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م  .1 ةتقد   :المهمة استراتيج

ة    ادين المال اسة الدولة في الم ة بدور أساسي في إعداد وتنفيذ س تضطلع مهمة المال
ة ائ ر  .والج ة للدولة وتطو اسات المال ات  هاوهي بذلك تهدف إلى رسم الس وتنسي الميزان

حق األهداف  ما  ر نظمها  ة حصيلة الضرائب وتطو وترشيد وض اإلنفاق العمومي وتنم
ة ة واالجتماع هذا العنوان . االقتصاد ون لها تأثير  متتو ل المسائل التي  شأن  استشارتها 

التأجير العمومي ة الدولة وخاصة ما يتعل منها   .على ميزان
 

اشرها من جملة المهام الكبر  وتنبث عن هذه ترتكز على محاور و مهمة الاالختصاصات ت
ة منها ما هو اسمتعل  أساس ة اتس ة العموم م و متعل بدور وما هو  ،المال  ة،رقاالالتقي

ةوما  ماو . تنفيذال من مجال الميدانوما هو  ،يتعل بإعداد النصوص التشرع  تتمثل ف
 :يلي

 اسإعداد ال ة العامةات س  :المال
ة   ضمن تحقي أهداف خطة التنم ما  ة العامة  اسة المال اقتراح ورسم الس

االشتراك مع  ة العامة  اسة النقد ة في وضع الس ة والمشار ة واالجتماع االقتصاد
ة اسة المال ين الس ة لتحقي التناس بينها و  ،الجهات المعن

النواحي ا  ةوضع الخط والبرامج المتعلقة  ة التي تضمن تحقي األهداف الوطن  لمال
ة العامة للدولة ضمن مخط الدولة والبرنامج االقتصاد   إعداد مشارع الميزان

ة  .واالجتماعي والتقدم بها إلى الجهات المعن
 عإعداد النصوص ال  :ةتشر

ة وٕابداء الرأ في التشرعات ال  ائ ة والج ام بدراسة وٕاعداد التشرعات المال تي الق
ة جديدةرتب عليها تحميل الخزنة العامة تعدها الوزارات األخر التي يت اء مال  ،أع
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ة في ضوء التطورات   ة والمال ائ اسات الج الس حوث الخاصة  إجراء الدراسات وال
ة ودراسة خط اإلصالح التشرعي الالزم في  ة والخارج ة الداخل ة واالقتصاد المال

 ،هذا الشأن
ة في   االشتراك مع إعداد المشار المنح والقروض  ة الخاصة  ات الدول افة االتفاق

ة  .الجهات المعن
 م و  دور  :ةرقاالالتقي

ة تنفيذ السهر على   اتوم لدولةاميزان غة اإلدارة يزان ة ذات الص  المؤسسات العموم
ة الدولة ميزان ا  اتها ترتيب ات الملحقة ميزان الخزنة والحسا عد المصادقة  الخاصة 

ضمن تحقي  ما  م النتائج  عتها وتقي ةاالعليها ومتا  ،العامة للدولة ستراتيج
ات التهرب والغش   ائي وعمل ة لمقاومة التهرب الج ،ممارسة أعمال الرقا  التجار
ة في    ة والحساب عة واإلشراف الفني على األجهزة المال ة والمتا ممارسة أعمال الرقا

 ،والتراتيب المتعلقة بهذا الشأنحدود القوانين 
ات اإل  ة على عمل اكل الدولة قبل دفعها  قافنممارسة أعمال الرقا المنجزة من قبل ه

 ،لمستحقيها
ض األموال  ة لمقاومة الفساد وتبي م الخطة الوطن  .المساهمة في تجس

 تنفيذالدور ال: 
ة وخاصة م ات م عمل مختلف البرامج العمل ه من خالل تنظ زة تقوم  صالحها المر

عة لإلدارات العامة الثالث ة التا ة : والخارج ة العموم الديوانة، األداءات، والمحاس
األساس في إسداء الخدمات للمواطنين والمؤسسات وتطبي  واالستخالص التي تختص 
األساس بتعبئة ولة إليها المتعلقة  افة المهام المو  القوانين والتراتيب التي تؤطر ممارسة 

ة  اكل الخاضعة الموارد العموم ة لله ات العموم ة وٕاعداد الحسا وصرف النفقات العموم
ة ة العموم المال ة وغيرها من المهام ذات العالقة  ة العموم   .لمجلة المحاس
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اكل المن ع اله ورة، فإن جم مهامها المذ ام  التأكيد أنه في إطار الق ة إلى ومن الجدير  تم
ة  اسات المال ر أدائها وتحديث الس ة تواصل مجهوداتها في سبيل تطو مهمة المال

اتها خاصة  ة وآل الدواالقتصاد قة التي تمر بها ال   . في هذه الفترة الدق
ما أن آفاق االقتصاد العالمي تكتنفها العديد من المخاوف الناجمة خاصة عن تجدد موجات 

السالال ة  وفيد اإلصا اإلضافة إلى استمرار منحى ارتفاع أسعار  19ت الجديدة لفيروس 
ةو  ةلو ألا المواد ة، . الطاق عد الخروج من األزمة االقتصاد قطع النظر عن آفاق النمو  و

ة  ار في خطة إنقاذ المال عين االعت ة سوف تترك آثارا ال بّد من أخذها  فإن األزمة الصح
ة وٕانعاش االقتصاد الوطني   .العموم

قظة في تحديد خارجيونتيجة للوضع الداخلي وال   ح من الضرور مضاعفة الحذر وال ، أص
قاف هذا المنحى  التواز مع اتخاذ خطة تتضمن تدابير عاجلة إل ة  التوقعات االقتصاد

ة من جهة أخر  السلبي من جهة، ل   .وتدابير متوسطة المد تنبني على إصالحات ه
  

ه فإن مهمة  ةوعل ة لسنة  المال ات اإلستراتيج الت على األولو ما  2022قامت بتعد
ات  ات المرحلة القادمة وما تحمله من تحد ة لمجابهة استجيب لمتطل ات اإلقتصاد لتداع

ة ة واإلجتماع ة التي لذلك، . والمال ة ذات األولو ل يز على اإلصالحات اله يتوجه التر
ة مع  ةالالزم اتتساهم في إيجاد التوازن ة العموم ة  دامتعإ للمال غا ة  ا الميزان اسة انض س

تدبير الحذر للدين العمومي والسعي لضمان لاعجز في مستو مستدام ومواصلة الحصر 
مة ومقاومة الفساد ما تت. استمرارته م الحو ة نحو تعزز مساهمة المهمة في تدع جه الرؤ

م برنامج تحسين مناخ األعمال وٕادماج ا   .لقطاع المواز وتجس
  

اق تحديد أرعة ملي هذا الس ة، و لكل محور استراتيجي وضع  حيث تم محاور استراتيج
مه ات والبرامج واإلجراءات لضمان تجس ةوتتمثل هذه المحاور . عدد من األولو  االستراتيج

  :في
 ة وتوفير ظروف استرجاع نس النمو ات اسة الميزان   دعم الس
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 ة إنقاذ برنامج ة المال  العموم
 ة والتحول الرقمي مة وتعزز المنظومات اإلعالم م الحو  تدع
  ائي والتهرب ومقاومة الفساد واالقتصاد المواز  مقاومة التهرب الج

  
ات والبرامج المزمع تنفيذها خالل سنة  ما يلي األولو والسنوات الني تليها حسب  2022وف

  :ل محور استراتيجي
  

ة وتوفير ظروف استرجاع نس النمو دعم .1 ات اسة الميزان  :الس
  

ص في عجز وضع وتنفيذ خطة عمل  - م في التوازنات العامة والعمل على التقل للتح
حيث  ل تدرجي  ش ة  س  ينخفضالميزان على مدار السنوات القادمة مع محاولة ع

  .منحى الدين العمومي
مواصلة تطبي اإلجراءات المتخذة في إطار معاضدة المؤسسات ومرافقتها نظرا  -

ة  ة العالم ائ ات األزمة الو إلى جانب . على االقتصاد الوطني "19- فيدو "لتداع
ة في خالص وجدولة الديون  ف ق وذلك المثقلةمواصلة تطبي اإلجراءات التخف  اتطب

ة ل  .2021ما  4بتارخ قرار وزر المال
ة األعمال بهدفتحسين مناخ   - ادرة الخاصة من خالل إعطاء األولو ع الم  تشج

ة ة على غرار الصناعات الصيدل مة مضافة عال  لتحفيز القطاعات المتجددة ذات ق
ات المعلومات واالتصالو  الطاقات المتجددةو    .تكنولوج

ة،  - ل المؤسسات االقتصاد ات تمو م آل خاصة دعم االقتصاد الوطني عن طر تدع
 :خالل من
  ة ة المال ر اإلطار القانوني والتشرعي لمواصلة إجراءات دعم الصال تطو

ل الصغيرللبن ع مجال تدخالت مؤسسات التمو  وك وتوس
 ات القروض الصغيرة لة جمع  مواصلة تنفيذ برنامج إصالح وه
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  عة ل ومتا مواصلة دعم نفاذ المؤسسات الصغر والمتوسطة لمصادر التمو
ات واإلجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المؤسسات المتضررة من  مختلف اآلل

ة ل ات األزمة الصح ن من استعادة نشاطها تداع م ما  ورونا  فيروس 
 والمحافظة على مواطن الشغل

 
م خطة العمل المتعلقة  - عة تجس ةمتا ة لإلدماج المالي بهدف  االستراتيج الوطن

ات  ة من خالل وضع آل ر النفاذ إلى الخدمات المال ل وٕاعادة اتطو ل اللتمو تمو
ه موارد ل ل الصغير وتوج تحسين الدولة نحو الفئات المستهدفة ومؤسسات التمو

الغ ة والم ة التغط ة من حيث نس ين المؤسسات اإلعانات االجتماع العاملة في  وتم
اتها مجال االقتصاد الت تتماشى وحاج  .االجتماعي والتضامني من تمو

ة ترشيد النفقات - ام مراق ة من خالل العمل على إح ة العموم ة  تأد النفقات العموم
ة والوثائ المؤّدة للنفقاتوذلك  ر دور المحاسب العمومي ومراجعة طرق المراق  بتطو

ة الدولة من خالل  - ة موثوق بها ذات جودة حول تنفيذ ميزان توفير معلومة محاسب
ر النظام المحاسبي الجديد للدولة   مواصلة أشغال تطو

ة الدولة حسب األهداف   - ة لمنظومة التصرف في ميزان ائز واألسس القانون إرساء الر
عة األعمال المتعلقة بتطبي  ة وشاملة ومواصلة التنسي والتأطير ومتا صفة نهائ

ة ات القانون األساسي للميزان  مقتض
ب النهائي للنفقات خالل سنة  - مع ض قواعد  2022إنهاء أشغال إعداد التبو

 تصرف جديدة
ة من  - ات القانون األساسي للميزان م نجاعة التصرف العمومي عبر تطبي مقتض تدع

ة  هجو خالل ت ةاالستثمارات العموم ة االجتماع  نحو المشارع ذات المردود
ة ة المستدامة واالقتصاد  .وأهداف التنم

ة العمل االنخرا في تنفيذ خطة -  التي تهدف االجتماعي النوع ومأسسة إلدماج الوطن
م والبرمجة التخط مراحل في االجتماعي النوع مقارة إلى إدماج ة وٕاعداد والتقي  الميزان
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ص قصد ال من التقل  الحقوق  في بينهما المساواة وتحقي والرجل المرأة بين التمييز أش
ات ات إعداد في االجتماعي النوع مقارة إلدراج األولى اللبنة وقد تّم وضع. والواج  الميزان

ام الفصل  قا ألح ة تطب ة األساسي من القانون  18القطاع  13بتارخ  الصادر للميزان
فر  ادر رؤساء .2019ف  الفرص وتكافؤ المساواة تضمن ومؤشرات بتحديد أهداف البرامج و

صفة والرجال النساء بين تواص دون  المجتمع فئات افة بين عامة و ل العمل تمييز، و
ة في االجتماعي النوع مقارة لتحسين إدراج  . القطاع إستراتيج

افة األطراف المتّدخلة في مجال  2022ما يتجه العمل ابتداء من سنة  ع  إلى تجم
ة شرة لوزارة المال مجلس النظراء للمساواة بين "وممثل الوزارة ضمن  التصرف في الموارد ال

م  العامة األخر  اتاإلدار ذلك و " المرأة والرجل ة الفاعلة في دراسة وتحليل وتقي للمشار
ة وذلك في  ة التناصف بين الجنسين في مختلف المجاالت التي تضطلع بها مهّمة المال نس
انة  ر م ات واقتراح الحلول لدعم وتطو ص الصعو ة تقوم على تشخ إطار مقارة تشار

ال  ع أش  .جّهة ضّدهاالتمييز المو المرأة ووقايتها من جم
 

ة .2 ة العموم  :برنامج إنقاذ المال
ة عادلة وأكثر مواصلة - ا ة قصد تحقي ج ائ ة إصالح المنظومة الج  على قادرة شفاف

ة ةالرؤ وضوح وتضمن الخاص االستثمار تحفيز  على االقتصاديين الفاعلين الى النس
ل من المتوس المد ع خالل والطو  وادماج القطاع ومقاومة التهرب القاعدة توس

اسة االتصال بين اإلدارة و و  المواز  م س ة وتدع ائ ر الخدمات الج األداء تطو المطالب 
 ،وانفتاح اإلدارة

 االدارة ورقمنة االستخالص تحسين خالل من الموارد لتعبئة الدولة قدرات تعزز -
ة  ائ ة اإلضافة إلىالج ائ ة الج ة المراق ومواصلة النس  ةوالديوان تحسين مردود

األداء   وأاإليجابي في استخالص الضرائب سواء عبر األداء التلقائي للمطالبين 
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ع  ة تنو غا ة  ائ ذلك الحرص على استخالص الموارد غير الج على الديون المثقلة و
ائي  م في الضغ الج ، جهةمن مصادر الموارد من جهة والتح  أخر

ةالمساهمة في إصالح منظومة  - ة العموم وذلك  الدعم والحد من تأثيراتها على المال
ض فاتورة دعم الطاقة في إطار برنامج  ن من تخف مواصلة اإلجراءات التي تم
ة التي تتعل  ه الدعم إلى المجاالت ذات األولو ن من توج م إصالحي متكامل 

 ،المحدوداألساس بتحسين أحوال المواطنين وخاصة المنتمين للفئات ذات الدخل 
ع حسين التصرف في الدين العمومي وسيولة الخزنةت - مصادره  مع الحرص على تنو

ات التصرف في المخاطر  .وتحسين آل
 

ة والتحول الرقمي .3 ز المنظومات اإلعالم مة وتعز م الحو  :تدع
ة واالستخالص الذ انطل في إطار مشروع  - ا ر النظام المعلوماتي للج     تطو

FIRST  ريهدف والذ ة المنظومة إلى تطو ائ ة من مزد نحو الج  وتكرس الشفاف
ة العدالة ائ م الج  تحديث اتجاه في ما يندرج. األداء للمطالبين المسداة الخدمات وتدع

ة المسارات ات س العمل ذلك األداءات للمطالبين اإلجراءات وت ة حلول لتوفير و  رقم
ن متطورة ائي التهرب مقاومة من تم ه ومن الج ات الفّعال التوج  االستخالص لعمل

ة ة والمراق ائ  ،الج
من  عد، عن والمؤسسات المواطنين مع والتعامل المفتوحة اإلدارة تمشي تكرس -

ة ائ ة الخدمات الج ر بوا التي  (Portail des Téléservices Fiscaux)   خالل خاصة تطو
ائي الخاص عد و فتح الحساب الج االنخرا عن  األداء  ع المطالبين   ،تسمح لجم

ة الذ يهدف إلى إنجاز  مواصلة - ة العموم مشروع النظام المعلوماتي الجديد للمال
ة متطورة تكون أداة للتصرف الناجع وللمساعدة على أخذ  إرساء منظومات معلومات

مة الرشيدةالقرار  ة والحو االنطالق  وقد تم في هذا اإلطار. وتمّن من تكرس الشفاف
ادة وٕادارة  إلىوالذ يهدف   FASTفي تنفيذ مشروع  ة لق م قدرات المصالح المعن تدع
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ذلك لت ة الالزمة إلنجاز النظام المعلوماتي المشروع، و شرة والمال وفير الموارد ال
 ،للتصرف المالي الجديد

يز مشروع  - اإلمضاء الذ  »RASSEM«تر ات التعرف  ة عمل يهدف إلى لحوس
اإلمضاء  ات المبرمة والتي تّم في شأنها التعرف  عة تسجيل العقود والكتا تحسين متا

ة  ائ ر المنظومة واالنطالق في (ومد احترام االلتزامات الج وقد تم االنتهاء من تطو
ة اإلعداد ة لوزارة المال ز اإلعالم مر  ،)لوضعها حيز االستغالل 

اكل تعزز - ة ه ا ة المعامالت رقمنةب تخالصواالس الج م والشفاف  النسيج في والتح
ائي ات وترشيد الج ة عمل ة المراق ائ ادل خالل من الج ات االلكتروني الت   ،للمعط

يز مشروع  - ات »NACEF«تر  caissesللتصرف في أجهزة تسجيل العمل
enregistreuses ذلك للنقد االستعمال من الحد برنامج ومواصلة ر و  اقتناء تطو

ع ة الطوا ائ ة صفة عد عن الج ة  إعدادتّم  وفي هذا اإلطار. تدرج ف المواصفات الوظ
ات وفي التثبت من  التصرف في أجهزة تسجيل العمل ة للنظام المعلوماتي الخاص  والتقن

ات التحيل شف عمل انات المجمعة وتحليلها و طلب العروض  إصدارما تم . الب
اقتناء ال ة المتعل  ة والنظام (منصة المعلومات المعدات والتجهيزات المعلومات

 ،)المعلوماتي
ة استعمال  - ان ع وسائل الدفع االلكتروني عبر إم ة"تنو لخالص " المحفظة االلكترون

عد  م عن  المخالفات المرورة والمخالفات المنجرة عن اإلضرار  رار غ ىلععض المعال
 ،الملك العمومي

ة للديوانة وو  - ضع منظومة الدفع االلكتروني رقمنة وتعصير المنظومات المعلومات
ة حيز التطبي في موفى سنة  ا الديوان م والخطا  ، 2024لألداءات والمعال

ر  - ة ألذون الخالص  لالغتسإ وتطو المقاصة اإللكترون ة خاصة  منصة إلكترون
عد  األداء عن  التصرح  ة بين(المتعلقة  ز التونسي  اتفاق ة والبنك المر وزارة المال

 ).2021نوفمبر  19بتارخ 
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ب ومقاومة الفساد واالقتصاد المواز  .4 ائي والتهر  :مقاومة التهرب الج
ة - ائ ائي وتكرس العدالة الج وتحسين  إعداد وتنفيذ خطة عمل لمقاومة التهرب الج

مة التصرف في النظام  ه من صغار وحصر التقدير من خالل تعزز الحو مستحق
ستجيبوا ذلك مراجعة  وٕادراجهمللشرو  المستغلين وٕالحاق من ال قي و في النظام الحق

 ،قائمة األنشطة المستثناة من هذا النظام
ة  - امل التراب التونسي وترشيد المراق ة انتشار الحرس الديواني على  تحسين نس

ة والرفع من مردودّيتها وف منهج التصرف في   ،المخاطرالديوان
ك أنظمة المعلومات الك - ار المتهرين والمهرين و استغالل تشا  ،التصد لهمتشاف 
 ،مواصلة اتخاذ التدابير إلدماج القطاع المواز  -
ة في  - تنسي مهاّم وأدوار مختلف األطراف المتداخلة الفاعلة في الوزارة والمشار

افحة الفساد و  ائيّ م ة ( الغّش التجارّ والتهّرب الج ة والمحاس ا مصالح الديوانة والج
ة ة العاّمة للمال ة وهيئة الرقا  ،)العموم

افحة الفساد  - ر الموارد وأدوات العمل في مجال م تعزز قدرات المراقبين والمحّققين وتطو
 ،وغسل األموال

افحة الفساد وغسل األموال للتعرف  - م  مهمةبإنجازات الوضع خطة اتصال تتعل 
 .العملّة ذات العالقةوخّطتها 

م برامج المهمة - 2    :تقد
ةمهمة توزع ت ة خمسة برامج  إلى المال ات ة، و الديوانة، (عمل ا ة، و الج ة العموم المحاس
ة، و  ةتتولى  )الدين العموميو مصالح الميزان اساتها العموم عو  تجسيد س  تحقي أهدافها تتا

ادة والمساندة اإلضافة إلى   .برنامج الق
ة ة وتتنزل المحاور االستراتيج ما يلي لمهمة المال   :ضمن أهداف ومؤشرات البرامج 
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ة وتوفير ظروف استرجاع .1 اسة الميزانات   :نس النمو دعم الس
ات تحسين مناخ ساهم برنامج الديوانة في  األعمال من خالل األهداف المتعلقة بتسهيل عمل
ضائع   .التسرح الديواني لل

ة من  ادة والمساندة على ترشيد النفقات العموم ل من برنامج الدين العمومي والق عمل  ما 
ة الموظفة   ة النفقات على القروض الخارج خالل األهداف المتعلقة بتحسين نس تسو

ة مة النفقات العموم   .والهدف المتعل بترشيد حو
ة  ضطلع و  ة بدور برنامج مصالح الميزان ة والمال اسات اإلقتصاد أساسي في وضع الس

الد وض  ة الدولة لل عة تطور موارد الدولة تقديرات ميزان والسهر على تنفيذها ومتا
  . ونفقاتها

  
نة  .2 ل خز ة لتمو م توفير الموارد الضرور ة وتدع ة العموم برنامج إنقاذ المال

 :الدولة
م في عمل برنامج الدين العمومي على تحسين التصر  لفة الدين العمومي والتح ف في 

ة لسندات الدولة ر السوق المحل ة  .مخاطره وتطو ة العموم ل من برنامج المحاس عمل  ما 
ة للدولة من خالل تحقي األهداف المتعلقة  م تعبئة الموارد المال ة والديوانة على تدع ا والج

ةسبتح ة ين تعبئة الموارد العموم ة والرفع من مردوديتها  الذات وترشيد تدخالت مصالح المراق
ة استخالص الديون    . وتحسين نس

م في التوازنات حيث  ة على وضع وتنفيذ خطة عمل للتح عمل برنامج مصالح الميزان و
ام القانون  ات إح ذلك تطبي مقتض ة الدولة و ر جودة تقديرات ميزان صبو إلى تطو

ة   .األساسي للميزان
ة والتحول الرقميتدع .3   ز المنظومات اإلعالم مة وتعز  :م الحو

ة للديوانةعمل برنامج الديوانة على  ر عدد  رقمنة وتعصير المنظومات المعلومات وتطو
التسرح الديواني ة اإلجراءات  الخدمات على موقع الواب خاصة منها المتعلقة  والماد

ة تونس للتجارة ة ش مساهمة شر ة    .الديوان
ة في تحسين مستو جودة الخدمات  ا ساهم برنامج الج ة إتقوم و ما  برنامج ستراتيج

ة  ات العمل المحاس ر الخدمات وتحسين آل من خالل تأطير المنظومات على تطو
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ة  ة لوزارة المال ز اإلعالم التعاون مع مر ة  عض  لمعلا متيما . اإلعالم على رقمنة 
ائي عبر االنترنات وخالص الخدمات لتقربها أكثر م ع الج ع الطا ات ب عمل ن المواطنين 

   .امخالفات الرادار اآللي وغيره
  

ب ومقاومة الفساد واالقتصاد المواز  مقاومة التهرب .4  ائي والتهر  :الج
ةل من بر عمل  ا ادة والمساندة على تنفيذ خطة عمل لمقاومة التهرب الديوانة و و  امج الج الق

الحد من ظاهرة  ائي والتهرب ومقاومة الفساد تترجم من خالل تحقي األهداف المتعلقة  الج
ذلك ب ة، و افحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراق ائي، وم م مساهمة التهرب الج تدع

ر نجاعة التصرف  افحة الفساد وغسل األموال وتطو ة في مجال م ة العامة للمال هيئة الرقا
  .العمومي

ة وٕاطار النفقات المهمة على المد المتوس - 3     :الميزان
ة المهمة  - أ ان تطور ميزان  :ب

 
  :1جدول عدد 

  حسب البرامج وطبيعة النفقة 2022توزيع ميزانية المهمة لسنة 
  
 

                
األقسام     

البرامج                                                                                                      
اعتمادات 

نفقات  الدفع
نفقات  التأجير

نفقات  التسيير
نفقات  التدخالت

 اإلستثمار
نفقات 

العمليات 
 المجموع المالية

النسبة 
من 

الميزانية 
% 

  
  المهمة

   
من 

ميزانية 
 الدولة

  

2022 869372 73721 59536 113762 0 1116391   
2021 791912 46500 268588 68000 0 1175000   

نسبة التطور 
)2022/2021( 10% 59% -78% 67% 0% -5%   

النسبة من 
ميزانية 
     %100 %0 %10 %5 %7 %78 المهمة
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 البرامج
النسبة 

من 
ميزانية 
 المهمة

 1البرنامج 
2022 349515 35007 4523 73660 0 462705 

41% 

2021 321975 21408 369 42775 0     386 527,0   
 %20 %0 %72 %1126 %64 %9 نسبة التطور 

 2البرنامج 
2022 195946 8854 120 12486 0 217406 

19% 

2021 174470 8036 120 8103 0 190729 
 %14 %0 %54 %0 %10 %12 نسبة التطور 

    3البرنامج 
2022 276117 20670 25 23393 0 320205 

29% 

2021 251921 12595 23 16095 0     280 634,0   
 %14 %0 %45 %9 %64 %10 نسبة التطور 

 4البرنامج 
2022 8155 721 0 1269 0 10145 

1% 

2021 8042 654 0 235 0    8 931,0   
 %14 %0 %440 %0 %10 %1 نسبة التطور 

 5البرنامج 
2022 1907 297 0 41 0 2245 

0% 

2021 1656 269 41 17 2245    4 228,0   
 %47- %100- %141 %100- %10 %15 نسبة التطور 

برنامج القيادة 
 والمساندة

2022 37732 8172 54868 2913 0 103685 

9% 

2021 33848 3538 268076 775 0     306 237,0   
 %66- %0 %276 %80- %131 %11 نسبة التطور 

   دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية* 
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  :4جدول عدد
  )2024- 2022(إطار النفقات متوس المد 

عة النفقة إعتمادات الدفع ع حسب طب   التوز
 

ألف : الوحدة
 دينار

ان  الب
 إنجازات

 2021ق م 
 تقديرات تقديرات تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 958482 912840 869389 791912 810870 التأجيرنفقات 

 78211 75933 73704 46500 51434 نفقات التسيير
 226053 209273 59536 268588 228842 نفقات التدخالت
 130246 121726 113762 68000 28987 نفقات االستثمار

ة ات المال  0 0 0 0 0 نفقات العمل
ار الموارد  ة المجموع دون إعت الذات

 1392992 1319772 1116391 1175000 1120133 للمؤسسات
ة  ار الموارد الذات المجموع بإعت

 881480 603197 1130953 788473,8 749886 للمؤسسات
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  :5جدول عدد
  )2024- 2022(إطار النفقات متوس المد 

ع حسب البرامج   )إعتمادات الدفع(التوز
  

 ألف دينار: الوحدة

ان  الب
 تقديرات تقديرات تقديرات ق م إنجازات
2020 2021 2022 2023 2024 

 511512 486464 462705 386527 370247 1البرنامج 
 239838 228344 217406 190729 191429 2البرنامج 
 353156 336269 320205 280634 285400 3البرنامج 
 11209 10664 10145 8931 8128 4البرنامج 
 2464 2352 2245 1942 1750 5البرنامج 

ادة والمساندة  274813 255679 103685 30637 263179 الق
 1392992 1319772 1116391 899400 1120133 المجموع
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م: ثانيور الـحـالم   برامج المهمة  تقد
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  برنامج الديوانة
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)2018جانفي  12بداية من ( :رئيس البرنامج 
يوسف الزواغي السيد   

  
    

  
   

م البرنامج واستراتيجيته - 1- 1   :تقد
 

ة 1.1 م استراتيج  البرنامج تقد
ة     ام بثالث مهاّم أساس ة يتولى برنامج الديوانة الق ة واألمن ائ ة والج المهام اإلقتصاد   .تتعل 

ة س اإلجراءات وذلك :المهمة االقتصاد تحسين أدوات تسهيل و  من خالل تسهيل وت
ة االقتصاد والمؤسسة وخل مناخ مالئم لألعمالو التجارة المشروعة    .حما
ة ائ م عند التورد واألتاوات  وذلك من خالل ضمان تحصيل األداءات :المهمة الج والمعال

ل األساس لتحصيل األداءات المستحقة عند التصدير  والتحق من دقة العناصر التي تش
م ةال والمعال عة إستخالص الديون المثقلة  اإلضافة إلىعند التورد والتصدير  ديوان متا

المزاد العلني ة البيوعات    .وتحسين مردود
ة ة الحدود   :المهمة األمن ة وحما وذلك من خالل التعاون مع الجهات المختصة في مراق

ة والمساهمة في مقاومة التهرب والتجارة الموازة  ة البيئة المساهمة فيو الوطن وأمن  حما
  .المواطن والمجتمع

م الدعم الالزم للمؤسسة والمتعامل  ة لتطلعات مجتمع األعمال وتقد وحرصا على االستجا
مة ومالئمة لالستثمار والمستثمرن وتحقي  االقتصاد والسعى الدائم إلى تعزز بيئة سل

ة المجتمع والبيئة والمواطن ومقاومة  حما تسعى  الغش التجار والتهرب،مهمتها المتعلقة 
اتي إلى أعلى  اإلدارة العامة للديوانة إلى مي والعمل األداء على المستو التنظ االرتقاء 
ة والنجاعة  ات الحرف ات على المستو الوطني مستو وذلك من خالل إبرام العديد من اإلتفاق

ة وال ة للتحاليل المال ة اللجنة التونس ر من أهمها إتفاق تي تهدف للتثبت في المصدر نذ

 برنامج الديوانة :01البرنامج عدد 
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عل( الغير شرعي للعملة الموردة والمصدرة  ة مع الديوان الوطني للبرد ) منصة حن وٕاتفاق
م  ادل المعلومات مع  حول الدفع اإللكتروني للمعال ة ت اإلظافة إلى إتفاق ا  واألداءات والخطا

  .داءاتلألاإلدارة العامة 
تها    م رؤ ةما تسعى في إطار تجس طها" المستقبل " ديوانة عصرة، فعالة ومنفتحة على مح

ة  إلى جعل ر ومالئمة من خالل استراتيجيتها تقوم على الشراكة والجوار والمشار تطو
ات عملها مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة على المستو الدولي  ،وسائل وآل

ما ة المعتمدة الس ة للديوانةمن طرف المنظمة  األدلة التوجيه إطار ومن أهمها  العالم
قة ودليل المتعامل االقتصاد المعتمد SAFEمعايير   "ديوانة القرن الحاد والعشرن" ووث

ة  ات الدول يوطو المعدلة و على غرار اإلضافة إلى إبرام العديد من اإلتفاق ة  ة اتفاق اإلتفاق
ة للقبول المؤقت  ة للعبور الدولي )  Carnet ATA(الدول ة الدول ة ) TIR(واإلتفاق واإلتفاق

ة المبرمة في إطار التعاون اإلدار  ات الثنائ ات، إلى جانب عديد اإلتفاق ة حول الحاو الدول
ادل التجار بين  ة أغادير للت ادل في المجال الديواني مع عديد الدول عالوة على إتفاق المت

ادل تونس، مصر، المغرب، األردن ول ادل المعلومات واإلعتراف المت بنان والتي تهدف إلى ت
ة تسهيل التجارة وإ " المتعامل االقتصاد المعتمد"المؤسسات التي أسندت لها صفة  تفاق

AFE  فر ة منذ ف ة للتجارة والتي صادقت عليها الدولة التونس   .2017للمنظمة العالم
عتبر من أهّم العوامل التي ساهمت في بلو   غ األهداف المحدّدة لبرنامج الديوانة خالل و

يز نظام معلوماتي  ة والشروع في تر ة العمل على رقمنة اإلجراءات الديوان السنوات المنقض
ات التجارة ووحدات الحرس الديواني  العمل لفة  اتب الم م الم اإلضافة إلى تدع جديد، 

شرة الالزمة وذلك بن ة والموارد ال ة تفوق الوسائل الماد ة تأطير جمل   .%54س
الرغم من المجهودات المبذولة من طرف اإلدارة العامة للديوانة، فإن  تفاقم ظاهرة إال أنه و

مي  اسي على المستو اإلقل ات قد التهرب وعدم االستقرار الجيوس ساهم في بروز عصا
ة البرة ء المسجل في التهرب المنظم خاصة على مستو المناط الحدود ، ثم إن أمام ال

ة وخاصة منها  الموانئ التونس ة  ات اللوجست ة والصعو ة اإلجراءات الديوان ميناء "نس تأل
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ة وعلى خل مناخ "رادس ة على تسهيل التجارة الدول اسات السلب ، قد إنجر عنه عديد اإلنع
ة م لجلب اإلستثمارات الخارج   .إقتصاد سل

ارات   تمّ وعلى هذا األساس  ةرصد الخ ة اإلستراتيج   :التال
ة     ادالت ودعم التجارة الدول ص في آجال : تسهيل الم وذلك من خالل السعي الدؤوب للتقل

اإلضافة  ة الالحقة  اعتماد منظومة للتصرف في المخاطر مع تعزز الرقا التسرح الديواني 
ة اإلجراءات وذلك م شفاف ات بإ إلى تدع الحديثة للمعلومات واعتماد المعايير ستخدام التقن

ة   .الدول
ب والغش   افحة التهر ز م م وحدات الحرس الديواني  وذلك :التجار تعز من خالل تدع

