد والرلابة: 

لعدد  مهمة تفمد لامت فٌها بزٌارات 95بـ 2019لامت التّفمدٌّة العاّمة للّشإون الّدٌنٌّة خالل سنة 

 من المعتمدٌّات والوالٌات لصد متابعة األنشطة المبرمجة وتفمّد المائمٌن بها لصد تمٌٌم مردودهم

 والٌة مسحت اإلدارات الجهوٌّة والمعتمدٌّات والمعالم الّدٌنٌّة من جوامع ومساجد وكتاتٌب 15شملت 

. وزواٌا

ولد سّجلت التّفمدٌّة العاّمة للّشإون الّدٌنٌّة خالل هذه الّزٌارات تفاوتا ملحوظا فً مردود الوّعاظ 

 استجواب الذٌن لاموا بإخالالت واتّخاذ إجراءات تؤدٌبٌّة فً المسجدٌّة، تّمعلى إثرهاواإلطارات 

بمتابعة العرائض الواردة علٌها ودراسة مضامٌنها والتحّري فً العامة  لامت التفمّدٌّة اكم. شؤنهم

. شؤنها وإعداد مذّكرات فً الؽرض

 .2019 مهمة تفمد وتدلٌك سنة 70وتعّهدت التفمدٌة العامة للشإون اإلدارٌة والمالٌة بــ 

الخاصة  (المرتبطة باألهداف االستراتٌجٌة)تمدٌم المؤشرات االستراتٌجٌة(2 

 .بالوزارة والتً تم تحمٌمها

 :فٌما ٌلً" التنمٌة الدٌنٌة  " 1 للوزارة فً إطار البرنامج عدد ةتتمثل األهداؾ االستراتٌجً  

 .إحكام التصرؾ فً اإلطارات الدٌنٌة- 1

 .إحكام سٌر الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة- 2

 

 .إحكام التصرؾ فً المعالم الدٌنٌة- 3

إنجاز جملة من ىتحمٌك هذه األهداؾ االستراتٌجٌة المذكورة أعاله سعت الوزارة إل ولؽاٌة

 :ولد تّم فً هذا المجال تحمٌك ما ٌلً. األنشطة

ػدد 

 رتبي

 انًؤشز االستزاتيجي انهدف االستزاتيجي

 

 يا تى تحقيقه انقيًت انًستهدفت

1 

 

إحكاو انتصزف في 

 اإلطاراث انديُيت

 %28,70 %28,70 َسبت تأطيز اإلطاراث انًسجديت

 %29,60 %58,50 َسبت تكىيٍ اإلطاراث انًسجديت

2 

 

إحكاو سيز انشؼائز 

 وانتىػيت انديُيت 

يجًىع اندروص وانًحاضزاث 

انديُيت بانجىايغ وانًساجد 

 وانفضاءاث انؼًىييت األخزي 

162.500 162.800 
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 %1,15 %1,3 َسبت تأطيز انحجيج انتىَسييٍ 

3 

 

إحكاو انتصزف في 

 انًؼانى انديُيت

َسبت تأثيث أو صياَت أو تجهيش 

 انًؼانى انديُيت 

5,4% 5,20% 

  يىيا15  يىيا15 آجال انتدّخم

 

فهً "المٌادة والمساندة  " 2 للوزارة فً إطار البرنامج عدد ةأما فٌماٌتعلّك باألهداؾ االستراتٌجً 

 :كاآلتً

 .تدعٌم الرلابة الداخلٌة للتصرؾ- 1

 .تطوٌر التصرؾ فً الموارد البشرٌة- 2

 .تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة بالوزارة- 3

ولتحمٌك هذه األهداؾ االستراتٌجٌة المذكورة أعاله لامت مصالح الوزارة بجملة من األنشطة 

 :توّصلت من خاللها إلى تحمٌك ما ٌلً

 

 

 

 

ػدد 

 رتبي

 انًؤشز االستزاتيجي انهدف االستزاتيجي

 

انقيًت 

 انًستهدفت

 يا تى تحقيقه

1 

 

تدعٌم الرلابة الداخلٌة 

 .للتصرؾ

ػدد يهًاث انتفقد انًُجشة 

 .في انسُت

130 165 

يتابؼت انتىصياث انًضًُت 

 .بتقاريز انتفقد انسابقت

5 9 

2 

 

تطوٌر التصرؾ فً الموارد 

 .البشرٌة

َسبت تأطيز األػىاٌ انؼايهيٍ 

 بانىسارة

79,75% 79,80% 

َسبت تكىيٍ األػىاٌ في 

يجال اإلػالييت 

وتكُىنىجياث االتصال 

 .انحديثت

26% 28% 
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 

 .َسبت تكىيٍ األػىاٌ

 

68% 68,5% 

 .تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة 3
َسبت انتغطيت باألَتزَاث 

 واألَتزاَاث
%94 94% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II-2019ة لسنالشؤون الدٌنٌة مٌزانٌةوزارة تنفٌذ: 

 
 :1جدول عدد 

 :2019 ة لسنالشؤون الدٌنٌةوزارة ممارنة بٌن تمدٌرات وانجازات مٌزانٌة 

(دفعاعتمادات )التوزٌع حسب طبٌعة النفمة   

 ألف دٌنار: الوحدة
 

االنجازات ممارنة بالتمدٌرات 
 
 

 2019نجازات ا
(2) 

 تمدٌرات
 2019 

 
 
 

 

 تمدٌرات
2019 

 
 
 

 

بٌــــــــــــان النفمات 
 

 

% نسبة االنجاز 
(2(/)1 )

 

المبلغ  
(2(-)1 )

 

م التكمٌلً.ق    
(1)  

م األصلً.ق  

 نفمات تصرف 119.847 125.549 142.733 816 99,34

 عمومً التؤجٌر ال 93.004 98.453 98.442 11 99,98

 مصالحالوسائل  16.940 17.138 16,999 139 99,18

 عمومًالتدخل ال 9.903 9.958 9.292 666 93,31
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 نفمات تنمٌة 2.000 1.101 910 191 82,65

  مباشرةاستثمارات - - - - -

 على المٌزانٌة 2.000 1.101 910 191 82,65

 على المروض الخارجٌة - - - - -

 تموٌل عمومً - - - - -

 على المٌزانٌة     

 على المروض الخارجٌة     

 صنادٌك خزٌنة     

99,20 1.007 125.643 126.650 121.847 
 العامالمجموع 

 
 

 .دوٌ اػتبار انًىارد انذّاتيت نهًؤسساث* 

تم لد  أنه 2019 لسنة الدٌنٌةالجدول المتعلك بتنفٌذ مٌزانٌة وزارة الشإون هذا ٌتبٌن من خالل  

 ألؾ دٌنار وهً 126.650 والممدرة بـ  المرصودة لهذه السنةاالعتماداتن  م%99,20استهالكنسبة 

ن  م99,34%نسبة ومثلت نفمات التصرؾ . 2019اعتماداتمحٌّنة باعتبار لانون المالٌة التكمٌلً لسنة 

 . فمط0,66%نسبة فً حٌن مثلت نفمات التنمٌةة  المصروؾاالعتمادات

 

 

مجموع من %99,34 نسبة  أن نفمات التصرؾ المنجزة بلؽتوتجدر المالحظة هذا 

  منها نفمات التؤجٌر العمومً المنجزة نسبةلوتمثّ .  المحٌنة المفتوحة بالمٌزانٌةالتصرؾاعتمادات

.  المبرمجة لهااالعتماداتمن 82,65%ةإنجاز نسبأما بالنسبة لنفمات التنمٌة فمد تم . 99,98%

 :1 رسم بٌانً عدد
 :2019الدٌنٌة لسنةوزارة الشؤون ممارنة بٌن تمدٌرات وانجازات مٌزانٌة 

 (دفعإع )لتوزٌع حسب طبٌعة النفمة ا
 ألف دٌنار: الوحدة
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 الدٌنٌةالمتعلك بتنفٌذ مٌزانٌة وزارة الشإون هذا الرسم البٌانً والجدول أعاله ٌتبٌن من خالل  

 .%99,20ت أن نسبة اإلنجاز العامة تعتبر حسنة جّدا إذ بلػ2019لسنة 

 :02جدول عدد 
 :2019لسنة الوزارة*تنفٌذ مٌزانٌة

(دفعاعتماداتال)التوزٌع حسب البرامج   

ألف دٌنار:الوحدة  

اجنازات       االجنازات مقارنة ابلتقديرات
2019 

(2) 

 2019تقديرات    
 حمينة(1)

 الربامج
%  نسبة االجناز 

(2(/)1) 
 (2(-)1)املبلغ 

  الدينيةةالتنمي: 1 عدد الربانمج 101.184 100.483 701 99,30
 واملساندةالقيادة : 2الربانمج عدد  25.466 25.160 306 98,79