ة الالزمة مع تحديد ة والمعدات الخصوص شرة والماد ع التهرب  الوسائل ال خارطة منا
عة، التخزن، التوزع(والتجارة الموازة  ة، المسالك المت مع األخذ ...) نقا العبور الحدود

ارعين  ة ل االعت ةلعوامل الخارج ة منها واالجتماع   .االقتصاد
ة ة والسعي إلى تحقي  وذلك من خالل: تحسين المداخيل الديوان الرفع في المداخيل الديوان

ةالع ة الديوان ا ة وتحقي اإلنصاف في الج ائ وذلك من خالل مراجعة وتعديل  دالة الج
ة عن الخدمات التي تسديها مصالح الديوانة وتحسين إجراءات الدعم  الرسوم واإلتاوات المترت

  لتحصيل اإليرادات

ة النوع االجتماعي  ص في الفوارق بين الرجل  دمج مقار من خالل السعي إلى التقل
رس التكامل واالنسجام بين الجنسين والمرأة   .وخل مناخ عمل جماعي 

م خارطة البرنامج .1.1   :تقد
برامج  10ضم برنامج الديوانة إدارة عامة وحيدة وهي اإلدارة العامة للديوانة تّم تنزله إلى   

ة   : فرع
  ز ة"برنامجين فرعيين على المستو المر ات الحرس "و" إسناد المصالح العمل

 "الديواني
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ة  8 ة جهو ة للديوانة(برامج فرع ة، : اإلدارات الجهو ة، جندو ة، تونس الجنو تونس الشمال
   ).سوسة، صفاقس، مدنين، القصرن وقفصة

اتي لبرنامج الديوانة وذلك بإلحاق  وقد تّمت وحدات  05مراجعة خارطة التنزل العمل
ل  ة  ة الجهو ة ومؤقتة ضمن البرامج الفرع صفة إستثنائ ة للحرس الديواني  ة جهو ات عمل

ما يخصه حسب مرجع النظر   .ف
ة تونس للتجارة  ة ش اال" 09البرنامج عدد اتّم إلحاقه تيوال TTNما تساهم شر دة ق

اره" مساندةالو  برنامج الديوانة من خالل مؤشر  فاعل عمومي متدخل في إطار أداء ابإعت
ة" ة اإلجراءات الديوان ة الماد  ".نس
البرنامج -2   س األداء الخاصة    أهداف ومؤشرات ق

س األداء 2-1  م أهداف ومؤشرات ق   تقد
ـــن   ـــ ــــ ــا مـــ ـــ ــــ ـــ ورة   إنطالقـ ـــذ ــــ ـــ ة المـــ ـــتراتيج ـــ ـــ ـــ ــــاور االسـ ـــ ـــ ــة األ المحـــ ـــ ـــ ـــ ــت مراجعــ ـــ ـــ ـــ ــــداف تمــ ـــ ــــ هــ

ة اال ـــتراتيج ــــل ســـ ات الفصــ ـــ ـــ مقتضـــ ـــ ــــاص بتطبي ـــــدف خــ ــافة هـ ــــامج بإضــــ ــ ـــــن  18للبرن مـ
ــين  ـــ ــــرص بـــ ــــافؤ الفــــ ـــاواة وتكــــ ــمان المســـــ ـــ ـــص ضـــ ـــ ـــــا يخــ مـــ ـــة ف ـــ ــ ـــي للميزان ـــ ــانون األساســ ـــ القـــ

ـــع و  ــــات المجتمـ ـــة فئ افـ ـــالنســــاء والرجــــال و عـ ـــتّم متا ـــتـ ـــ األهـ   14اف مــــن خــــالل دة تحقيـ
س ما يلي، وتتمّثل األهداف اإلأداء مؤشر ق ة لبرنامج الديوانة ف   :ستراتيج
 ضائع ات التسرح الديواني لل  تسهيل عمل
  ة افحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراق  م
 تحسين التصّرف في المحجوز 
  ة استخالص الديون  تحسين نس
 المساواة بين النساء والرجال وفئات المجتمع 
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ح : 1 0-1الهدف  ات التسر ضائعتسهيل عمل  الديواني لل
  

ــــارة،  ـــ ــهيل التجــ ـــ ــال تســــ ـــ ــــي مجــــ ـــ ة فــ ـــ ـــ الد التونســـ ـــ ـــ ـــة للـــ ـــ ـــ ــــدات الدول ــــرام التعهـــــ ـــ ـــل احتــ ـــ ــــي ظـــ ـــ فــ
ـــر  بــــ ات  ـــد ــة تحــــ ـــ ــه الديوانــ ـــ ــــائع،  تواجــ ضـــ ــــة ال ـــ ـــة حر ــــ مراق ـــف  لــــ ـــل الم ــــ ــا اله ـــ ارهــ اعت و

ــين  ـــ ـــ ـــة ب ـــ ــ ــمان المعادل ـــ ـــي ضـــ ـــ ــ ـــــن ف ــة"تكمـــ ـــ ـــ ــادالت التجار ـــ ـــ ــهيل الم ــ ـــة "و " تســــ ـــ ــ ـــام المراق ـــ ــ إح
ــــار  ــش التجـــ ـــ ـــد للغــ ـــر  "والتصـــ ــة أخــــ ـــ ـــــن جهــ ـــــى . مـ ــتمرار علــ ــ اســـ ــــل  ـــي تعمـــ ـــرض، فهـــ وللغــــ

ـــتجيب  ـــ ــــدمات تســــ ـــ ــوفير خـــ ـــ ـــ ــــا وتــ ـــ ص آجالهـــ ـــ ـــ ــــا وتقلــــ ــــ ـــة وتأليتهــ ـــ ــــ ـــراءات الديوان ــــ ـــ اإلجـــ ـــ ســــ ت
ــــات  ــــع المؤسســــ ــــراكة مــــ ــة شــــ ـــ ـــ عالقـــ ـــ ــــاديين وخلــ ــــاملين االقتصــــ ــــات المتعــــ ـــات ولتطلعــــ ـــ ــ لحاج

ـــة وخ ة للمؤسســ ـــ ـــدرة التنافســ ــع مـــــن القــ ة ممـــــا مـــــن شـــــأنه الرفـــ ــفاف ـــة والشـــ ـــى الثقــ ــة علــ ـــ مبنّـــ لــ
ــــات  ـ ــيد عمل ــــى ترشـــ اق علـ ـــ ـــي ذات الســ ـــل وفــ ـــا تعمــ مــ ـــة ،  ــ ــتثمارمن ناح منـــــاخ مشـــــّجع لالســـ

ـــاطر ــنهج التصـــــرف فـــــي المخــ ـــ مـــ ـــا وفــ ـــع مـــــن مردودّيتهــ ـــة والرفــ ــ ـــة الديوان ــ ـــة  المراق ــ مـــــن ناح
  . أخر 

  
ضائع: 1.1.0.1المؤشر  ح الديواني لل  معدل آجال التسر

ـــر ــذا المؤّشــ ــــن هـــ ـ ّ ــــة التـــــي  م ـ ـــدة الزمن ــــد المــ ـــن تحديـ ــــديواني مــ ـــرح الـ ـــة التســ ــ ــتوجبها عمل تســـ
ــــن  م ــــالرفع و ــنح اإلذن  ــى تــــارخ مــ ــوال إلــ ـــة وصــ ـ ــــارخ إيــــداع التصــــارح الديوان ـــة مــــن ت ـ بدا
ــارة  ـــ ــهيل التجـــ ــ ـــ ــــي تسـ ـــ ـــة فـ ـــ ــ ـــراءات الديوان ــــ ـــاهمة اإلجـ ـــ م مســ ـــ ـــ س وتقيــ ـــ ـــ ـــن قــ ـــ ــر مــ ـــ ــــذا المؤشـــ هــــ

ة  .الخارج
  

 1.1.0.1.انجازات وتقديرات المؤشر 

  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

معدل آجال : 1.1.0.1المؤشر 
ضائع ح الديواني لل  0.50 0.52 0.53 0.54 0.98 يوم التسر
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات    :تحليل وتوض
ـــة اإلجــــــراءات  ـــ ـــرار تأل ــــى غـــ ــــيتّم تفعيلهــــــا علــ ـــّم وســ ـــي تـــ ـــاإلجراءات التـــ ـــ ـــر  ــــأثر هــــــذا المؤشـــ يتــ
ـــاتي  ـــز نظـــــام معلومــ يــ ــاديين المعتمـــــدين، تر ــــاملين اإلقتصـــ ـــي عـــــدد المتعـ ـــــع فــ ـــة، الترف ــ الديوان
ــــديثها،  ــة وتحــــ ـــ ــ ـــراءات الديوان ــال واإلجـــــ ـــ ــة األعمــ ـــ ـــن رقمنــ ـــ ــــن مــ ـــ ّ م ــــدمج  ــور ومنــــ ـــ ــــد متطــ ـــ جدي

ـــة  ـــ ـــير الديوانـ ـــ ــتراتيجي لتعصــ ــــ ـــ اإلسـ ـــ ــاز المخطــ ـــ ـــــى   2020/2024إنجــ ــو علـــ ـــ حتــ ـــذ  والـــــ
ــانها أن  ـــي مـــــن شـــ ــــل العديـــــد مـــــن المشـــــارع التــ ـــرح الـــــديواني، العمـ ــهيل التســ ـــي تســـ ـــاهم فــ تســ

اإل ـــة،  ــة الالحقـــ ـــ ـ ـــة المراق ــــز منظومـــ يــ ـــى تر ـــعلـــ ــب ضـــ ـــ ـــة المسـ ــــــان الحمولـــ ــول ب ـــ ـــى دخـ افة إلـــ
ـــ  ـــ ــــز التطبيـ ـــاءا حيـــ ـــ ـــى األبنـ ـــ ـــدد علـ ـــ ـــــومي عـ ــ ــــر ح ــنة  1005مـــ ـــ ـــ  2018لســ ـــ ضـ ـــ  ـــ يتعلـ

ة الطرق اإللكترون ان الحمولة المسب    .طرق إعداد وٕايداع ب
ــتمّ   ــــراءات ســـ ـــذه اإلجـ ـــّل هــ ـــديواني فـــــي ــ ــ ـــرح ال ــــل التســ ـــي أجـ ـــدرجي فــ ص التــ ـــ ــ ن مـــــن التقل

ــــنوات  ـــودة لسـ م المنشــ ـــ ــ ــــن الق ــــك مـ ـــين ذلـ ــ ــــا يتب مـ ـــة  ــ ــنوات المقبل ــ ، 2024و 2022،2023السـ
  .2024يوم سنة  0.5والتي قّدرت بـ 

  

 :عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين: 2.1.0.1المؤشر 
ة  ـــ ـــ ـــة منتصــ ـــ ـــل مؤسســ ـــ ــــاد لكــ ــــل اإلقتصــــ ــفة المتعامــــ ــــ ـــنح صــ ـــ ــارس تمــ ـــ ة تمـــ ـــ ـــ الد التونســ ــال ـــ ـــ

ــــا طــ ــــاطا مرت ـــة و نشــ ـــ ــت/التجــــــارة الخارج ـــة أو اللوجســــ ـــد إدارة الديوانـــ ـــة لـــ ــــل ثقـــ ــون محــ ة تكــــ
ـــاملين  ــــدد المتعــ ــور عـ ـــة تطـــ عــ ــــن متا ــــر مـ ــــن المؤشـ ـ م ، و ـــرو ــــن الشــ ــة مـ ـــ ــا جمل ـــــوفر فيهـــ وتت

 .اإلقتصاديين المنتفعين بهذه الصفة
  :2.1.0.1انجازات وتقديرات المؤشر

  
  

  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

عدد المتعاملين االقتصاديين : 2.1.0.1المؤشر 
 المعتمدين

عدد 
 153 128 107 89 79  جملي
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ــــنوات  ــودة لســــ ـــ م المنشـــ ـــ ـــ ــــد القــ ــــرت تحديــــ ـــدد  2024و 2022،2023يــــ ـــ ــــر عــ ة لمؤشــــ ـــ ـــ النســ

ــــرف  ـــ ــــن طــ ـــ ــــداعها مــ ـــ ــ ـــّم إي ـــ ـــي تـــ ـــ ـــب التـــ ـــ ـــ ــــي للمطال ـــ ــ ــــدد الجمل ـــ العــ ــــاديين  ـــ ــــاملين اإلقتصــ ـــ المتعــ
ـــتجيب  ـــ ـــي تسـ ـــب التــــ ة المطالــــ ـــ ـــ نسـ ورة و ـــذ ـــفة المــــ الصــــ ـــاع  ـــ ــــاديين لإلنتفـ ــــاملين اإلقتصـــ المتعـــ
ـــت  ـــي إنتفعــ ـــة والتــ ـــب المقبولــ ة المطالــ ـــ ــرة أن نســ ــنوات األخيـــ ــــالل الســـ ــــوح خـ ـــد لـ ـــرو وقــ للشــ

ـــ  ـــ ـــــّدرت بـ ــــفة قـ ـــد  %20الصــ ــــى المـــ ــــديرات علــ ـــــد التقــ ــي تحديـ ــــا فــــ ــّم إعتمادهــ ـــ ة تـ ـــ ــي نســـ وهــــ
  .المتوس

 
ة: 3.1.0.1المؤشــــــــر    ح  نســــــــ التســــــــر ــــــــة المتعلقــــــــة  ــــــــة اإلجــــــــراءات الديوان الماد

 :الديواني
ــادل  ـــ ـــة منهـــــا الت ــ ـــائ الديوان ــ ـــراءات والوث ـــة اإلجــ ــ ــور الماد ــة تطـــ عـــ متا ـــر  ـــ هـــــذا المؤشــ يتعلــ

ـــائع، ـــ ضـ ـــــلة لل ــــارح المفصــ ـــي للتصـــ ـــ ـــة  اإللكترونـ ـــ ـ ـــائ المراق ـــ ــة، ووثـ ـــ ــ ـــــارة الخارج ــند التجــ ـــ وســ
قا ان الحمولة، والسندات المدفوعة مس ة، والفاتورة، و   .الفن

  
 :3.1.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ــودة لســــنوات  ـــة المنشــ مـ ــين الق ــ ـــّم تحي ــنة  2023، 2022تـ ـــازه فــــي ســ ـــّم إنجـ ـــوء مــــا تـ ــــى ضـ عل
ة  2020 مة منشودة لسنة %  94ما تّم تحديد نس   .2024ق

  
  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة : 3.1.0.1المؤشر  ة اإلجراءات الديوان ةالماد نس
ح الديواني التسر ة المتعلقة  ة جمل  94 90 89 83 61  نس
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ح الديواني عدد الخدمات على موقع الواب: 4.1.0.1المؤشر  التسر   :المتعلقة 
ـــتّم  ــواطن، يـــ ـــ ـــــن المـ ــــب اإلدارة مـ ــ ـــة اإلدارة وتقر ــار رقمنـــ ــــي إطــــ ـــدمات فــ ــنة خـــ ـــ ــــل سـ ــ ر  ــو ـــ تطـ

ـــإ ـــدمات ضـــ ـــور الخـــ ــة تطـــ عــــ ــــن متا ـــر مــ ــــذا المؤشـــ ــــن هــ ــ م ، و ـــ ــــى الخـــ ــها علــ ــتّم عرضــــ ة يــــ اف
  .الموضوعة على الخ

 :4.1.0.1انجازات وتقديرات المؤشر   

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات     :تحليل وتوض

ــــوفمبر  ــهر ن ــوم خــــالل شــ ـــه للعمــ ـــّم إطالقـ ـــذ تـ ــة والـ ــ ــــد للديوان ــــع الجدي ــاز الموق ــار إنجــ ـــي إطــ فـ
ـــاه تحيينهـــــا 2018 ـــة فـــــي اتجــ ــة المعروضــ مـــ ـــــع الخـــــدمات القد ـــي جم ــت إعـــــادة النظـــــر فــ ، تّمـــ

ـــــاه  ـــي اتجـــ ـــ ــة أو فــ ــــ ـــة المندمجــ ـــ ــــة التعرفــ ــــات أو خدمــــ ـــ ـــى العرـ ـــ ــ ــة األداء عل ـــ خدمـــ ــينها  ــ وتحســــ
ـــ ـــ إضـــ ـــ ـــي ال تحق ـــ ـــدمات الت عض الخـــ ـــ ـــ ــــذفها  ــــار حــ ــــي إطــ ــ ـــك ف ــتعمل وذلـــ ــ ة للمســ ـــ النســـ افة 

ــــخته  ـــي نسـ ـــة فــ ــــد للديوانــ ــع الجديـ ـــ ر الموق ــو ـــ وتطـــ ســ ــورا مـــــن 2019ت ـــس تطـــ ــ ع ـــذ  ــ ، وال
ــور  ـــ ـــى تصــ ـــاًء علـــ ـــــدمات بنــــ ــدد الخـ ـــ ـــث عــ ـــ ــــن حي س مـــ ـــ ـــ ـــة ول ــــدمات المقدمــــ ــودة الخــ ـــث جـــــ حيـــ

ـــد ــنة . جديــ ـــي ســـ ــــازه فــ ــّم إنجـ ــا تـــ ـــوء مـــ ــــى ضــ ـــ 2020وعلـ ــــنوات تــ ــودة لسـ م المنشـــ ـــ ــــديل القــ ّم تعـ
ل سنة بإضافة 2024و 2023و 2022   .خدمة 

 
   

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

عدد الخدمات على موقع : 4.1.0.1المؤشر 
ح الديواني التسر المتعلقة   23 22 21 20 19  عدد جملي الوا
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ـــــــب وتحســـــــين : 2.0.1الهـــــــدف  ـــــــش التجـــــــار والتهر افحـــــــة الغ م
ة   المراق

ا رةهظا ترت  اطاعضو المجموعات  أو البلدان بين الفاصلة الحدود عنصر التهرب ارت
ادالت التجارة على  ظاهي تطور الم بيرا  اله ومجاالته اتساعا  ة وقد شهدت أش االقتصاد

شمل ض أو موازة مسالك عبر السلع على تهرب عالوة الصعيد العالمي، ل ة، تبي  رسم
ذلك األموال، ّرة المنتجات ”قرصنة“ و ة واألدبّة الف   .والثقاف
عتبر الت من التهرب و  خزنة موارد في نقص في يتسبب حيث التونسي االقتصاد نمو م
ل ما الدولة خلّ  االستثمار أمام عائقا ش ة قواعد و النس  والتجار للصناعيين المنافسة 
ة أطر في ينشطون  الذين سا قانون الهش، ولهذه  التشغيل رةهظا تنامي في مهومنظمة و

ا، وعملت للغرض على  ارات جعلت الديوانة من مقاومة التهرب والغش هدفا استراتيج االعت
ات العمل ومزد دعمها إلى جانب  ر أساليب وآل ام بجملة من اإلصالحات تطو الق

ة  .التشرع
 :عدد المحاضر للحّد من الغش التجار : 1.2.0.1المؤشر 

افحة الغش التجار المرت  ة إدارة الديوانة في مجال م س فاعل ن هذا المؤشر من ق م
النظر إلى عدد المحاضر المحررة في المجال ة    .التصارح الديوان

  :1.2.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ـــل    ـــــن قبــــ ــة مــ ـــ ــ ـــب الديوان اتــــ ــــر الم ـــي لمحاضـــ ـــــدد الجملــــ ــــع العــ ـــ ــــر بتجم ـــــذا المؤّشـــ ـــب هــ حتســــ
ـــالنظراإلدارات  ـــ ــــا  ــة لهــ ـــ ـــة الراجعـ ــة للديوانـــ ــــ ـــــن الجهو ــودة مـ ـــ م المنشـ ـــ ـــــد القـــ ـــّم تحديـ ــث تـــ ـــ ، حيـ

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

 145375 126413 111078 97017 87154  عدد عدد المحاضر للحّد من الغش التجار : 1.2.0.1المؤشر 
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ــثالث ســـــنوات  ـــازه خـــــالل الـــ ــّم إنجــ ـــوء مـــــا تـــ ـــى ضــ ــو علــ ـــي جهـــ س برنـــــامج فرعــ ـــ ـــــل رئــ قبـــــل 
س أداء  ـــ ـــر قـــ ــتو مؤشـــ ــ ــــى مســ عهم علــ ـــ ـــى وتجمـــ ــة أولـــ ـــي مرحلــــ ــــة فـــ ـــر الفارطــ عــــــدد المحاضـــ

ــــار  ــــش التجــ ــــن الغــ ـــّد مــ ـــة  للحـــ ـــ ـــة ثان ــــي مرحلـــ ـــامج فــ ـــد للبرنـــ ــــديرات وقـــ ـــى التقــ ـــاء علـــ قـــ ــّم اإل تــــ
ــة ــــنوات  المتعلقــــ ـــــودة لســ م المنشـ ــالق ـــدد  2023 ،2022ــــ ـــد عـــ ـــع تحديـــ ـــر  145375مـــ محضـــ

ة لسنة    .2024النس
  
ب: 2.2.0.1المؤشر     :عدد المحاضر للحّد من التهر

ــــات  ـ ان ــــع اإلم ـــب بوضـ ــ ــــة التهر افحـ ــــا لم ـــز عملهـ ــ ـــة بتعز ــمح إلدارة الديوانــ ســـ ـــر  هـــــذا المؤشــ
ـــائل ا ــة والوســــ ـــــ ـــر الماد ـــدد المحاضــــ ـــى عــــ ـــــالنظر إلــــ ــ ـــة  ــــ ـــالح المراق ــة مصــــ ـــ ـــى ذمــ ـــرة علــــ شــــ ل
  .المحررة في المجال

  

  :2.2.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ـــل    ـــــن قبــــ ــة مــ ـــ ــ ـــب الديوان اتــــ ــــر الم ـــي لمحاضـــ ـــــدد الجملــــ ــــع العــ ـــ ــــر بتجم ـــــذا المؤّشـــ ـــب هــ حتســــ
ـــالنظر ـــ ــــا  ــة لهــ ـــ ـــة الراجعـ ــة للديوانـــ ــــ ـــــن ، اإلدارات الجهو ــودة مـ ـــ م المنشـ ـــ ـــــد القـــ ـــّم تحديـ ــث تـــ ـــ حيـ

ــثالث ســـــنوات  ـــازه خـــــالل الـــ ــّم إنجــ ـــوء مـــــا تـــ ـــى ضــ ــو علــ ـــي جهـــ س برنـــــامج فرعــ ـــ ـــــل رئــ قبـــــل 
س أداء ـــ ــــر قـــ ــتو مؤشــ ــ ــــى مســ ــ عهم عل ـــ ـــى وتجمـــ ـــ ـــة أول ـــ ـــي مرحل ـــة فـــ ـــر الفارطـــ ـــــدد المحاضـــ عـ

ـــــن  ــّد مـــ ـــ ـــك للحـــ ـــ ـــة وذلــ ـــ ــ ـــة ثان ـــ ـــي مرحلــ ـــ ـــب فــ ـــ ــ ـــ التهر ـــ ــور بـــ ـــ ة تطـــ ـــ ـــ ــــاد نســ ــة %6بإعتمــــ ـــ  مقارنـــ
ــنة  ـــ ـــازات ســ ـــ ــنة %10و  2021بإنجـ ـــ ـــازات ســ ـــ ـــة بإنجـ ـــ ـــــى  2022مقارنـ ــــاء علــ ـــ ق ــّم اإل ـــ ـــد تــ ـــ وقـ

ــة ـــ ـــ ـــ ـــديرات المتعلق ــــ ـــ ــــنوات  التقـ ـــ ـــــودة لســــ ـــ م المنشـــ ــالق ــــ ـــ ـــع  2023 ،2022ــ ـــ ـــ ـــدمــ ــــ ـــ ة  تحديـ ـــ ـــ ـــ نســ
  .27854 المحاضر عددليبلغ بذلك  2024لسنة % 15تطور

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ب: 2.2.0.1المؤشر   27854 24221 21888 20633 11834  عدد عدد المحاضر للحّد من التهر
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ة التواجد الفعلي لوحدات: 3.2.0.1المؤشر  ة نس  :المراق
ــــل  امــ ـــــى  ــــديواني علـ ــ ـــرس ال ـــار الحـــ ة إنتشـــ ـــ ـــين نســـ ـــة تحســـ عـــ ــــن متا ـــر مــ ــــذا المؤشـــ ـــــن هــ ـ م

شرة ة وال اته الماد  .التراب التونسي وض حاج
  

 :3.2.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ــــنوات  ــودة لســــ ـــ م المنشـــ ـــ ـــ ــــد القـ ــــز تحديــــ ـــدد  2024و 2023و 2022يرتكـــ ـــ ــــديرات لعــ ــى تقــــ ـــ علــ
ــــاد اإلعتمــــ ـــك  ـــ ــــا وذلـــ ـــ ـــود إنجازهـ ـــ ــــدورات المنشــ ـــ ــــنوات  الـ ـــ ــــالل الســ ـــ ــــا خـ ـــ ة تطورهـ ـــ ـــ ــى نســـ ــــ علــ

ـــجلنا  ــث ســ ـــ ة، حي ـــ ــنة %3.6المنقضــ ــ ــــي ســ ــــاب و   2020 فـ ـــا إلحتســ ــّم إعتمادهــ ـــ ة ت ـــ ـــي نســ هــ
الجدول أعاله م المنشودة المبينة    .الق

 تحسين التصّرف في المحجوز: 3.0.1الهدف   
ــش  ـــب والغــ افحــــة التهرـ ـــي مجــــال م ــة فـ ـــالح الديوانــ ــوم بهــــا مصـ ـــودات التــــي تقــ أســــفرت المجهـ

ـــائع  التجــــار  ضـ ــراكم ال ــ ــــى ت ــا أد إل ــ ـــل مّم ـــائل النقـ ضــــائع ووسـ ــــة لل ـــات هاّم ـ م ـــز  ـــن حجـ عـ
  .داخل مستودعات الحجز

ــين التصــــــرف فــــــي  ــــا تحســــ اتهــ ـــين أولو ـــة مــــــن بـــ ــــة للديوانـــ ــت اإلدارة العامــ ــك جعلــــ ـــي ذلــــ ولتالفـــ
ن ــتم ـــ ــك للـ ـــ ــوز وذلـ ـــ ـــن المحجـ ـــع  مـــ ـــ ــين وترف ـــ ــــّرف وتحسـ ــــات التصــ ــ ـــة ونفق لفـــ ـــــي  ض فـ ـــ التخفـــ

ـــة الم ــ ـــة وحما ــ ـــدات الخزن ــ ــــاءاتعائ ـــي الفضـ ــ ــّرف ف ــتهلك وحســـــن التصـــ ــــدة  ســـ ـــازن المعـ والمخــ
ع االجتماعي ات الخيرة ذات الطا   .إليداع المحجوز ودعم المنظمات والجمع

  
  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة: 3.2.0.1المؤشر  ة التواجد الفعلي لوحدات المراق ة نس  78 75 72 68 70  نس
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المزاد العلني: 1.3.0.1المؤّشر    :عددالبيوعات 
ات الحجز التي تقوم بها مصالح الديوانة ة عدد عمل س هذا المؤشر أهم   .ع

  
 :1.3.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

 
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ـــــي  ـــي فـــ ـــ ــالمزاد العلنــ ـــ ـــ ــــات  ـــــدد البيوعــــ ــــاب عـــ احتســــ ـــر  ـــ ـــذا المؤّشــ ـــ ـــب هــ ـــ ـــب حتســ ـــ ــنة حســ ـــ الســـ
ــــنوات  ــودة لســ م المنشــــ ـــ ــــديل القـــ ـــّم تعــ ـــد تـــ ــــز، وقـــ ــــداع والحجــ ـــب اإليــ تـــ م ـــة  ــــــات المجمعـــ المعط

ــنة  2024و 2023، 2022 ـــ ـــــي ســ ــازه فــ ـــ ـــّم إنجــ ــــا تــــ ــوء مـــ ـــ ــى ضــ ـــة  1200( 2019علـــــ ــــ عمل
ـــع ــــ ــــّم )ب ـــ ــــي ت ـــ ـــودة الت ـــ م المنشـ ـــ ـــ ـــى القـ ـــ ـــة علـ ـــ ـــة المحافظـ ــــ ـــة للديوان ـــ ـــأت اإلدارة العامـ ـــ ـــد ارتـ ـــ ، وقـ

ــــألد ـــ ــنو لــ ــ ــــروع الســــ ـــ ـــمن المشــ ـــ ـــدها ضــ ـــ ــنة تحديــ ـــ ـــد   2021اء لســـ ـــ ــــع تحديــ ـــ ـــدد  1400مــ ـــ عـــ
ــنة  ـــ ـــــات لسـ ـــــي  2022بيوعـ ــــر فـ ـــهده المؤشــ ـــذ شـــ ــع الـــ ـــ ــبب التراجـ ــ ســ ـــه  ـــ ض ف ـــ ـــــدم التخفـــ وعـ

ــنة  ـــر  2020ســـ ــود المؤشــ عـــ ـــى أن  ورونـــــا علــ ـــة  ــبب جائحــ ســـ ة  ــــتثنائ ــنة إسـ ــــر ســـ والتـــــي تعتبـ
  .2022إلى المستو المأمول في سنة 

  
  :عدد اإلحاالت:2.3.0.1المؤّشر 

ضائع المحجوزة من طرف مصالح الديوانةيبين هذا المؤشر عدد  ات إحالة ال   .عمل
 :3.2.0.1انجازات وتقديرات المؤشر   

  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

المزاد العلني: 1.3.0.1المؤّشر   1400 1300 1200 1150 763  عدد عددالبيوعات 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

 1600 1500 1400 1350 799  عدد عدد اإلحاالت:2.3.0.1المؤّشر 
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ات أو  ام بها لفائدة الجمع المنظمات الخيرة حتسب هذا المؤّشر عدد اإلحاالت التي تّم الق

م  تب اإليداع والحجز، وقد تّم تعديل الق م ات المجمعة  ة وذلك حسب المعط أو االجتماع
          2019على ضوء ما تّم إنجازه في سنة  2024و 2023، 2022المنشودة لسنوات 

ة إحالة 1102( المزاد العلني، ف ).عمل ة لمؤشر عدد البيوعات  النس إّنه ومثل ما هو الشأن 
الرغم من تراجع عدد اإلحاالت في سنة  م المنشودة لسنوات  2020و فقد تّم تثبيت الق

المشروع السنو لألداء لسنة  2023و 2022  1600مع تحديد عدد  2021والمضمنة 
مة منشودة لسنة  ار أن  2024ق ة 2020على إعت   .انت سنة إستثنائ

  :عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤّشر   
  

ـــائع  ضـــ ــــة لل ـــالح الديوانــ ــــا مصـــ ــوم بهــ ـــي تقــــ ــــالف التـــ ــــات اإلتــ ــ ــــدد عمل ـــر عــ س هــــــذا المؤشـــ ـــ قـــ
ــــرف  ــــن التصــ ــــرورات وحســ ـــات والمجــ ـــ ـــوض الحاو ـــ ــــاليف ر ص تكــ ـــ ــــي تقلـــ ــاهم فــ ـــ سـ ـــة و التالفـــ

  .واستغالل الفضاءات لتخزن وحدات الشحن
 3.3.0.1انجازات وتقديرات المؤشر   

  

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ــــا  ــوم بهــ ـــ ـــي تقـ ــــالف التـــ ـــات اإلتــ ـــ ـــي لعمل ـــــدد الجملـــ ــاد العـ ـــ اعتمـ ـــر  ــذا المؤّشـــ ـــ ـــاب هـ ـــتّم احتســـ يـــ

ــي  ـــ ـــ التنسـ ا  ــنو ــ ــــ ـــب سـ ـــ ـــ ات ــــف الم ـــ ــ مختل ـــة  ـــ ـــ ـــالح الديوان ـــ ـــر مصـــ ـــ ـــالح وٕادارات أخـــ ـــ ـــع مصـــ ـــ مـــ
ــارة ( ـــة، تجـــ ــ ـــة مدن ــ ــة، حما ــحة، بيئـــ ـــائع  ...)صـــ ضــ ــة وحجـــــم ال عـــ طب ـــر  ــــأثر هـــــذا المؤشــ تـ و

  .التي تّم حجزها

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

 250 230 200 190 96  عدد :عدد محاضر اإلتالف: 3.3.0.1المؤّشر 
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ــألداء  ــنو لــ ــي تــــّم تحديــــدها فــــي المشــــروع الســ ــودة التــ م المنشــ وقــــد تّمــــت المحافظــــة علــــى القــــ
ــنة  ـــ ــنتي  2021لســ ــ ة لســـ ـــ ـــ ـــد  2023و 2022النسـ ـــ ــــع تحديـ ــة 250مـــ ـــ مــ ق ـــالف  ـــ ـــة إتـ ـــ ـ  عمل

  .2024منشودة لسنة 
  

ة استخالص الديون : 4.0.1الهدف    تحسين نس
ـــة، ــتخالص الـــــديون المثقلــ فة الســـ ــع ة الضـــ ـــ ــّم تحديـــــد هـــــذا الهـــــدف نظـــــرا للنســ ـــب  تـــ ـــث وجــ حيــ

ة  ـــ ـــ ــــن نســ ـــ ــــع مـ ـــ ــرورة للرفـ ـــ ـــــراءات الضـــ ـــاذ اإلجـــ ـــ اتخــ ــنقص  ـــ ـــ ــذا ال ـــ ـــي هـــ ـــ ــ ـــى تالف ـــ ــ ــــل عل ـــ العمـ
ــــرص ع ـــة والحـ ــ ـــين المردود ــى تحســ ـــ ــعي إل ـــة والســـ ــــديون المثقلــ ــتخالص الـ ــــذه اســـ ـــل هـ ـــى جعــ لــ

  .الديون مصدر مداخيل لخزنة الدولة
ة إستخالص الديون المثقلة:  1.4.0.1المؤّشر    :نس

ـــتخالص الــــــديون  ـــة اســـ مهّمـــ ــــا  امهــ ــــد ق ـــة عنــ ــــة إدارة الديوانـــ ـــد نجاعــ ـــى مـــ ـــر علـــ يــــــدل المؤشـــ
اضات ق ة إستخالص الديون المثقلة الديوانة، المثّقلة  عة تطور نس ن من متا م   .و

 :1.4.0.1وتقديرات المؤشر انجازات 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات    تحليل وتوض

ـــ  ــ ة تقــــدر ب ــنو ـــور ســ ة تطـ ـــ ــــّم إعتمــــاد نسـ ــنة  %0.05ت ــة بتقــــديرات ســ ــ ـــث  2021مقارن ــــّم حيـ ت
ــة ـــديرات المتعلقــــ ــــى التقـــ ــــاء علــ قــ ــــنوات  اإل ـــودة لســ م المنشـــ ــالق ـــد 2023و  2022ــــ ــع تحديـــ  مــــ

ة    .2024لسنة  %0.40نس
  

   

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة إستخالص الديون المثقلة 1.4.0.1المؤّشر  ة :نس  0.40 0.35 0.30 0.25 0.27  نس
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ـــــر  ـــــتم دفـــــع  2.4.0.1المؤّش ـــــم ي ـــــي ل ـــــالرفع والت ح موضـــــوع األذون  ة التصـــــار نســـــ
شأنها ة    :األداءات المستوج

ــــارح  ـــ ة التصــ ـــف ـــ ـــة تصـــ ـــ مهمـــ ــــا  ـــ امهــ ــــد ق ـــ ــ ـــة عن ــــ ـــة إدارة الديوانــ ــــ ــــر نجاعــ ـــ ـــذا المؤشــ ـــ ـــين هـــ ـــ ـــ يب
م  ــال ـــ ــتخالص المعـ ـــ ــتم واسـ ـــ ــــم يـ ــ ــــي ل ــ ــــارح الت ــــدد التصــ ـــة عــ عـــ متا ـــك  ـــ ــة وذل ـــ ـ واألداءات الديوان

شأنها مقارنة بجملة التصارحدفع األداء   .ات 
  :2.4.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   : تحليل وتوض

ــنوات ــ ــودة لسـ م المنشـــ ـــ ـــديل القــ ـــّم تعــ ــ ــوء  2024و 2023و 2022ت ـــى ضـــ ــنة علــ ــــديرات ســـ تقـ
ــنة  )0.40%( 2021 ــــا ســــ ــ ـــازه فعل ـــّم إنجـــ ــى مــــــا تـــ ــــالنظر إلــــ ــ ــة  و ـــن جهــــ  0.36( 2020مــ

ـــ ) % ـــدر بـــ ـــابي  تقــ ــــاض إيجــ ة إنخفـ ـــ ــــد نســ ـــّم تحديـ ـــث تــ ـــر حيــ ــــة أخــ فـــــي  0.03%مـــــن جهـ
ة  ة لتقديرات سنة  %0.27ل سنة لتبلغ نس   .2024النس

  
  المساواة بين النساء والرجال وفئات المجتمع :5.0.1الهدف   

ــــل  ات  الفصــ ـــ ـــ مقتضـــ ــار تطبيـــ ــــي إطــــ ــــدف فــ ــذا الهــ ــــزل هــــ ــانون األساســــــي  18يتنــ ــــن القــــ مــ
س أداء  ـــ ــرات قــــ ـــ ــتراتيجي ومؤشــ ـــــدف إســـــ ـــ هــ ـــــرورة ضــــ ـــى ضــ ـــّص علــــ ـــذ نــــ ـــة والــــ ــــ للميزان

ـــع ـــات المجتمـــ ـــة فئـــ افـــ ــــال و ــــاء والرجــ ـــين النســ ـــرص بـــ ــافؤ الفـــ ـــاواة وتكــــ ــمن المســـ ـــ ـــ. تضـ عـــ د و
ـــ  ــــن تحقيـــ ـــن مــ ـــ ّ ــي تم ــــة التــــ ــــل الهامــ ـــين العوامــ ــــرأة مــــــن بـــ ـــل والمــ ـــين الرجـــ ــاواة بـــ مبــــــدأ المســــ

ــــاخ عمــــل ـــ من ـــالل خلـ ـــامج مــــن خـ ــاعي مــــن  أهــــداف البرنـ ـــرس روح العمــــل الجمــ ــــد وتكـ جي
ـــوة ــــّددة والمرجـــ ــداف المحــ ــوغ األهــــ ـــ ــين لبلـ ـــ ـــين الجنسـ ــــجام بـــ ـــل واإلنســ ــالل التكامـــ ـــاس . خــــ ـــ ولق

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ح موضوع األذون 2.4.0.1المؤّشر  ة التصار  نس
شأنها ة  ة :الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج  0.27 0.30 0.33 0.40 0.36  نس
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ـــرن  ـــ مؤشــــ ـــ ــّم ضـ ـــ ــــدف تــ ـــذا الهـــ ـــ هــــ ـــد تحقيــــ ــينمــــ ـــ ن : إثنــ ــو ـــ ــــن التكــ ــــاء مـــ ــة النســـ ـــ حصــ
مواقع صنع القرار ة النساء    .المستمر ونس

ن المستمر 1.5.0.1المؤّشر    حصة النساء من التكو
ــــالل  ــا مســــــتمرا خــ ـــ نـ ـــين تكو ـــي تلقـــ ــــاء الالتـــ ة النســ ـــ ـــــاب نســـ ــــن إحتسـ ـــر مــ ــذا المؤشـــ ـــن هــــ ـــ ّ م

نـــــا ــوا تكو ــع العـــــدد الجملـــــي للعديـــــد الـــــذين تلقـــ ــة مـــ المقارنـــ ــنة  عـــــّد هـــــذا ا. الســـ ـــر مـــــن و لمؤشــ
ــــار  ــ ـــى إعت ـــرأة علـــ ـــل والمـــ ــين الرجـــ ـــ ـــاواة بـ ـــــدأ المســـ ــــرس مبـ ــــي تكــ ــة التــ ـــرات الهامــــ ـــين المؤشـــ بـــ

ــــاء ــــّدد لإلرتقـــــ ـــ ـــر محــ ـــ عنصـــ ــــديواني  ـــــال الـــــ ـــي المجــــ ـــ ــتمر فـــ ــ ـــ ن المســ ــو ـــ ـــة التكــــ ـــ ـــ ـــة  أهم ـــ ـــ وتنم
ة في المستقبل القدرات ف   .ومنح فرص أكبر لتولي خط وظ

  
 :1.5.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   : تحليل وتوض

ـــع  ـ ـــي جم ــــا فـ ن ـــين تكو ــي تلقـ ـــاء الالتــ ــــي للنسـ ــمة العــــدد الجمل قســ ـــر  ـــتّم احتســــاب هــــذا المؤشـ يـ
ـــاالت  ــنةالمجـ ــون خــــالل الســ ــــي للعديــــد المتكــ ــــى العــــدد الجمل ــنة عل ــة خــــالل الســ ــ ـــد  .الديوان وقـ

ــنة  ــــي ســــ ــــّم فــ ـــدد  2020تــ ـــرك عـــ ــوع  588تشـــ ــ ـــن مجمــ ــــاث مـــ ــــن اإلنــ ــــدورات  5791مــ ــــي الــ فــ
ة  ـــ ـــة أ بنســـ ـــ ن ــــل . %10التكو ــ مّث ــــاء  ــــن النســ ـــديواني مــ ة العديــــــد الـــ ـــ ــار أن نســـ ــــ ـــى اعت وعلـــ

ــــنوات  % 15.7 ــودة لســــ ــــ م المنشــ ـــ ـــ ــــد القــ ـــ ــّم تحديـ ــــ ـــــديواني، تــ ـــــد الـــ ـــوع العديـــ ـــ ــــن مجمــ  2022مــــ
ة  2024و 2023و ـــ ـــوغ نســـ ــــاس بلـــ ـــى أســ ــــذا  %16علـــ ـــين أخــ ـــين الجنســـ ـــاواة بـــ ـــ المســـ لتحقيـــ

ة العديد لكل جنس ار نس   .عين اإلعت
  
  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ن المستمر 1.5.0.1المؤّشر  ة حصة النساء من التكو  16% 15% 14% 12% 10%  نس
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مواقع صنع القرار:  2.5.0.1المؤّشر  ة النساء    نس
ة النســاء  ــن هــذا المؤشــر مــن احتســاب نســ ــةمّ اد  الالتــي تشــغلن مواقــع صــنع القــرار بخطــة ق

مــدير إدارة  قسـمة عــدد النسـاء الالتــي تـّم تعييــنهن  ه  تـب والــذ يـتّم إحتســا ســة م مـدير أو رئ
ـة ما في ذلك اإلدارات الجهو ة  اد تب على العدد الجملي للخط الق سة م عتبـر هـذا . أو رئ و

عطـــي صـــورة حق ـــار أّنـــه  ـــة لمجهـــودات اإلدارة العامـــة للديوانـــة قصـــد المؤشـــر هاّمـــا علـــى اعت ق
ها الفعلـــي فـــي التوجهـــات العامـــة  التكـــرس لمبـــدأ المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة مـــن خـــالل تشـــر
طوتحقي  ــإلدارة والتصــــرف والمســــاهمة فــــي أخــــذ القــــرار وضــــ ــــة لــ ات الكاف وٕاعطائهــــا الصــــالح

ة   .  األهداف اإلستراتيج
  

 :2.5.0.1انجازات وتقديرات المؤشر 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات     :تحليل وتوض

ــــدير إدارة أو  مـــ ــنهن  ــ ـــّم تعييـــ ـــي تــــ ـــ ــاء الالتـ ـــ ــــدد النســ ــمة عـــ ـــ قســ ـــر  ـــ ـــــذا المؤشـ ـــاب هــ ــتّم إحتســــ ــ يـــ
ـــدد  ـــى العـ ـــب علـ تـ ـــة م سـ ــةرئ ــ ــــك اإلدارات الجهو مــــا فــــي ذل ـــة  ـ اد ـــ الق ـــد  .الجملــــي للخطـ وقـ

ــــنوات  ــودة لســــ ـــ م المنشـــ ـــ ـــ ــــد القــ ـــّم تحديــــ ـــ ة  2024و 2023، 2022تــ ـــ ـــ ــادة نســ ــــ ـــغ  %2بزــ ـــ لتبلــ
ــوفى  ـــي مـــ ــودة للمؤشـــــر فــ ـــة المنشـــ مــ ة  2024الق ـــ ــــاء  %15نســ ــــدد النســ ــار أن عـ ـــ ـــى إعت علــ

ـــغ  ـــة بلــ ـــلك الديوانــ ـــوان  1174ســ ــهر جــ ـــوفى شـــ ـــي مــ ـــ  2021فــ ـــل نســ مّثــ ـــو مـــــا   15.7ة وهــ
  .في نفس الفترة 7462من العديد الجملي للديوانة الذ بلغ  %

  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

مواقع صنع القرار 2.5.0.1المؤّشر  ة النساء  ة نس  15% 13% 11% 9% %7  نس

العديد 
 الديواني 

ة   نساء  اد ة  عدد الخط الق اد ة للنساء تقديرات عدد الخط الق   النس
ة  العديد   2024 2023 2022  النس

7462 1174 15,70% 110 12 14 16 
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أهداف  -2.2 م األنشطة وعالقتها    :ومؤشرات األداءتقد
األنشطة ودعائم األنشطة التي يبينها الجدول الموالي    ام  تعتزم اإلدارة العامة للديوانة الق

م المنشودة للمؤشرات لسنة    :2022قصد تحقي الق
  :6جدول عدد  

  الديوانة األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج
  الوحدة ألف دينار

  األهداف
  تقديرات المؤشرات

  األنشطة  2022لسنة 
تقديرات 

االعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2022  

صفة (دعائم األنشطة  تحديدها 
ة، ل  مقتض ل ه ست مهام  ل

  ) أو إدارة
: 1 0-1الهــــــــــــدف 

ــــــــات  تســــــــهيل عمل
ــــــديواني  ح ال التســــــر

ضائع  :لل
  

المؤشر 
1.1.0.1 :

معدل آجال 
ح  التسر
الديواني 
ضائع   لل

  
  

0.53  
: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد 

ة القدرات    تنم
  

  :5عددنشا 
ــــــــدعم اإلقتصــــــــاد  ال
واألمنــــــــــــي وتعبئــــــــــــة 

ة   الموارد الديوان

1144 
 
 

9243 
 
  

ا  - ة للض س حمالت تحس ام  الق
ح من طرف  لفين بدراسة التصار الم
ن لدعوة أصحاب  اشر رؤسائهم الم
ح إلتمام إجراءات المعاينات  التصار
الوثائ الالزمة في أقرب  واالستظهار 

 اآلجال
ا - ة الض عة مردود متا ام   الق

   )inspecteurالمصفين 
)liquidateur هم   .من قبل منظور
جي على استعمال  - العمل التدر

قة المعتمدة من طرف المنظمة  الطر
ة للديوانة في  اآلجال  احتسابالعالم

)Etude sur le temps 
nécessaire pour la 

mainlevée)  
منظومة  - ة  قة إعالم يز تطب تر

SINDA يز إنذا ر آلي تمّن من تر
تب أو من  س الم ه رئ قوم على تنب
ه في صورة تجاوزت مّدة معالجة  ينو
ح الديواني من قبل الضا  التصر
قا  ة والمحّددة مس المصفي اآلجال العاد

)Timeur .(  
المؤشـــــــــــــــــــــــــــر 

2.1.0.1 :
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
المتعـــــــــــــــــــاملين 

: 1نشــــــــــــا عـــــــــــــدد   107
تعصـــــــــير ومســــــــــاندة 
ــــــة  ات المصــــــالح العمل

  للديوانة 

ة المتعامل اإلقتصاد -  438995 ين خل تم
ة  ة الضرور شر المعتمد من الموارد ال

ن من تحسين مردودّيتها   .والتي ستمّ
ة - اتب الجهو التنسي مع مختلف الم
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االقتصــــــــــــــاديين 
  المعتمدين

: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد 
ة القدرات    تنم

  
  :5نشا عدد

الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة الموارد 

ة   الديوان

ة قصد تذليل  ز واإلدارات المر
ات التي تعترض  ات والصعو ال اإلش

ات المنتفعة بهذه الصفة  .الشر
ا التي  - ل دعوة المؤسسات المصدرة 

تستجيب للشرو الواجب توفرها إلى 
م طلب قصد  صفة  االنتفاعتقد

المعتمد وذلك  االقتصادالمتعامل 
م هذه الصفة على هذا النوع بهدف ت عم

ات   .من الشر
ات- اإلعتراف  العمل على ابرام إتفاق

ات  ادل مع البلدان األخر للشر المت
ن من  م المنتفعة بهذه الصفة مّما س
ة للمؤسسات  الرفع في القدرة التنافس

ة،   التونس
ة حول  - ن استعمال إجراء دورات تكو

ة الجديدة الخاّص  قة اإلعالم ة التطب
  المتعامل اإلقتصاد المعتمد

المؤشــــــــــــــــــــــــــر 
3.1.0.1 :

ة  ةالماد نســــــــــــ
اإلجـــــــــــــــــــراءات 
ـــــــــــــــــــــــة  الديوان
ــــــــــــــــــــــــة  المتعلق
ح  التســـــــــــــــــــــر

  الديواني

: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد   89
ة القدرات    تنم

  :5نشا عدد
الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة الموارد 

ة   الديوان

عة صفة  -   ة إجراءات منح ومتا تأل
  .المعتمدالمتعامل اإلقتصاد 

  

المؤشر 
4.1.0.1 :

عدد الخدمات 
على موقع 

المتعلقة  الوا
ح  التسر

  الديواني

  :5نشا عدد  21
الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة الموارد 

ة   الديوان

إضافة خدمات أخر على موقع   
اإلدارة   .وا

ات المدرجة  - انات والمعط تحيين الب
ة موقع الواب   صفة دور

اإللكتروني الداخلي  تفعيل التراسل -
  عبر موقع األنترنات

الــــــــرّد علــــــــى تســــــــاؤالت ومشــــــــاغل  -
والمتعــــــاملين اإلقتصــــــاديين  المـــــواطنين

ـــواب فـــي أحســـن  ـــع ال الـــواردة علـــى موق
  اآلجال  

ة - ة والماد شر توفير الموارد ال
ة اإلتصال ة لخل   .الضرور

الهــــــــــــــــــــــدف 
2.0.1 :

افحـــــــــــــــــــة  م
ــــــــــــــــــــــــش  الغ
التجـــــــــــــــــــار 

المؤشر 
عدد : 1.2.0.1

المحاضر للحّد 
من الغش 

  التجار 

: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد   111078
ة القدرات    تنم

  
: 4نشــــــــــــــا عــــــــــــــدد

ــــــــــب  مقاومــــــــــة التهر

 
 

10063 
  

ة  - اتب الحدود م العديد في الم تدع
بير  معالجة عدد  وخاصة التي تقوم 
تب  ة مثل الم ح الديوان من التصار
ة رادس  ات التجار الحدود للعمل
تب الحدود لمخازن  الميناء والم
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ـــــــــــــــب  والتهر
وتحســــــــــــــــين 

ة  المراق
  

والتجـــــــــــــارة الغيــــــــــــــر 
مشــــــــــروعة واألمــــــــــن 
والســــــالمة والحراســــــة 

ة   الديوان

تب  ح الديواني والم ومساحات التسر
سوسة  .الحدود 

 اإلستغالل الحينيالحرص على -
ة تسجيل  ةلبرمج  المحاضر الديوان

  
المؤشر 

2.2.0.1 :
عدد المحاضر 

للحّد من 
ب   التهر

: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد   21888
ة القدرات    تنم

  
مقاومة : 4نشا عدد

ب والتجارة الغير  التهر
مشروعة واألمن 
والسالمة والحراسة 

ة   الديوان

ب والتجارة    ع التهر تحديد خارطة منا
ة  ة، (المواز نقا العبور الحدود

ع ن، التوز عة، التخز ...) المسالك المت
عين  ارمع األخذ  العوامل  االعت

ة  ة(الخارج ة اإلقتصاد   ...)واإلجتماع
في المخازن  إعداد قائمات -

ضائع  ن ال والمستودعات المعّدة لتخز
ة    ).السوداءالنقا (المهر

ب  - انات التهر إرساء قاعدة ب
ة تتضمن خاصة المواد  والتجارة المواز
ة حسب القطاعات، المواقع،  المهّر

ين والمخالفات  المسالك، المهر
افة األسالك   .المرفوعة من قبل 

ة - ات المشتر م الدور   تنظ
ات مداهمة المخازن  - م عمل تنظ

  والمحالت المستهدفة
أهم إحداث نقا مر  - ة  ة مشتر اق

ة ب الحدود   .نقا تقاطع مسالك التهر
بر تستهدف  - م حمالت  تنظ

ب على المستو الوطني  التهر
حاث على المستو  - تعمي األ

ائي والتجار في أهم  الديواني، الج
طة ب المح ات التهر   .عمل

ة - اإلنخرا في المنظومات الدول
ب واإلرهاب  افحة التهر م المتعلقة 
ة  المدارة من قبل المنظمة العالم

 AIRCOP، GLOBAL(للديوانة
SHIELD، CCPالخ ،(    

د من فضاءات الحجز  - توفير المز
  .المجّهزة

ة  - النس ات العبور البر  منع عمل
ة  ضائع الحساسة والمغذ عض ال ل

ب ة للتهر   .والتجارة المواز
ة  - النس ة تقفي األثر  وضع آل

عض المواد الحساسة المواد ( ل
ة المستوردة   )الكحول

ة مستمّرة  - ن إجراء دورات تكو
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ة في مجاالت اإلستعالم، و  مشتر
افحة  ة والتدخل، م ة المرور المراق

ة والجرائم  ب، الجرائم المال التهر
  . المنظمة

ب ب - افحة التهر ز أعمال م ز تعز تعز
ة  شر ات ال ان ةو اإلم   .الماد

المؤشـــــــــــــــــــــــــــر 
3.2.0.1 :

ة  التواجــــــد نســــــ
الفعلـــي لوحـــدات 

ة  :المراق
  

: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد   72
ة القدرات    تنم

  
مقاومة : 4نشا عدد

ب والتجارة الغير  التهر
مشروعة واألمن 
والسالمة والحراسة 

ة   الديوان

 
 
 

  

م تواجد وحدات الحرس الديواني  - تدع
ة  ات التقن ان عبر توفير اإلم

ة   .واللوجست
ات  - ضائع  تسهيل عمل نقل ال

المحجوزة من أماكن الحجز إلى مخازن 
 ).برنامج تعصير الديوانة(الحجز 

 
  
  

: 3.0.1الهــــــــــــــدف 
تحســــــين التصــــــّرف 

  :في المحجوز
  

ـــــــــــــــــــــــــــر  المؤّش
1.3.0.1 :

عــــــــــــددالبيوعات 
  :المزاد العلني

  

  :5نشا عدد  1200
الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة 

ة   الموارد الديوان

    

المؤّشــــــــــــــــــــــــــر 
عــــــد:2.3.0.1

  :اإلحاالت د
  

  :5نشا عدد  1400
الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة 

ة   الموارد الديوان

  

ـــــــــــــــــــــــــــر  المؤّش
3.3.0.1 :

عــــــدد محاضــــــر 
  :اإلتالف

  

  :5نشا عدد  200
الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة 

ة   الموارد الديوان

  

الهــــــــــــــــــــــدف 
4.0.1 :

تحســـــــــــــــــــين 
ة  نســـــــــــــــــــــــــ
اســــــــــتخالص 

  :الديون 
  

المؤّشر 
1.4.0.1 

ة  نس
إستخالص 

  الديون المثقلة

: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد   0.30
ة القدرات    تنم

  
  :5نشا عدد

الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة 

عة  -   اض الديوانة على متا حث ق
إستخالص الديون المثقلة والحرص 

التقادم  اعها    على عدم ض
الحرص على إعداد البرنامج السنو  -

ما يخص  ة ف لكل إدارة جهو
تضمن، اإلجتماعات  اإلستخالص و

ة  اض و الدور عقود األهداف مع الق
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ة ةو   الموارد الديوان مع  ةاإلستخالص السنو ٕاستراتيج
عة تنفيذها   متا

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

  منظومة صادق ورفي
منظومة ب - اض الديوانة  رنامج لر ق

  صادق ورفي 
التراسل اإللكتروني بين إدارة  -

اض عن طر  افة الق اإلستخالص و
ة   FTPالمنظومة اإللكترون

ع  - اضات بإعادة توز م الق تدع
  .األعوان

ة استخالص الديون  - إحداث خل
اضات الق  .المثقلة 

ة  دراسة -  إحداث منظومة إعالم
عة استخالص الديون المثقلة   .لمتا

المؤّشر 
ة 2.4.0.1 نس
ح  التصار

 موضوع األذون 
الرفع والتي لم 

يتم دفع 
األداءات 

ة  المستوج
  شأنها

  :5نشا عدد  0.33
الدعم اإلقتصاد 
واألمني وتعبئة 

ة   الموارد الديوان

ة موضوع  -   ح الديوان عة التصار متا
اللجوء إلى  الرفع الستخالصها  إذن 

صفة مؤقتة في  ائي  غل المعرف الج
 03أو  02صورة عدم خالص عدد 

الرفع  عد صدور اإلذن  ة  ح ديوان تصار
سطة (  ح الم ة للتصار   ).DAEالنس
ح التي  - إستخراج قائمة التصار

الرفع ولم  صدر في شأنها إذن 
األداءات  يتم إستخالص

تها مع  عة تسو ة ومتا المستوج
اض   .افة الق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف  اله
المســــــــــــاواة :5.0.1

ــــــــــــــين النســــــــــــــاء  ب
والرجــــــــــال وفئــــــــــات 

  :المجتمع
  

المؤّشر 
1.5.0.1 

حصة النساء 
ن  من التكو

  المستمر

: 2نشــــــــــــا عـــــــــــــدد   14%
ة القدرات    تنم

  
ة العنصر  -   ة مشار م نس تدع

ة  ن في النسائي في الدورات التكو
  مختلف اإلختصاصات

  المؤّشر 
2.5.0.1 

ة النســــــاء ن ســــــ
مواقـــــــع صـــــــنع 

  القرار

تعصير : 1نشا عدد   11%
ومساندة المصالح 

ة للديوانة ات   العمل
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  :  مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج - 3.2

فاعل عمومي عنصرا فاعال على  ة تونس للتجارة والمصنفة  ة ش مستو تعتبر شر
ة للهدف األول تسهيلتحقي أداء برنامج الد النس ات التسرح الديواني وخاصة  يوانة  عمل

ة ة اإلجراءات الديوان ة الماد ة للمؤشر المتعل بنس ة . النس ز اإلعالم ساهم مر ما 
ة في تحسين أداء البرنامج في الجانب المتعل برقمنة وتعصير المنظومات  لوزارة المال

ة للديوانةالمع   .لومات
  

  2024- 2022إطار نفقات البرنامج متوس المد  - 3
ــــنوات ينـــــدرج  ــة لسـ ـــ ــــامج الديوان ـــد الخـــــاص ببرنـ ـــ المــ ــــات متوســ ــار النفقـ  2024-2022إطـــ
ـــمن ـــ  ضـــ ــــدوره ال يتحقـــ ـــذ بــ ــــا والـــ ــة بلوغهــ ـــو اإلدارة العامــــ ــــي ترنـــ ة التــ ـــتراتيج األهــــــداف االســـ

ـــــى  ــنة إلــ ـــ ــــن سـ م مــ ــــدع ـــب التــ ـــ ـــذ تتطل ــرورة والـــ ـــ ـــــل الضـ ـــائل العمـ ــــات ووســـ ــ ـــوفير اآلل ـــ إال بت
انتها  ـــ ـــب صـــ ــث وجـــ ــــتعملة حيــــ ـــل المســ ــــائل العمـــ ــــل وســ ـــات ولتآكــ ـــ ــــد الحاج ـــرا لتزايــ ـــر نظـــ أخـــ

  .وتجديدها
ــوا ـــ ـــ ـــإن المـ ـــ ـــ ـــر ف ـــ ـــة أخـــ ـــ ـــ ــــن ناح ـــ ــــذا ومــ ـــ ـــ هــ ـــ ـــ ــي تحقي ـــ ــــة فــــ ـــ ــ ـــر األداة الفعال ـــ ـــ ـــرة تعتب ـــ شـــ رد ال

ـــه  ـــي أنــــ عنــــ ــــا  مـــ ـــدرات  ــــث القــــ ـــــن حيـــ ـــدد ومــ ـــث العــــ ــــن حيــــ ــومة مـــ ات المرســـــ ـــتراتيج ـــــن االســــ مــ
ــــات  ــ ــاد آل ـــ ــرور إيجـ ـــ ن الضـ ــو ـــ ـــل تكـ ــــاز مراحـــ ــــادرن وٕانجــ ـــوان المغــ ض األعـــ ــو ـــ ــين لتعـ ـــ لتحسـ

  .القدرات
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  :08جدول عدد 

  )2024-2022(النفقات متوس المد  إطار
ع حسب  عة النفقةالتوز  )اعتمادات الدفع( طب

  ألف دينار: الوحدة
 

ان  الب
 تقديرات تقديرات تقديرات 2021ق م  إنجازات
2020 2022 2023 2024 

 385340 366991 349515 321975 329637 نفقات التأجير
 37139 36057 35007 21408 22661 نفقات التسيير

 4700 4600 4523 369 328 نفقات التدخالت
 84333 78816 73660 42775 17621 نفقات االستثمار

ة ات المال  0 0 0 0 0 نفقات العمل
ة  ار الموارد الذات المجموع دون إعت

 511512 486464 462705 386527 370247 للمؤسسات
ة  ار الموارد الذات المجموع بإعت

 -   - 463705  - -   للمؤسسات
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)2021بداية من شهر أوت ( سة البرنامج   :رئ
ة  ا الن لثوم بن رجب  السيدة 

 
  
  
  

م البرنامج  - 1     :وٕاستراتيجيتهتقد
 

م  1.2 ةتقد  البرنامج إستراتيج
 

ة ة تقوم استراتيج ائ م العدالة الج ة على تدع ا افحة برنامج الج الضربي  التهرب وم
ة تجاه  ا م التي تلتزم بها إدارة الج األداء وتعبئة موارد الخزنة ودعم وتكرس الق المطالب 

اد ة والح ر. والمتمثلة في النزاهة والشفاف  عمل وطرق  وسائل ومالئمة ما تعمل على تطو
مة التصرف وفقا للمعايير  إدارة ات حو مصالحها إلى أفضل مستو ة واالرتقاء  ا الج

ة العصرة ا ة المتعارف عليها المتعلقة بإدارات الج   .الدول
ةتندرج ما  ة  البرنامج في استراتيج ة والوطن ات الدول إطار جملة من التعهدات واالتفاق

ادل المعلومات األساس في ت ة والمتمثلة  اكل وطن   :سواء على المستو الدولي أو مع ه
 ادل الدولي للمعلومات  :في إطار الت
ة مع منظمة التعاون   - أ ة االقتصاد   : والتنم
ة المتعلقة تمت  ةالمصادقة على االتفاق ائ ادلة في المادة الج المعتمدة المساعدة اإلدارة المت

مقتضى ال ة  ا ومنظمة التعاون االقتصاد والتنم ساسي عدد األقانون من قبل مجلس أورو
ادل الدولي للمعلومات عند الطلب وتم . 2013أفرل  1مؤرخ في  2013لسنة  8 دخول الت

فر  1حيز التنفيذ ابتداء من   .2014ف

ة : 2البرنامج عدد   ا   برنامج الج
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ة الأما  ات المال ي للحسا ادل األوتومات في طور اإلنجاز حيث تنتفع تونس  فهو CRSت
ة على أن  ائ ادل المعلومات ألغراض ج ة وت ة من قبل المنتد العالمي للشفاف مساعدة تقن

ة حيز التنفيذ  ات المال ي للحسا ادل األوتومات إمضاء (تقدم تونس جدول زمني لدخول الت
ة في الغرض   ).  تونس التفاق

ات المتحدة   - ب   :مع الوال
ة  تم الشروع ات األجنب إثر  FATCA" فاتكا"في تطبي قانون االمتثال الضربي للحسا
الموافقة  2019أوت  1مؤرخ في  2019لسنة  61ساسي عدد األقانون صدور ال يتعل 

ة لتحسين  ات المتحدة األمر ومة الوال ة وح ومة الجمهورة التونس على اتفاق بين ح
ة االمتثال الضربي الدولي وتطبي  ات األجنب " فاتكا"قانون االمتثال الضربي للحسا

ه    2019أوت  1مؤرخ في  2019لسنة  131رئاسي عدد المر واأل وملحق
 ة اكل وطن ادل المعلومات مع ه ات ت  :في إطار اتفاق

ل من ات مع  عقد اتفاق ة  ا ة و  ،العامة الديوانة اإلدارة قامت إدارة الج اللجنة التونس
ةللتحاليل  المرض، الصندوق الوطني للتأمين على و  ،السجل الوطني للمؤسساتو ، المال
ورصة ة و   .األوراق المال

ة تأطير عالي  فاءة ونس شرة ذات  ة، يرتكز البرنامج على موارد  استه العموم ولتنفيذ س
ة تأطير الصنف أ اقي األعوان دون  1حيث بلغت نس ارل عتمد  .%46,6العملة  اعت ما 

فاءات  ر  عد  من خالل عصرةعلى منظومة تطو ة موجهة حضورا وعن  ن برامج تكو
ة  التنسي مع المدرسة الوطن ائي  ة المستجدات على مستو التشرع الج ن من مواك تم
ما يخص الّتعاون  ة ف عض المنظمات الّدول ة للبرنامج الخصوصي ومع  النس ة  للمال

ز اللقاءات والدراسات لمسير الدولي على غرار ا فرنسا ومر ة  ة العموم إلدارة العامة للمال
ة وخاصة منظمة التعاون  ة للتنم الة األمر ة وصندوق النقد الدولي والو ائ اإلدارات الج

ة واالتحاد ة االقتصاد   .والتنم
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ات ممضاة مع مؤسسات  ة في إطار اتفاق ة ما تتم االستفادة من المساعدة الفن وطن
ة  ة(ودول ة االقتصاد   ...).صندوق النقد الدولي، االتحاد األوري، منظمة التعاون والتنم

   
الرغم من ذلك  شرة  تعزز من الضرور لكن و ةة غاالموارد ال ة النسيج  تحسين نس تغط

ة ائ ة المراجعة الج آل ائي  ائي و  الج ة االمتثال الج التلقائي تفاد الضعف المسجل في نس
األداء   .من قبل المطالبين 

ناء على ذلك يتم  األساس بالمحاور و العمل على و ة المتعلقة  ات االستراتيج   :ـاألولو
ة - ائ ة قادرة  مواصلة إصالح المنظومة الج ة عادلة وأكثر شفاف ا قصد تحقي ج

ة الى الفاعلين  النس ا  على تحفيز االستثمار الخاص وتضمن وضوح الرؤ
ع القاعدة ومقاومة  ل من خالل توس االقتصاديين على المد المتوس والطو

ة ائ ر الخدمات الج   .التهرب وادماج القطاع المواز وتطو
اسة التواصل  - م س ة  واالتصالتدع ا ر مع المتعاملين مع إدارة الج من خالل تطو

ة ائ عد عدد الخدمات الج اسة االتصال  المسداة عن  م س والتواصل مع وتدع
ع قنوات التواصل  ة في اتجاه تنو ا الهاتف، البرد (المتعاملين مع إدارة الج

ة، مواقع التواصل اإلجتماعي قات إعالم  ...).اإللكتروني، موقع واب، تطب
ة - ة  الرفع من المردود ر القدرات المهن ة الدولة من خالل تطو لتعبئة موارد ميزان