 اجملموع العام 126.650 125.643 1.007 99,20

 .دوٌ إػتبار انًىارد انذّاتيت نهًؤسساث* 

 

 

 حسب البرامج، حٌث بلؽت 2019 ٌبٌّن هذا الجدول توزٌع مٌزانٌة الوزارة المنجزة سنة 

من مجموع  %80 مجموع االعتمادات المستهلكة ضمن برنامج التنمٌة الدٌنٌة ما ٌمارب

 بالممارنة مع نسبة االعتمادات المستهلكة من لبل برنامج المٌادة ةاالعتماداتالمنجزة،وهً نسبة عالً

وٌعود ذلن لحجم مٌزانٌة البرنامج المذكور ضمن مٌزانٌة . % 20والمساندة والتً ال تتجاوز الـ

إمام خطٌب، إمام للصلوات الخمس، )الوزارة من ناحٌة والرتفاع كلفة تؤجٌر اإلطارات المسجدٌة

 .من ناحٌة أخرى (..........ِمإذن، لائم بالشإون، ِمإدب، مدرس آفاق

  حسب البرامج2019ممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات المٌزانٌة لسنة 
 

 ألف دٌنار: الوحدة
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 
 

فً حٌن بلؽت النسبة لبرنامج %99,30"  التنمٌة الدٌنٌة  " 1بلؽت نسبة اإلنجاز بالنسٌة للبرنامج عدد

 . وتعتبر هذه النسب حسنة وممبولة %98,79المٌادة والمساندة 
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثانً 
 

 تمدٌم برامج الوزارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
:  تمدٌم برامج الوزارة:الثانًالمحور 
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au ministère des affaires religieuses 

 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 
" التنمٌة الدٌنٌة"برنامج : 1عدد برنامج ال

ة

I - للبرنامج التمدٌم العام: 
 

 : تتمثل مهمة برنامج التنمٌة الدٌنٌة أساسا فً

 باإلطارات المسجدٌة ةالعناٌة بالمعالم الدٌنٌة من حٌث الصٌانة والتؤثٌث والتجهٌز واإلحاط -

 .وتطوٌر أدائهم بتكثٌؾ الدورات التكوٌنٌة لفائدتهم

 .تٌسٌر إلامة الشعائر وتنظٌم األنشطة الدٌنٌة والتظاهرات والملتمٌات والندوات العلمٌة والدٌنٌة -

دعم البحث العلمً والدراسات فً مجاالت العلوم اإلسالمٌة والعمل على إحٌاء التراث  -

 .اإلسالمً وحفظه ونشره

ترسٌخ مبادئ التسامح واالعتدال للدٌن اإلسالمً فً المجتمع وذلن بتطوٌر مضامٌن اإلعالم  -

 .الدٌنً

 .ترشٌد الخطاب الدٌنً -

 وٌتضّمن برنامج التنمٌة الدٌنٌة ثالثة برامج فرعٌة تعمل جمٌعها على تحمٌك جملة من األنشطة   

 :لصد بلوغ األهداؾ االستراتٌجٌة للبرنامج والمتمثلة فً

 ًالتكوٌن والبحث العلم. 

 تنظٌم الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة 

 المساندة والتؤطٌر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج  عنمسؤولال
 

المؤشرات األهداف  البرامج الفرعٌة 
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             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الهٌاكل المتدخلة فً البرنامج

ة

 سامً الماسمًالسٌد 
العام للمعالم الدٌنٌة المدٌر 

 .واإلطارات المسجدٌة
 

  إلى اآلن2016 ماي 16من 
 

إنجازات المٌزانٌة لسنة 
2019 

 

 الدفع بحساب اعتمادات
 :األلف دٌنار

 
 :د.أ101.184:المبلغ

مجموع من 79,90%- 
مٌزانٌة االعتمادات المرصودة ب

 .الوزارة
 نسبة اإلنجاز 99,30%- 

 .الخاصة بالبرنامج
 
 

 د.أ100.534 :نفمات التصرف
 
 

 د. أ650:التنمٌةنفمات 

 
 
 
 

 
 
 

التكوٌن والبحث 
 العلمً

  
 
 1- 1لهدف ا
 

إحكام التصرف فً 
 اإلطارات المسجدٌة

 
 
 
 
 

 
 
 
 نسبة تؤطٌر اإلطارات المسجدٌة*

 
 نسبة تكوٌن االطارات المسجدٌة*

 
 
 

تنظٌم الشعائر 
 والتوعٌة الدٌنٌة

 2- 1الهدف 
 

إحكام سٌر الشعائر 
 .  والتوعٌة الدٌنٌة

 
 
 
 

 
مجموع الدروس والمحاضرات *

الدٌنٌة بالجوامع والمساجد 
والفضاءات العمومٌة األخرى 

 .(الحد األدنى)
 
 . نسبة تؤطٌر الحجٌج التونسٌٌن* 

 
 

 المساندة والـتأطٌر

 

 
 3- 1الهدف 

 
إحكام التصرف فً 

 المعالم الدٌنٌة

 
 
 
نسبة تؤثٌث أو صٌانة أو تجهٌز *

 .المعالم الدٌنٌة
.آجال التدخل*   
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

ة

ة

ة

ة

ة

ة
 

II -البرنامجب االستراتٌجٌة الخاصة لإلنجازاتلدٌم عام ت: 

 :أهم اإلصالحات واألهداف االستراتٌجٌة التً تم تحمٌمها.1

 ًعلى مستوى البرنامج الفرعً التكوٌن والبحث العلم: 

المسجدٌة ونسبة تكوٌنهم تضبطت الوزارة برنامج عمل ٌهدؾ إلىتحسٌن نسبة تؤطٌر اإلطارا

لصد تطوٌر مضامٌن الخطاب الدٌنً وذلن لدوره الهام فً نشر الفكر الدٌنً المستنٌر المبنً على 

 والتطرؾ والعمل على ضمان السلم ولٌم التسامح واالعتدال والوسطٌة لهدؾ محاربة الؽل

ولبلوغ هذا الهدؾ . االجتماعً وتموٌة روابط األخوة والتآزر بٌن مختلؾ فئات المجتمع

 : بما ٌل2019ً لامت الوزارة خالل سنة ياالستراتٌج

 

 

 

 .ضبط برنامج ٌتعلّك بتكوٌن المكونٌن فً مجال تطوٌر الخطاب الدٌنً والشروع فٌتنفٌذه -

الحرص على حسن اختٌار اإلطارات المسجدٌة عند التعٌٌن وذلن باعتماد مماٌٌس الكفاءة العلمٌة  -

من ناحٌة  (اختٌار األئمة الخطباء من ذوي الكفاءة والحاملٌن لألستاذٌة أو اإلجازة عند التعٌٌن)

 .بحثا عن حسن األداء والرفع من المستوى وحسن السٌرة والسلون من ناحٌة أخرى

إدارة الدراسات والملتمٌات 

 والتكوٌن الدٌنً

اإلدارة العامة للمعالم الدٌنٌة 

 واإلطارات المسجدٌة

 المعهد األعلى للشرٌعة بتونس 

إدارة الشعائر والتوعٌة 

 الدٌنٌة

إدارة المحافظة على المرآن 

 الكرٌم

المعهد العالً للعلوم 

 اإلسالمٌة بالمٌروان 

التنمية الدينية: 1انمج عدد برال  

:2البرنامج الفرعً عدد   

  تنظٌم الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة

:1البرنامج الفرعً عدد   

  التكوٌن والبحث العلمً

 

:03البرنامج عدد   

  المساندة والـتأطٌر
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تشجٌع اإلنتاج الفكري ونشره بالعمل على تشرٌن كفاءات جامعٌة للمشاركة فً الندوات وتمدٌم  -

 فكرٌة من شؤنها تبسٌط عدٌد المفاهٌم ورفع اللبس عنها وإنارة الرأي تتصّورات وإنتاجا

 .للمواطنٌن

دراسٌةلفائدة  وورشات تدرٌبٌة وأٌام ووطنٌة ودولٌةتنظٌم ندوات وملتمٌات وتظاهرات جهوٌة  -

 .الوعاظ واالطارات المسجدٌة

 على مستوى البرنامج الفرعً تنظٌم الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة: 

إّن تنظٌم الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة بالجوامع والمساجد والفضاءات العمومٌة من أوكد وأبرز 

المهام المنوطة بعهدة وزارة الشإون الدٌنٌة إذ أن الوزارة، إلى جانب مهمتها األساسٌة المتمثلة فً 

اإلشراؾ وتٌسٌر إلامة الشعائر الدٌنٌة لسائر المواطنٌن، مطالبة بالعمل على توعٌة المواطنٌن 

ومختلؾ رّواد بٌوت هللا التوعٌة الدٌنٌة الصحٌحة والسلٌمة التً تتماشى مع تعالٌم الدٌن اإلسالمً 