اعتماد آل ة  ا ة التصرف حسب المخاطر وتحسين ظروف العمل ألعوان الج
مة التصرف اإلدار والمالي  وتعصير نظم المعلومات المعتمدة وترشيد منظومة حو

ة و  ائ ائي من خالل تنفيذ عدة مشارع إلصالح المنظومة الج مقاومة التهرب الج
ر قدر  م وتطو ة في اتجاه تدع ا م وض مشموالت مصالح إدارة الج اتها وٕاعادة تنظ

ائي وحمل ع الج  األداء المطالبين في االستقصاء والنفاذ إلى المعلومة ذات الطا
ة واعتراض وردع المخالفين منهم االلتزام على ائ اتهم الج   .بواج

عمل البرنامج على تحقي  ه  ةوعل   :األهداف التال
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  تحسين مستو جودة إسداء الخدمات 
 ائي  الحد من ظاهرة التهرب الج
  ةترشيد  والرفع من مرد وديتها تدخالت مصالح المراق
م خارطة 2.1  :البرنامج تقد

ة والتي تسهر  زة والجهو ة مصالح اإلدارة العامة لألداءات بتفرعاتها المر ا ضم برنامج الج
ا منها 32حتو على و  .على تحقي أداء البرنامج زة  برنامجا فرع ة مر أرعة برامج فرع

خارطة تنزل البرنامج التي وقع اعتمادها في مرحلة أولى خالل سنة أنه تّم تحيين  حيث
ز  2019 ة ضمن البرنامج الفرعي المر عض اإلدارات المنضو ة  ار أهم ادة  " اعت الق

ة ائ ة الج اكل المراق زة جديدة ". والمساندة وتعصير ه ة مر وتم إحداث ثالثة برامج فرع
  :وهي 2022لسنة 

ز عددا - مة التصرف في ملفات المؤسسات الكبر " 02لبرنامج الفرعي المر  "حو
ز عدد - مة التصرف على المستو الوطني في " 03البرنامج الفرعي المر حو

ات األداء ومجمعات الشر  "ملفات المطالبين 
ز عدد - مة التصرف في ملفات المؤسسات " 04البرنامج الفرعي المر حو

 "المتوسطة
اتي للبرامج على المستو الجهو  تمما ت  28(المحافظة على نفس خارطة التنزل العمل

  ).برنامج فرعي جهو 
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  أهداف ومؤشرات أداء البرنامج- 2

م أهداف و ت 1 - 2   س األداءقد    مؤشرات ق
 إسداء الخدمات مستو جودة تحسين: 1.0.2الهدف 

ام  ة الق سير عمل األداء يندرج هذا الهدف في إطار ت ة وحث المطالبين  ائ ات الج الواج
ة من ائ اتهم الج ام بواج ة الموضوعة  على اإلمتثال التلقائي للق ا ر الخدمات الج خالل تطو

ال وتوفير أحسن  ذلك تحسين جودة اإلستق ة و ائ سير النفاذ إلى المعلومة الج على الخ وت
ص في آجال ه وفي هذا . إسداء الخدمات ظروف إسداء الخدمات اإلدارة والتقل وعل

س أداء جديد يتعل ة الرد على مطالب إرجاع فائض "بـ  اإلطار، تمت إضافة مؤشر ق نس
مة المضافة في أجل   ".يوما 30األداء على الق

 

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

ز 2012في إطار تقرب اإلدارة من المواطن تم منذ سنة    ائي عن  إحداث مر اإلرشاد الج
اإلرشاد  ين المواطن من االنتفاع  ائي من اعد لتم إلى التنقل إلى المصالح  دون حاجةلج

ة . اإلدارة ه واإلجا االتصال  المعلومة في الحين تتعهد المصلحة  وفى صورة تعذر مده 
  .ساعة  48ه غضون اجل أقصاعن سؤاله في 

 
 :وتقديرات المؤشر إنجازات

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف   مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة في الحين على مطالب إرشادات: 1.1.0.2.المؤشر ة األجو المواطنين من قبل  نس
ز اإلرشاد  عدمر ائي عن   100 100 100 100 99.9 % الج
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ة إنجاز تفوق  قاء  %99الرغم من تحقي نس ة، يتّم اإل خالل السنوات الثالث المنقض

عة نتائج هذا المؤشر نظرا ألهميته  الغة وذلك على متا مواصلة على  في إطار الحرصال
عة ة إنجاز تبلغ  المتا  . %100تحقي نس

ه علما أن  ا موضوع برنامج تعصير تّم الشروع ف عد هو حال ائي عن  ز اإلرشاد الج مر
ع مهامه  2021خالل سنة  م سبل التواصل مع ) خدمات متعددة(يرمي إلى توس وتدع

ة للخدمات  المواطنين لتشمل، إضافة إلى الهاتف، البرد اإللكتروني وٕاحداث منصة إلكترون
  .عبر موقع الواب

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

ة ائ ا   الشهائد الج ة الرامي إلى التخلي تدرج ا عة تقدم تنفيذ برنامج إدارة الج يندرج هذا المؤشر ضمن متا
) شهادة 35(على مد خمس سنوات عن طرقة التصرف اليدو في مجموعة من الشهائد 

ة تّم وضعها  مسلمة من قة إعالم ة إلى المتعاملين معها واستبدالها بتطب ا قبل مصالح الج
عتها وتخفيف العبء  ة متا ساهم في توحيد نماذج الشهائد المسلمة وتسهيل عمل ما  للغرض 

  .على األعوان
ا وفقا لمخطميتمثل ال ة سنو قة اإلعالم التطب عة نتائج أعمال إدراج الشهائد   ؤشر في متا

  .التنفيذ
 :وتقديرات المؤشر نجازاتا  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف   مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة للتصرف في :  2.1.0.2المؤشر  قة اإلعالم التطب عدد الخدمات اإلدارة  المدرجة  
ة ائ  5 5 5 5 5 عدد الشهائد الج

 
ح تقديرات المؤشر على   :مد الثالث سنوات تحليل وتوض

ة إنجاز بلغت  ة  %100تّم تحقي نس ) 2020-2018(خالل السنوات الثالث المنقض
ة خالل الفترة الالحقة علما وأن إدارة . وسيتم الحرص على احترام برنامج التنفيذ بنفس النس
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ة  المنظومة اإلعالم صدد ض قائمة جديدة في شهادات ستتم برمجة إدراجها  ة  ا الج
  .2023من سنة  انطالقا

  
مة المضافة في :  3.1.0.2المؤشر  ة الرد على مطالب إرجاع فائض األداء على الق نس

 يوما 30أجل 
ة لسنة  2021تم خالل سنة   ا  2022إدراج هذا المؤشر ضمن إطار األداء لبرنامج الج

ة توفر  نظرا النظر إلى أهم األمر  ة للمعنيين  النس ص آجال اإلرجاع  ة الفائقة لتقل لألهم
وفيد ات جائحة  ةعلى المؤسسات  19-السيولة خاصة في تداع  .االقتصاد

ص آجال  األداء من خالل تقل المطالب  ندرج هذا المؤشر في إطار تحسين عالقة اإلدارة  و
مة المضافة وحصرها في حدود ف استرجاعدراسة ملفات مطالب   30ائض األداء على الق

  .يوما
ة معالجة اإلدارة  عة نس ن نتائج هذا المؤشر من متا يوما من  30غضون  للملفات فيوتم

تب الض مستوفاة الشرو والوثائ م   .تارخ إيداعها 
 :وتقديرات المؤشر نجازاتا 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف   مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

مة المضافة في :  3.1.0.2المؤشر  ة الرد على مطالب إرجاع فائض األداء على الق نس
  35 30   25 22  19.9  % يوما 30أجل 
 

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ة على مطالب إرجاع فائض األداء على  ة اإلجا مة المضافة في أجل تّم تقدير نس  30الق

ة من خالل  2022لسنة %  25يوما بـ  ة على تحسين هذه النس ا وتعمل مصالح الج
ص آجال دراسة الملفات حيث قدرت بـ  .2024لسنة % 35و 2023لسنة %  30تقل

ائي: 2.0.2الهدف    ائي  الحد من ظاهرة التهرب الج ة في الحد من ظاهرة التهّرب الج ا م مد نجاعة مصالح الج ن هذا الهدف من تقي م
األداء إلى  ة وحثهم على  احترامودفع المطالبين  ائ اتهم الج   .التلقائي االمتثالواج
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ح :  1.2.0.2المؤشر  عد تدخل مصالح عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار ة  السنو
ة   المراق

ن المؤشر ة  م األداء إلى تسو م مد نجاعة تدخالت اإلدارة في دفع المطالبين  من تقي
ة ائ اتهم من حيث إيداع التصارح الج   .وضع

  :وتقديرات المؤشر نجازاتا 
س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف  مؤشرات ق

2020 2022 2023 2024 
عد تدخل   عدد نقا: 1.2.0.2المؤشر  ة  تحسن نسب إيداع التصارح السنو

ة   26 25 24 23 30 عدد مصالح المراق
  

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ة من خالل ائ األداء إلى إيداع تصارحهم الج ة إلى دفع المطالبين  ا   :تسعى إدارة الج

ة  -  س حمالت تحس ام  ةالق ا مال قرب حلول اآلجال لتفاد توظيف خطا رهم   .تذ
ة وض -  يوما من  30عيتهم في غضون دعوة المتخلفين عن إيداع تصارحهم لتسو

ه لتفاد إصدار قرار في التوظيف ضدهم توصلهم  .تنب
مّ  ة اوهو ما س السنةن من تحسين تطور نس معدل نقطة مقارنة  قة إليداع   .السا

ة: 2.2.0.2المؤشر  ة الجزائ ائ  .تطّور عدد محاضر معاينة المخالفات الج
ة و  ائ شف المخالفات الج ائي من خالل  بواسطة محاضر  معاينتهايتم التصد للتهرب الج

ة يتّم تحررها وذلك  ة جزائ ائ ة في أطر مختلفةمنج ة أعمال رقاب عة  أهمها اس متا
ائةالمت ةو  خلفين عن إيداع تصارحهم الج ائ ةو  المراجعة الج ة الميدان ة و  المراق المراق

  .الطر العام
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 :وتقديرات المؤشر جازاتان
س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق

2020 2022 2023 2024 
ة:  2.2.0.2مؤشرال ة الجزائ ائ  000 65 000 60 000 55 000 50 669 34 عدد عدد محاضر معاينة المخالفات الج

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ة ومعاينتها  ائ شف المخالفات الج عنوان  ع في نجاعة التدخالت  تسعى اإلدارة إلى الترف
ة  ائ ة بزبواسطة محاضر ج قة 5.000دة اجزائ السنة السا   .محضر مقارنة 

  
ة: 3.2.0.2المؤشر  ائ ات المراجعة الج  تطّور عدد عمل

ات مراجعة  عمل ائي تقوم اإلدارة  ة تهدففي إطار التصد للتهرب الج ائ إلى التثبت من  ج
ة وطرقة  وتسعى اإلدارة إلى تكثيف عدد  .احتساب األداءأسس وقواعد توظيف الضر

ص مدة  أعوان محققين وتقل المراجعة  لفة  ات المنجزة من خالل تعزز المصالح الم العمل
ة المراجعة الهادفة  اعتماد آل المراجعة(المراجعة  ة    ). الحد من الفترة أو األداءات المعن

م المراجعة تسعى اإلدارة إلى تدع لفة  نظام اإلستقصاء والنفاذ إلى  ولمساندة المصالح الم
ادل معلومات ذات  ات ت ة إلى إبرام إتفاق ة من ذلك تكثيف الجهود الرام ائ المعلومة الج

ة الد التونس ائي مع أطراف من داخل وخارج ال ع ج   .طا
 :وتقديرات المؤشر إنجازات  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة:3.2.0.2المؤشر  ائ ات المراجعة الج  000 35 000 30 000 25 000 20 914 11 عدد عدد عمل
  

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ات ال ع في عدد عمل معدل تعمل اإلدارة على الترف ة 5.000مراجعة  ة إضاف مقارنة  عمل

قة  ات المنجزة ب وذلكالسنة السا لفة تكثيف عدد العمل من خالل تعزز المصالح الم
ة المراجعة الهادفة  اعتماد آل ص مدة المراجعة  أعوان محققين وتقل الحد من (المراجعة 
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المراجعة ة  م نظام). الفترة أو األداءات المعن اإلستقصاء والنفاذ إلى المعلومة  وتدع
ة ائ   .الج

ةترشيد : 3.0.2الهدف    وديتهاوالرفع من مرد تدخالت مصالح المراق
ة   مومة الميزان ة وضمان د ة العموم م في التوازنات المال يتنزل هذا الهدف في إطار التح

ائّة نحو القطاعات واألنشطة والمطالبين  ة الج ه تدخالت مصالح المراق من خالل توج
ائّة المستو ا المقارنة مع أهمّة وحجم األداء الذين لم تبلغ مساهمتهم الج لمطلوب 

  .النشا
ة: 1.3.0.2المؤشر  ائ ة الج  مردود المراق

عا  حت مستحقة لفائدة الخزنة ت الغ التي أص ة في مجموع الم ائ ة الج يتمثل مردود المراق
عدم اإلعتراض على قرار   ات أو  م قضائي  ح صلح أو  ة  لمجموع تدخالت اإلدارة المنته

ار التوظيف    .اإلج
 

 :وتقديرات المؤشر إنجازات
س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف   مؤشرات ق

2020 2022 2023 2024 
ة: 1.3.0.2المؤشر  ائ ة الج مليون  مردود المراق

 000 5 500 4 000 4 500 3 177 3 دينار
  

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
معدل زادة  ة  ائ ة الج ع في مردود المراق مليون دينار مقارنة  500تسعى اإلدارة إلى الترف

قة   .السنة السا
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الحاضر من مردود الصلح:  2.3.0.2المؤشر  ة  الدفع   .نس
س مد نجاعة اإلدارة في توفير السيولة لفائدة خزنة الدولة من خالل المؤشر يتمثل  في ق

ة من مجموع المردود المتأتي  عا لتدخالت مصالح المراق الحاضر ت الغ المدفوعة  مقارة الم
صلح ة    . من تدخالت منته

 :وتقديرات المؤشر إنجازات
س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف   مؤشرات ق

2020 2022 2023 2024 
الحاضر من مردود :  2.3.0.2لمؤشر ا ة  الدفع  نس

 38.0 37.0 36.0 35.0 23.42 % الصلح
  

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
في إطار  المساهمة في تعبئة موارد الخزنة والرفع من مستو السيولة، تحث اإلدارة  

ائي خاصة إذا ت ضمن دفع جزء من المبلغ أعوانها على تفضيل نهج الصلح على النزاع الج
الحاضر بزادة  . الحاضر ة الدفع  ع في نس  %5وفي هذا الصدد تسعى اإلدارة إلى الترف

قة السنة السا  .مقارنة 
 

قرارات :   3.3.0.2المؤشر  الغ المضمنة  موس سلسلة نسب المصادقة على الم
ة ار من قبل المحاكم االبتدائ  :التوظيف اإلج

اكل المؤشر يتمثل   ة الوسطى ضمن قائمة النسب الراجعة لمختلف ه في تحديد النس
ا ة المصادقة على الم ة والمتعلقة بنس ار من قبل المراق قرارات التوظيف اإلج لغ المضمنة 

لفة  س مد وجاهة أسس التعديل وجودة أعمال الفرق الم ع ما  ة  مختلف المحاكم اإلبتدائ
ائي ة والصلح والنزاع الج   .المراق
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 :وتقديرات المؤشر إنجازات
س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف   مؤشرات ق

2020 2022 2023 2024 
الغ :   3.3.0.2المؤشر  موس سلسلة نسب المصادقة على الم

ة ار من قبل المحاكم االبتدائ قرارات التوظيف اإلج  77 76 75 74 73 % المضمنة 
  

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ة إلى تحث اإلدارة أعوانها على تفضيل نهج الصلح وعدم اللجوء إلى النزاع  النس ائي إال  الج

دات متينة وفي هذا اإلطار تسعى اإلدارة إلى الرفع من . الملفات المتضمنة  لحجج ومؤ
ة التأييد بـ  قة %1نس السنة السا  .مقارنة 

م – 2.2    : أنشطة البرنامج تقد
ان األنشطة:  06جدول عدد    والتدخالت ب

  األهداف
  تقديرات المؤشرات

  األنشطة  2022لسنة 
تقديرات 

االعتمادات 
لألنشطة 

  2022لسنة 
ست مهام (دعائم األنشطة  ة ،ل صفة مقتض تحديدها 

ل أو إدارة   ) ل ه
تحسين 
مستو 

جودة 
إسداء 

  الخدمات

: 1.1.0.2.المؤشر
ة في  ة األجو نس
الحين على مطالب 
إرشادات المواطنين 

ز  من قبل مر
ائي  اإلرشاد االج

عد   عن 

  
100  

تصور :  1أ
عة وتأطير  ومتا
ة ا  مصالح الج

  

204881  
  

  عد وٕادارة ائي عن  ز اإلرشاد الج تأهيل مر
 ISOالمؤسسات المتوسطة للحصول على شهادة  

 .المتعلقة بجودة التصرف 9001
  عد بهدف ائي عن  ز اإلرشاد الج تعصير مر

ع مهامه  م سبل التواصل ) خدمات متعددة(توس وتدع
د مع المواطنين لتشمل، إضافة إلى  الهاتف، البر

ة للخدمات عبر موقع  اإللكتروني و منصة إلكترون
 .الواب
  ادل ن من ت قات تم ر تطب اإلعالمات  تطو

اتيب ا اوالم األداء بين مصالح الج   ةلمتعلقة 
ة الموثوق بها الوسائل اإللكترون األداء    .والمطالب 

  مشروع الحصول استكمال األعمال المتعلقة 
قة لمواصفات نظام   الجودة بإدارةشهادة المطا

  .المؤسسات الكبر 
 ة ة رقمن عدد من مسارات تدخالت مصالح المراق

عها الماد دها من طا   .بهدف تجر
 األعمال المتعلقة بإحداث الحساب  استكمال

ة  الضر ائي للمطالب   ).compte fiscal(الج
 سبر آراء حول مد رضاء المتعاملين مع الق ام 

 2.1.0.2المؤشر 
عدد الخدمات :

ة  المدرجة   اإلدار
ة  قة اإلعالم التطب

للتصرف في 
ة ائ   الشهائدالج

5  

 3.1.0.2المؤشر 
ة الرد على :  نس

مطالب إرجاع 
فائض األداء على 
مة المضافة في  الق

  يوما 30أجل 

25  
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ة بإرساء منظومة جودة التصرف  اكل المعن  ISOاله
9001 

   ة ا سير التواصل بين مصالح الج ودافعي ت
اسة  وذلك بـتفعيل الضرائب داخل إدارة  االتصالس
ة  ا اإلعالم   وتحديد مهامهاالج لف  عث خطة م و

ة لإلدارة العامة لألداءات  المصالح الخارج واإلرشاد 
ة  يز منظومة عصر الوتر مختلف مصالح  لالستق

ن أعوان  ة وتكو ا ة في مجال  وٕاطارات إدارةالج ا الج
  والتواصل االتصال

الحد من   
ظاهرة 
التهرب 
ائي   الج

: 1.2.0.2المؤشر 
عدد نقا تحسن 

نسب إيداع 
ة  ح السنو التصار
عد تدخل مصالح 

ة   المراق

 ةقار م: 3أ  24
  يئاجلا لاثتمإلا

  
  
  
  

  
 ءادسإ :4أ

 تامدخلا
 ةعاتمو 
 ةدناسمو 

 زر ملا حلاصم
   و هجلا

8455  
  
  
  
  
  
  
  

2618  

  ة ة أداءات إضاف يز وتفعيل مراكز مراق  .تر
  ادل اآللي ار الت إستعداد تونس لتنفيذ مع

ة ات المال الحسا  .للمعلومات المتعل 
  ل دولة ادل حسب  إستعداد تونس لتفعيل الت
)CbC ( في إطارBEPS. 
 ادل المعلومات م منظومات اإلستقصاء وت  .بتدع
  م افحة تدع ة وم ائ حاث الج ات فرقة األ صالح

ائي بإقرار اختصاصها في إثارة الدعو  التهرب الج
ة التي تتولى  ة الجزائ ائ ة في المخالفات الج العموم
ار في إطار  معاينتها وفي إصدار قرارات التوظيف اإلج
ات  ا أو في إطار اإلنا حاث التي تتعهد بها تلقائ األ

ة ة والقضائ  .العدل
  ة ة البن ل مستلزمات حما العمل على توفير 

ة لل ة والمعلومات ة لإلدارة العامة مالتحت ز صالح المر
النظر وخاصة إدارة  اكل الراجعة لها  لألداءات واله
المؤسسات الكبر وٕادارة المؤسسات المتوسطة ووحدة 
حاث  ة وفرقة اال ائ حاث الج ة واال ة الوطن المراق

ائيومقاومة التهرب   .الج
 يز منظومة تسجيل غاستكمال أش ال مشروع تر

ات المتعلقة  ان االستهالكالعمل  .على عين الم
 

  عض األنشطة ذات حث نوعي يخص  إجراء 
ائّة والمالّة  . المخاطر الج

  ة ة خارج إطار المراق س مواصلة الحملة التحس
ائي للمطالبين   األداء وحثهمبهدف ترسيخ الوعي الج

ا دون تدخل مصالح على ت ة وضعيتهم تلقائ سو
ة  .المراق

  
  
 

  

  :2.2.0.2المؤشر
عدد محاضر 

معاينة المخالفات 
ة ة الجزائ ائ   الج

55000  

المؤشر 
عدد :3.2.0.2

ات المراجعة  عمل
ة ائ   الج

25000  
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ترشيد   
تدخالت 
مصالح 
ة  المراق

والرفع من 
  مردوديتها

: 1.3.0.2المؤشر 
ة  مردود المراق

ة ائ   الج
التصرف :  2أ  4000

في الملفات ذات 
اس  اإلنع

ائي الهام   الج
  

1451    م منظومة بإنتقاء الملفات  المتعلقة SéDARتقي
ة بهدف تحسين والرفع من مردوديتها ائ  .للمراجعة الج

 
  االعتماد ة  ا ة قدرات أعوان وٕاطارات إدارة الج تنم

ا وعن ة موجهة حضور ن ينها  على برامج تكو عد وتم
ائي  ع الج ة المستجدات على مستو التشر من مواك
ة للبرنامج  النس ة  ة للمال التنسي مع المدرسة الوطن
ما يخص  ة ف عض المنظمات الّدول الخصوصي ومع 

ائي ائي ودعم الوعي الج  .الّتعاون الج
 

 ة  مالءمة المنظومات ا الج ة الخاصة  اإلعالم
عد ال" و"رفي" منظومة( ح عن  و " صادق "و"تصر
ام قانون ) Tunimpôt" محاكي األداءات" مع أح

ة لسنة  ة التيالنصوص  ومختلف 2022المال  القانون
 .2022ستدخل حيز التطبي خالل سنة 

 
 ن ا ة التي ستم قة اإلعالم لمصادقة على التطب

األداء من إيداع الجداول والقائمات  المطالبين 
ح (والكشوفات  المؤجر، القائمة المفصلة في تصر

الفواتير التي تم إصدارها بتأجيل توظيف األداءات على 
عد) رقم المعامالت؛ أذون التزود  .عن 

 
  ة الخاصة بإيداع قة اإلعالم عة استغالل التطب متا

ة  ائ ارة الج عد من " Liasse Fiscale" اإلض عن 
األداء المعنيين بهذا اإلجراء للق ام قبل المطالبين 

ة عند  الت الضرور ينهاالتعد من  االقتضاء وتم
ة  العملة األجنب ة  ة مسك المحاس عاب عمل  .إست

 
  ة الجديدة الخاصة إدخال المنظومة اإلعالم

ة واالستخالص  ا في مرحلتها األولى حيز " 2رفي"الج
ة من هذه  ر المرحلة الثان االستغالل والعمل على تطو

 .المنظومة 
 

 ل  المصادقة على الفضاء االفتراضي الخاص 
األداء في نسخته األولى  ووضعه حيز  مطالب 
ن من منح  م ره ل االستغالل  والعمل على  تطو
عد وٕايداع مطالب استرجاع فائض األداء  الشهادات عن 

عد  عة مآلها وٕايداع القوائم والجداول عن  ح (ومتا تصر
مة المؤجر، قائمة الفواتير بتأجيل األداء عل ى الق

األداء على  المضافة قائمة في الشراءات بتوقيف العمل 
مة المضافة واالطالع على رزنامة آجال إيداع ) الق

ة ائ ح الج  .التصار

 2.3.0.2المؤشر 
ة  الدفع : نس

الحاضر من مردود 
  .الصلح

36.0  

 3.3.0.2المؤشر 
موس سلسلة :

نسب المصادقة 
الغ  على الم

قرارات  المضمنة 
ار  التوظيف اإلج
من قبل المحاكم 

ة   االبتدائ

75  
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  ن المطالبين ة التي ستم وضع المنصة اإللكترون

عد  األداء من إسناد شهائد الخصم من المورد عن 
قة التي سيتم  ذلك التطب تحميلها على حيز االستغالل و

الهاتف المحمول للتحق من صحة شهادة الخصم من 
 .المورد

 
  ة في األشغال المتعلقة بإنجاز مشروع المشار

ة وٕاعداد الفوترة ة الستغالل  اإللكترون قة إعالم تطب
ة ائ ة الج ات المراق عمل ام   .هذه الفواتير عند الق

 
  ض خدمات ة في األشغال المتعلقة  المشار

منصة ) web services(الواب  يزها  التي سيتّم تر
ين مختلف الوزارات والمؤسسات  الترا البيني لتم

ات ادل اإللكتروني للمعط ة من الت  .والمنشآت العموم
  

  
  :مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج -3.2

ز  ةعتبر مر اره أحد  اإلعالم اعت ا يتدخل في أداء البرنامج  ة فاعال عموم بوزارة المال
سيين في  ة متطورة تكون أداة للتصرف الناجع المتدخلين الرئ إرساء منظومات معلومات

مة الرشيدة، حيث تم  ة والحو ن من تكرس الشفاف ر نظام معلوماتي  االنطالقوتم في تطو
ة  ا مقت واالستخالصجديد للج ر تم  ة ضاه تطو انات مرجع فيها موحدة والتصرف قاعدة ب

ة و  ائ عد في الخدمات الج ائيالواالنخرا عن    .حساب الج
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 ): 2024- 2022(إطار لنفقات البرنامج متوس المد  -3    
  

لسنة  730 190مقابل  217406ماقدره  2022البرنامج المخصصة لسنة  اعتماداتقدرت 
ة تطور تقدر بـ  2021   %.14أ بنس

  
  :08جدول عدد

ة  ا   )2024-2022(إطار النفقات متوس المد  لبرنامج الج
ع حسب  عة النفقة التوز   )اعتمادات الدفع(طب

  ألف دينار: الوحدة

ان  الب
 إنجازات

 2021ق م 
 تقديرات تقديرات تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 216030 205744 195946 174470 180908 نفقات التأجير
 9393 9120 8854 8036 8484 نفقات التسيير

 120 120 120 120 85 نفقات التدخالت
 14295 13360 12486 8103 1952 االستثمارنفقات 

ة ات المال  0 0 0 0 0 نفقات العمل
ة  ار الموارد الذات المجموع دون إعت

 239838 228344 217406 190730 191429 للمؤسسات

ة للمؤسسات ار الموارد الذات  239838 228343 217406 190730 191429 المجموع بإعت
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)2019بداية من سنة ( :رئيس البرنامج 
السيد رفيق شوشان 

  
  
  
  
  

   
 
  

م البرنامج   - 1  واستراتيجيتهتقد
ة البرنامج -1.1  م استراتيج  :تقد

ـــة  ـــة للدول ــوارد العموم ــة المـ م  تعبئـ ـــدع ـــة علـــى ت ة العموم ة برنـــامج المحاســـ ترتكـــز اســـتراتيج
ة نفقاتها وف  ة وتأد ة والتراتيـب الجـار بهـا العمـل وعلـى والجماعات المحل النصوص القانون

ــنظم  ــتو الـ ـــى مسـ ـــه إل ـــاء  ر نظامهـــا المحاســـبي واالرتق ــو ـــة وتطـ ات موثوقـــة للدول م حســـا تقـــد
ــــة للــــدول المتقدمــــة، ة العالم ــب مــــا تعمــــل علــــى تعصــــير الخــــدمات المقدمــــة مــــن قبــــل  المحاســ

ــاأل ــة إلــى المــواطنين والمطــالبين  اضــات المال رهــا ورقمنتهــا ضــمانا مختلــف الق داء عبــر تطو
ة والنزاهـــة  ــاد الدســـتورة الهادفـــة إلــى  خدمـــة المـــواطن والصــالح العـــام فـــي إطــار الشـــفاف للم

  .والنجاعة والمساءلة
ة تتعل بـ وقد تم ض إطار أداء البرنامج حول أرعة محاور   :استراتيج

  
ة - ة للدولة والجماعات المحل  :استخالص الموارد العموم

ــة ــة العموم قــة التـي تمــر بهـا المال م  فــي يتمثـل التحــد األكبـر خــالل هـذه المرحلــة الدق تــدع
ة ـة تعبئة الموارد العموم ائ ـة والغيـر ج ائ ة الج نـة الدولـة الذات ـل خز  وضـمان لضـمان تمو

ة المرفـ العمـومي  ـة مـن جهـة واستمرار ص مـن عجـز الميزان خاصـة  مـن جهـة أخـر للتقلـ
شـه ة منـذ سـنة في ظل مـا  ورونـا الصـح ده االقتصـاد العـالمي مـن تراجـع جـراء تفشـي جائحـة 

 
 برنامج المحاسبة العمومية : 3البرنامج عدد 
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وهــو مــا نــتج عنــه تقلــص للنمــو الــوطني وتفــاقم  2021والــذ تواصــل تأثيرهــا إلــى ســنة  2020
ة الدولة  .لعجز ميزان

ـــة الخـــدمات التـــي  ة مـــن حيـــث نوع موقعـــه الهـــام فـــي الـــدورة االقتصـــاد حيـــث يتميـــز البرنـــامج 
ة التـــي قـــدمها وعال مســـاندتها جـــراء الجائحـــة الصـــح ة والتـــي قـــام  المؤسســـات االقتصـــاد قتـــه 

ـــة التـــي تحمـــي مـــن جهـــة  حقـــوق خزنـــة  ف ـــه مـــن خـــالل جملـــة مـــن اإلجـــراءات التخف أضـــرت 
 . الدولة وتساند المؤسسة من جهة أخر لضمان استمرارتها

ـل اإلجـراءات لتعبئـة مـوارد ا ـام  ضـا الق نهـا ما يتولى البرنـامج أ ـة التـي تم لجماعـات المحل
ف ة من جهة واإل ة من جهة أخر من ضمان توازناتها المال    . اء بتعهداتها السنو

  
ة في أحسن اآلجال - ة النفقات العموم  :تأد

ات مجلــة  ــة ومقتضــ ــام القــانون األساســي الجديــد للميزان عمــل البرنــامج فــي إطــار تطبيــ أح
ة  ــة مــن خــالل شــ ة العموم ــة مــن المحاســ المحاســبين العمــوميين علــى تنفيــذ النفقــات العموم

لـــة إلـــيهم  مـــن قبـــل المشـــرع وترشـــيد مســـالك تأديتهـــا قصـــد  ـــة المو المهـــام الرقاب ـــام  خـــالل الق
ضــــمن عــــدم  مــــا  ص آجــــال خــــالص دائنــــي الّدولــــة  ــعي إلــــى تقلــــ م فــــي المخــــاطر والّســ ــتح الــ

ة   .اإلضرار بوضعيتهم المال
 

ات موثوقة وفي - م حسا ات  تقد مة المحاس   اآلجال مصادق عليها من قبل مح
ة للدولـة إ  امـل المراكـز المحاسـب ة تحـرص  ة المحاسـب المسـؤول ارا إلى اضـطالع البرنـامج  عت

ــة  عهــا إلعــداد الحســاب العــام لــإلدارة المال ة موثــوق بهــا يــتم تجم علــى تــوفير معلومــة محاســب
مها للمصـادقة مـن قبـل  مشـروع والجداول المرفقة له وتقد ات ومـن ثـم إرفاقهـا  مـة المحاسـ مح

ة الدولة   .قانون غل ميزان
ــة وفــ نظــام  ر النظــام المحاســبي للدول وانطلــ البرنــامج منــذ ســنوات فــي إنجــاز مشــروع تطــو

ــة الجديــد ات القــانون األساســي للميزان قــا لمقتضــ ة العامــة تطب وفــي هــذا اإلطــار، تــم . المحاســ
ـة  2021خالل سنة  ـل لسـنتين لألعمـال التحضـيرة القتنـاء نظـام معلومـاتي إمضاء اتفاق تمو
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ــة  KFWمحاســبي للدولــة مــع البنــك األلمــاني  ة العموم شــارك برنــامج المحاســ مــا  مــن جهــة، 
ــة مــع  ــاتي فــي إطــار االتفاق ر النظــام المعلومــاتي الميزان فــي مختلــف األعمــال الخاصــة بتطــو

ة للتعاون  الة األمر  . أخر من جهة  USAIDالو
  
ة وتحسين جودتها - اضات المال   تعصير اإلدارة ورقمنة الخدمات المقدمة من قبل الق

ثفـــة مـــع المـــواطنين عالقتـــه الم ع  يتميـــز البرنـــامج  ة ذات طـــا م عـــدة خـــدمات أساســـ عبـــر تقـــد
ـات إاقتصاد واجتماعي ولذا فان  ر الخـدمات وتحسـين آل ة البرنامج تقـوم علـى تطـو ستراتيج

ــة لــوزارة  العمــل وظروفــه مــن ــز اإلعالم التعــاون مــع مر ــة  خــالل تــأطير المنظومــات اإلعالم
ــة ـــع . المال ـــات ب عمل عـــض الخــدمات لتقربهـــا أكثـــر مــن المـــواطنين  مـــا تعمـــل علــى رقمنـــة 

ائي عبر االنترنات وخالص مخالفات الرادار اآللي وغيره ع الج   .الطا
 

عتمــد البرنــامج فــي تنفيــذ  شــرة للبرنـــامج دافــه علــى وتحقيــ أه إســتراتيجيتهو م المــوارد ال تــدع
ر الكفــاءات فــاءة متكونــة مــن    وتطــو شــرة ذات  مــوارد  عــون  6200حيــث يتميــز البرنــامج 

ة و وٕاطار م ة العموم ونة من تخصص في مجال المال ة م ـة  400ش لد ـة و اضة مال  فـيق
م الخدمـة فـي أحسـن الظـروف  سـعون لتقـد امل تراب الجمهورة  االختصاصات موزعة على 

ال المـــواطنين و   وأحســن اآلجـــال ذلـــك مـــن خــالل العمـــل علـــى تـــوفير فضــاءات مالئمـــة الســـتق
طها  انة حسـب معـايير خاصـة تضـ األداء مـن خـالل أشـغال البنـاء والتهيئـة والصـ والمطالبين 

  . المصالح المختصة
  

م خارطة البرنامج -2.1   تقد
ة إلى ة العموم   :يتفرع برنامج المحاس

ة على المستو الوطني 3 -  :برامج فرع
ة .1 ة العموم ة للمحاس ات ر المراكز العمل ادة ومساندة وتطو  ق
ة  .2 ة النفقات العموم ة لتأد ادة وتنفيذ المرحلة المحاسب  ق
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ات الدولة والتصرف في الحسا .3 ع حسا ز تجم البنك المر  ب العام للدولة 
 
التصرف المالي والمحاسبي للدولة والجماعات "برنامج فرعي على المستو الجهو    29-

ة ة والمؤسسات العموم   "المحل
 

البرنامج -1.2 س األداء الخاصة   :أهداف ومؤشرات ق
ر أهداف ومؤشرات البرنامج في إطار  2021تم خالل سنة   حوار التصرف العمل على تطو

عض األهداف والمؤشرات التي  بين مختلف مسؤولي البرنامج والذ تم على إثره تعديل 
تبرز أهم مجاالت تدخل البرنامج من جهة والمجهودات المبذولة من قبل المحاسبين 
ولة إليهم هذا عالوة على أهم  العموميين لتحسين النتائج المسجلة في إطار المهام المو

اتالمالحظات ال مة المحاس   .واردة بتقرر مح
ة العمومّة لسنة  ن حوصلة أهداف برنامج المحاس م  :ما يلي 2022وعلى هذا األساس، 

  
 المؤشرات األهداف

  
  

ة   تحسين تعبئة الموارد العموم
  

  الدولةموارد:  
ة تطور استخالص الموارد  -  .الفورةنس
ة تطور استخالص الديون المثقلة - ة وغير ( نس ائ ةج ائ  .)ج

 ة موارد  :الجماعات المحل
ــــة  - ــــة مقارنـــ ـــ ـــات المحل ـــة للجماعــــ ــــ اد ـــوارد االعت ــــ المــــ ة تحقيـــ ــــ نســـ

 .التقديرات
ة تطور استخالص موارد الجماعاتن - ة المثقلة س  .المحل

 
ة النفقات  ضمان إحترام آجال تأد

ة   العموم
 
ة النفقات -  . معدل آجال تأد
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مها  ة موثوقة وتقد مسك محاس

 في األجال

  
ــــى  - ــــه الــ ـــة لــ ــــداول المرفقـــ ـــام والجــ ـــاب العـــ م الحســـ ــــل تقــــــد ــةأجــ مــــ  مح

ات ه المحاس  .للمصادقة عل
 

 تحسين جودة الخدمات
ة  - اضات المال الق  معدل مدة االنتظار 
ات الدفع اإللكتروني - مطرف ة المجهزة  اضات المال  .عدد الق

  
البرنامج- 2 س األداء الخاصة   :أهداف ومؤشرات ق

ة :1.0.3الهدف     تحسين تعبئة الموارد العموم
ة  تسعى ة العمومّة واالستخالص لضمان توفير الموارد العموم اإلدارة العاّمة للمحاس

ة ات الجماعات المحل ة الدولة وميزان ميزان   .المبرمجة 
ة   وتعتبر عملّة استخالص الّديون العمومّة المهّمة األساسّة لإلدارة العاّمة للمحاس

ميزانّة  العمومّة سّة في تحقي المداخيل المبرمجة  واالستخالص نظرا لمساهمتها الرئ
ات الالزمة التي . الّسنة ل اآلل يز  التالي تسعى اإلدارة إلى ضمان توفير هذه الموارد بتر و

ّل ما يلزم من إجراءات تؤّد إلى استخالص المبلغ  قوم  تخول للمحاسب العمومي أن 
ة الموارد التي . تخالصالمضمن بإذن االس وتختلف مهّمة المحاسب العمومي حسب نوع

ايتها عنوان ديون مثقلة: ّلف بج صفة فورة أو استخالص  م    .استخالص األداءات والمعال
  :موارد الدولة

ة: 1.1.0.3المؤشر  ة تطور استخالص الموارد الفور  نس
ــة ة العموم ــة للدولــة مــن  تقــوم اإلدارة العامــة للمحاســ اســتخالص المــوارد الفور واالســتخالص 

ـــة  ائ ـــاألداء للتصـــارح الج ــالبين  ـــ إيـــداع  المطـ ـــة وذلـــك عـــن طر ائ ـــة وغيـــر ج ائ مـــوارد ج
عــد وتشــترك فــي هــذا الهــدف  ــة أو عــن طرــ التصــرح عــن  اضــات المال ك الق اب شــ اشــرة  م

ة في تحقي النجاعة في هذا ائ ة الج ـة  مع مصالح المراق ـار أن مصـالح المراق اعت المجال، 
ـــاإلجراءات  ـــائي وتقـــوم  ـــاألداء لـــواجبهم الج ــالبين  عـــة مـــد احتـــرام المطـ متا لفـــة  ـــة م ائ الج
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ــالغ األداءات  ة م ــة أو لتســو ائ ة اإلغفــال عــن إيــداع التصــارح الج الضــرورة  لحملهــم لتســو
ة الم ة  والمراق ات المراجعة األول ة إثر عمل   .عمقةالمستوج

ـة تفـوق أو تسـاو  ائ ة وغير الج ائ تعين أن تضمن هذه المهمة تطورا للمداخيل الفورة الج و
ة ة الدولة للفترة المعن ميزان   .تطّور المداخيل المبرمجة 

 
ة: 1.1.0.3انجازات وتقديرات المؤشر  ة تطور استخالص الموارد الفور   نس

 
س األداء وحدة   مؤشرات ق

  المؤشر
  إنجازات
2020   

  تقديرات
2021  

  تقديرات
2022  2023  2024  

ة تطـــــور اســـــتخالص :1.1.3المؤشـــــر  نســـــ
ة  *الموارد الفور

  

مليون 
  -  -  -  - 28486.9  دينار

ة  نس
ة  11% 11% 15% %15 %6.11-  مائو

القانون األساسي  أطر : مالحظة ب الوارد  ة للدولة وذلك حسب التبو ات المال م المعط تغيير في تقد
ب الدولي لصندوق النقد الدولي  ذلك حسب التبو ة و من قبل اإلدارة العامة للموارد  GFS)(للميزان

  .والتوازنات
 

ح التقديرات على    : سنوات مد الثالثتحليل وتوض
ة تطّور استخالص الموارد الفورة من موارد تسجيل  ،2020تم خالل سنة  تراجع في نس

ة وغير ائ ائ ج سنة %  6.11تقدر بـ ةج رجع ذلك إلى ما شهده االقتصاد 2019  مقارنة  و
ة خالل فترة الحجر الصحي اضات المال اء وغل الق . العالمي والوطني من جراء انتشار الو

ة    .2021ة سن % 15ومن المتوقع أن تبلغ هذه النس
عتزم خالل سنة  ة تطور تقدر بـ  2022و وذلك من خالل العمل على   %15على تحقي نس

م التي تستوجب مجهودات  عة تطور االستخالصات الفورة المحققة واستخالص المعال متا
ة والمخالفات  ام والقرارات العدل األح ة  اض المال ة الستخالصها من قبل السادة ق إضاف

ة لخزنة الدولةالمرورة ا ة للسنوات . لتي سوف تساهم بتوفير سيولة إضاف النس و  2023و
ة تطور تقدر بـ  2024   .%11عتزم تحقي نس
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ة تطور استخالص الديون المثقلة :2.1.0.3المؤشر  ائي( نس ائي وغير ج   )ج
ــة  ــل ميزان الت وتمو ــة اســتخالص الــديون المثقلــة إلــى تفــاد تــراكم التثقــ تفضــي نجاعــة عمل

ــائي علــى الوجــه الدولــة مــن  ــل مؤسســة للواجــب الج ــل مــواطن و ــة  ــة وٕالــى ضــمان تأد ناح
ــة أخــر  قــا لمــا اقتضــاه القــانون مــن ناح ــل  . األكمــل ط ــام  الق لــف  فالمحاســب العمــومي م

ات، وذلـك اإلجراءات القانون ة الوضـع ة لضمان االسـتخالص والتصـد لكـل تهـاون فـي تسـو
ــاألداء علــى  ــائي وحــث المطــالبين  ــة والحــد مــن ظــاهرة التهــرب الج ائ مــن منطلــ العدالــة الج

ة. األداء التلقائي ائ ة وديون غير ج ائ  .وتنقسم الديون المثقلة إلى ديون ج
 

 :2.1.0.3انجازات وتقديرات المؤشر
س األداءمؤشرات    إنجازات  وحدة المؤشر  ق

2020   
  تقديرات
2021  

  تقديرات
2022  2023  2024  

ة تطور استخالص :3.1.3المؤشر  نس
ة(الديون المثقلة  ائ ة وغير ج ائ  )ج

  

 مليون 
 - -  -  - 1218  دينار 

ة ة مائو  15% 15%  15% %15 %23-  نس
 

ح التقديرات على    : سنوات مد الثالثتحليل وتوض
ة تطّور  ،2020خالل سنة تم  ة استخالص الديون المثقلة تسجيل تراجع في نس ائ الج

ة وغير  ائ سنة  %23تقدر بـ الج د مقابل .م1218حيث تم استخالص  2019مقارنة 
صفة  إذا ما.  (2019د سنة .م1820.45 الغ الهامة المستخلصة  ار للم عين االعت أخذنا 

ة خالل سنة  داءات المؤسسات الكبر التي آمستو قطب استخالص على  2019استثنائ
ح . د.م 503بلغت  الغ الهامة تص ار الم ة تطور استخالص الديون المثقلة دون اعت نس

ة  صفة استثنائ   .)%3المستخلصة 
 

ة تطور تبلغ  2022ومن المتوقع خالل سنة  سنة  %15تحقي نس ، 2021مقارنة 
ة التي تم اتخاذها في إطار  ات المتضررة جراء مساندة نظرا لإلجراءات االستثنائ الشر

اء العالمي  القطاع االقتصاد منذ سنة  COVID-19 انتشار الو  2020الذ أضر 
  :وتتمثل في 
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  مواصــلة تطبيــ اإلجــراءات المتخــذة فــي إطــار معاضــدة المؤسســات ومرافقتهــا نظــرا

ورونا على االقتصاد الوطني ة  ة العالم ائ ات األزمة الو  :لتداع
عة احترام الروزنامات المبرمة في إطار    :مواصلة أعمال متا
ائي  -1 ات الفصل العفو الج قا لمقتض  12المـؤرخ فـي  30من المرسوم عدد  7تطب

ح الفصـــل  2020جـــوان  مقتضـــاه تـــم تنقـــ ــنة  73الـــذ  ـــة لسـ  2019مـــن قـــانون المال
ــى ( ــد إل تخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لحــث إ و   ،)ســنوات 5ســنوات عوضــا عــن  7التمدي

  .المنخرطين لاللتزام بها
ــومي عــدد  -2 ــام األمــر الح المتعلــ  2020مــا  08المــؤرخ فــي  308تطبيــ أح

س تعرــف  ــام المرســوم عــدد  المؤسســات المتضــررةضــ مقــاي أح وشــرو انتفاعهــا 
ــة  ؛2020أفرــل  16 المــؤرخ فــي 2020لســنة  6 ــة ومال ائ ســن إجــراءات ج المتعلــ 

وفيــد  ات انتشــار فيــروس  قــا لــذلك صــدر قــرار  .19-للتخفيــف مــن حــدة تــداع وتطب
ـــتارخ  ــة ب ــالغ  2020جــوان  12الســيد وزــر المال الــديون والتــي  ةجدولــ لتحديــد م

ن أن تمتد إلى   .سنوات 7م
ـــتارخ  ــة ودعــم االســتثمار ب ــر االقتصــاد والمال  4مــا تــم إصــدار قــرار ثــاني للســيد وز

ات المتضــررة دون   2021مـا  ة للشـر النسـ تـم مـن خاللـه تســهيل شـرو االنخـرا 
ــن خالصــها فــي  م قة التــي  ـــ أدفــع التســ ســمبر  31جــل حــدد ب ــة  2021د ان مــع إم

  .سنوات 7التمديد على 
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  ـــة وغيـــر ائ عـــة وتنشـــ االســـتخالص للـــديون المثقلـــة الج ـــة لمتا األنشـــطة الدور

ة ائ  :الج
ـة  - ائ عنـوان االستخالصـات مـن الـّديون المثقلـة الج م النتائج المحققة  م ورشات تقي تنظ

ـــة  ـــادة التخـــاذ التـــدابير الضـــرورة لتحســـين عمل ـــة والمضـــمنة بلوحـــات الق ائ وغيـــر الج
 . االستخالص

عة - ة للتنش والمتا  .تكثيف الزارات الميدان
ــتخال - ـــــا االســـ ــة لخال ـــ ن ـــــات ودورات تكو م ملتق ـــ ــين تنظــ ـــة والمفوضـــ ص وعـــــدول الخزنــ

ة استخالص الديون العموم لفين   .الم
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
ص  - اضــات الديوانــة وتكليــف وتخصــ م الــدعم والمســاندة فــي مهمــة االســتخالص لق تقــد

ة عدول ع الديون الديوان أعمال تت ام   .الخزنة للق
عـة والتنسـي مـع مصـالح وزارة أمـالك  - ة استخالص ديون أمالك الدولة والمتا دفع عمل

 .الدولة والشؤون العقارة
ــ  - مــا يتعل ــات مــع وزارة العــدل ف ــادل المعط ــول لت مواصــلة العمــل علــى إرســاء بروتو

ة و  ــام والقــرارات القضــائ ــة لتحســين اســتخالص بتســجيل األح ــات المال ــا والعقو الخطا
ة ات المال ا والعقو ذلك الخطا ام والقرارات و ة على األح م التسجيل المستوج  .معال

المنظومـة  - منظومـة التصـرف فـي و "   Scoring des RAR"انطـالق العمـل الفعلـي 
 .نزاعات االستخالص

ـــة  - ك منظومـــة االنطـــالق فـــي إعـــداد التصـــور حـــول الحلـــول الفن ومنظومـــة " رفيـــ"لتشـــب
ة االعتراض اإلدار " سندة" ة عمل  .بهدف تأل
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ة   :موارد الجماعات المحل
التقديرات: 3.1.0.3المؤشر    ة مقارنة  ة للجماعات المحل اد ة تحقي الموارد االعت   نس

ولة إلى اإلدارة  ة من المهام المو ة عتبر استخالص موارد الجماعات المحل العامة للمحاس
ة  ين الجماعات المحل اإلضافة إلى استخالص موارد الدولة، فهي تساهم في تم ة  العموم
ة من  نها من ضمان توازناتها المال م اتها مما س ميزان من استخالص جملة الموارد المقدرة 

ة من جهة أخر  فاء بتعهداتها السنو  .جهة واإل
  

  :3.1.0.3المؤشرإنجازات وتقديرات 
س األداء وحدة   مؤشرات ق

  المؤشر
  إنجازات
2020  
  

  تقديرات
2021  

  
  تقديرات

2022  2023  2024  

ة تحقي : 4.1.3المؤشر  نس
ة للجماعات  اد الموارد  االعت

التقديرات ة مقارنة    المحل

  -  -  -  - 1134  مليون دينار
ة  نس
ة   %100 %100  %100 %100 %91  )3(مائو

  
ح التقديرات على    :سنوات مد الثالثتحليل وتوض

ة  2022عتزم خالل سنة  ة تحقي نس ات  % 100والسنوات الموال من تقديرات ميزان
ة ن من تحسين المردود العمل على جملة من اإلجراءات التي تم ة وذلك    :الجماعات المحل

ة في إطار  - ات الجماعات المحل عة الوضع المالي لميزان  .19-الكوفيدمتا
عة سـير  - ـات اسـتخالص إمتا ـة عبـر تنشـ عمل ستخالصـات مـوارد الجماعـات المحل

ات التنسي مع مصالح البلد ة  اد  .الموارد االعت
ـــدة  - ــام الجدي ـ ــة لألح ـ ح الجوانـــب التقن ــة بتوضـــ زـ ــار الالمر يـــز مسـ المســـاهمة فـــي تر

ـــاب ال ـــة فـــي ال ة العموم مشـــروع قـــانون مجلـــة المحاســـ الجماعـــات المضـــمنة  متعلـــ 
ــالتغيير  مــا يتعلـــ  ــة وخاصــة ف المحاســـبي ات المنتظــرة حـــول التصــرف المــالي و المحل

ة  .للجماعات المحل
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ة المثقلة: 4.1.0.3المؤشر  ة تطور استخالص موارد الجماعات المحل  نس

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

ة ة إلى موارد فورة وموارد مثقلة تتمثل في المعلوم  .السنو وتنقسم موارد الجماعات المحل
ة،  ة والمعلوم على العقارات غير المبن   ...على العقارات المبن

ن هذا المؤشر من إبراز م عة استخالص  و ض البلد في متا ولة إلى القا المهام المو
ة المثقلة عبر جملة من  م البلد عة المدينين لخالص المعال متا الديون المثقلة بدفاتره و

ة   .األعمال الجبرة المتاحة لضمان استخالص ديون الجماعات المحل
  

 :4.1.0.3إنجازات وتقديرات المؤشر

س األداء وحدة   مؤشرات ق
  المؤشر

  
  إنجازات
2020  
  

  تقديرات
2021  

  تقديرات

2022  2023  2024  
ة تطــــــــــور :4.1.3المؤشــــــــــر نســــــــــ

ــة  اســتخالص مــوارد الجماعــات المحل
  المثقلة

  

  -  - - 169.95 154.5  مليون دينار
ة  نس
ة   %10  %10 %10 %10 %)-33(  )3(مائو

ة : (3)   التقديرات األول  . تم احتساب مؤشرات االنجازات مقارنة 
ح التقديرات على    : سنوات مد الثالثتحليل وتوض

ة .م154.5، استخالص مبلغ  2020تم خالل سنة  م المثقلة للجماعات المحل د  من المعال
  .  د.م 233.1حيث تم استخالص  2019والذ تراجع مقارنة بنتائج سنة 

م المثقلة تقدر  2022سنة عتزم خالل  ة تطور استخالص المعال العمل على تحقي نس
العمل على جملة من اإلجراءات المتمثلة في %10بــ   :وذلك 



71 
 

عــة الدورــة لنتــائج اســتخال - ــالمعلوم علــى العقــارات ص المتا أصــنافها  م المثقلــة  المعــال
ة ة والمعلوم على العقارات غير المبن عة الدورة للنتـائج المحققـة  وذلك المبن عبر المتا

ات التنسي مع مصالح البلد م المثقلة   .على مستو المعال
ــة فــي  - ــاض الجماعــات المحل الت وتطــور نســ استخالصــها ومســاندة ق عــة التثقــ متا

 .ذلك
م اســتعمال المنظومــة  - التنســي مــع  GRBمواصــلة العمــل علــى تعمــ ات  ــع البلــد بجم

ات  .مصالح البلد
ة حـول اسـتخالص الـديون المثقلـة ت - ة لفائدة محاسبي الجماعات المحل ن ام تكو م أ نظ

ة وٕاجراءات االستخالص ة للجماعات المحل  .والتنسي في ذلك مع الجماعات المعن
  
ة: 2.0.3الهدف  ة النفقات العموم   ضمان احترام آجال تأد

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

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

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

ل المشّرع ة شاملة للحّد من مخاطر اإلضرار  النفقة، أو إلى المحاسب العمومي مهّمة رقاب
ها اخالالت تمس من صحتهامصالح الخزنة في صو  ة نفقات تشو  .رة تأد
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ة : 1.2.0.3المؤشر  ة النفقات العموم   معدل آجال تأد

مّن هذا المؤّشر من احتساب معّدل اآلجال بين التأشير على أوامر الصرف وتارخ تأديتها 
ة ثم . إلى مستحقيها التأشير مع العلم أن المحاسب العمومي مطالب بإنجاز األعمال الرقاب

الصرف في صورة ثبوت صّحة النفقة أو رفضه في صورة معاينة إخالل أو  على األمر 
ة المؤرخ  قرار وزر المال ة والمحدد  نقص قبل انتهاء األجل األقصى المخصص لفترة المراق

ر  13في  ـ 5بـ  1986أكتو ام لنفقات التأجير و اقي النفقات 15أ ة ل النس غي . يوما  ن و
ة النفقة في أسرع اآلجال وعدم تجاوز األجل على ال حرص على تأد محاسب العمومي أن 

  .األقصى
 

  :1.2.0.3انجازات وتقديرات المؤشر
 

  
س األداء   وحدة المؤشر  مؤشرات ق

  إنجازات
2020  

)2(  
  تقديرات
2021  

  تقديرات
2022  2023  2024  

ة لد  ة النفقات العموم معدل آجال تأد
  5  5 5 5 5 )1(يوم   العموميينالمحاسبين 

ة النفقة إلى مستحقيها) :1(   .اآلجال الفاصلة بين تارخ التأشير من قبل المحاسب العمومي تارخ تأد
  

ح التقديرات على    : سنوات مد الثالثتحليل وتوض
ة السنوات الفارطة معدل  ام 5بلغ معدل آجال التأشير على النفقات العموم ونظرا لما   .أ

فاء بتعهدات الدولة تجاه المتعاملين معها سيتم العمل على  ة لإل تمثله هذه اآلجال من أهم
  :وذلك من خالل خاصة 2022المحافظة على هذا المؤشر خالل سنة 

ل  - ر التحو ن منو  اإللكترونيمواصلة برنامج الرقمنة وتطو  :التي تم
o  الت عة عملّات الّرفض للّتحو  RAP-RV"البردّة تحسين وسائل متا
o الت ص أجال الّتحو  .تقل
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ة  - ة النفقات العموم لفة بتأد ة لمزد تأطير األعوان واإلطارات الم ن فتح دورات تكو
ة  .في مجال الشراءات العموم

ل  - ة تتضّمن  ة إلكترون ل عبر ش التحو وضع برمجة تتعل بإرسال وثائ أذون 
التنسي مع ل  التحو ات الخاصة  ة و مص المعط ز اإلعالم مصالح البنك الح مر

ز   .المر
ات للتوثي اإللكتروني لوثائ تأهيل آمر الصرف -  .إنشاء قاعدة معط
ات والسفارات  - ز المحاسبي للقنصل الر اآللي عن طر البرد اإللكتروني مع المر

رات ة على مذ رات الرفض واإلجا ص في آجال إرسال مذ  الخارج وذلك بهدف التقل
 .الرفض من قبل المحاسبين

ة موثوق بها ومقدمة في اآلجال: 3.0.3الهدف      مسك محاس
ة موثوق  ة واالستخالص في توفير معلومة محاسب ة العموم يتمثل دور اإلدارة العامة للمحاس

مة، ة والحو اد الشفاف م م ندرج ذلك في إطار تجس حيث أنه يتم  بها وفي أحسن اآلجال و
ة الجار بها  ة والترتيب ة وف اإلجراءات القانون إعداد حسابّات مختلف المراكز المحاسب
العمل مع ضمان خلّوها من األخطاء واإلغفاالت التي من شأنها أن تخّل بجودة المعلومة 

ة  . المحاسب
مها للمصادقة من وفي هذا اإلطار يتم إعداد الحساب العام للدولة والجداول المرفقة له وت قد

ة وٕارساله إلى مجلس  مشروع قانون غل الميزان ات ومن ثم إرفاقها  مة المحاس قبل مح
ه   .نواب الشعب للمصادقة عل

 
ات: 1.3.0.3المؤشر مة المحاس م الحساب العام والجداول المرفقة له إلى مح  أجل تقد

ه  .للمصادقة عل
ام الفصل  أح م الحساب العام  209عمال  قع إعداد وتقد ة العمومّة،  من مجّلة المحاس

ات في أجل أقصاه  مة المحاس ة قصد عرضه على مح سمبر من السنة  31إلدارة المال د
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عنوانها إعداد هذا الحساب ة للسنة التي تم  م مشروع غل الميزانّة في نفس . الموال تم تقد و
  . اآلجال

ن من و  ة، رغم المجهودات المبذولة، لم تتم ة العموم تجدر اإلشارة أن اإلدارة العامة للمحاس
سبب عديد اإلجراءات التي تجدر مراجعتها  ة  صفة آل مثال (احترام هذا األجل القانوني 

اشرة    .   )القروض الم
 

 :1.3.0.3انجازات وتقديرات المؤشر
  
  

س األداء   مؤشرات ق
وحدة 
  المؤشر

  إنجازات
2020  

  تقديرات
2021  

  
 تقديرات
  

2022  2023  2024  
م الحساب العام لإلدارة :المؤشر أجل تقد

مة  ة والجداول المرفقة له إلى مح المال
ات ه المحاس   للمصادقة عل

  شهرا 15 عدد األشهر
 شهرا 12 شهرا 12  شهرا 12  شهرا 12 )1(

ة  )1( خ  2018والجداول المرفقة لسنة التصرف تم إرسال الحساب العام لإلدارة المال  13بتار
 .2019عوضا عن موفى  2020مارس 

  
ح التقديرات على    : سنوات مد الثالثتحليل وتوض

ه  ات للمصادقة عل مة المحاس مه إلى مح ا إعداد الحساب العام للدولة للسنة وتقد يتم سنو
ة للسنة  وحدد . وٕارساله إلى مجلس نواب الشعبقصد الشروع في إعداد قانون غل الميزان

ة سنة التصرف المحاسبي 12األجل القانوني بـ  وتسعى اإلدارة العامة . شهرا منذ نها
ص اآلجال لبلوغ الهدف المحدد ة إلى تقل ة العموم   :وسيتم في ذلك العمل على. للمحاس

اتهم في اآلجال -  .التنسي مع مختلف المحاسبين العموميين إلرسال حسا
اتا - ة في مجال مسك الحساب ن ام بدورات تكو  .لق
يز منظومة  - ا" رفي"تر ات آل اض الديوانة لمسك الحساب  .لد ق
ة العامة للدولة في إطار  - يز النظام المعلوماتي للمحاس ة لتر مواصلة األعمال التمهيد

ة مع    .2022خالل سنة  KFWاتفاق
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  تحسين جودة الخدمات: 4.0.3الهدف 
أداء اإلدارة إلى مستو  يتمثل هذا الهدف في تحسين جودة الخدمات المسداة واالرتقاء 

اضات   ك الق اب ص وقت انتظارهم أمام ش ال المواطنين وتقل أفضل من خالل تحسين استق
ن األعوان وتوفير ل تحسين جودة الخدمات المقدمة و من خال انتها وتكو تهيئة المقرات وص

اضات وسائل الدفع االلكتروني لت مختلف الق األداء  ة للمطالبين  ات المال العمل ام  سهيل الق
عض الخدمات المسداة ة ورقمنة    .المال

  
ة: 1.4.0.3المؤشر  اضات المال الق  معدل مدة االنتظار 

ة فهي مسؤولة عن تحسين العالقة مع  اضات المال ة للق النس اشر مهّما  ال الم عتبر االستق
ةالمؤسسات  الجودة المطلو برز ذلك من خالل تواجد . والمواطنين وٕاسداء الخدمة  و

ة ة واالقتصاد ن افة التجمعات الس امل تراب الجمهورة وتوزعها على  ة  اضات المال . ق
س نجاعة الخدمات هو مؤشر سرعة تأديتها على  ن أن تق م ومن أهّم المؤشرات التي 

اضات من خالل ت ك الق اب م الخدمة الجيدة مستو ش ص وقت انتظار المواطنين وتقد قل
  .والسرعة

م برنامج تهيئة  ة واالستخالص تجس ة العموم وفي هذا اإلطار تواصل اإلدارة العامة للمحاس
ال الحسن ل ة لتستجيب لمقومات االستق اضات المال لمواطنين وتوفير ظروف عمل مقرات الق

اضات حسنة،  منظومات حيث تّم تجهيز أهّم الق فة مع المواطنين  ث التي لها عالقة 
س آجال  ة وق م طوابير االنتظار من ناح ة لتنظ ق ة تتصرف في قصاصات األس إعالم

رها في الغرض قة تم تطو ة أخر بتطب ك الخدمات من ناح اب مختلف ش  .االنتظار 
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 :1.4.0.3انجازات وتقديرات المؤشر

 
س األداء   مؤشرات ق

وحدة 
  المؤشر

  إنجازات
2020  

  تقديرات
2021  

  تقديرات
2022  2023  2024 

معدل مدة االنتظار : المؤشر 
ة اضات المال قة  الق  5 5 5 5 5 دق

  
ح التقديرات على    : سنوات مد الثالثتحليل وتوض

المحافظــة علــى معــدل مــدة  ــة  اضــات المال الق يتواصــل العمــل علــى تحســين جــودة الخــدمات 
م  5إلـــى  االنتظـــار ع مجالـــه بتعمـــ ر طرقـــة االحتســـاب مـــن خـــالل توســـ دقـــائ فقـــ مـــع تطـــو

فـاءات مـن  رهـا  ة والتي تـم تطو اضات المال الق قة الخاصة الحتساب معدل االنتظار  التطب
ــة واالســتخالص والتــي ستســاهم فــي تحســين هــذا الهــدف مــن  ة العموم اإلدارة العامــة للمحاســ

قة له ة الدق ة .خالل المراق   :وسيتم في هذا اإلطار العمل على األنشطة التال
ــة مـــــن  - ــــى مجموعـــ ال علـ ــتق ة لالســـ ـــ ـــة الخصوصــ ــ ـــ المرجع ـــى تطبيــ ــ ـــل عل ــــلة العمــ مواصـ

ة اضات المال  .الق
ال الحســـن  - ــتق ــتجيب لمقومـــات االسـ ــة لتسـ ـ اضـــات المال مواصـــلة أعمـــال تهيئـــة مقـــرات الق

 للمواطنين وتوفير ظروف عمل حسنة، 
ا - قـة مواصلة تجهيز الق م التطب ـة ومواصـلة تعمـ موزعـات قصاصـات األولو ة  ضات المال

ة اضات المال اقي الق  .الخاصة الحتساب المؤشر على 
ة، - انة التجهيزات والمعدات اإلعالم  تجديد وص
ة جديدة قصد تقرب الخدمات من المواطنين -   .إحداث مراكز محاسب

  
ة المجهزة : 2.1.0.4المؤشر  اضات المال ات الدفع اإللكترونيعدد الق   مطرف

ـــة منـــذ ســـنة  ة العموم ةفـــي   2019انخرطـــت اإلدارة العامـــة للمحاســـ ر طـــرق  إســـتراتيج تطـــو
ـــة والـــذ يهـــدف إلـــى تحســـين الخـــدمات المقدمـــة وتســـهيل  اضـــات المال الق الـــدفع االلكترونـــي 
وســيلة جديـــدة للــدفع حيـــث  ـــة  طاقــات البن اعتمــاد ال ــاألداء، وذلـــك  التعامــل مــع المطـــالبين 
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اضــة  ــة لخــالص الخــدمات التــي تقــّدمها الق طاقــاتهم البن ــاألداء اســتعمال  ــن للمطــالبين  م
ــة ة . المال مختلــف المراكــز المحاســب ص تــداول األمــوال نقــدا  ــذلك إلــى تقلــ ممــا مــا يهــدف 

ص العدو من الكوفيد   .19-ساهم في تقل
 :2.4.0.3انجازات وتقديرات المؤشر

س األداء وحدة   مؤشرات ق
  المؤشر

  إنجازات
2020  

)2(  
  تقديرات
2021  

  تقديرات
  

2022  2023  2024  
ة المجهزة عدد : المؤشر اضات المال الق

ات الدفع اإللكتروني   131+ العدد  مطرف
)235( 

+104 
(339)  

+23 
(362)  -  -  

  
ح التقديرات على    : سنوات مد الثالثتحليل وتوض

ات الدفع  ،2008انخر البرنامج منذ سنة  مطرف ة  اضات المال في مشروع تجهيز الق
ة  47اإللكتروني حيث تم تجهيز  اضة مال ات ق غير أن التجرة واجهت عديد الصعو

ا على فعاليتها ة التي أثرت سل   .التقن
ات وقد تم ال ة على تجاوز هذه اإلش بإعادة النظر في المشروع  وذلك العمل في مرحلة ثان

قا  ة المعترضة سا ع العوائ التقن ص من  والذلتجاوز جم يندرج في إطار التمشي للتقل
ة  ة)  Decashing(المعامالت النقد ع على استعمال وسائل الدفع االلكترون  .والتشج

قة  2018وقد انطلقت دراسة المشروع سنة  إلعادة النظر ولتجاوز نقائص التجرة السا
ز  ة والبنك المر ة التونس ة النقد ة والشر ة لوزارة المال ز اإلعالم وتّم في . التشارك مع مر