 .الحنٌؾ ومبادئه السمحة حفاظا على سالمة المجتمع وتولٌّا من مخاطر التطّرؾ

ولد تم تكثٌؾ األنشطة الدٌنٌة التوعوٌة بالجوامع والمساجدمن خالل لماءات توعوٌة فً إطار 

اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة اإلرهاب بمعدل أربعة دروس فً األسبوع بكل والٌة إلى جانب 

 درس فً شهر 20كل إمام خطٌب مطالب بإلماء  )الدروس المنجزة من لبل األئمة الخطباء 

رمضان المعظم و درس فً ذكرى تحوٌل المبلة و درس فً نصؾ شعبان و درس فً ذكرى 

و  (المولد النبوي الشرٌؾ و درس فً رأس السنة الهجرٌة و درس فً لٌلة اإلسراء و المعراج

 .المتفمدٌنو مدرسً آفاق

مراكز رعاٌة المسنٌن، مراكز الدفاع              ) كما تم تكثٌؾ الدروس التوعوٌة بالفضاءات العامة 

فئة )الموجهة إلى العدٌد من الفئات المختلفة  (و اإلدماج االجتماعً و المإسسات السجنٌة

 .(المراهمٌن و الشباب، فئة كبار السن و فئة المحكومٌن بالمإسسات السجنٌة

 

 

 أما بالنسبة للجالٌة التونسٌة بالخارج فمد تم تنظٌم العدٌد من البعثات التً تضم عدد من الوعاظ 

 .واألئمة الخطباء لتوعٌتهم دٌنٌا توعٌة صحٌحة وسلٌمة

 درسا توعٌا بتونس فً كامل تراب 4337، أّمنت الوزارة 2019وبمناسبة موسم الحج لسنة 

 مرشدا دٌنٌا إلى جانب الدروس التوعوٌة بالبماع الممدسة التً ٌمع تمدٌمها 101الجمهورٌة من لبل 

 .بلؽة مٌسرة حتى ٌسهل فهمها من لبل الحجٌج خاصة من كبار السن

 على مستوى البرنامج الفرعً المساندة والتأطٌر 
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 تم فً هذا اإلطار العمل على مزٌد تحسٌن وضعٌة المعالم الدٌنٌة الحدٌثة والمدٌمة منها برصد

 االعتمادات الالزمة لصٌانتها وتؤثٌثها وتجهٌزها وفما إلمكانٌات المٌزانٌة المتاحة، طبما لبرنامج 

كما تم العمل على اختصار آجال التدخل لمجابهة . سنوي ووفما ألولوٌات تدخل تم ضبطها

 .الوضعٌات االكٌدة والمستعجلة ضمانا للسٌر العادي للنشاط الدٌنً بالمعالم الدٌنٌة

أهم اإلنجازات واألنشطة والمشارٌع الكبرى الخاصة بالبرنامج التً تم تحمٌمها وعاللتها .2

 :بالنفماتالمنجزة

تفعٌل دور المعهد  إلى وٌرجع ذلن. تم التوصل إلى الترفٌع فً نسبة تكوٌن اإلطارات المسجدٌة -

مركزٌا تكثٌؾ عدد الدورات التكوٌنٌة األعلى للشرٌعة بتونس الذي لام، تحت إشراؾ الوزارة، ب

 اطارا مسجدٌا منتفعا بالتكوٌن وتوزٌع هذه 5920وجهوٌا والترفٌع فً عدد المنتفعٌن بها لٌبلػ 

 .( ٌوم تكوٌن189)الدورات على كامل شهور السنة 

توّصلت الوزارة إلى انجاز عدد الدروس والمحاضرات الدٌنٌة بالمعالم الدٌنٌة والفضاءات  -

العمومٌة األخرى للتوعٌة الدٌنٌة واإلرشاد الدٌنً لهدؾ تطوٌر مضامٌن الخطاب الدٌنً 

والتعرٌؾ بالمبادئ السمحة للدٌن اإلسالمً الحنٌؾ المبنٌة على الوسطٌة واالعتدال ونبذ العنؾ 

 .والتطّرؾ

 % 28,50( % 28,70 نسبة 2019تّم الترفٌع فً نسبة تؤطٌر اإلطارات المسجدٌة لتبلػ سنة  -

لهدؾ 2021 سنة  % 29,50وٌتعٌن تكثٌؾ العمل فً هذا المجال لبلوغ نسبة  ( 2018سنة 

 . تحسٌن المستوى العلمً لإلطارات المسجدٌة المباشرة ومستوى أداءهم

إحالة االعتمادات )أمكن التخفٌض فً آجال التدخل لتهٌئة وصٌانة وتؤثٌث المعالم الدٌنٌة  -

وهو ما سٌنعكس إٌجابٌا 2019 ٌوما سنة 15 إلى 2018 ٌوما سنة 18من  (للمجالس الجهوٌة

 .على المعالم الدٌنٌة

 

III - 2019األداء و تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة المدر ة على نتائج: 

 :البرنامجتمدٌم لتنفٌذ مٌزانٌة - 1.3

 :3جدول عدد 

 بالتمدٌرات  ممارنة2019 لسنة برنامج التنمٌة الدٌنٌةتنفٌذ مٌزانٌة 

 (إ ع الدفع)النفمةالتوزٌع حسب طبٌعة 
 ألف دٌنار: الوحدة
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 بيــــــــــــان النفقات

تقديرات  
2019 

م .ق)
 (األصلي

 

تقديرات  
2019 

م .ق)
 (التكميلي

( 1) 

إجنازات 
2019 

(2) 

 2019اإلجنازات مقارنة ابلّتقديرات 

املبلغ 
(2- )( 1) 

 % نسبة اإلجناز
(2/)( 1) 

 99,30 700 99.834 100.534 96.238  نفقات تصرف:األولالعنوان 
 99,99 5 75.695 75.700 71.220 أتجري عمومي
 99,81 29 15.344 15.373 15.295 وسائل مصاحل
 92,96 666 8.795 9.461 9.723 تدخل عمومي

 99,84 1 649 650 1.550  نفقات تنمية:الثاينالعنوان 
       املباشرةاالستثمارات

 99,84 1 649 650 1.550 على املوارد العامة للميزانية
      على موارد القروض اخلارجية املوظفة

      التمويل العمومي
      على املوارد العامة للميزانية

      على موارد القروض اخلارجية املوظفة
 99,30 701 100.483 101.184 97.788 جمموع الربانمج 

 .دوٌ اػتبار انًىارد انذّاتيت نهًؤسساث* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :3رسم بٌانً عدد 

 2018 لسنة برنامج التنمٌة الدٌنٌةممارنة بٌن تمدٌرات وانجازات مٌزانٌة 

 (اعتمادات الدفع)التوزٌع حسب طبٌعة النفمة
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، فً عاللة بمإشرات %99,30توّصلت الوزارة إلى تحمٌك نسبة استهالن اعتمادات لدرها  

لٌس األداء الخاصة بالبرنامج، وهً نسبة محترمة تبرز الحرص على تحمٌك األهداؾ المرسومة فً 

 . إطار المشروع السنوي للمدرة على األداء 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :4جدول عدد 

 بالتمدٌرات  ممارنة2019 لسنة برنامج التنمٌة الدٌنٌةتنفٌذ مٌزانٌة 

 البرامج الفرعٌةالتوزٌع حسب 

 (اعتمادات الدفع)
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 ألف دٌنار: الوحدة
 

تقديرات  بيان الربامج الفرعية
2019 

(م األصلي.ق)  

تقديرات 
2019 م .ق)

(1 (التكميلي ) 

إجنازات 
2019 

( 2)  

 اإلجنازات مقارنة ابلتقديرات
(1(-)2)املبلغ   %نسبة اإلجناز  

(2(/)1 )
:1-1الربانمج الفرعي   

والبحث العلميالتكوين   
405 555 465 90 83,78 

:2-1الربانمج الفرعي   
 والتوعية الدينيةتنظيم الشعائر 

800 840 754 86 89,76 

:3-1الربانمج الفرعي   
 والتأطرياملساندة 

95.033 99.789 99.264 525 99,47 

 اجملموع
 

97.788 101.184 100.483 826 99,30 

 

تنظٌم " و"  والبحث العلمًنالتكوي"بلؽت نسب استهالن االعتمادات الخاصة بالبرامج الفرعٌة 

. بالمائة مثلما ٌبٌنه الجدول أعاله83نسبا تجاوزت " المساندة والتؤطٌر" و" الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة 

وهو ما ٌفّسر سعً الوزارة إلى تنفٌذ األنشطة المتعلمة بكل برنامج فرعً وفما لألهداؾ المرسومة 

 .الخاصة بالبرنامج لبلوغ المٌم المنشودة

ممارنة بالتمدٌرات وهً  %99,30ومثلما ٌالحظ من الجدول أعاله فإن اإلنجازات لد بلؽت نسبة 

نسبة مرتفعة تإكد حرص الوزارة على تحمٌك األهداؾ المرسومة فً هذا البرنامج فً 

إطاراالستراتٌجٌة العامة وسعٌها إلى تنفٌذ األنشطة المرتبطة بالبرنامج المذكور وذلن بمشاركة رئٌس 

 .البرنامج وجمٌع المتدخلٌن فٌه وبمساعدة وحدة التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ بالوزارة

 

 

 

 :4رسم بٌانً عدد 

 2019ممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مٌزانٌة البرامج الفرعٌة لسنة 
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 : وتحلٌلها األداء المدرة علىتمدٌم لنتائج-2.3

 :التالٌة تحمٌك األهداؾ  التنمٌة الدٌنٌة إلىٌرمً برنامج

 إحكام التصرؾ فً اإلطارات الدٌنٌة. 