ة مع البنك الوطني الفالحي سنة  اضة  104و تجهيز  2019هذا اإلطار إمضاء اتفاق ق
ة وٕاعداد نهم في الغرض أدلة اإلجراءات الالزمة لألعوان واإلطارات  مال  .الذين تم تكو

ساهم هذا المشروع في ة األعوان من انتقال العدو  و ص تداول األموال نقدا وحما تقل
ة 19-الكوفيد اضات المال الق ومن المنتظر أن يتم خالل سنة . وتحسين جودة الخدمات 
اضات ال2022 ع الق امل تراب الجمهورة لتبلغ ، تجهيز جم ة الموزعة على   362مال

ة ة من خالل تحقي األنشطة التال اضة مال   :ق
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ـة وديوانـة  - لد ـة و اضـات مال ة مـن ق ة المراكـز المحاسـب ق مواصلة العمل على تجهيز 
سـاهم فـي  ـات الـدفع االلكترونـي والـذ س مطرف ومراكز استخالص مـواد االختصـاص 

ص السيولة الم ةتقل مختلف المراكز المحاسب  .تداولة نقدا 
ــة  - اضــات البلد ــات الــدفع لــد الق يــز مطرف ــة لتر االنطــالق فــي إعــداد المســارات التقن

ك منظومتي  ة تشب ان ـة " رفيـ"وذلك بدراسة إم و منظومـة التصـرف فـي مـوارد الميزان
ات   ".GRB"للبلد

ــة اســتعمال  - ان ــع وســائل الــدفع االلكترونــي عبــر إم ــة"تنو لخــالص " المحفظــة االلكترون
ـــد  عــ م عـــــن  ــال ـــض المعـــ ــة والمخالفـــــات المنجـــــرة عـــــن (عــ ـــ ـــة والعاد المخالفـــــات المرورــ

الملك العمومي  ).اإلضرار 
ـــات  - ــول اســـتعمال مطرف ــة واألعـــوان  حـ ـ ـــاض المال ن وتـــأطير ق ــو ــطة تكـ مواصـــلة أنشـ

 .الدفع
ـــد - ـــات ال ــول اســـتعمال مطرف ــواطنين حـ ة للمـ ســـ ـــات تحس عمل ـــام  عـــدم الق ير  ـــذ فع والت

ة  الغ إضاف ة م ة لسنة (خالص أ   ).2021قانون المال
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أهداف ومؤشرات األداء 2.2 م األنشطة وعالقتها    :تقد
  

ة: 6جدول عدد ة العموم   األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج المحاس
  

  األنشطة  2022تقديرات المؤشرات لسنة   األهداف
تقديرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2022  
ة، (دعائم األنشطة  صفة مقتض تحديدها 

ل أو إدارة ل ه ست مهام    )ل

تحسين تعبئة 
الموارد 

ة   العموم

ة تطور  نس
استخالص 

ة   الموارد الفور
%15  

عة - تعبئة الموارد دراسة ومتا
ة وتطبي اإلجراءات ا لعموم

ات  ة و إعداد الحسا المحاسب
ة   .العموم

  
  
  
  
 
عة - م ومتا تنش و تنظ

ة تعبئة الموارد امهام  لعموم
ات على  ة الحسا ومراق

  المستو الجهو 

  
  
  
  
  
  
  
  

301619    
  
  
  
  
  
  

  
  
  

17720  

عة تطور االستخالصات - العمل على متا
م  ة  والعمل على استخالص المعال الفور

ة  التي تستوجب مجهودات إضاف
اض  الستخالصها من قبل السادة ق

ام والقرار  األح ة  ة االمال ت العدل
ة التي سوف تساهم والمخ الفات المرور

نة الدولة ة لخز   .بتوفير سيولة إضاف

ة تطور  نس
استخالص 
  الديون المثقلة

%15  

مواصلة تطبي اإلجراءات المتخذة في  -
إطار معاضدة المؤسسات ومرافقتها 

ة  ة العالم ائ ات األزمة الو نظرا لتداع
 :ورونا على االقتصاد الوطني

عة احترام  مواصلة أعمال متا
  :الروزنامات المبرمة في إطار

ات  -1 قا لمقتض ائي تطب العفو الج
 30من المرسوم عدد  7الفصل 

الذ  2020جوان  12المؤرخ في 
ح الفصل  من  73مقتضاه تم تنق

ة لسنة  التمديد ( 2019قانون المال
 5سنوات عوضا عن  7إلى 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة  ،)سنوات
  .لحث المنخرطين لاللتزام بها

ومي -2 ام األمر الح تطبي أح
ما  08المؤرخ في  308عدد 

س المتع 2020 ض مقاي ل 
ف المؤسسات المتضررة وشرو  تعر

ام المرسوم عدد  أح  6انتفاعها 
ل  16المؤرخ في  2020لسنة  أفر

سن إجراءات 2020 ؛المتعل 
ة للتخفيف من حدة  ة ومال ائ ج
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وفيد  ات انتشار فيروس  -تداع
قا لذلك صدر قرار السيد .19 وتطب

خ  ة بـتار ر المال جوان  12وز
الغ جدوالت الديون لتحدي 2020 د م

ن أن تمتد إلى  م   .سنوات 7والتي 
ما تم إصدار قرار ثاني للسيد  

ة ودعم  ر االقتصاد والمال وز
خ    2021ما  4االستثمار بـتار

تم من خالله تسهيل شرو االنخرا 
ات المتضررة دون دفع  ة للشر النس
ن خالصها في اجل  م قة التي  التس

سمبر  31حدد بـ  مع  2021د
ة التمديد على  ان   . سنوات 7إم

 
  عة وتنش ة لمتا األنشطة الدور

 :االستخالص
ـــائج  - م النت م ورشـــات تقيـــ تنظـــ

عنوان االستخالصـات  المحققة 
ـــة  الـــّديون المثقلـــةمـــن  ائ الج

ــــــة ائ ــــــر الج والمضــــــمنة  وغي
ادة ال  تخاذ التـدابير بلوحات الق

ة ل ـــــة  تحســـــينالضـــــرور عمل
 . االستخالص

ــــــة تكثيــــــف  - ــــــارات الميدان الز
عة  .للتنش والمتا

ــــــــــــات ودورات  - م ملتق تنظــــــــــــ
ــــا االســــتخالص  ــــة لخال ن تكو
نــــة والمفوضــــين  وعــــدول الخز
اســـتخالص الـــديون  لفـــين  الم

ة  .العموم
ـــــــــة اســـــــــتخالص  - دفـــــــــع عمل

ــــــة  ــــــات المال ـــــا والعقو الخطا
ات  والعمــل علــى تــذليل الّصــعو
التــــــي قــــــد تعتــــــرض عــــــدول 

ة الت نة أثناء عمل غالخز  .بل
م الــــدعم والمســــاندة فــــي  - تقــــد

اضـــات  مهمـــة االســـتخالص لق
ص  الديوانــــة وتكليــــف وتخصــــ

ــال  أعم ــام  ــة للق ن عــدول الخز
ة ع الديون الديوان  .تت

ــة اســتخالص ديــون  - دفــع عمل
عـــــــــة  أمـــــــــالك الدولـــــــــة والمتا
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والتنســــي مــــع مصـــــالح وزارة 
ــــــــالك الدولــــــــة والشــــــــؤون  أم

ة  .العقار
إرســــاء مواصــــلة العمــــل علــــى  -

ــــات  ــــادل المعط ــــول لت بروتو
مــــا يتعلــــ  مــــع وزارة العــــدل ف
ــــــام والقــــــرارات  بتســــــجيل األح

ة  ــات و القضــائ ــا والعقو الخطا
ــــة تحســــين اســــتخالص ل المال

ة  م التســــجيل المســــتوج معــــال
ــذلك  ــام والقــرارات و علــى األح

ات ا والعقو ة الخطا  .المال
ــــــــــي  - انطــــــــــالق العمــــــــــل الفعل

 Scoring des"المنظومـة 
RAR   " منظومة التصرف و

 .في نزاعات االستخالص
االنطـــالق فـــي إعـــداد التصـــور  -

ك  ـــة لتشـــب ـــول الفن حـــول الحل
ومنظومــــــة " رفيــــــ"منظومــــــة 

ــــة " ســــندة" ــــة عمل بهــــدف تأل
  .االعتراض اإلدار 

تحسين تعبئة 
الموارد 

ة   العموم

ة تحقي  نس
الموارد  
ة  اد االعت
للجماعات 

ة مقارنة  المحل
  التقديرات

100%   
  

ات  -   عة الوضع المالي لميزان متا
ة في إطار  الجماعات المحل

 .19-الكوفيد
عة سير استخالصات موارد  - متا

ة عبر تنش  الجماعات المحل
ات استخالص الموارد  عمل

التنسي مع مصالح  ة  اد االعت
ات  .البلد

يز مسار  - المساهمة في تر
ة  ح الجوانب التقن ة بتوض ز الالمر
مشروع  ام الجديدة المضمنة  لألح

ة في  ة العموم قانون مجلة المحاس
الجما اب المتعل  ة ال عات المحل

التغييرات  ما يتعل  وخاصة ف
المنتظرة حول التصرف المالي و 

ة   . المحاسبي للجماعات المحل
ة لفائدة أمناء  - ن ام تكو م أ تنظ

ين ومحاسبي  المال الجهو
ف  ة للتعر الجماعات المحل

ة  مضمون مجلة الجماعات المحل
أدوارهم الجديدة ما يتعل    .خاصة ف
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ة تطور  نس
استخالص 

موارد الجماعات 
ة المثقلة   المحل

10%  

ة لنتائج   -   عة الدور استخالص المتا
المعلوم  أصنافها  م المثقلة  المعال
ة والمعلوم على  على العقارات المبن

ة عبر .... العقارات غير المبن
ة للنتائج المحققة  عة الدور المتا

م المثقلة  على مستو المعال
ات  .التنسي مع مصالح البلد

الت وتطور نس  - عة التثق متا
اض  استخالصها ومساندة ق

ة في ذلكالجماعات الم  .حل
م استعمال  - مواصلة العمل على تعم

ات  GRBالمنظومة  ع البلد بجم
ات  .التنسي مع مصالح البلد

ة لفائدة محاسبي  - ن ام تكو م أ تنظ
ة حول استخالص  الجماعات المحل

الديون المثقلة وٕاجراءات 
والتنسي في ذلك مع  االستخالص

ة للجماعات  الجماعات المعن
ة   .المحل

إحترام ضمان 
ة  آجال تأد

النفقات 
ة   العموم

معدل آجال 
ة النفقات  تأد
ة لد  العموم
المحاسبين 
  العموميين

ام5   ا
ة للنفقات  ة المحاسب الرقا

ة والتأشير عليها  العموم
 واإلذن بدفعها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
326  

ات  م ر عمل واصلة أعمال تطو
ن  ل االلكتروني التي تم الّتحو

 :من
o حسين وسائل ت

عة عملّات  متا
الّرفض 

الت  للّتحو
دّة  البر

"RAP-RV 
o  ص أجال تقل

الت  .الّتحو
د تأطير  - ة لمز ن فتح دورات تكو

لفة  األعوان واإلطارات الم
ة في  ة النفقات العموم بتأد

ة  .مجال الشراءات العموم
ز  - التنسي مع مصالح مر

ة و مصالح البنك  اإلعالم
ز قصد وضع برمجة  المر
تتعل بإرسال وثائ أذون 

ة  ة إلكترون ل عبر ش التحو
ات الخاصة  ل المعط تتضّمن 

ل  .التحو
ات للتوثي  - إنشاء قاعدة معط
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اإللكتروني لوثائ تأهيل آمر 
 .الصرف

د  - الر اآللي عن طر البر
ز  اإللكتروني مع المر

ات والسفارات  المحاسبي للقنصل
ص  الخارج وذلك بهدف التقل

رات الرفض  في آجال إرسال مذ
رات الرفض  ة على مذ واإلجا

  .من قبل المحاسبين

 
 

ة  مسك محاس
موثوق بها 
ومقدمة في 

 األجال
  

م  أجل تقد
الحساب العام 
ة  لإلدارة المال

والجداول 
المرفقة له إلى 

مة  مح
ات  المحاس

ه   للمصادقة عل

  شهرا 12

عة - تعبئة الموارد دراسة ومتا
ة وتطبي اإلجراءات ا لعموم

ات  ة وٕاعداد الحسا المحاسب
ة  .العموم

ات   التصرف في- الحسا
الخاصة والودائع واألمانات  

ات ع الحسا   .وتجم
 
عة - م ومتا تنش و تنظ

ة تعبئة الموارد امهام  لعموم
ات  ة الحسا على ومراق
  .المستو الجهو 

  
  
  
  
  
539  

 
التنسي مع مختلف  -

المحاسبين العموميين إلرسال 
اتهم في اآلجال  .حسا

ة في  - ن ام بدورات تكو الق
ات  .مجال مسك الحساب

ة  مواصلة األعمال التمهيد
يز ل النظام المعلوماتي تر

ة العامة للدولة في  للمحاس
ة مع  إطار خالل  KFWاتفاق
  .2022سنة 

تحسين جودة 
  الخدمات

معدل مدة 
االنتظار 

اضات  الق
ة   المال

  دقائ 5

عة - تعبئة الموارد دراسة ومتا
ة وتطبي اإلجراءات ا لعموم

ات  ة و إعداد الحسا المحاسب
ة  .العموم

 
عة - م ومتا تنش و تنظ

ة تعبئة الموارد امهام  لعموم
ات على  ة الحسا ومراق

 المستو الجهو 
  

ة  مواصلة العمل على تطبي -   المرجع
ال على مجموعة  ة لالستق الخصوص

ة اضات المال  .من الق
مواصلة أعمال تهيئة مقرات  -

ة لتستجيب  اضات المال الق
ال الحسن  لمقومات االستق

للمواطنين وتوفير ظروف عمل 
 حسنة، 

ة  - اضات المال مواصلة تجهيز الق
ة  موزعات قصاصات األولو

قة الخاصة  م التطب ومواصلة تعم
اقي  الحتساب المؤشر على 

ة اضات المال  .الق
انة التجهيزات والمعدات  - تجديد وص

ة،  اإلعالم
ة جديدة قصد  - إحداث مراكز محاسب

ب الخدمات من المواطنين  .تقر
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اضات  عدد الق
ة المجهزة  المال
ات الدفع  مطرف

  اإللكتروني

  
+23 

اضة  ق
ة  إضاف
  

  :المجموع
(362)  

عة - الموارد تعبئة دراسة ومتا
ة وتطبي اإلجراءات ا لعموم

ات  ة و إعداد الحسا المحاسب
ة  .العموم

 
عة - م ومتا تنش و تنظ

ة تعبئة الموارد امهام  لعموم
ات على  ة الحسا ومراق

 المستو الجهو 
  

مواصلة العمل على تجهيز  -  
ة من  ة المراكز المحاسب ق

ة ومراكز  اضات مال ق
استخالص مواد االختصاص 
ات الدفع االلكتروني  مطرف
ص  ساهم في تقل والذ س

السيولة المتداولة نقدا 
ة  .المراكز المحاسب

ع وسائل الدفع االلكتروني  - تنو
ة استعمال  ان عبر إم

ة" لخالص " المحفظة االلكترون
عد  م عن  عض المعال

ة ( ة والعاد المخالفات المرور
والمخالفات المنجرة عن 

الملك ال  )عمومياإلضرار 
ن وتأطير  - مواصلة أنشطة تكو

ة واألعوان  حول  اض المال ق
ات الدفع  .استعمال مطرف

ة  - س ات تحس عمل ام  الق
للمواطنين حول استعمال 

ات  مطرف
الغ   ة م عدم خالص أ ير  الدفع والتذ

ة  ة لسنة (إضاف   ).2021قانون المال
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  :العموميين في أداء البرنامجمساهمة الفاعلين  -3.2
ــة نظــرا  ة العموم بيــر فــي دعــم مشــارع برنــامج المحاســ ــة دور  ــة لــوزارة المال ــز اإلعالم لمر

ة قات اإلعالم   :من خالل لمهمته في التصرف في المنظومات والتطب
  

ــة للدولــةفــي  - ــة  :مجــال اســتخالص المــوارد العموم ــة لــوزارة المال ــز اإلعالم ســاهم مر
ر المنظومـة  اجـات مصـالح البرنـامج فـي إطـار تحقيـ أهـداف" رفيـ"بتطـو  وفـ احت

مســاندة البرنــامج فــي  ســاهم  مــا  ــة  ات قــانون المال ــة للدولــة ومقتضــ اســة العموم الس
مســتعملي ــة الخاصــة  المعــدات اإلعالم اضــات  انته تجهيــز الق ا المنظومــة رفيــ وصــ

قـة لمواصـفات العمـل بهـذه المنظومـة  وذلـك دورا و  رمجة تجهيـز المعـدات الغيـر مطا
ة واالستخالص ة العموم ة لإلدارة العامة للمحاس  .التنسي مع وحدة اإلعالم

ـة النفقـات -  اجـات مصـالح البرنـامج علـى  :في مجـال تأد ر احت مـن خـالل التـدخل لتطـو
ـــة  ــتو منظومــ ـــة والتطب" أدب"مســـ ـــن جهــ ـــة للمصـــــارف مــ ـــة العامــ األمانــ ـــة  ــة الخاصــ قـــ

ات ة النفقات ومسك الحساب ه في تأد ولة إل  . ومساندته في المهام المو
قـة ما  - ة في توفير واستغالل التطب الد التونس ساند البرنامج الفرعي للخزنة العامة لل

ة للدولة ات المراكز المحاسب ع حسا  . الخاصة بتجم
  :2024- 2022متوس المد لسنة  إطار نفقات البرنامج- 3 

  

ــــداف  ـــ األهــ ةإن تحقيـــ ـــتراتيج ة  االســـ ـــ ـــامج المحاســـ ـــة،لبرنـــ ـــ ــــائل  العموم ــوفير الوســ ـــب تــــ يتطلـــ
ة  ــة التــياللوجســت تحســين  جهــة وفــيتســاهم فــي تســهيل عمــل اإلطــارات واألعــوان مــن  والماد

  . جهة أخر  لهم منالخدمات المقدمة للمواطنين وتقربها 
ــأة وفــي حالــة جيــدة حســب معــايير مضــبوطةومــن أهــم هــذه الوســائ مثــال ( ل، تــوفير مقــرات مه

ـــاب وعـــدة  :ذلـــك مجـــاز ال ـــة  اضـــة المال قرـــة، والق ـــة  اضـــة المال انة الق أشـــغال  تهيئـــة وصـــ
اضـــات أخـــر  ن اإلطـــارات واألعـــوان، المحافظـــة علـــى )ق ، تجديـــد التجهيـــزات والمعـــدات، تكـــو
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م بتـــوفير  وخاصـــة ســـالمة   .وســـائل الســـالمة الضـــرورة لـــذلكســـالمة المقـــرات واألمـــوال والقـــ
ع إجراءات التوقي من الكوفيد   .19-األعوان وحف صحتهم وصحة المواطنين وجم

  
ــة بـــ  ة العموم      2022ســنة . د. أ 320205قــّدرت إعتمــادات الــّدفع المبرمجــة لبرنــامج المحاســ

  .2024د سنة .أ353156و 2023سنة . د.أ336269و
  

  :08جدول عدد
ةإطار النفقات متوس المد  لبرنامج ال ة العموم   )2024- 2022( محاس

عة النفقة  ع حسب طب   )اعتمادات الدفع(التوز
 

  ألف دينار: الوحدة

ان  الب
 إنجازات

 2021ق م 
 تقديرات تقديرات تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 304419 289923 276117 251921 263535 نفقات التأجير
 21929 21290 20670 12595 13165 التسييرنفقات 

 25 25 25 23 13 نفقات التدخالت
 26783 25031 23393 16095 8687 نفقات االستثمار

ة ات المال  0 0 0 0   نفقات العمل

ة  ار الموارد الذات المجموع دون إعت
 للمؤسسات

285400 280634 320205 336269 353156 

ار الموارد  ة للمؤسساتالمجموع بإعت  الذات
285400 280634 320205 336269 353156 

ة  د  :مالحظ تم رص ـ ي در ب نوية تق ادات س ى  د.أ1900اعتم ة عل ات الجبائي اء العالم فقة القتن ق بص تتعل
ةالخمور المعبأة في    .قوارر على حساب أموال المشار
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)2020بداية من سنة ( :رئيس البرنامج 
درصاف الكويسالسيدة   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

م البرنامج واستراتيجيته - 1  :تقد
م إسترات 1.1  ة البرنامجيتقد   ج

ة"ضطلع برنامج    ة " مصالح الميزان ة والمال اسات االقتصاد بدور أساسي في وضع الس
عة تنفيذه ة الدولة والسهر على متا الد وض تقديرات ميزان عمل على ،الل عة تطور  و متا

ات المتعلقة بنس  الدولة ونفقاتها من خاللموارد  ات والمعط ل اإلحصائ إعداد ونشر 
م الفوارق  ة الدولة سواء على مستو الموارد أو على مستو النفقات لتقي إنجاز وتنفيذ ميزان

ين التقديرات ة  بينها و االستناد إلى مخططات التنم ة و تم ذلك في إطار قانون المال و
  .صاد وعلى أساس برمجة متوسطة المدوالميزان االقت

ة"برنامج  انخرما  ل المد إلصالح  2013منذ سنة " مصالح الميزان في برنامج طو
ة  ة لمنظومة التصرف في ميزان ائز واألسس القانون ة من خالل إرساء الر ة العموم المال

ه ذلك من إ ة وشاملة وما يتطل صفة نهائ ظام معلوماتي جديد رساء نالدولة حسب األهداف 
ة في إطار مشــــروع  ة العموم ــال  Fiscal and Accounting Systemللتصرف في المــ

of Tunisia" (FAST)"  عة األعمال ض قواعد التصرف الجديدة و و التنسي والتأطير ومتا
ة ات القانون األساسي للميزان   . المتعلقة بتطبي مقتض

م وثائ األداء لمختلف المهمات وتطور األهداف  عة وتقي عمل البرنامج على متا ما 
مبدأ  ص الفوارق المسجلة خاصة منها المتعلقة  ن من تقل م ما  المساواة وتكافؤ "والمؤشرات 

  الميزانيةمصالح : 4البرنامج عدد 
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صفة عامة بين فئات المجتمع ات الفصل " الفرص بين النساء والرجال و  18حسب مقتض
ةمن القانون األساس   .ي الجديد للميزان

اس مالي تسعى ما  ة التي لها انع عة تطبي اإلجراءات االستثنائ ة إلى متا مصالح الميزان
ورونا على  ات أزمة فيروس  ومة للحد من تداع ة الدولة المعتمدة من طرف الح على ميزان

اتالوضع اال ان ة النفق قتصاد والمالي وتوفير اإلم ة الالزمة لتغط ةالمال .  ات ذات األولو
ه على المد المتوس الحرص على االستغالل األمثل للموارد وتكرس مزد من  مما يتطل

ة ة العموم مما . النجاعة على مستو التدخالت واإلنفاق العمومي للحد من نزف المال
مومة ساهم في  ة وضمان د ة العموم م في توازنات المال ةالتح   .الميزان

ةوترتكز  ة إستراتيج ة على المحاور التال   :برنامج مصالح الميزان
ر جودة تقديرات موارد ونفقات الدولة على المد المتوس   م في بهدف تطو مزد التح

ة ة العموم  .التوازنات العامة للمال
عة تطور موارد الدولة   ة وترشيد النفقات متـا ة الجهو فها لدعم مسار التنم بهدف توظ

ل ال الجهاتوتمو مة المضافة    .مشارع ذات الق
ادة وتنسي األعمال المتعلقة ب  ام التي جق  اء بها القانون األساسيـــتطبي األح

ة   .للميزان
ن من   م ة مما  الميزان انات المتعلقة  ات والب ل المعط ة بنشر  مزد تكرس الشفاف

ة لتحقي األهداف  م حسن توظيف األموال العموم النتائج تقي المرسومة ومقارنتها 
ا  .المحققة فعل

م خارطة البرنامج   2.1    تقد
ة ضم برنامج مصالح    :هئعلى تحقي أدا تسهر إدارات عامة 6الميزان

ة الدولة -  الهيئة العامة للتصرف في ميزان
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 اإلدارة العامة للموارد والتوازنات -
 اإلدارة العامة للتأجير العمومي -
عة المشارع الكبر اإلدارة العامة  -  للتدقي ومتا
ة حسب األهداف - زة وحدة التصرف في الميزان  المر
 اإلدارة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص -

ز واحد    ".التصرف في الموارد والنفقات"وتتنزل هذه اإلدارات ضمن برنامج فرعي مر
س األداء الخاصة ببرنامج مصالح  - 2  ةأهداف ومؤشرات ق  :الميزان

س األداء -1.2 م أهداف ومؤشرات ق  :تقد
ة الدولة:  1.1.4الهدف   ر جودة تقديرات ميزان  تطو

ه تس الغة ض تقديرات نظرا لما  ة  ة الدولة من أهم ات والموارد  ميزان ان لض اإلم
ة المتاحة ة المال استها االقتصاد ن تعبئتها لتحديد مستو اإلنفاق وتنفيذ س م  والتي 

ة والميزان االقتصاد ة فـي إطار قـانون المال على سالمة  ومن أجل المحافظة واالجتماع
مومة  ة للدولة ود ار هدف  ةميزانالالتوازنات المال ة "تم اخت ر جودة تقديرات ميزان تطو

ة حول جودة ودقة التقديراتوهو  ".الدولة المعايير الدول  .يتنزل في إطار االلتزام 
س ه ةيتم ق   :ذا الهدف عن طر المؤشرات التال

ة: 1.1.1.4المؤشر  ائ   :الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الج
ة  ة اتنقسم الموارد الذات ة وأخر لميزان ائ ة  لدولة إلى مداخيل ج ائ وتمثل المداخيل . غير ج

ة الجزء ائ ار  هوو . 2020في  %89هذه الموارد حيث بلغت األهم من  الج فسر اخت ما 
  .هذا المؤشر

ة من جملة  ائ مناب المداخيل الج
ة   2020  2019  2018 2017 2016  2015  2014  2013  الموارد الذات

% 82  91  92  88 89 88 89  89  
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ص في  س هذا المؤشر المجهودات المبذولة بهدف التقل  ارق بين التقديرات واالنجازاتو الفع
ن من المحافظة على ما م ة للدولةم   .سالمة التوازنات المال

ة من  إلىوتجدر اإلشارة  ائ ة الموارد الج أن التطور الحاصل خالل السنوات األخيرة في نس
ة للدولة  ة تستدعي مزد التف) %89حوالي (جملة الموارد الذات اسات الوطن ير في الس

عة   .المت
  :انجازات وتقديرات المؤشر

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ر مجموعة من أدوات النمذجة ة يتم العمل على تطو ائ  في إطار تحسين تقديرات الموارد الج

  :والتنبؤ وخاصة منها
ر واستغالل أدوات التنبؤ والنمذجة على المد القصير، -  تطو
ة، - انات متكاملة للمؤشرات المال  إعداد قاعدة ب
ة متوس المد  - ر إطار الميزان ن من تطو م لي  ر أنموذج اقتصاد  في (إعداد وتطو

 ،)USAIDإطار تعاون فني مع 
اسات المال - ر أدوات تحليل الس سيناروهات محاكاة مصفرة من خالل تطو ام  ة والق

 Modèle d’Equilibre Général(استغالل نماذج التوازن العام المحسوب 
Calculable) ( في إطار تعاون فني معUSAID(. 

بين التقديرات واالنجازات في ل هذه األدوات ستضفي أكثر نجاعة على مؤشر الفارق 
ة ائ ور  الموارد الج سنتي  %2.5 إلىمما سيؤد إلى تحسن في تقديرات المؤشر المذ

  .2024و  2023

س أداء   إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
 تقديرات 2021 2020

2022 2023 2024 
الفارق بين التقديرات : 1.1.1.4المؤشر

ة ائ  2,5 2,5 3,0 3,0 17,0 % واالنجازات في الموارد الج
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ة لنفقات االستثمار الفارق : 2.1.1.4المؤشر  النس  :بين التقديرات واالنجازات 
الجهات هو الذ    ة  رامج تنمو إن الرفع من نس االستثمار العمومي وانجاز مشارع و

ن سمح من تحقي معدالت نمو تم ة  س ة االقتصاد الوطني وتحقي التنم من استعادة عاف
الجهات وخل فرص جديدة للتشغيل لذلك فإن جودة  .وضمان التوازنات العامة المستدامة 

س برمجة االعتمادات الالزمة نفقات التقديرات المتعلقة ب ع عتبر مؤشرا هاما  االستثمار 
ة الشرو  م المشارع مستوف د على ترس ؤ ة و لدعم مجهود الدولة في هذا المجال من ناح

ة ة الدولة للسنة المعن قا لتوجهات الدولة في إطار منشور إعداد ميزان   .ط
 : انجازات وتقديرات المؤشر

 
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ة لتقديرات المؤشر على مد ثالث سنوات  يتوقع تسجيل استقرار في ، 2024-2022النس
  %.  0.1جودة التقديرات عند 

ة :  2.1.4لهدف ا ام القانون األساسي للميزان ات أح تطبي مقتض
  الجديد

ار أن  ة ه تمت المصادقة اعت فر  13مؤرخ في  15عدد على للقانون األساسي للميزان ف
ة 2019 النس ام سواء  ه من أح ع ما جاء  ، تم وضع خطة متكاملة استعدادا لتطبي جم

ة دخلتإلى التي  صفة تدرج اشرة أو التي ستدخل  ة حيز التطبي م ام االنتقال قا لألح   . ط
عا لذلك،  عة تطبي  يرمي هذا الهدف فإنوت ات هذا القانون إلى متا   . مقتض

ام الو  عض األح ار أن  قها على مراحلاعت ة سيتم تطب القانون األساسي للميزان فقد  ،واردة 
عة هذا الهدف المؤشرن التاليين س ومتا ار لق  : تم االخت

س أداء   إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
 تقديرات 2021 2020

2022 2023 2024 
الفارق بين التقديرات : 2.1.1.4المؤشر 

ة لنفقات االستثمار النس  0.1 0.1 0.1 0.1 3 % واالنجازات 
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ات الخاصة التي : 1.2.1.4المؤشر ة الحسا عة مواردها تتالءمنس   :نفقاتها مع طب
س  ة التي توظف  عددهذا المؤشر ق ات أموال المشار ات الخاصة في الخزنة وحسا الحسا

ة نفقات ذات صلة  واردهام قا لللتغط عتها وذلك تطب من القانون األساسي  29فصلطب
ة  .للميزان

 
 : انجازات وتقديرات المؤشر

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

على توقع استعادة فر العمل  2024-2022تعتمد تقديرات المؤشر للثالث سنوات 
ص خاصة في  ا لنس أعماله واالنتهاء من مرحلة التشخ ات الخاصة تدرج الحسا لف  الم

ة ات المحدثة قبل صدور القانون األساسي للميزان الحسا ة إنجاز . ما يتعل  وتم قدير نس
  .2024في سنة  %90لبلوغ  %10سنو بــ

 
ب النهائي للنفقات:  2.2.1.4المؤشر  ة تقدم إعداد التبو   :نس

ة على أنه 16لفصل انص  ب ض" من القانون األساسي للميزان ة  تبو مداخيل ميزان
ة المال لف  مقتضى قرار من الوزر الم   ".الدولة ونفقاتها 
ة المؤرخ في  ب  2019أفرل  10وفي هذا اإلطار صدر قرار وزر المال التبو والمتعل 

ة الدولة في انتظار  ب النهائي للنفقات االنتقالي لنفقات ميزان استكمال أشغال إعداد التبو
قه ابتداء من سنة  ة 2023الذ سيتم تطب ات القانون األساسي للميزان قا لمقتض  .ط

ب الجديد للنفقات  ة في تطبي التبو ار أنه تم اعتماد المرحل اعت اتي  البرامجي(و والميزان

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ات الخاصة التي : 1.2.1.4المؤشر ة الحسا نس
عة مواردهاءتتال  90 80 70 60 50 % م نفقاتها مع طب
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ة تقدم إعداد التبو )والمحاسبي ار مؤشر نس م مد ، تم اخت عة وتقي ب النهائي للنفقات لمتا
ام   .  هذا القانون تطبي أح

 : انجازات وتقديرات المؤشر

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات     :تحليل وتوض
ة  ب النهائي للنفقات بإرساء نظام معلوماتي جديد للتصرف في المال يرت تطبي التبو

ة ات ذات عمل . العموم لف بإعداد جملة من المعط على إعداد هذا المشروع فر عمل م
 FAST )Fiscal and Accounting System of مشروع العالقة بإرساء هذا النظام

Tunisia .( ة الدولة لسنة قه عند إعداد ميزان نتظر االنطالق في تطب وهو ما  2023و
ة سنة   .أقصى تقديرعلى  2022فترض االنتهاء من إعداده بدا

ة :3.1.4الهدف    الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف
ة في المجال المالي،   صفة دورة نشر في إطار دفع الشفاف ة و تتولى مصالح وزارة المال

ة النتـائج المسجلة على مستو تنفيذ الميزان ات المتعلقة  ات واإلحصائ من  جملة من المعط
ةموارد  ة لوزارة المال ة الرسم تم وضعها على البوا . ونفقات وتصرف في الدين العمومي، و

أهمها ير  ن التذ م   :و
ة الدولة النشرة  - تحوصل النتائج المسجلة علـى مستو : الشهرة لتنفيذ ميزان

ب . المـوارد والنفقات ة حسب التبو ة العموم انات ورسومات تتعل بتطور المال وتتضمن بـ
ذلك  ة و القانون األساسي للميزان ب الدولي لصندوق النقد الدولي حسبالوارد   التبو

)(GFS. 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ب :  2.2.1.4المؤشر  ة تقدم إعداد التبو نس
 - - - 100 86 % النهائي للنفقات
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ةالتقرر نصف ال  - ة العموم ة الدولة قدم: سنو حول تطور المال  نتائج تنفيذ ميزان
ة ل ما يبين اإلجراءات  ،نفس الفترة مع التقديرات ومع نتائجمقارنتها على مد السداس

  .العامةتوازنات الوالتدابير التي تم اتخاذها قصد المحافظة على 
ة  التزاماتهذا الهدف في وتكمن أهم فاء  الدولة تجاه المواطن والمجتمع المدني  اإل

ة والجهات المانحة عد  والمؤسسات الدول ة لدعم خاصة  ادرة الدول انخرا تونس في الم
ة  .الشفاف

ار لتحقيو  :المؤشرن المواليين هذا الهدف تم اخت
ة: 1.3.1.4المؤشر   عة تنفيذ الميزان متا ات الخاصة    أجال نشر المعط

ة الدولة  عة تنفيذ ميزان ة حول متا ات اإلحصائ يتمثل المؤشر في احتساب آجال نشر المعط
ة ل نشرة شهرة على موقع وزارة المال النشرة على النتائج وتحتو هذه .التي تنشر في ش

ة الدولة ة لتنفيذ ميزان   .الوقت
عة  تنفيذ  تحظى نهم من متا اهتمام الكثير من المستعملين حيث أنها تم هذه النشرة 

ة ة العموم ة في المال التالي إضفاء أكثر شفاف صفة شهرة و ة   .الميزان
  : انجازات وتقديرات المؤشر

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

عة تنفيذ تم الحفا على نفس مستو التقديرات لمؤشر آ متا ات الخاصة  جال نشر المعط
ة   .يوم على المد المتوس 35على المد المتوس أ  الميزان

   
  

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ات آ: 1.3.1.4المؤشر جال نشر المعط
ة عة تنفيذ الميزان متا  35 35 35 35 55  يوم الخاصة 
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ة الدولة: 2.3.1.4المؤشر  ميزان ر الخاصة  ة صدور التقار   دور
ة الدولة في احتساب المدة المؤشر المتعل ب يتمثل ميزان دورة صدور التقارر الخاصة 

ة الالزمة لنشر التقرر نصف السنو  ة الدولةالزمن اإلدارة  من طرف هإعداد تمي الذ لميزان
عد انخرا  بهدف 2014العامة للموارد والتوازنات منذ سنة  ة خاصة  اد الشفاف ترسيخ م

ومة ادرة الح ذلك تونس في م لتحسين ترتيب تونس على مستو مؤشر  المفتوحة، و
ة المفتوحة"   .Open Budget Index" الميزان

ةالتقرر نصف السنو  يبين ة الدولة لميزان ة الدولة خالل السداس ومقارنتها  نتائج تنفيذ ميزان
ما تم تقديره خالل نفس الفترة مبرزا في نفس الوقت اإلجراءات والتدابير المتخذة قصد 

ة العامة   .الحـفا على التوازنات المال
  :انجازات وتقديرات المؤشر

 
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   : تحليل وتوض

ة الدولة بـ أشهر على مد الثالث  3تم تقدير مؤشر آجال نشر التقرر النصف سنو لميزان
ة 2024و 2023و 2022سنوات  ة المال ، وذلك وفقا للمعايير المنصوص عليها بدليل شفاف
ع لصندوق النقد الدوليالعامة ال  . 2020سنة  %4.1، في حين بلغ المؤشر تا

  
أهداف ومؤشرات األداء -  2.2 م األنشطة وعالقتها   :تقد

شرة  يرت أداءال  أداء الموارد ال قدر ما يرت  اشرة بتطور النفقات  صفة م البرنامج 
ن لهذه . ونس أعمال فرق العمل التي تتم برمجة أعمالها في إطار دعائم األنشطة م و

ة البرنامج من ذلك برمجة اعتمادات خاصة  اس مالي على ميزان ون لها انع الدعائم أن 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ر : 2.3.1.4المؤشر ة صدور التقار دور
ة الدولة ميزان  3 3 3 3 4,1  شهر الخاصة 
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ن في مجال التصرف في ة حسب األهداف التكو عض دعائم األنشطة يتم . الميزان ما أن 
ة انجازها في بين الجدول التالي ج .إطار تعاون فني مع مؤسسات الخبرة األجنب ملة من و
 :هذه الدعائم

  :6عدد  جدول
ة   األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج مصالح الميزان

  ألف دينار :الوحدة

  2022المؤشرات لسنة  تقديرات  األهداف
  

  األنشطة
  

تقديرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2022  

  دعائم األنشطة

ر جودة تقديرات  تطو
ة ائ   الموارد الج

 
 المؤشر

الفارق  : 1.1.1.4
التقديرات  بين

واإلنجازات في 
ة الموارد ائ  الج

 
3% 

ة الدولة   إدارة ميزان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

9255 

ر  القصير نبؤ والنمذجة على المد أدوات الت تطو
ي(المتوس و   ،)في إطار تعاون فني مع االتحاد األورو
ة،  انات متكاملة للمؤشرات المال  إعداد قاعدة ب
ر إعداد و   ن من تطو م لي  ر أنموذج اقتصاد  تطو

ة متوس المد  في إطار تعاون فني مع (إطار الميزان
USAID(، 

ام   ة والق اسات المال ر أدوات تحليل الس تطو
وهات محاكاة مصفرة من خالل استغالل نماذج  سينار

تعاون فني مع في إطار (التوازن العام المحسوب 
USAID( ، 

ة و   ادة تضم أهم المؤشرات االقتصاد إعداد لوحة ق
ة،  المال

ة لإلطارات المسؤولة الدورات جملة من ال برمجة  ن تكو
ة وأدوات د التقديرات في إعدا عن مجال البرمجة المال

  .النمذجةالتنبؤ و 
 

: 2.1.1.4المؤشر
 بين الفارق 

التقديرات 
ة  واإلنجازات النس

 لنفقات االستثمار
 

0.1% 

  
عة إرساء  ة متا ع نجازلتقدم ا دور  ...)معدل(  المشار
م  ة دورات تنظ ن ات في ألعوانل تكو  التقدير تقن

ع  والتصرف في المشار
التنسي   ع الهامة  ة للمشار ارات ميدان ض برنامج لز

ع الكبر (مع القطاعات   المشار
ع إجراءات دليل إعداد  عة المشار   حول التصرف ومتا
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  :  مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج - 3.2

اره أحد المتدخلين  اعت ة دورا هاما في أداء البرنامج وذلك  ة بوزارة المال ز اإلعالم يلعب مر
ة في إطار مشــــروع  ة العموم ــال سيين في إرساء نظام معلوماتي جديد للتصرف في المــ الرئ

ام  ات أح تطبي مقتض
القانون األساسي 
ة الجديد   للميزان

المؤشر 
ة : 1.2.1.4 نس

ات الخاصة  الحسا
التي تتالءم نفقاتها 
عة مواردها    %70  مع طب

ة  .1 إدارة ميزان
 الدولة

ادة  .2 ق
األعمال المتعلقة 

ات  بتطبي مقتض
القانون األساسي 

ة الجديد   للميزان

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

ام  - م جدو هذه الق بدراسة في إطار التعاون الفني لتقي
اساتها القطاعات الممولة  علىالصنادي وانع

)USAID.( 

  
 
 

 2.2.1.4المؤشر 
ة تقدم إعداد :  نس

ب النهائي  التبو
  للنفقات

100% 

ة الدولة .1  إدارة ميزان
ادة األعمال  .2 ق

المتعلقة بتطبي 
ات القانون  مقتض
ة  األساسي للميزان

  الجديد

  
  
  
  
  
  

890  

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

االستعانة بخبراء في إطار التعاون الفني خاصة مع  -
ي    )(Expertise Franceاالتحاد األورو

ة - ن م دورة تكو حول  خاصة لفائدة فر العمل تنظ
ب ة للتبو س العالم   المقاي

لفة بإعداد جملة من _  مواصلة أشغال فرق العمل الم
ات ذات العالقة بإرساء نظام معلوماتي جديد  المعط

ة  ة العموم   )FASTمشروع (للتصرف في المال
Fiscal and Accounting System of Tunisia (FAST) 

 

ة في  تحسين الشفاف
نشر المعلومات 

ة المتعلقة   الميزان

  
 1.3.1.4المؤشر

آجال نشر : 
ات الخاصة  المعط
عة   يوم 35  تنفيذ متا

ة الدولة   إدارة ميزان

ة بتوفير  -   ة مع اإلدارات المعن عقد جلسات دور
، عة والتنسي ات للمتا  المعط

لفين بنشر  - ن لألعوان الم توفير برنامج تكو
ة، ات قصد تحسين قدراتهم التقن  المعط

ة  - ر أنظمة معلومات بإعداد تقوم ) interface(تطو
صفة ات  ص عدد المتدخلين  المعط ة قصد تقل آل

اتو   .ٕاضفاء أكثر جودة للمعط
  

: 2.3.1.4المؤشر
ة صدور  دور

ر الخاصة  التقار
ة   أشهر 3  الدولة ميزان

لفين بنشر  - ن لألعوان الم توفير برنامج تكو
ة، ات قصد تحسين قدراتهم التقن  المعط

ر أنظمة  - ة تطو تقوم بإعداد ) interface(معلومات
ص عدد المتدخلين و  ة قصد تقل صفة آل ات  المعط

ات  إضفاء أكثر جودة للمعط
ل المتدخلين للنظر في  - يز فر دائم ممثل من  تر

مها والمصادقة عليها وٕاصدارها في اآلجال ر لتقي  .التقار
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Fiscal and Accounting System of Tunisia" (FAST)"  وذلك من خالل دوره في
ة للمشروع   .اإلشراف على الجوانب التقن

يهدف هذا المشروع إلى إرساء منظومات معلوماتية متطورة تكون أداة للتصرف الناجع 
مة الرشيدةوتمكن من  ة والحو  .تكرس الشفاف

 2024-2022إطار نفقات البرنامج متوس المد  -3  
أداء الموارد  ال قا  اطا وث اشرة بتطور النفقات بل يرت ارت صفة م يرت أداء البرنامج 

شرة عتمد في ذلك على نس أعمال فرق العمل في إطار دعائم األنشطة التي يتم . ال و
ة عض منها في إطار تعاون فني مع مؤسسات الخبرة األجنب   . انجاز 

اال ة تطـور للنفقـات  قة مـععتمـاد علـى نسـ التطـور فـي السـنوات وتم اعتماد نس تطبيـ  السـا
ـة الدولـة لسـنة  ام منشور إعـداد الميزان ات أح ة لنفقـات % 5: 2022مقتض ة تطـور سـنو نسـ

ة لنفقات التسيير و% 3التأجير،  ة لنفقات اإلستثمار% 7النس   .النس
  :08عدد  جدول

  ) 2024-2022(إطارالنفقات متوس المد 
ع حسب  عة النفقةالتوز  )اعتمادات الدفع(طب

  ألف دينار: الوحدة 

ان  الب
 إنجازات

 2021ق م 
 تقديرات تقديرات تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 8991 8563 8155 8042 7344 نفقات التأجير
 765 743 721 654 574 نفقات التسيير

 0 0 0 0 0 نفقات التدخالت
 1453 1358 1269 235 210 نفقات االستثمار

ة ات المال  0 0 0 0 0 نفقات العمل
ة  ار الموارد الذات المجموع دون إعت

 11209 10664 10145 8931 8128 للمؤسسات
ة  ار الموارد الذات المجموع بإعت

 11209 10664 10145 8931 8128 للمؤسسات
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)2015بداية من سنة ( :رئيس البرنامج 
ة كوثر بابية السيد 

 

 
م البرنامج واستراتيجيته .1  :تقد

م  1.1 ةتقد   :البرنامج استراتيج
مهمة  ة ضطلع برنامج الدين العمومي  التصرف في الدين العمومي وسيولة  فيتتمثل أساس

الد وذلك عن قوم الو. الخزنة ة لل ة والمال اسة االقتصاد برنامج بدور محور في تنفيذ الس
ة في إعداد  الدين العمومي من خالل وضع تقديرات طر المشار ما يتعل  ة الدولة ف ميزان

ة وخدمة الدين ة والخارج سعى إلى. وقائم الدين العمومي موارد االقتراض الداخل  ما 
ات  ة لحاج ل االستجا ة من مواردتمو ة  الميزان االقتراض في إطار التوازنات العامة للمال

ة  .العموم
م في مخاطر الدين العمومي رهين   ة والعمل على التح ة المديون قى تحقي استقرار نس و

اسة  ة وس اسة النقد الس ة و ة العموم اسة المال س ة عديدة ذات العالقة  عوامل خارج
ز التونسي إضافة للظرف االقتصاد المحلي والعالمي فمستو . الصرف للبنك المر

ل التداين هو نتيجة لس ة الدين العمومي وه ة عامة تتجاوز استراتيج ة ومال اسات اقتصاد
 .التصرف في الدين

ة  ة ونس طا أساسا بتحّسن مستو عجز الميزان قى مرت ة ي ما أن تحسين مؤشرات المديون
ة استقرار الدينار مقابل عمالت التداين األجنب  .النمّو و

اسة برنامج الدين العمومي في   :وتتمثل س

  الدين العمومي :5البرنامج عدد 
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ة الدولة وضمان سيولة الحساب ت - ات ميزان ل حاج عبئة موارد اإلقتراض الالزمة لتمو
  الجار للخزنة،

ه،  - طة  ات التصرف في المخاطر المرت لفة الدين العمومي وتحسين آل م في  التح
ة  ضمن إستمرارة المال ة في مستو  ة المديون مع السعي إلى تحقي إستقرار نس

ة،  العموم
 ص من مخاطر العمل ع ة لرقاع الخزنة بهدف التقل ر وتنش السوق الداخل لى تطو

ص من مخاطر  ل وخاصة تعزز مناب الدين الداخلي بهدف التقل إعادة التمو
  .الصرف

م 2.1  :خارطة برنامج الدين العمومي تقد
 

والتعاون عامتين وهما اإلدارة العامة للتصرف في الدين العمومي إدارتين  الدين ضم برنامج
ة الموظفة ة النفقات على القروض الخارج عة تأد  .المالي واإلدارة العامة لمتا

تكون البرنامج ز واحد  من و الذ يتفرع  ،"التصرف في الدين العمومي"برنامج فرعي مر
ة واحدة  ات ل التصرف في الدين العمومي"بدوره إلى وحدة عمل  ."ه

  

س .2 البرنامجاألداء  أهداف ومؤشرات ق  :الخاصة 
س األداء لبرنامج الدين العمومي 1.2  م أهداف ومؤشرات ق  :تقد

ة  ات المال الغة خاصة في ظل التحد ة  تسي التصرف في الدين العمومي أهم
شّدة مع ة التي تعمقت  ورونا تواصل واالقتصاد ة أزمة  اسة .الصح التصرف  وتتمحور س

ل أساسي حول السعي ش ل  في الدين  إلى ضمان تعبئة موارد االقتراض الالزمة لتمو
ة الدولة ات ميزان ه حاج لفة االقتراض والمخاطر المتعلقة   .والموازنة بين 
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م في :  1.1.5الهدف  لفة الدين العمومي والتح تحسين التصرف في 
 مخاطره

لفة الدين العمومي "الهدف األول لبرنامج الدين العمومي في يتمثل تحسين التصرف في 
م في مخاطره تنزل"والتح لضمان استمرارة الدين العمومي  هذا الهدف في إطار السعي ، و

ع لفته وتحسين من خالل تنو م في  ات مصادره والتح  .مخاطره في التصرف آل
 

م المؤّشرات  :تقد
م في مخاطره قصد تحقي الهدف لفة الدين العمومي والتح  المتعل بتحسين التصرف في 

ة والتصرف في الدين المديون عة مجموعة من المؤشرات المتعلقة  تمّن من  والتي تتّم متا
طة بها، والتي تتمّثل أساسا في م حافظة الّدين العمومي والمخاطر المح  :تقي

ة من مخاطر سعر الصرف- ة،الديون الم المتأت العمالت األجنب  عنونة 
مدة سداد القروض،- طة  ل المرت  مخاطر إعادة التمو
طة-  .القروض ذات نسب الفائدة المتغيرة أساسا مخاطر نسب الفائدة المرت

 معدل تكلفة الدين العمومي: 1.1.1.5المؤشر 
عة تطور عنى متا ة للدين العمومي هذا المؤشر   .الكلفة السنو

 وتقديرات المؤشرإنجازات 

 
  
  

س األداء  وحدة المؤشر مؤشر ق
  إنجازات
2020 

 تقديرات
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

معدل تكلفة الدين : 1.1.1.5المؤشر 
 4.5% %4.3 %4.4 %4.5 %4.4 % العمومي
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ما تم تضمينه في تجدر المالحظة أّنه تم تعديل وتحيين  م المنشودة للمؤشر مقارنة  الق

ارة عن تقديرات  2021سنة  تقديرات  حيث أن  2021المشروع السنو لألداء لسنة هي ع
ة لسنة  ة تّم وضعها قبل المصادقة على قانون المال فإّن  2021وحسب ق م  ،2021أّول

  .% 4.1تقديرات معدل تكلفة الدين العمومي تساو 
ن أن  سنوات م  استمرار الحقا خاّصة مع) 2022-2024(يتّم تحيين التقديرات الخاّصة 

ان  ة وٕاذ  ة العموم ورونا على المال ة حول تأثير جائحة  اب سيتعافى  االقتصادحالة الض
التالي  ل و ات التمو ضاللها لفترة أطول، مّما سيؤّثر على حاج ا أم أن األزمة ستلقي  قر

 .لفة الّدين العمومي
  
 مناب الدين الداخلي من الدين العمومي :2.1.1.5المؤشر 

عة تطور مناب الدين الداخلي من الدين العمومي الجملي، عنى متا وذلك قصد  هذا المؤشر 
ة منها مخاطر سعر الصرف ة الخارج المديون طة   .التخفيف من المخاطر المرت

ة  العملة المحل ة معنونة  التالي غير معرضة ) نارالدي(إذ تكون أغلب الديون الداخل و
ةا للمخاطر ة تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العمالت األجنب ان   .لناجمة عن إم

 2.1.1.5: رات المؤشرإنجازات وتقدي

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ة لسنة على ضوء المصادقة على قانون   تّم تحيين تقديرات المؤشر 2021المال
مثل   .% 31 عوضا عن% 38.3مناب الدين الداخلي من الدين العمومي بذلك ل

س األداء  مؤشر ق
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

مناب الدين الداخلي : 2.1.1.5المؤشر 
 35.9% %35 %35.6 %31 %34.1 % الدين العمومي من
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م المنشودة للمؤشر لسنوات  على ضوء إنجازات  2024و 2023، 2022وقد تّم تحيين الق
عين  ،2020سنة  اروأخذا  لة الدين العمومي االعت ورونا على ه ات أزمة فيروس   لتداع

اسة  ل  االعتمادوتواصل س بيرة على الدين الداخلي لدعم جهود الدولة لتوفير التمو صفة 
عات األزمة في السنوات القليلة القادمة ة تعديل هذه التقديرات  (المطلوب لمواجهة ت ان مع إم

ة الحقا خالل السنة إثر المصادقة على   ).قانون المال
  

 معدل مدة سداد الدين العمومي: 3.1.1.5المؤشر 
ل تّم  م مخاطر إعادة التمو ارة ،مؤشر معدل مدة سداد الدين العمومي اعتمادقصد تقي وهو ع

ة لسداد الديون  عن معدل ق ة المت   .المّدة الزمن
 
 3.1.1.5: نجازات وتقديرات المؤشرا

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

الدين العمومي  طة  م المخاطر المح م المنشودة للمؤشرات التي تعنى بتقي تم وضع الق
ة التي تؤّطر التصّرف في الدين استنادا   .للمعايير الدول

 
 مناب الدين الذ سيتم إعادة تسعيره في غضون سنة: 4.1.1.5المؤشر 

م عة وتقي ن هذا المؤشر من متا شمل ذلك مخاطر تغير نسب الفائدة  م في غضون سنة و
حّل  القروض ذات نسب الفائدة المتغيرة  قائم الدين  أ( سنة خالل أجلهاوالقروض التي 

ة في ظرف سنة ل الذ ستتغير شروطه المال ن أن  هو والذ يجب إعادة تمو م الذ 
ح معّرضا    ).الرتفاع نسب الفائدةص

س األداء  مؤشر ق
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

معدل : 3.1.1.5المؤشر
7≥ 7≥ 7≥ 7≥ 6.1 سنة  مدة سداد الدين العمومي  
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 4.1.1.5: إنجازات وتقديرات المؤشر  

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

الدين العمومي  طة  م المخاطر المح م المنشودة للمؤشرات التي تعنى بتقي تم وضع الق
ة التي تؤّطر التصّرف في الدين استنادا   .للمعايير الدول

ة لسندات الدولة :2.1.5الهدف    ر السوق المحل  تطو
قة المشروع السنو لألداء ار وقصد في إطار السعي لتحسين وث ا  اخت س فعل مؤشرات تع

ة لسندات الدولة، ر السوق المحل عدد "ونظرا ألن المؤشر  المجهودات المبذولة بهدف تطو
س في حد ذاته قدرة أ" المناقصات في السنة ع و نجاعة برنامج الدين العمومي على ال 
ة  عتبر  تعبئة الموارد المال ة لسندات الدولة حيث  ضا درجة تطور السوق المحل س أ ع وال 

ض تم نتائج، مؤشر نشا أكثر منه مؤشر نجاعة أو" عدد المناقصات" عدد "المؤشر  تعو
ا مجهودات برنامج الدين الع "المناقصات في السنة س فعل ع مومي في تنش مؤشر 

ة لسندات الدولة، وفي هذا اإلطار قمنا ر السوق المحل   :المؤشر التالي اعتماد وتطو
  
قانون  :1.2.1.5مؤشر ال الغ المقدرة  نة على الم ة إنجازات إصدارات رقاع الخز نس

ة  المال
) رقاع الخزنة واالكتتاب الوطني(مّن هذا المؤشر من مقارنة موارد االقتراض الداخلي 

ة س هذا المؤشر المجهودات . للسنة التقديرات التي تّم وضعها فـي إطار قـانون المال ع و

س األداء  وحدة المؤشر مؤشر ق
  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

الدين الذ سيتم مناب : 4.1.1.5المؤشر 
40≤ 40≤ 40≤ 40≤ 39.9 % إعادة تسعيره في غضون سنة  
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ن من المحافظة على  م ما  ص من الفوارق بين التقديرات واالنجازات  المبذولة بهدف التقل
ة،سالمة ا ة  حيث لتوازنات المال القانون األساسي للميزان ة المضمن  قتضي مبدأ المصداق

م من تقديرات ة عدم التقليل أو التضخ قانون المال   .التكاليف والموارد المضمنة 
 : 1.2.1.5إنجازات وتقديرات المؤشر

 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

الغ المقدرة  ة إنجازات إصدارات رقاع الخزنة على الم ة، يجب أن لتحسين نس قانون المال
ة اقتراضة موارد ئيتّم تعب ة للسنة حدود التقديراتفي  داخل ورة في قانون المال وفي  .المذ

م المنشودة للمؤّشر مة  للسنوات القادمة هذا اإلطار، وقع تحديد الق أ أّنه يجب % (100ق
ة للتقديرات العمل على أن تكون    .)اإلنجازات مساو

ةحجم التداول في السوق : 2.2.1.5المؤشر   الثانو
ة لرقاع الخزنة  عة تطور أداء السوق الثانو ارهامّن هذا المؤشر من متا عامال  اعت

ا  ة لإلصدارات، إذ يبرز هذا المؤشر مستو سيولة السوق  الستمرارةأساس السوق األول
اسا لمد تطورها مثل مق ة لرقاع الخزنة وهو ما  ة  (الثانو ر السوق المحل ن تطو م ال

ة  الدولة بدون دات لسن   ).ةالسيولسوق ثانوّة عال
  

  : 2.2.1.5 المؤشرإنجازات وتقديرات 

  

س األداء  وحدة المؤشر مؤشر ق
  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

ة إنجازات إصدارات رقاع :1.2.1.5المؤشر  نس
الغ المقدرة  نة على الم ةالخز  100% %100 %100 %100 %87.4 % قانون المال

س األداء  وحدة المؤشر مؤشر ق
  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

حجم التداول في السوق : 2.2.1.5المؤشر 
ة  30 30 30 25 41.1 % الثانو
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
م المنشودة للمؤشر لسنوات  على ضوء إنجازات سنة  2024و 2023 ،2022تّم تحيين الق

2020.  
ة نس  تحسين :3.1.5الهدف   ة النفقات على القروض الخارج تسو

ع  الموظفة للمشار
عنوان عنى هذا الهدف ب ات المنجزة  ة السحو ة القروض التحسين نس تسو موظفة الخارج

تنزل "أدب" مةعلى منظو  ة  في إطار و ة المرسمة في ميزان عة تنفيذ المشارع التنمو متا
صفة  ا أو  ل ة  قروض خارج ة والممولة  الدولة وفي الميزان االقتصاد ومخط التنم

ة الدولة ة على موارد ميزان   .مشتر
  

ة النفقات المنجزة غير المسواة من النفقات المنجزة: 1.3.1.5المؤشر  :نس
ة الموظفة نس  تحسينقصد تحقي الهدف المتعل ب ة النفقات على القروض الخارج تسو

ام الواردة للمشارع تنزل في إطار تنفيذ األح سه و القانون األساسي  تم اعتماد مؤشر لق
ن من إبراز م ة و ة النفقات غير المدفوعة على منظومة  للميزان عنوان قروض " أدب"نس

ة موظفة من جملة النفقات المنجزة   .خارج
 

  :1.3.1.5انجازات وتقديرات المؤشر 

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ة إنجاز ل -2022نفقات المنجزة غير المسواة من النفقات المنجزة لسنوات لتم تقدير نس

مة  2024  .%40  ≤ق

س أداء الهدف  مؤشر ق
  وحدة

 المؤشر 
  إنجازات
2020 

 تقديرات
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

ة النفقات المنجزة غير:  1.3.1.5المؤشر   نس
 ≤40 ≤40 ≤40 ≤20 40 % المسواة من النفقات المنجزة
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أهداف ومؤشرات  2.2 م األنشطة وعالقتها   :األداء تقد
  :6عددجدول 

  األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج الدين العمومي 
  ألف دينار: الوحدة

تقديرات   األنشطة  2022تقديرات المؤشرات لسنة   األهداف
اإلعتمادات 
لألنشطة 

  2022لسنة 

  دعائم األنشطة 

تحسين 
التصرف في 
لفة الدين 

العمومي 
  ومخاطره

المؤشر 
معدل :1.1.1.5

  لفة الدين العمومي
  
  

%4.4    
  
  
  
  

  
التصرف في 
الّدين وسيولة 

نة  الخز
ة  عة تأد ومتا
النفقات على 

القروض 
ة  الخارج
الموظفة 
ع   للمشار

  
  
  
  
  
  

2245  

  
: 2.1.1.5المؤشر

الداخلي مناب الدين 
  من الدين العمومي

  
  
  
  
35%  

ع منتوجات  مواصلة- العمل على تنو
الدين الداخلي  .اإلصدارات الخاصة 

منتظم المحافظة على حضور -
ة  ومستمر لرقاع على السوق المحل

نة  ع اآلجال مع الخز ة لجم النس
ار لتطور ظروف  عين االعت األخذ 

  .السوق 
: 3.1.1.5المؤشر

معدل مدة سداد 
  الدين العمومي

  
  
  
  

≤7  
تسديد الديون جال تفاد تراكم آ- 

ع آجال  القروض الجديدة وذلك بتوز
وتفضيل القروض  على نحو سلس

لة المد على القروض متوسطة  وطو
ن  .قصيرة المد إذا أم

إرساء تصرف نش في  إلى السعي-
ص من  الدين العمومي بهدف التقل

ل إمخاطر  طر عن عادة التمو
 سداد الدين العمومي تحسين جدول

ام  الق وخفض ذروة التسديدات 
نة  ادلة لرقاع الخز ات م  قصدعمل
 على التخفيف من حدة الضغوطات

ةالم ة العموم   .ال
: 4.1.1.5المؤشر

مناب الدين الذ 
  
ة لتثبيت  -   ات التغط استعمال آل

  .الفائدةنسب 
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سيتم إعادة تسعيره 
  .في غضون سنة

  
≥40%  

ر السوق تطو 
ة  المحل

  لسندات الدولة
  1.2.1.5 المؤشر

ة إنجازاتن  س
إصدارات رقاع 

نة  على الخز
الغ المقدرة  الم

ة   قانون المال

  
  
  
100%  

ة  - ر السوق المال ات تطو ز آل تعز
ة   .الداخل

منتظم المحافظة على حضور -
ة  ومستمر لرقاع على السوق المحل
نة   .الخز

  :2.2.1.2المؤشر
حجم التداول في 

ة   السوق الثانو
  
  

راس الشرو  الحرص على-  30% تطبي 
نة المختصين في رقاع الخز   .الخاص 

 نس تحسين
ة  النفقات تسو
 على المنجزة

 القروض
ة  الخارج
 الموظفة
ع   للمشار

  :1.3.1.5المؤشر
ة النفقات  نس
المنجزة غير 
المساواة من 

  النفقات المنجزة

40≥ 
 
 
 

ع  - العمل على حث منفذ المشار
ة هذه  وآمر الصرف على تسو

اد"النفقات على منظومتي  " س
في اآلجال المنصوص عليها "أدب"و

ة عدد  األساسيالقانون   15للميزان
فر  13المؤرخ في    2019ف

ة   ر المال قا لمنشور السيد وز وط
 2008سبتمبر  20المؤرخ في 

ما  حه  والعمل على مراجعته وتنق
ات القانون  يتناسب مع مقتض

ور أعاله  األساسي ة المذ للميزان
موظفة " منظومة  إرساءوالعمل على 

ة النفقات على ا" لقروض الخاصة بتأد
ة الموظفة   .الخارج

 
 :مساهمة الفاعل العمومي في أداء البرنامج -3.2

ر  ة في تحقي أداء البرنامج من خالل تحسين وتطو ة لوزارة المال ز اإلعالم ساهم مر
ة للتصرف في الديناأل ات للدين  .نظمة المعلومات عتمد برنامج الدين على قاعدة معط حيث 

اد(الخارجي  األمر عدد ) س ر  17المؤرخ في  2147-94التي أنشأت  وتمثل  1994أكتو
التعاون مع مصالح  ة  ة لوزارة المال ز اإلعالم رها من طرف مر هذه القاعدة التي تم تطو
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ز التونسي دعامة  افة أدوات منظومات التصرف في الديلالبنك المر ا  ن والتي تشمل تقر
ة  -الدين المضمون  –الدين الخارجي (الدين  مناقصات القروض  –ديون المؤسسات العموم

ة ة الموظفة -الرقاع ات المنجزة على القروض الخارج ة السحو هذه  ما تستوعب ....)تسو
ع المراحل المن ة للتصرف في الدينظومات جم ة والعمل  .اإلجرائ

ة العوفي إطا ة للمال ة التي شرعت وزارة ر تحديث األنظمة المعلومات ة في تنفيذه موم المال
ة  ة للتنم الة األمر ة المؤرخ حيث  FASTالتعاون مع الو مقرر وزر المال أوت  25تم 

ن فر عمل لمنظومة ت 2020 وقد " الدين والتصرف في تقديرات الخزنة وأخذ القرار"كو
ة بتنفيذ مشروع تحديث منظومات  ة لوزارة المال ز اإلعالم ور لمر ل فر العمل المذ أو

ه الفني واإلجرائي  قاالدين في جانب ة في  وذلك ط ألحسن الممارسات والنماذج العالم
 .المجال

  :2024-2022إطار نفقات البرنامج متوس المد  -3
  08جدول عدد

  )2024-2022(إطار النفقات متوس المد 
عة النفقة  ع حسب طب   )إع الدفع(التوز

  ألف دينار: الوحدة

ان  الب
 إنجازات

 2021ق م 
 تقديرات تقديرات تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 2102 2002 1907 1656 1532 نفقات التأجير
 315 306 297 268,8 212 نفقات التسيير

 0 0 0 0 0 نفقات التدخالت
 47 44 41 17 6 نفقات االستثمار

ة ات المال  0 0 0 0 0 نفقات العمل
ة  ار الموارد الذات المجموع دون إعت

 2464 2352 2245 1941,8 1750 للمؤسسات
ة للمؤسسات ار الموارد الذات  2464 2352 2245 1941,8 1750 المجموع بإعت
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)2017أفريل  15بداية من ( :رئيس البرنامج 
السيد عبد الرحمان الخشتالي 

  
  
  
  
  

 
م البرنامج  - 1   :وٕاستراتيجيتهتقد
م  – 1.1 ةتقد  :البرنامج استراتيج

ة في تحقي أهدافها،  ات مهمة مساندة البرامج العمل ادة والمساندة  حيث ضطلع برنامج الق
ع المصالح التي تقوم بتأمين إسداء الخدمات ذات  ضم والتي توفر دعما  االختصاصجم

ع البرامج ا لجم وهو يتضمن جملة الوظائف واألنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير المهمة  .أفق
م وغيره من  عة والتخط والدراسات والتقي ادة واإلشراف والمتا والمتمثلة أساسا في الق

ة األنشطة التي تتع شرة والمنظومات المعلومات مة وحسن التصرف في الموارد ال الحو ل 
ة والشراءات  ة والقانون ة والشؤون المال   .واالتصالوالشؤون العقارة والخدمات اللوجست

ة مقاومة الفساد وغسل األموالفي  تساهم المهمة أنما  ، تتولى المهمة عبر هيئة الرقا
ة ة، مهمّ  إنجاز،سنوّا، العامة للمال ة التصرف في األموال العموم تدقي مهمات و ات مراق

اتل موارد المشارع ال حسا ةممولة  ةتواصل المهمة تنفيذ  ،وفي هذا اإلطار .خارج  اتفاق
سمبر  22في الممضاة تعاون وشراكة  افحة  2017د ة لم ة والهيئة الوطن بين وزارة المال