 إحكام سٌر الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة 

 إحكام التصرؾ فً المعالم الدٌنٌة. 

 :إحكام التصرف فً اإلطارات الدٌنٌة: 11--1الهدف 

 :تمدٌم الهدف

إمامخطٌب، إمام للصلوات الخمس،مإذن، لائم بالشإون،مإدب، )المسجدٌة تضطلع اإلطارات 

بدور أساسً فً اإلشراؾ على إلامة مختلؾ الصلوات فً أحسن الظروؾ   (...مدرس آفاق 

بالجوامع والمساجد بوالٌات الجمهورٌة ومختلؾ األنشطة الدٌنٌة األخرى ضمانا لحرمة بٌوت هللا 

 .وصونا لها من الدخالء

 

 

وحٌث توكل الوزارة لألئمة الخطباء بالدرجة األولى وألئمة الصلوات الخمس عند االلتضاء   

مهمة الخطابة والتوعٌة الدٌنٌة لنشر الفكر الدٌنً المستنٌر بٌن الناس طبما للمذهب المالكً السائد 

فً البالد ومبادئ الدٌن اإلسالمً الحنٌؾ التً تشجع على اعتماد الوسطٌة واالعتدال ونبذ العنؾ 

والؽلو والتطرؾ بما ٌضمن السلم االجتماعً وٌمّوي روابط األخوة والتآزر بٌن مختلؾ فئات 

 المسجدٌة عند التعٌٌن باعتماد مماٌٌس تفإن الوزارة تسعى إلى حسن اختٌار اإلطارا, المجتمع 
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كما تسعى إلى سد الشؽورات .الكفاءة العلمٌة من ناحٌة وحسن السٌرة والسلون من ناحٌة أخرى 

 .    بمختلؾ الجوامع والمساجد لحماٌتها من االستٌالء وحفاظا على حرمتها 

 
 

 : 5جدول عدد 

 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 إحكام التصرف فً اإلطارات الدٌنٌة:1.1.1لخاصة بالهدف  ا2019
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :5رسم بٌانً عدد 
 

 :االستراتٌجً الخاصة بالهدف 2019األداء لسنة  لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 إحكام التصرف فً اإلطارات الدٌنٌة

 

 
مؤشرات قيس األداء 

 
 

وحدة املؤشر 
 
 
 

 
 إجنازات 

0182 
 
 
 
 
 

 
تقديرات 
2019 

 

 
إجنازات 
2019 

 
 
 

 
 

 2019 و2018مقارنة بني 

 
 

 2019 مقارنة لتقديرات 2019مقارنة إجنازات 

 أ  
 
 ج ب

 أ-جد
 

 أ /د
% 
 

 ب/م ب-جم
% 
 

املؤشر 
 1-1-1-1: 

نسبة أتطري اإلطارات 
 املسجدية

% 28,50 28,70 28,70 
 

0,2 
 

0,7 
 
0 0 

املؤشر 
 1-1-1-2 :

نسبة تكوين اإلطارات 
 املسجدية

% 30,60 29,60 29,60 
 

1- 
 

3,27- 
 
0 0 
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 : إحكام سٌر الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة:2-2-1الهدف 

 :تمدٌم الهدف

تشرؾ وزارة الشإون الدٌنٌة على سٌر الشعائر وأنشطة التوعٌة واإلرشاد الدٌنً بمختلؾ 

 تشرؾ على تنظٌم موسم الحج بالتنسٌك مع جمٌع اكم. الجوامع والمساجد الراجعة لها بالنظر

 الوزارة عبر إشرافها على المطاع إلى إحكام ؾوتهد. األطراؾ األخرى المتدخلة فً الشؤن

السٌطرة على المعالم الدٌنٌة والتحّكم فً سٌر الشعائر الدٌنٌة بها حفاضا على بٌوت هللا من 

 .الدخالء وصونا لحرمتها

 

 

 

 

 

 

 

 :5جدول عدد 

 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 إحكام سٌر الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة:2.2.1لخاصة بالهدف  ا2019
 

28,2

28,4

28,6

28,8
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29,2

29,4

29,6

المسجدٌةاإلطاراتتأطٌرنسبة المسجدٌةاإلطاراتتكوٌننسبة

2019تمدٌرات

2019إنجازات
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             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 
 :5رسم بٌانً عدد 

الخاصة بالهدف 2019 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 إحكام سٌر الشعائر والتوعٌة الدٌنٌة

 

 
 

 

 

مجموع الدروس والمحاضرات الدٌنٌة بالجوامع و المساجد و الفضاءات : 1-2-2-1المؤشر 

 :العمومٌة األخرى

 : إحكام التصرف فً المعالم الدٌنٌة:3-3-1الهدف 

 :تمدٌم الهدف

0

50000

100000

150000

200000

والمساجدبالجوامعالدروسمجموع

العمومٌةوالفضاءات

التونسٌٌنالحجٌجتأطٌرنسبة

2019تمدٌرات

2019إنجازات

مؤشرات قيس األداء 

 
وحدة املؤشر 

 
 
 
 
 

 
 إجنازات 

0182 
 
 
 
 
 

 
تقديرات 
2019 

إجنازات 
2019 

 
 

 2019 و2018مقارنة بني 

 
 

 2019 مقارنة لتقديرات 2019مقارنة إجنازات 
 

 أ  
 
 ج ب

 أ-جد
 

 أ /د
% 
 

 ب/م ب-جم
% 
 

املؤشر 
 1-2-2-1: 

 واحملاضرات الدينيةجمموع الدروس 
 واملساجد والفضاءات العموميةابجلوامع 
 ( األدىناحلد)األخرى 

 درس 
 أو حماضرة

162.000 

 
 

162.500 
 
 

162.800 800 

 
 

0,49 
 
 

300 0,18 

 املؤشر
 1-2-2-2  :

 نسبة أتطري
 يناحلجيج التونسي

 
 

ن 
 
 
 
 

 

% 
 

0,95 1,30 1,15 0,2 21,05 0,15- 11,54- 
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             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

تمثّل العناٌة ببٌوت هللا من المهام االساسٌة الموكولة لوزارة الشإون الدٌنٌة من حٌث التؤثٌث 

والتعهد والتجهٌز والصٌانة لتوفٌر الظروؾ المثلى للمصلٌّن لصد تمكٌنهم من أداء شعائرهم فً 

 .ولهذا الؽرض تم اعتماد هذا الهدؾ وضبط مإشرات لٌس أداء خاصة به. أحسن وجه

 
 :5جدول عدد 

 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 إحكامالتصرف فً المعالم الدٌنٌة: 1.3.3لخاصة بالهدف  ا2019

 
 

 

 

 

 

 

 

 :5رسم بٌانً عدد 

الخاصة بالهدف  2019 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 إحكام التصرف فً المعالم الدٌنٌة

 

مؤشرات قيس األداء 

 
وحدة املؤشر 

 
 
 
 
 

 
 إجنازات 

0182 
 
 
 
 
 

 
تقديرات 
2019 

 
إجنازات 
2019 

 
 

 
 

 2019 و2018مقارنة بني 

 
 

 2019 مقارنة لتقديرات 2019مقارنة إجنازات 
 

 أ  
 
 ج ب

 أ-جد
 

 أ /د
% 
 

 ب/م ب-جم
% 
 

املؤشر 
 1-3-3-1: 

نسبة أتثيث أو صيانة أو جتهيز 
 املعامل الدينية

% 5 

 
 

5,40 5,20 0,2 
 
4 
 

0,2- 3,70- 

املؤشر  
1-3-3-2  :

 آجال التدخل
 -3 15 15 18 اليوم

 
-16,66 

 
0 0 
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             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 

 :2019تحهيم وتفسيز انُّتائج انّتي تّى تحقيقها يقارَت بانتقديزاث نسُت 

  إحكاو انتصزف في اإلطاراث انديُيت: 11--1انهدف: 

  :َسبت تأطيز اإلطاراث انًسجديت:1-1-1-1انًؤشز 

 نسبة تؤطٌر اإلطارات المسجدٌة بـ 2019لّدر المشروع السنوي للمدرة على األداء لسنة 

ولد تم تحمٌك هذه النسبة بفضل المجهودات المبذولة من لبل أعوان الوزارة . بالمائة28,70

لتشجٌع حاملً األستاذٌة أو اإلجازة على تحّمل مسإولٌة خّطة إمام خطٌب بؽٌة الرفع من أداء 

 . اإلطارات المسجدٌة لتطوٌر مضامٌن الخطاب الدٌنً

ولد أمكن تحمٌك ذلن إذ تّم البحث عن إطارات مباشرة فً إدارات عمومٌة أخرى لتولًّ هذه 

الخطة ممابل منحها أجرا بعنوان المنحة األصلٌة فمط أو تحفٌز اإلطارات المسجدٌةالمباشرة،ممن 

 .تتوفر فٌهم شروط التعٌٌن،إلى تولًّ خطة الخطابة بعنوان خطة إضافٌة

وستعمل الوزارة مستمبال على مزٌد تحسٌس اإلدارات الجهوٌة للعمل على اختٌار األئمة 

الخطباء من ذوي الكفاءة الحاملٌن لألستاذٌة لتعٌٌنهم وذلن حرصا علىتطوٌر مضامٌن 

 .الخطابالدٌنً

كما تّم الترفٌع فً المنحة المسندة لإلطارات المسجدٌة ؼٌر المتفّرؼة لتحفٌز هذه الفئة على 

 .تولً مهام الخطابة بما سٌمّكن من استمطابهم والرفع من نسبة التؤطٌر

 

 

  : اإلطاراث انًسجديتتكىيٍَسبت :2-1-1-1انًؤشز 

 والمدرجة بالمشروع السنوي للمدرة 2019تبلػ المٌمة المستهدفة الخاصة بهذا المإشر لسنة 

ولد تمّكنت الوزارة بفضل المجهودات المتمٌزة .  بالمائة29,60على األداء بعنوان نفس السنة ما لدره 

المبذولة من لبل إدارة التكوٌن والدراسات بالوزارة والمشرفٌن على المعهد األعلى للشرٌعة بتونس من 
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

بلوغ هذه النسبة وذلن نتٌجة لتفعٌل دور المعهد األعلى للشرٌعة بتونس حٌث لام بتكثٌؾ الدورات 

التكوٌنٌة لفائدة اإلطارات المسجدٌةعلى المستوى المركزي والجهوي وتوزٌعها على كامل أشهر السنة 

الوعاظ، األئمةالخطباء، الِمإدبون، أئمة الصلوات خمس، المإذنون )وتوسٌع دائرة المنتفعٌن بها 

 .(ومدّرسو آفاق

  إحكاو سيز انشؼائز وانتىػيت انديُيت: 2-2-1انهدف: 

يجًىع اندروص وانًحاضزاث انديُيت بانجىايغ وانًساجد وانفضاءاث انؼًىييت     :1-2-2-1انًؤشز 

 :األخزي

 و ٌعود ذلن إلى 2019 بالمائة بالنسبة لسنة 100,18تم تسجٌل نسبة إنجاز لدرها بـــ  

 :جملة من األسباب من أهمها

فئة )توجه الوزارة إلى تكثٌؾ الدروس التوعوٌة إلى العدٌد من الفئات االجتماعٌة المختلفة - 

بالفضاءات العامة  (المراهمٌن والشباب، فئة كبار السن وفئة المحكومٌن بالمإسسات السجنٌة

 . (مراكز رعاٌة المسنٌن، مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعً والمإسساتالسجنٌة)

لضمان أداء مناسن الحج من لبل الحجاج على أحسن وجه، عملت الوزارة على تكثٌؾ - 

الدروس التوعوٌة من لبل الوعاظ واألئمة على كامل تراب الجمهورٌة وذلكلمدة أربعةأشهر 

 .(التركٌز على جمٌع النواحً التنظٌمٌة والفمهٌةوالصحٌةوالسلوكٌةوالتعاٌش الجماعً)

تنظٌم العدٌد من الدروس التوعوٌة بالجوامع والمساجد فً إطار اإلستراتٌجٌة الوطنٌة -

 . لمكافحة اإلرهاب بمعدل أربعة دروس فً األسبوع بكل والٌة

تكثٌؾ الدروس والمحاضرات والندوات والمسامرات من لبل األئمة الخطباء فً المناسبات - 

، ذكرى تحوٌل المبلة، نصؾ شعبان ذكرى المولد النبوي شهر رمضان المعظم)الدٌنٌة 

 (....الشرٌؾ ورأس السنة الهجرٌة ولٌلة اإلسراء والمعراج

 

 

 :َسبت تأطيز انحجيج انتىَسييٍ:2-2-2-1انًؤشز 

ستهدفة بالمشروع السنوي للمدرة على األداء والتً المٌمة المدون %1,15النسبة المنجزة 

 : ، وهً نسبة تعتبر ممبولة لألسباب التالٌة %1,30تبلػ 

الممدسة المكلفٌن بالتوعٌة واإلرشاد الدٌنً بالبماع الدٌنٌٌن لترفٌع فً عدد المرشدٌن ولع ا -

 حاجا 9982 مرشدا لــ 115 عدد 2019ممارنة بالسنة الماضٌة فمد بلػ عددهم فً 2019سنة

 .2018 حاجاسنة 10500 مرشد لــ 90ممابل 
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الترفٌع بالمدر من الوزارة  تمّكن لممٌزانٌة والمخصصة للحج الّن االعتمادات المرسمة بإ -

الكافً فً عدد المرشدٌن لهدؾ تحسٌن نسبة تؤطٌر الحجٌج التونسٌٌنبالبماع الممدسة وفما للمٌمة 

 .المستهدفة

  إحكاو انتصزف في انًؼانى انديُيت: 3-3-1انهدف: 

 :َسبت تأثيث أو صياَت أو تجهيش انًؼانى انديُيت:1-3-3-1انًؤشز 

وٌبمى مستوى اإلنجاز رهٌن تنفٌذ إجراءات النفمات العمومٌة وفك ٌعتبر هذا المإشر عام 

إذ ٌتعلك األمر بالخصوص باالعتمادات المحالة للجهات : اإلجراءات المانونٌة فً اآلجال المحّددة

التً تتدخل فٌها على مستوى التنفٌذ المجالس الجهوٌة واإلدارات الجهوٌة للتجهٌز مما ٌحول فً 

العدٌد من األحٌان دون انطالق المشارٌع فً اآلجال المضبوطة وهم ما ٌفّسر نسبة اإلنجاز 

 .والتً تبمى فً األخٌر محترمة ( كمٌمة مستهدفة % 5,40 ممابل  ( % 5,20المسّجلة

 :آجال انتدخم:2-3-3-1انًؤشز 

والحّط  (النفماتتنفٌذ )تمّكنت الوزارة بفضل مجهودات األعوان من اختصار آجال التدخالت 

 ما ٌنعكس إٌجابٌا على وضعٌة المعالم  أي فً مستوى المٌمة المستهدفة وهو ٌوما15بها إلى 

 .الدٌنٌة

IV.انتىجهاث انًستقبهيت نتحسيٍ األداء: 

 :ٌتعٌن الحرصعلى

  مواصلة العمل على اختٌار األئمة الخطباء من ذوي الكفاءة العلمٌة الحاملٌن لألستاذٌة أو

االجازة عند التعٌٌن فً الخطط المسجدٌة لتحسٌن نسبة التؤطٌر والرفع من مستوى األداء 

 .لهدؾ تطوٌر مضامٌن الخطابالدٌنً

  الترفٌع فً عدد األئمة الخطباء المتحصلٌن على األستاذٌة وذلن بحّث الذٌن تتوفر فٌهم

شروط التعٌٌن لتمدٌم ملفات ترشحاتهم فً الؽرض بالتنسٌك مع اإلدارات الجهوٌة للشإون 

 .الدٌنٌة

 

 

  مواصلة التنسٌك مع المعهداألعلى للشرٌعة بتونس لضبط برامج تكوٌن لفائدة اإلطارات

 المسجدٌة متنوعة من حٌث المضمون ومساٌرة للعصر وموزعة على كامل السنة مركزٌا 

 ممكن من اإلطارات المسجدٌة فً حدود إمكانٌات المٌزانٌة للرفع من دوجهوٌا وشاملة ألكبر عد

 .نسبة التكوٌن
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 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

  الترفٌع فً عدد المرشدٌن الدٌنٌٌن المكلفٌن باإلرشاد الدٌنً بتونس وبالبماع الممدسة للحجٌج

 .التونسٌٌن بالترفٌع فً المٌزانٌة المخّصصة لذلن

 الترفٌع فً االعتمادات المخّصصة لصٌانة وتؤثٌث وتجهٌز المعالم الدٌنٌة لمزٌد العناٌة بها. 

 

 
 

ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  تمدٌم برامج الوزارة:الثانًالمحور 
 

 " المٌادة والمساندة "برنامج : 2عدد برنامج ال

-I للبرنامج التمدٌم العام: 

:إلى" المٌادة والمساندة " ٌهدؾ برنامج   
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             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

توفٌر الموارد البشرٌة االزمة لضمان حسن سٌر العمل بمختلؾ مصالح الوزارة علىالمستوٌٌن  -

 المركزي والجهوي،

 تعّهد األعوان بالتكوٌن والرسكلة لتمكٌنهم من تحٌٌن معلوماتهم ومواكبة التطورات مهنٌا، -

 متابعة المسار المهنً لألعوان، -

 تنظٌم المناظرات الداخلٌة للترلٌة والمناظرات الخارجٌة لالنتداب، -

 توفٌر المعدات والتجهٌزات الضرورٌة لعمل مختلؾ المصالح التابعة للوزارة، -

اإلشراؾ على مختلؾ المصالح الراجعة بالنظر للوزارة وتنسٌك عملها للرفع من المردودٌة  -

 .وتحمٌك النجاعة والفاعلٌة

:وٌهدؾ إلى تحمٌك األهداؾ التالٌة  

 ،تدعٌم الرلابة الداخلٌة للتصرؾ 

 ،تطوٌر التصرؾ فً الموارد البشرٌة 

 ،تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة بالوزارة 

:وٌتضمن برنامج المٌادة والمساندة البرنامجٌن الفرعٌٌن اآلتً ذكرهما  

  المٌادة والرلابة والتمٌٌم 

 ،المساندة والتصرؾ فً الوسائل 

 

 

 

 

 

 

ة

 البرنامج  عنمسؤولال
 

 عبد الكرٌم بن مفتاحالسٌد 
 للمصالح المشتركة المدٌر العام 

 ( إلى اآلن2018 مارس 01من )
 

 2019إنجازات المٌزانٌة لسنة 
 

 الدفع بحساب األلف دٌنار اعتمادات

المؤشرات األهداف 

  
 

 1 الهدف 
 

تدعٌم الرلابة الداخلٌة 
 .للتصرف

 
 

 
 
 
 .عدد مهمات التفمد المنجزة فً السنة*

 
متابعة التوصٌات المضمنة بتمارٌر التفمد *

 . .السابمة
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 الهٌاكل المتدخلة فً البرنامج

ة

ة

ة

 
 منجزد . أ25.160: المبلغ

 من مٌزانٌة الوزارة 20,02%)
 (المنجزة
 %98.79النسبة 

 (من المٌزانٌة المرصودة للبرنامج)
 
 

 د. أ24.903:نفمات التصرف
 
 
 

 د. أ257:التنمٌةنفمات 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 2الهدف 
 

تطوٌر التصرف فً الموارد 
 .البشرٌة

 
 
 
 

 
 نسبة تؤطٌر األعوان العاملٌن بالوزارة* 
 
 نسبة تكوٌن األعوان فً مجال اإلعالمٌة *

 .وتكنولوجٌات االتصال الحدٌثة
 
 .نسبة تكوٌن األعوان*

 
 3الهدف 

 
 .تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة

 
نسبة التؽطٌة باألنترنات واألنترانات *

 .مركزٌا وجهوٌا
 
 
 
 
 

 

القيادة واملساندة: 2انمج عدد برال  

:2البرنامج الفرعً عدد   

 المساندة والتصرف فً الوسائل

:1البرنامج الفرعً عدد   

 المٌادة والرلابة والتمٌٌم
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ة

ة

ة
 

-II البرنامج ب االستراتٌجٌة الخاصة لإلنجازات عام تمدٌم: 

 :أهم اإلصالحات واألهداف االستراتٌجٌة التً تم تحمٌمهاو التً لها عاللة مباشرة بالبرنامج.1 

 على مستوى البرنامج الفرعً المٌادة والرلابة والتمٌٌم : 

ٌمثل إرساء نظام رلابة داخلٌة واعتماد أدلة إجراءات إحدى األهداؾ االستراتٌجٌة لهذا البرنامج 

 :الفرعً لؽرضتكرٌس مبادئ الشفافٌة والنزاهة والحوكمة الرشٌدة مما ٌمّكن الوزارة من

حسن متابعة تنفٌذ البرامج وتمٌٌم األداء وتحدٌد النمائص اإلخالالت والمخاطر والتراح الحلول  -

المناسبة لتداركها أو التملٌص منها أو تجاوزها بما ٌضمن التوظٌؾ األمثل لإلمكانٌات البشرٌة 

 .والمادٌة وربح الولت والرفع من األداء

 .احترام التراتٌب واإلجراءات الجاري بها العمل بما ٌضمن الحفاظ على المال العام -

 .تحدٌد المسإولٌات لمختلؾ المتدخلٌن فً الخدمات اإلدارٌة المسداة -

 

 

 

ولد تم فً هذا اإلطار المٌام بدورات تكوٌنٌة لفائدة أعوان الوزارة مركزٌا وجهوٌا للتعرٌؾ 

 . بنظام الرلابة الداخلٌة وأدلة اإلجراءات والؽاٌة من اعتمادهما والتمشً الممترح إلرسائهما

كما نظمت الوزارة دورات تكوٌنٌة لفائدة جمٌع األعوان باإلدارة المركزٌة واإلدارات الجهوٌة 

 :شملت المحاور التالٌة

 .التعرٌؾ بالمفاهٌم األساسٌة لمنظومة التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ -

 .التنزٌل العلمٌاتً للبرامج -

 .حوار التصرؾ -

 .تنزٌل األداء -

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

 اإلدارات الجهوٌة للشؤون الدٌنٌة 

 الدٌوان

التفمدٌة العامة للشؤون اإلدارٌة          

  والمالٌة

 التفمدٌة العامة للشؤون الدٌنٌة
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 .مٌثاق التصرؾ -

 .المانون األساسً الجدٌد للمٌزانٌة -

 للتفمدٌة العامة للشإون اإلدارٌة والتفمدٌة يوإضافة إلى ما تّم ذكره فلمد تّم تفعٌل الدور الرلاب

 المذكورتان بالعدٌد من مهمات التفمد للمصالح اإلدارٌة نالعامة للشإون الدٌنٌة حٌث لامت التفمدٌتا

 .مركزٌا وجهوٌا والمعالم الدٌنٌة لمتابعة وتمٌٌم سٌر نشاطها

 على مستوى البرنامج الفرعً المساندة والتصرف فً الوسائل: 

 ولتمكٌن مصالحها المركزٌة والجهوٌة 2019طبما لالعتمادات المفتوحة بالمٌزانٌة لسنة 

 الوزارة بالتناء أثاث وتجهٌزات إدارٌة تمن وسائل العمل الضرورٌة، لام ( الجهوٌةتاإلدارا)

حواسٌب مكاتب وحواسٌب )ومعّدات إعالمٌة  (...آالت ناسخة، أجهزة تكٌٌؾ، أجهزة فاكس )مختلفة 

 .(محمولة وآالت طباعة

 .%98,79    ولد بلؽت النسبة الجملٌة الستهالن االعتمادات المرصودة للبرنامج ما لدره

 :أهم اإلنجازات واألنشطة الخاصة بالبرنامج وعاللتها بالنفمات المنجزة.2
 

تم التوصل إلى الترفٌع فً نسبة تكوٌن األعوان لً مجال اإلعالمٌة وذلن ٌرجع أساسا إلى  -

 البشرٌة الذاتٌة نظرا افً اعتماد الوزارة على مواردهةالمجهودات المبذلة فً المجال والمتمثل

التكوٌنٌة واألٌام  عدد الدورات لمحدودٌة االعتمادات المرصودة فً الؽرض من ناحٌة وتكثٌؾ

 المنجزة لفائدة األعوان فً المجال من ناحٌة أخرى إلى جانب الترفٌع فً عدد المنتفعٌن بها وتوزٌع 

 

 

أما فٌما ٌتعلّك بنسبة تكوٌن األعوان عموما المنجزة التً . هذه الدورات على كامل شهور السنة

 الممّدرة بـــ 2019 بالمائة والتً سّجلت انخفاضا ممارنة بالمٌمة المستهدفة لسنة 33,70تبلػ 

بالمائة فإن هذا االنخفاض ٌرجع إلى عدم مشاركة عدد من األعوان فً الدورات التكوٌنٌة  79,75

 .رؼم حثّهم على المشاركة الرتباطاتهم المهنٌة وظروؾ بعضهم العائلٌة التً حالت دون ذلن

وٌفسر هذا االرتفاع بتفعٌل دور . عدد مهمات التفمد ممارنة بالمٌمة المستهدفةت مضاعفة ولع -

أهداؾ الوزارة التفمدٌة العامة للشإون اإلدارٌة والمالٌة والتفمدٌة العامة للشإون الدٌنٌة فً إطار 

 .محل متابعةكانت كل التوصٌات الصادرة فً تمارٌر التفمد كما أن 

 بالمائة ممارنة بالمٌمة المستهدفة والممدرة بـــ 100سجلت نسبة التؽطٌة باألنترنات إرتفاعا لتبلػ  -

وٌفّسر ذلن بتمّكن الوزارة . 2019 بالمائة بالمشروع السنوي للمدرة على األداء لسنة 94
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بالتنسٌك مع مصالح شركة اتصاالت تونس من ربط مصالحها الخارجٌة وكّل إدارتها الجهوٌة 

 .باألنترنات ( إدارة جهوٌة24)للشإون الدٌنٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - III 2019تائج المدرة على األداء و تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة ن: 

: تمدٌم لتنفٌذ مٌزانٌة البرنامج- 1

 :3جدول عدد 

 بالتمدٌرات  ممارنة2019 لسنة برنامج المٌادة والمساندةتنفٌذ مٌزانٌة 

 التوزٌع حسب طبٌعة النفمة
 ألف دٌنار: الوحدة

 بيــــــــــــان النفقات
 ق م

2019 
تقديرات 
2019 

( 1 )

إجنازات 
2019 

(2) 

 2019اإلجنازات مقارنة ابلّتقديرات 
املبلغ 

(2- )( 1) 
 % نسبة اإلجناز

(2/)( 1) 
 99,55 112 24.903 25.015 23.609  نفقات تصرف:األولالعنوان 
 98,83 268 22.747 23.015 21.784 أتجري عمومي
 94,53 96 1.660 1.756 1.645 وسائل مصاحل
 203,27 -252 496 244 180 تدخل عمومي
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 56,98 194 257 451 450  نفقات تنمية:الثاينالعنوان 
       املباشرةاالستثمارات

 56,98 194 257 451 450 على املوارد العامة للميزانية
     - على موارد القروض اخلارجية املوظفة

      التمويل العمومي
     - على املوارد العامة للميزانية

     - على موارد القروض اخلارجية املوظفة
 98,79 306 25.160 25.466 24.059 جمموع الربانمج 

 .دوٌ اػتبار انًىارد انذّاتيت نهًؤسساث* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :8رسم بٌانً عدد 

 2019 برنامج المٌادة والمساندة لسنةممارنة بٌن تمدٌرات وانجازات مٌزانٌة 

 التوزٌع حسب طبٌعة النفمة

 (اعتمادات الدفع)
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ة
 :4جدول عدد 

 بالتمدٌرات  ممارنة2019برنامج المٌادة والمساندة لسنةتنفٌذ مٌزانٌة 

 البرامج الفرعٌةالتوزٌع حسب 

 (اعتمادات الدفع)

 ألف دٌنار: الوحدة

م .تقديرات ق بيان الربامج الفرعية
اصلي لسنة 

2019 

 2019تقديرات 
ميليتك.م .ق(1)  

إجنازات 
2019( 2)  

 اإلجنازات مقارنة ابلتقديرات
(1(-)2)املبلغ   %نسبة اإلجناز  

(2(/)1 )
:1-1الربانمج الفرعي   

 القيادة والرقابة والتقييم 
- - - - - 

:2-1الربانمج الفرعي   
 املساندة والتصرف يف الوسائل

24.059 25.466 25.160 306 98,79 

 اجملموع
 

24.059 25.466 25.160 306 98,79 

 

 

 

 :9رسم بٌانً عدد 

 ممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مٌزانٌة البرامج الفرعٌة

 

0
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15000
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25000

30000
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ة

 : وتحلٌلها تمدٌم لنتائج المدرة على األداء-.2

 :التالٌة تحمٌك األهداؾ المٌادة والمساندة إلىٌرمً برنامج 

 .تدعٌم الرلابة الداخلٌة للتصرؾ -1

 الموارد البشرٌةفًتطوٌر التصرؾ -2

 .تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة -3

 :تدعٌم الرلابة الداخلٌة: 11--2الهدف 

 :تمدٌم الهدف

 :     ٌرمً اعتماد هذا الهدؾ أساسا إلى

 

 

 

 

حسن متابعة تنفٌذ برامج الوزارة وتمٌٌم األداء وتحدٌد النمائصاإلخالالت والمخاطر والتراح الحلول  -

المناسبة لتداركها أو التملٌص منها أو تجاوزها بما ٌضمن التوظٌؾ األمثل لإلمكانٌات البشرٌة 

 .والمادٌة وربح الولت والرفع من األداء

 .ضمان احترام الموانٌن والتراتٌب الجاري بها العمل -

 .تحدٌد مسإولٌات مختلؾ المتدخلٌن فً الخدمات اإلدارٌة المسداة -

0
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15000

20000

25000

30000

الفرعًالبرنامج والرلابةالمٌادة :1

والتمٌٌم

الفرعًالبرنامج 2 : والمساندة

الوسائلفًالتصرف

2019تمدٌرات

2019إنجازات
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وتندرج كل هذه األهداؾ الفرعٌة فً إطار سعً الوزارة إلى إرساء نظام رلابة داخلٌة واعتماد أدلة 

 .إجراءات لؽرض تكرٌس مبادئ الشفافٌة والنزاهة واإلنصاؾ والحوكمة الرشٌدة

 للتفمدٌة العامة للشإون اإلدارٌة والمالٌة والتفمدٌة العامة للشإون يولهذا الؽرض تّم تفعٌل الدور الرلاب

 المذكورتان بالعدٌد من مهمات التفمد للمصالح اإلدارٌة مركزٌا وجهوٌا نالدٌنٌة حٌث لامت التفمدٌتا

 .والمعالم الدٌنٌة لمتابعة وتمٌٌم سٌر نشاطها

 :5جدول عدد 

 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 تطوٌر التصرف فً الموارد البشرٌة: 1.1.2بالهدفلخاصة  ا2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 :5رسم بٌانً عدد 

الخاصة بالهدف  2019 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 تدعٌم الرلابة الداخلٌة

 

مؤشرات قيس األداء 

 
وحدة املؤشر 

 
 
 
 
 

 
 إجنازات 

0182 
 
 
 
 
 

 
تقديرات 
2019 

 

إجنازات 
2019 

 
 

 2019 و2018مقارنة بني 

 
 

 2019 مقارنة لتقديرات 2019مقارنة إجنازات 
 

 أ

 
 ج ب

 أ-جد
 

 أ /د
% 
 

 ب/م ب-جم
% 
 

 املؤشر
2-1-1-1: 

عدد مهمات التفقد املنجزة 
 يف السنة

 27 35 400 132 165 130 33 عدد 

 املؤشر
2-1-1-2  :

 متابعة التوصيات
 

 80 4 125 5 9 5 4 عدد
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 : تطوٌر التصرف فً الموارد البشرٌة:2-2-2الهدف 

 :تمدٌم الهدف

تموم الموارد البشرٌة بدور أساسً فً إنجاز األعمال الموكولة لمختلؾ المصالح الراجعة بالنظر  

للوزارة، فهً المسإولة عن تنفٌذ برامج الوزارة ومتابعة تنفٌذها وفما للمهارات المهنٌة المكتسبة 

ولهذا السبب تبرز الحاجة للتكوٌن المستمر والرسكلة . ولإلجراءات والتراتٌب المانونٌة الجاري بها العمل

لمواكبة المستجدات من ناحٌة والكتساب المهارات المهنٌة الجدٌدة للرفع من مردودٌة العمل وإكسابه 

 . النجاعة والفاعلٌة

 

 

 
 

 

 :5جدول عدد 

 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 تطوٌر التصرف فً الموارد البشرٌة: 2.2.2 لخاصة بالهدف ا2019
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مؤشرات قيس األداء 
وحدة املؤشر 
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2019 

 
 

 2019 و2018مقارنة بني 

 
 

 2019 مقارنة لتقديرات 2019مقارنة إجنازات 
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 :5رسم بٌانً عدد 

 الخاصة بالهدف2019 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

تطوٌر التصرف فً الموارد البشرٌة

 

 

 

 : تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة:3-2-2الهدف 

 :تمدٌم الهدف

ٌمثل مجال المعلوماتٌة مجاال هاما فً الولت الحاضر الرتباطه الوثٌك بسائر األنشطة :تمدٌم الهدف

األخرى فً اإلدارة ولمساهمته الفعالة فً تٌسٌر العمل اإلداري وتعصٌره وتوفٌر البٌانات 

وهو بذلن مجال . والمعلومات اإلحصائٌة بسهولة فً الولت المطلوب وبالدلة والسرعة المطلوبتٌن

واسع للبحث والتطوٌر وٌإثر مباشرة على مردودٌة األعوان وٌساهم فً تحسٌن نوعٌة الخدمات 
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2019إنجازات

 
 
 

 أ
 
 ج ب

 أ-جد
 

 أ /د
% 
 

 ب/م ب-جم
% 
 

املؤشر 
2-2-2-1: 

 نسبة أتطري األعوان العاملني ابلوزارة
% 79,50 79,75 79,80 0,3 0,38 0,05 0,06 

املؤشر 
2-2-2-2  :

نسبة تكوين األعوان يف جمال اإلعالمية 
 وتكنولوجيات االتصال احلديثة

% 20 26 28 8 40 2 7,69 

املؤشر 
2-2-2-3  :

 نسبة تكوين األعوان
% 68 68 68,50 0.5 0,73 0,5 0,73 
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ولهذه األسباب فإنه ٌتعٌن العمل على تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة . المسداة للمواطنٌن لنٌل رضاهم

 .  وأخذها بعٌن االعتبار عند رسم السٌاسات العمومٌة

 :5جدول عدد 

 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 إحكام التصرف فً البناءات والتجهٌزات والمعدات: 2.2.3لخاصة بالهدف ا2019

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :5رسم بٌانً عدد 

الخاصة بالهدف 2019 لسنة األداء لٌس اتممارنة بٌن تمدٌرات وإنجازات مؤشر

 تطوٌر المنظومة المعلوماتٌة

مؤشرات قيس األداء 

وحدة املؤشر 
 
 
 
 
 

 
 إجنازات 

0182 
 
 
 
 
 

 
تقديرات 
2019 

إجنازات 
2019 

 
 

 2019 و2018مقارنة بني 

 
 

 2019 مقارنة لتقديرات 2019مقارنة إجنازات 
 

 أ
 
 ج ب

 أ-جد
 

 أ /د
% 
 

 ب/م ب-جم
% 
 

 ؤشرامل
 

2-2-3-1: 
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 :2018تحلٌل وتفسٌر النتائج التً تم تحمٌمها ممارنة بالتمدٌرات لسنة
 

  تدعٌم الرلابة الداخلٌة: 11--2الهدف: 

 :ػدد يهًاث انتفقد انًُجشة في انسُت:1-1-1-2انًؤشز

 مهمة ممّدرة بالمشروع السنوي للمدرة على 130ولع الترفٌع فً عدد مهمات التفمد من 

 ةوٌرجع ذلن إلى تفعٌل دور التفمدي. 2019 مهمة منجزة فً موفّى 165، إلى 2019األداء لسنة 

و فً هذا اإلطار لامت .العامة للشإون اإلدارٌة والمالٌة والتفمدٌة العامة للشإون الدٌنٌة بالوزارة

 مهمة تتعلك بمتابعة سائر األنشطة الدٌنٌة للوزارة و الهٌاكل 95التفمدٌة العامة للشإون الدٌنٌة ب

 :ولد تعلمت هذهالمهمات المنجزة ب. التابعة لها و العمل على تطوٌرها و تحسٌن أدائها

 .بتفمد اإلدارات الجهوٌة -

 .تفمد اللماءات الشهرٌة -

 .تفمد الوعاظ المحلٌٌن -

 

 .تفمد اإلطارات المسجدٌة -

 .تفمد المعالم الدٌنٌة والكتاتٌب -

 .تفمد تسجٌل الحجٌج والدروس التوعوٌة الممدمة للحجٌج -

 .تفمد لمواكبة احتفال بالمولد النبوي الشرٌؾ من لبل الوعاظ -

 .تفمد للجان البناء -

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

باألنترناتالتغطٌةنسبة

واألنترانات

2019تمدٌرات

2019إنجازات



  
53 

 
Unité de la gestion du budget par objectif 
au ministère des affaires religieuses 

 وحدة انتصزف في انًيشاَيت حسب األهداف

             بىسارة انشؤوٌ انديُيت  

 .تفمد للعرائض والشكاٌات الواردة -

 مهمة تفمد فً 70أما فٌما ٌتعلك بالتفمدٌة العامة للشإون اإلدارٌة و المالٌة فمد لامت بإنجاز  -

 .مٌدان التصرؾ اإلداري و المالً والفنً

 :يتابؼت انتىصياث :  2-1-1-2انًؤشز

كما سبك أن تّمت اإلشارة إلٌه أعاله فإن كل التوصٌات الصادرة فً تمارٌر التفمد كانت 

 العامة للشإون اإلدارٌة والمالٌة والتفمدٌة العامة للشإون الدٌنٌة ةمحل متابعة من لبل التفمدي

 .  سابمةدوفً هذا اإلطار فمد تّمت متابعة تنفٌذ التوصٌات الواردة بتسعة تمارٌر تفك. بالوزارة

  تطىيز انتصزف في انًىارد انبشزيت: 2-2-2انهدف :

 : تأطيز األػىاٌ انؼايهيٍ بانىسارةة َسب:1-2-2-2انًؤشز

 وتجاوزها لتبلػ نسبة تؤطٌر األعوان % 79,75تمّكنت الوزارة من تحمٌك المٌمة المستهدفة 

 .  %79,80المنجزة 

 :وتكُىنىجياث االتصاالنحديثتَسبت تكىيٍ األػىاٌ في يجال اإلػالييت  :2-2-2-2انًؤشز

ارتفعت نسبة تكوٌن األعوان ممارنة بالمٌمة المستهدفة المنصوص علٌها بالمشروع السنوي 

و لد شماللتكوٌن فً اإلعالمٌة عّدة   . بالمائة26 والممدرة بنسبة 2019للمدرة على األداء لسنة 

مجاالت كالتكوٌن فً اإلعالمٌة المكتبٌة و التكوٌن فً المنظومات من لبل المركز الوطنً 

منظومة المخزون، منظومة المنموالت، منظومة مركز )لإلعالمٌة و مإسسة األرشٌؾ الوطنً 

رؼم  (الخدمات إنصاؾ، منظومة إنصاؾ و المنظومة الوطنٌة للتصرؾ اإللكترونً فً المراسالت

 .محدودٌة االعتمادات المرّسمة بالمٌزانٌة والمخّصصة للؽرض

 

 

 

 :َسبت تكىيٍ األػىاٌ: 3-2-2-2انًؤشز

 بالمائة 68سجلت نسبة تكوٌن األعوان ارتفاعا طفٌفا ممارنة بالمٌمة المستهدفة والممدرة بــ 

ولد شمل . بالمائة  68,50 حٌث تم بلوغ نسبة 2019بالمشروع السنوي للمدرة على األداء لسنة 

التكوٌن عدة مجاالت أهمها تكوٌن األعوان فً لواعد التصرؾ اإلداري الحدٌث والتصرؾ فً 

المٌزانٌةومجال اإلعالمٌة واللؽات رؼم محدودٌة االعتمادات المرّسمة بالمٌزانٌة والمخّصصة 

 .للؽرض
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  تطىيز انًُظىيت انًؼهىياتيت: 4-2-2انهدف: 

 :باألَتزَاث واألَتزاَاث َسبت انتغطيت :1-4-2-2انًؤشز

لمٌمة المستهدفة والممدرة المحّددة ل بالنسبة ةملحوظا ممارنسّجلت التؽطٌة باألنترنات إرتفاعا 

 بالمائة 100 حٌث تم تحمٌك نسبة 2017 بالمائة بالمشروع السنوي للمدرة على األداء لسنة 94بـــ

 . وتحمٌك تؽطٌة كافة المصالح المركزٌة واإلدارات الجهوٌة للشإون الدٌنٌة باألنترنات

IV. التوجهات المستمبلٌة لتحسٌن األداء :

 :ٌتعٌن الحرصعلى

 رساء نظام رلابة داخلٌة واعتماد أدلة إجراءات لؽرض تكرٌس مبادئ مواصلة العمل إل

الشفافٌة والنزاهة والحوكمة الرشٌدة مما ٌمّكن الوزارة منحسن متابعة تنفٌذ البرامج وتمٌٌم 

 والمخاطر والتراح الحلول المناسبة لتداركها أو التملٌص اإلخالالتاألداء وتحدٌد النمائص 

الشفافٌة التراتٌب الجاري بها العمل بما ٌضمن الموانٌن واحترام فً إطار منها أو تجاوزها 

 .األداءالتوظٌؾ األمثل لإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة وربح الولت والرفع من و

 تكوٌنٌة لفائدة أعوان الوزارة مركزٌا وجهوٌا للتعرٌؾ بنظام الرلابة الدورات  التكثٌؾ من ال

 . الداخلٌة وأدلة اإلجراءات والؽاٌة من اعتمادهما والتمشً الممترح إلرسائهما

 تفعٌل الدور الرلابً للتفمدٌة العامة للشإون اإلدارٌة والتفمدٌة العامة للشإون الدٌنٌة مزٌد 

 . مختلؾ مصالح الوزارة مركزٌا وجهوٌالمتابعة وتمٌٌم سٌر نشاط

  الترفٌع فً اعتمادات المخّصصة لمٌزانٌة الوزارة لتمكٌن الوزارة من توفٌر وسائل
 .العمل الضرورٌة لمصالحها المركزٌة وإداراتها الجهوٌة