ةما يتّم تفعيل الفساد  افحة الفساد  اتفاق ي لم  OLAFالتعاون الدولي مع الديوان األورو
ة في مجال  م المساعدة الفن ة المهارات وتقد انات وتنم ادل المعلومات والب المتعلقة بت

افحة الفساد  .م
ةتحقي  ومن المعلوم فإن ص  إستراتيج قتضي تشخ اته  ادة والمساندة وأولو برنامج الق

مه ص من مواطن القوة قصد تدع ا ومواطن الضعف قصد العمل على مجابهتها والتقل

 برنامج القيادة والمساندة :09البرنامج عدد 
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، في هذا الظرف الدقي التي البرنامج أن وفي هذا المجال من الضرور اإلشارة إلى. حدتها
ة  ة العموم ه المال اراتمر  تلة األجورلل واعت م في  التح اسات العامة للدولة المتعلقة   ،س

ات لتسديد يواجه البرنامج  ة للدولة الشغوراتعدة تحد ر الموارد الذات  الضرورة لتطو
ر الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات وتحسين ظروف العمل   .وتطو

 ، عا لما سب ادة والمساندة تّم تحديدوت ات برنامج الق   :ما يليف األساس أولو
 شرة مة التصرف في الموارد ال ساهم  حو وضع تصّور لمقارة  البرنامج فيحيث 

شرة  ة إدارة الموارد ال ة شاملة لتنم ما يتناسب مع التوازنات العاّمة االقتصاد
ة  ة والمال الد من ناح ة المستدامة للسنوات محتو أهداف ذلك مع و لل التنم
مقارة النوع االجتماعي للقضاء على التمييز ودفع  المتعلقة خاصة 2030- 2016
ة   الشاملة،التنم

 ة ضمن ترشيد النفقات العموم من توفير الّدعم الماد واللوجستي لكافة البرامج  ما 
ات الضرورة و  خالل ان الجانب الحرص على توفير اإلم تأمين الخدمات المتعّلقة 

ة إعداد و  المالي في ة تنفيذ الميزان والسهر على حسن التصرف في الموارد المال
زة  اكل المر عة للوزارة إضافة إلى إنجاز المشارع لمختلف اله ة التا والجهو

ارات ومختلف  عة أسطول الس انة ومتا البناءات وأشغال التهيئة والص المتعلقة 
ع النصوص  ة وجم ام القانون األساسي الجديد للميزان التجهيزات والمعدات وفقا ألح

ة التي تؤطر مجال اإلنفاق العمومي ة والترتيب ذلك مواصلة العمل على من  ،القانون
ة المعدلة للنفقات ة والرقا ة الداخل يز الرقا  ،تر

  افحة الفساد وغسل األموال م النزاهة وٕارساء قواعد  م ة تعزز ق ةغا من  الشفاف
ر الموارد وأدوات العمل في خالل خاصة  تعزز قدرات المراقبين والمحّققين وتطو

افحة الفساد وغسل األموا ذمجال م  في المقارنة التجارب على لك االنفتاحل و
افحة مجال  هذا في الممارسات أفضل واالستئناس األموال وغسل الفساد م

 المجال،
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  ر المنظومات م رقمنة اإلدارة وتطو مساهمةتدع ة  ة لوزارة  المعلومات ز اإلعالم مر
ة من خالل ن من معاضدة  المال ة متطورة تم إرساء منظومات معلومات

ة للمهمة وتكون أداة للتصرف الناجع وللمساعدة على أخذ القرار  ل اإلصالحات اله
ن من  مةتكرس وتم ة والحو ة تونس للتجارة  ما. ةالرشيد الشفاف ة ش تساهم شر

س اإلجراءات في ة اإلجراءاتمن خالل دعم  تسهيل وت ة  الماد والفوترة الديوان
ةاإللكترو  ل المؤسسات  شجع حيث ن نك تمو ل من البنك التونسي للتضامن و

عث التعاون  الصغر والمتوسطة على  اتالمشارع الصغر  القروض  مع جمع
 .الصغر 

  
  :خارطة البرنامج - 1.2

اتي لبرنامج الق   ة فادة والمساندة لمهّمة تتمّثل خارطة التنزل العمل   :ما يليالمال
برنامج القيادة والمساندة

مركز اإلعالمية لوزارة 
المالية شركة شبكة تونس للتجارة

رئيس البرنامج الفرعي: السيد الكاتب العام
برنامج فرعي قيادة ومساندة بنك تمويل المؤسسات 

الصغرى والمتوسطة ديوان مساكن أعوان الماليةالبنك التونسي للتضامن

وحدة عملياتية 1: قيادة وتنسيق:  الديوان* 
اإلدارة  العامة  للمساهمات  + اإلدارة  العامة  

ة  والمالية  + اإلدارة  العامة   لإلمتيازات  الجبائي
ائي  + اإلدارة  العامة   للدراسات  والتشريع  الجب

للتمويل  + الكتابة  العاّمة  للمجلس  الوطني  لمعايير  
الحسابات  العمومية

م:  هيئة  الرقابة   ة  2: رقابة  وتدقيق  وتقيي   وحدة  عملياتي
العامة  للمالية  +  خلية  الصفقات  العمومية

ة  3: مساندة:  الكتابة  العامة  +اإلدارة  العامة     وحدة  عملياتي
للتصرف  في  الموارد  البشرية  + اإلدارة  العامة  للشؤون  
ات المالية  والتجهيزات  والمعدات+ اإلدارة  العامة  للبناي

 وحدة عملياتية 4: مؤسسات 
ة   عمومية:  المدرسة  الوطني

ائي للمالية+ مصالح  الموفق  الجب
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البرنامج .2 س األداء الخاصة    :أهداف ومؤشرات ق
س أداء البرنامج  .1.2  م أهداف ومؤشرات ق   :تقد

ة :1.1.9الهدف  شّر   تحسين التصّرف في الموارد ال
اب    ات خالل السنوات األخيرةاالفي ظّل غ ة في عدد ، نتدا وٕاثر تسجيل نسب عال

ات ل البرامج شهدت الحاج شرة  المغادرن في  خاصة مع نسقا متصاعدا في الموارد ال
ة إضافضرورة بروز  ة ةتعبئة موارد ذات ة من ناح ل الميزان وانخرا المهمة منذ  ،لتمو

سنوات في برنامج تحسين جودة الخدمات المسداة ومزد تقرب اإلدارة من المتعاملين معها 
ة ثا ةمن ناح   . ن

ات و الو  فئاتالمختلف شرة الموارد الأّن وحيث  وفي هذا اإلطار    تعد تخصّصاتالمستو
ة التي يتّم االستناد عليها لتحقي األهداف المرسومة  ما الدعامة األساس في مجال ال س

ة الدولة ة الضرورة لميزان فإّنه من  ومقاومة الغش التجار والتهرب، تعبئة الموارد المال
الضرور اتخاذ جملة من التدابير العاجلة من أجل المحافظة على الكفاءات الموجودة 
فاءات جديدة عن طر فتح  وحسن استخدامها وتوزعها إضافة إلى العمل على استقطاب 
ة لخرجي مدارس  النس ات المبرمجة  ة لالنتداب تضاف إلى االنتدا مناظرات خارج

ن وتسديد الشغورات عن ط فيالتكو ات النقلة أو اإللحاق في إطار الحراك الوظ   .ر آل
تجه العمل   م مقارة النوع االجتماعي هذا و ع الفرص من  على مزد تدع خالل توس

ة وفي مواقع صنع القرار وٕادماج المرأةالمتاحة لفائدة العنصر النسائي    .في الدورة التنمو
ه  ات تم تحديد  وانطالقاوعل ة والمتمّثلة فيمن هذه األولو   :ثالثة محاور أساس
ة - مهّمة المال  ،تسديد الشغورات 
ة - مهّمة المال  ،التناصف بين الجنسين 
ة - ن لفائدة أعوان وزارة المال   .التكو
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ة تسديد الشغورات: 1.1.1.9المؤشر ة في اآلجال مهمة نس   المال
ن عة هذا المؤشر م ات مختلف المد  من متا ة حاج ة قدرة على تلب برامج مهمة المال

  :من اإلطارات واألعوان عن طر
عد الحصول على موافقة السل  - ة  تأمين جملة من التدابير العاجلة واالستثنائ

ة لالنتداب في مختلف الرتب  ة استثنائ المختّصة قصد فتح مناظرات خارج
غة المستعجلة والمّلحة وذلك  ات المهمة لتحقيواألسالك ذات الص  وف أولو

  ،أهدافها
ن  - انتداب اإلطارات من خرجي مدارس التكو ة  ة الخارج ات االستثنائ تعزز االنتدا

األساس ي : المصادق عليها وهي  ة لإلدارة، معهد االقتصاد الجمر المدرسة الوطن
ة للمغرب العري ل التنم الجزائر ومعهد تمو ائي    .والج

اكل الراجعة اعتماد الحلول البديلة في سّد النقص من الم - مختلف اله شرة  وارد ال
من مختلف الوزارات لفائدة  النظر للوزارة من خالل استقطاب الكفاءات والخبرات

ة وزارة  في الخارجي والّذ يّتم عن طر المال في إطار إّما برمجة الحراك الوظ
في الداخلي بين مختلف  ة أو الحراك الوظ التناظر أوعن طر اإللحاق والنقل الفرد

اكل صلب الوزارة  . اله
 انجازات وتقديرات المؤشر

س األداء  الوحدة مؤشر ق
  انجازات 

 تقديرات 2021 2020
2022 2023 2024 

ة في اآلجال: 1.1.0.9المؤشر  ة تسديد الشغورات بوزارة المال   % نس
- 37 52 57 63 

ة انجاز الخط المخصصة : 1.1.1.0.9المؤشر الفرعي األول  نس
ة ة المعن ة خالل السنة المال   %  لالنتداب عن طر المناظرات الخارج

 - - 10 10 10 
ة : 2.1.1.0.9: المؤشر الفرعي الثاني انجاز الخط المخصصة نس

ة ة المعن ن خالل السنة المال جي مدارس التكو   %  لالنتداب من خر
 - 30 32 35 38 

ة تسديد الشغورات عن طر : 3.1.1.0.9المؤشر الفرعي الثالث  نس
ة ة المعن   %  النقلة واإللحاق خالل السنة المال

 - 7 10 12 15 
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ح انجازا  ت وتقديرات المؤشرتحليل وتوض
ة  2022يتجه العمل ابتداء من سنة  على برمجة االنتداب الخارجي االستثنائي قصد تغط

اّفة  ات المستعجلة والمّلحة في مختلف الرتب واألسالك والمعّبر عنها من قبل  الحاج
ة ة على المد المتوس  برامج مهّمة المال ة مهمة المال ة إعداد ميزان -2022(مناس

ص الوضع الراهن  ووفقا للدراسات) 2024 النقص في الموارد  قدرالمعتمدة حول تشخ
شرة بــ ة 3343( خطة لكافة البرامج 10894 ال ة 5300و لبرنامج المحاس ا  لبرنامج الج

رنامج ل 393دون احتساب العملة و برنامج الديوانةل 1858و ادة والمساندة و برنامج الق
ة رنامج مصالح الميزان   ، )عملةاحتساب ال الدين و

ةسيّتم وفي هذا اإلطار،  ات الخارج ة في االنتدا ص استثنائ إعداد  عد الحصول على تراخ
ة  2027متد إلى  صل إلى حوالي مختلف هذه اللتغط معّدل  ات  خّطة  1815حاج

ا عادل حوالي  سنو من العدد الجملي للخط الشاغرة المراد تسديدها %  10وهو ما 
ا   .سنو

لي االعمل على تسديد الشغورات عن طر النقل أو اإللحاق لتسديد حو ما سيتواصل 
ة خالل سنة  200 ة العموم ة والمحاس ا ة لبرنامجي الج النس   .2022خّطة 

اإلطارات والكفاءات من الصنف الفرعي أ ة  م مختلف برامج مهّمة المال  1ما سيّتم تدع
ن المتخّصصة إلى جانب ال ة من خرجي مدارس التكو م مناظرة خارج عمل على تنظ

ة للمغرب العري  ل التنم ة من خرجي معهد تمو ة النتداب فوج خاّص بوزارة المال استثنائ
  .2022عنوان سنة 

التناصف بين الجنسين بوزارة  2.1.1.9المؤشر    ة تقّدم الدراسة المتعلقة  ةنس   :المال
ات الفصل في إطار تطبي المؤشر  ض هذاتم  ة 18مقتض  من القانون األساسي للميزان

ال والمتعل بإعداد  2021جوان  11الصادر بتارخ  12منشور عدد والتوجهات الصادرة 
ة الدولة لسنة    .2022مشروع ميزان
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افة األطراف المتّدخلة  2022وفي هذا اإلطار، يتجه العمل ابتداء من سنة  ع  إلى تجم
شرة لو  ة الفاعلة في دراسة وتحليل في مجال التصرف في الموارد ال ة للمشار زارة المال

ة التناصف بين الجنسين وذلك في مختلف المجاالت التي تضطلع بها مهّمة  م نس وتقي
ة حيث سيّتم إحداث لجنة مختّصة في الغرض مقارة  إطار ستعمل فيوالتي ، المال

ة ص تشار ة على تشخ ن من  واقتراح الوضع انة المرأة دعم و التدابير التي تم ر م تطو
ال التمييز الموجّهة ضّدها ع أش   .ووقايتها من جم

 مؤشرانجازات وتقديرات ال
س األداء  الوحدة مؤشر ق

  
  انجازات

2020 2021 
 تقديرات

2022 2023 2024 
ة تقّدم الدراسة المتعلقة : 2.1.1.9المؤشر    نس

ة  % التناصف بين الجنسين بوزارة المال
  
-  38  72  78  83  

ة مقترحات : 1.2.1.1.9المؤشر الفرعي األول   نس
ات في ة للعنصر النسائي  التسم ف الخط الوظ

العنصر الرجالي  مقارنة 
% 

  
-  38  42  45  48  

ة النساء : 2.2.1.1.9المؤشر الفرعي الثاني   نس
ة المعيّنين في  %  اللجان المحدثة بوزارة المال

  
-  -  30  32  35  

  
ح انجازات  ؤشروتقديرات الم تحليل وتوض
ات في )02(اثنين فرعيين يجمع المؤشر مؤشرن  ، يهّم أحدهما مجال مقترحات التسم

العنصر الرجالي الّذ تّم  ة للعنصر النسائي مقارنة  ف طهالخط الوظ ة إعداد  ض مناس
ينها من  2021مشروع إطار األداء لسنة  انة المرأة عبر تم م التدرجي لم قصد التدع

قا للعدالة واإلنصاف وتكافؤ الفرص  الرجال وذلك تحق ا مقارنة  الوصول إلى المناصب العل
تعل  .بين الجنسين اللجان المحدثةو ة تواجد النساء  ّنه إف، المؤشر الفرعي الثاني بـنس



120 
 

ات  دراسةب تقوملجنة المحدثة  إحداثيتجه العمل  ات الخاّصة و المعط ٕاعداد اإلحصائ
ة تواجد المرأة صلب هذه اللجان  ز العملبنس ة ومر ف   .حسب الجنس والخّطة الوظ
ة  2021عنوان سنة األول مّثلت انجازات هذا المؤشر الفرعي  ك على وذل%  38نس

اينا هاّما وعدم توازن أتحليل هذا المؤشر  المستو الوطني، إّال أن درجة  من حيثفرز ت
ة والجهة ف ة الهاّمة  حيث تبين الخّطة الوظ ة أّن النس تهّم أساسا اإلطارات النسائ

اشرات زة المصالح الم ات تونس خص أساسا وت للوزارة المر الكبر دون غيرها من وال
ة ات الجمهورة التونس وزارة إلى تحسين درجة التوازن في مقترحات لذلك تسعى ال. وال

ذلك حسب  ة سواء بين الجنسين أو بين مختلف الجهات و ف ات في الخّطة الوظ التسم
ة السنوات الثالث المقبلة درجة الخّطة المسندة ورصدت تقديرات خالل  تتراوح بين نس

ة  2022عنوان سنة  42%   . 2024خالل سنة  % 48وصوال إلى نس
اللجان " بخصوص المؤشر الفرعي الثاني والمتعّل بـأّما  ة تواجد النساء المعيّنين  نس

ة ة تواجد العنصر النسائي صلب ، "المحدثة في وزارة المال سيتجه العمل على تفحّص أهم
نف  ضمان حسن سير أعمالها في  هذه اللجان ودورها المحور في اتخاذ القرارات الكفيلة 

ة تواجد المرأة المساواة ودون تميي التالي تمّثل تقديرات نس ين العنصر الرجالي و ز بينها و
  .2024خالل سنة %  35وصوال إلى  2022عنوان سنة %  30صلب هذه اللجان 

ن: 3.1.1.9المؤشر   ة إنجاز مخط التكو   :نس
مة وتحسين التصرف في الموارد  ريندرج هذا المؤشر في إطار حو شرة وتطو قدرات  ال

س  ق ة وهو  ة ومهارات أعوان وٕاطارات مهمة المال ن الخصوص مد تنفيذ برامج التكو
ة  ن وتحديد المعوقات التي تحول دون تحقي نس التكو ة وتطور عدد المنتفعين  واألفق

ة تم اللجوء  .اإلنجاز المبرمجة ورونا العالم ة التي فرضتها جائحة  النظر للظروف الصح و
ّ  إرساءإلى  ن على الخ ة في إرساء حيث  منظومة التكو ة للمال شرعت المدرسة الوطن

ة عد لفائدة إطارات وأعوان وزارة المال ن عن  ندرج هذا المشروع في إطار . منّصة تكو و
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ة الحديثة من  برنامج تعصير ن من خالل استغالل الوسائل التكنولوج ر منظومة التكو وتطو
نلى تحسين جودة التكإ جهة و    . و

  :إنجازات وتقديرات المؤشر  
س األداء إنجازات   الوحدة  مؤشر ق

(%)  
  (%)تقديرات   

2020*  2021*  2022  2023  2024  
ة إنجاز مخّط  نس

ن السنو لفائدة  التكو
ة  أعوان   (%)وزارة المال

  
%  

  
47  

  
70  

  
75  

  
80  83  

ة التي فرضتها جائحة *  ار الظروف الصح   ".19 –وفيد "اعت
  

ح التقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ة من قبل إدارة    ة وخصوص ن من برامج مشتر ة إنجاز المخط السنو للتكو بلغت نس

ار أنشطة اإلدارة العامة للديوانة،  ة، دون اعت ة للمال عنوان سنة  %47المدرسة الوطن
ة خالل سنة2020 ة ) ٪70( 2021 ، ومن المنتظر أن تتحسن هذه النس ان وذلك رغم إم

وفيد  ة نتيجة تفشي فيروس  ن   .19-التوقف الظرفي لألنشطة التكو
س األداء، خالل سنة  وستعمل المدرسة على مزد دعم نمو من خالل جملة  2022مؤشر ق

ة إنجاز المخط السنو   2022لسنة %  75من اإلجراءات المبرمجة حتى تبلغ نس
  .2023سنة % 80و

  

ة:  2.1.9الهدف  مة النفقات العموم   ترشيد حو
ة هدف هذا ال يندرج مة الرشيدة في التصرف في ميزان اد الحو يز م اسة تر ضمن س

المح الداخلي والذ الوزارة  ات والعوامل الخاصة  ار مجموعة المعط عين االعت أخذ 
ل اإلدار   .والخارجي لله

ض االعتمادات آجال فتح وٕاحالة أو:1.2.1.9المؤشر  :تفو
ة تمثل  ض االعتمادات حلقة هامة في مسار التصرف في الميزان آجال فتح أو إحالة وتفو

ساهم في بلوغ ات مصالح الوزارة في اآلجال   المرسومة من هدافاأل خاصة أن تحقي حاج
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ة الدولة من جهة أخر  ام التصرف في ميزان يبرز هذا المؤشر تطّور حيث  .جهة وٕاح
ات فتح  م مد قدرة اإلدارة على  االعتماداتدراسة طل والتصرف فيها في اآلجال وتقي

ة اكل المعنّة وتوفير مالحا االستجا ات اله يلزمها من اعتمادات الستمرارة المرف  ج
  .العمومي وعدم تعطيل سير العمل اإلدار 
امل  ة فتح  ة وحيث تم خالل السنة الحال من اعتمادات الدفع  %50اعتمادات التعهد ونس

امل من نفقات  %50االعتمادات المتعلقة بنفقات التدخالت وتجميد  ما تم تجميد 
ال طلب فتح اعتمادات لد الهيئة العامة للتصرف في ، االستثمارات فإنه لن يتم مستق

ة والتجهيزات والمعدات إال في  ة الدولة من قبل مصالح اإلدارة العامة للشؤون المال ميزان
ة أو رفع التجميد لذا فقد تم تغيير طرقة احتساب المؤشر . صورة طلب فتح اعتمادات تكميل

اآلجال اإلدارة لدراسة طلب فتح وذلك بتغيير طرقة احتسا ب المؤشر الفرعي المتعل 
مؤشر اآلجال اإلدارة لدراسة الطلب وتوزع االعتمادات من طرف  ضه  االعتمادات وتعو

ة والتجهيزات والمعدات   . اإلدارة العامة للشؤون المال
اآلجال اإلدارة التي تستغرقها اله يئة العامة للتصرف ما تم إلغاء المؤشر الفرعي المتعل 

ة الدولة لفتح االعتمادات   .في ميزان
ور ترتكز م 02في هذا اإلطار تم اعتماد ل جوانب المؤشر المذ ة لإللمام  ؤشرات فرع

ض االعتمادات في آجال معقولة  ن منفتح وٕاحالة وتفو أساسا على اإلجراءات المعتمدة للتم
اسات المرسومة من قبل الوز  ن من تنفيذ الس   .ارةتم

آجال دراسة طلب فتح االعتمادات من قبل مصالح اإلدارة العامة  :1المؤشر الفرعي  -
ة والتجهيزات والمعدات ص في المدة  والهدف منه هو السعي إلى. للشؤون المال التقل

ة من قبل مصالح  ل االعتمادات المطلو المخصصة لدراسة المطالب وتوزع أو تحو
 .ة والتجهيزات والمعداتاإلدارة العامة للشؤون المال

ض االعتمادات  إحالةآجال : 2المؤشر الفرعي  - س المدة التي تتطلبهاأو تفو  لق
ض االعتمادات من قبل مصالح اإلدارة العامة للشوؤن  استكمال إجراءات إحالة أو  تفو

ة والتجهيزات ص منها والمعدات المال  .والتقل
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  :إنجازات وتقديرات المؤشر
س  إنجازات   الوحدة   أداء الهدفمؤشرات ق

2020  
تقديرات  2021

2022  
تقديرات 
2023  

تقديرات 
2024  

ض  1-2-1-9المؤشر  آجال فتح وٕاحالة أو تفو
  :االعتمادات

  2  2  2  3  11  يوم
 

ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ض االعتمادات آجال فتح وٕاحالة أو شهد المؤشر ما هو مبرمج في سنة  تفو ارتفاعا مقارنة 

عود ذلك لتعطل سير العمل اإلدار من توزع ومعالجة للمراسالت الواردة  6 بـ 2020 ام و أ
ة التي اتخذتها الدولة قصد  عا لإلجراءات استثنائ خالل فترة الحجر الصحي الموجه وذلك ت
نصف الوقت المحدد  التناوب و ورونا والمتمثلة في عمل أعوان الدولة  مجابهة فيروس 

  .2012نة لس 1710األمر عدد 
ص آجال فتح  ة والتجهيزات والمعدات لتقل وحيث تسعى مصالح اإلدارة العامة للشؤون المال

ا  وٕاحالة الحرص على بلوغ اآلجال الدن ض االعتمادات وذلك  للمؤشر الفرعي أو تفو
ات الفتح المتعل ب ض االعتمادات وذلك وٕاحالةدراسة طل ص ال  وتفو يوم  01 بـ تقديراتبتقل

ة لسنوات   .2024- 2023-2022النس
  

ة آجال :2.2.1.9المؤشر ة خارج الصفقات العموم   :تنفيذ الشراءات العموم
ساهم  امل مسار إنجاز الصفقات واالستشارات  ة في  إن العمل على تعديل اآلجال المستوج

اشر في تحسين أداء اإلدارة فش ة ل م قد تم اعتماد مؤشر آجال تنفيذ الشراءات العموم
ة مصالح  عة مد سرعة استجا اتلمتا ارا لطول مسار  اإلدارة لطل اكل المختلفة اعت اله

ة االستالم راسات الشرو وصوال إلى عمل ة الشراء انطالقا من إعداد    .إنجاز عمل
ن من تحديد مجال اعتماد المؤشر بدقة تم استثن الصفقات وحتى نتم اء المسار المتعل 

ة عدد  ام األمر المنظم للصفقات العموم ة الذ يخضع ألح  2014لسنة  1039العموم
ة لمتدخلين  لالختالف اإلجرائي من حيث اآلجال والمتدخلين حيث تخضع الصفقات العموم
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ة(إضافيين  ة الصفقات العموم ة للبت في محاضر الفتح والت) لجان مراق م،وآجال إضاف  قي
ة من حيث الحجم فال يتجاوز عدد  ة عن الشراءات العموم ما تختلف الصفقات العموم
عة للمصالح الراجعة  ة تا ة خالل السنة الواحدة عادة أرعة صفقات عموم الصفقات العموم

ة والدين العمومي إلىالنظر  ادة والمساندة ومصالح الميزان   .برنامج الق
ر المؤشر ت ة مراحل مسار الشراءات حتى يتسنى وفي إطار تطو ق م إدراج اآلجال المتعلقة ب

ة تتمثل تحسين القدرة على األداء في مجال الشراءات وذلك من  خالل ثالث مؤشرات فرع
  :يليما ف

راسات الشروآ  ) أ  :جال إعداد 
س تتمثل راسات الشرو من المدة  في ق الفاصلة بين تارخ االنطالق في إعداد 

راس الشرو من قبل مصلحة  برمجة وٕاعداد وختم الصفقات وتارخ المصادقة على 
  .قبل اللجنة المختصة

م الفني والمالي   ) ب  :آجال التقي
س تتمثل في  ة الفاصلة بين تارخ فتح العروض وتارخ إبداء لجنة ق المدة الزمن

ة لرأيها للمشتر العمومي من خالل إعداد  الشراءات خارج إطار الصفقات العموم
م العروض  .  محضر فتح وتقي

 :آجال االستالم الوقتي )ج
س تتمثل في  التزود من قبل مصلحة ق ة الفاصلة بين إصدار اإلذن  المدة الزمن

محضر االستالم الوقتي   .تنفيذ الصفقات وٕانجاز الشراءات والتارخ المضمن 
 

  :إنجازات وتقديرات المؤشر
س أداء الهدف إنجازات   الوحدة  مؤشرات ق

2020(*)  
  تقديرات  2021

2022  
تقديرات 
2023  

تقديرات 
2024  

تنفيذ الشراءات  آجال:2.2.1.9المؤشر 
ة ة خارج الصفقات العموم   العموم

  
  يوم

140  
  

62  61  60  60  
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ة والتجهيزات والمعدات خالل السنوات القادمة  تسعى  إلىمصالح اإلدارة العامة للشؤون المال

ص  مة المنشودة  إلىوصوال ) 2022(يوم تقديرات  61 إلىالمؤشر  من مدة إنجازالتقل الق
  ).2024-2023(يوم سنة  60

  
  :آجال خالص المزودين ومسد الخدمات : 3.2.1.9المؤشر

ص آجال خالص المزودين ومسد الخدمات الذين قاموا بإيداع  يهدف هذا المؤشر إلى تقل
قا ار أن مسار خالص المزودين يتميز  .لإلجراءات الجار بها العمل ملفاتهم ط اعت و

المرحلة ( والمحاسب العمومي) المرحلة اإلدارة(بوجود متدخلين أساسيين وهما آمر الصرف 
ة ة الستكمال المرحلة اإلدارة في خالص ، فهذا )المحاسب المّدة المستوج عنى  المؤشر 

ة والمحددة بـ    .يوما 30النفقات العموم
ة  ة المندرجة في إطار الرقا وتجدر اإلشارة أن هذا المؤشر يهتم بخالص النفقات العموم

ة لتأشيرة مراقب المصارف الع قع احتساب اآلجال المستوج التالي ال  ة المعدلة  موم
ة المعدلة ما يهتم بخالص النفقات . بخصوص اقتراحات التعهد الصادرة خارج إطار الرقا

التزودا بإنجازالمتعلقة    . قتناءات وٕاسداء خدمات تتطلب إصدار مسب لإلذن 
  

ة وتحسين جودة  ة النفقات العموم اس نجاعة اإلدارة في تأد هدف هذا المؤشر إلى ق و
م ثقة ا ة اإلدارة من خالل حرصها على سلمزودين ومخدماتها وتدع د الخدمات في مصداق

المواد والخدمات وتحقي استمرارة المرف (خل توازن بين تحقي المصلحة العامة  التزود 
ة في آجال ) العام وضمان ح المزودين مسد الخدمات في خالص مستحقاتهم المال

  .معقولة
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  :إنجازات وتقديرات المؤشر
  

س أداء الهدف إنجازات   الوحدة  مؤشرات ق
2020  

تقديرات   2022تقديرات  2021
2023  

  2024تقديرات 

آجال  : 3- 2-1-9المؤشر 
  خالص المزودين ومسد الخدمات

  20  21  22  22  27  يوم

 
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ورونا خالل سنة  صفة  2021الرغم من تواصل جائحة  ة المعدلة  وصدور مقرر الرقا
مصالح اإلدارة العامة للشؤون  اإلطارفي هذا تسعى و متأخرة فان هذا المؤشر لم يتقلص، 

ة والتجهيزات والمعدات  ص في آجال خالص المزودين وذلك من خالل  إلىالمال ض التقل
  .يوما 20بـ  2024يوما وسنة  21بـ  2023 يوما وسنة 22بـ  2022تقديرات سنة 

  
ة تنفيذ   : 4.2.1.9المؤشر البناءات) دراسة وأشغال(نس ع المتعلقة    :المشار

عة  عة تنفيذ دراسة وأشغال مشارع البناءات المبرمجة التا متا ات  تقوم اإلدارة العامة للبنا
ان ذلك  ة خاصة وأن هذه اآلجال قد شهدت تأخيرا في إنجاز المشارع سواء  لوزارة المال
التراتيب الخاصة  ه  ما هو منصوص عل المقارنة  على مستو الدراسة أو األشغال 

ات ال ةالبنا   . مدن
ة والتي تشمل  غة الجهو غة هذه المشارع التي تكتسي الص اب التأخير إلى ص وتعود أس

غة تتميز بتعدد م%80أكثر من  ة حيث أن هذه الص الميزان ن االعتمادات المرسمة 
ة ومصالح  ة والمجلس الجهو ومراقب المصارف العموم األطراف المتدخلة من وزارة المال

ات اإلدارة العامة ام بهذه األشغال أطول  للبنا التالي تستغرق مدة الق المتعلقة  من المدةو
غة الوزارة   .األشغال ذات الص
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  :المؤشرإنجازات وتقديرات 
س أداء الهدف إنجازات   الوحدة  مؤشرات ق

2020  
 تقديرات  2021

2022  
تقديرات 
2023  

تقديرات 
2024  

ة تنفيذ   4.2.1.9المؤشر  ) دراسة وأشغال(نس
البناءات ع المتعلقة    المشار

% 64.2  89.5  94.5  100  100  

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ات ة تنفيذ مشارع  إلى تسعى مصالح اإلدارة العامة للبنا ع في نس ) دراسة وٕانجاز(الترف
 2023(سنة  100%إلى ) 2022تقديرات ( 94.5 %و) 2021م .ق( 89.5%وذلك من 

  ).2024و
  

تدعيم مساهمة هيئة الّرقابة العاّمة للماليّة في مجال  :3.1.9الهدف 
  مكافحة الفساد وغسل األموال وتطوير نجاعة التصرف العمومي

  
ة العاّمة للمالّة سنوّا، إنجاز أكثر من  ة وتدقي  60تتوّلى هيئة الرقا ات، مهّمة مراق حسا

اكل على النحو التالي عة المصالح واله ة حسب طب ب مهمات الّرقا ن تبو م   :و
اكل تعمل تحت إشرافها، - ة، أو ه  مهمات تخص مصالح وزارة المال
ة إدارة أو غير إدارة، - ة ومؤسسات عموم حث تخص منشآت عموم  مهمات تفقد و
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 ام إنجاز البرامج والمشارع العموم ة المخّصصة  االستعمالو  قصد إح األمثل للموارد المال
التنسي مع الهيئة و  . لها قا للبرنامج السنو الذ تعّده الهيئة  ة ط تنجز مهّمات المراق
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ة،  المال ّلف  ه من طرف الوزر الم عد المصادقة عل ة وذلك  ة اإلدارة والمال ا للرقا العل
قا    .للمعايير الّدولّة للمراجعة والّتدقيوتحرص الهيئة على إنجاز مهّماتها ط

اب  ور في اعتمادوتتمّثل أس   : الهدف المذ
  ات الفصل ة عدد  األساسي من القانون  71تطبي مقتض لسنة  15الجديد للميزان

فر  13المؤّرخ في  2019 فحص  2019ف ة اإلداّرة  اكل الرقا الّذ ينّص على تكليف ه
م وثائ األداء المشار الفصل  وتقي من نفس القانون األساسّي إلى حين صدور  63إليها 
م األداء  .اإلطار المنّظم لتقي

  ات  اعتماداض البرنامج السنو لتدّخل الهيئة األساس على دراسة المخاطر وطل
اكل المعنّة واإلفادات والعرائض المتأّكدة  .مختلف الوزارات واله

  ة المنجزة من قبل الهيئة من خالل إحتساب نسب عة نتائج المهّمات الّرقاب تعزز متا
اكل الخاضعة  ة والتفّقد من قبل اله ة اإلخالالت والّنقائص المستخرجة من تقارر الرقا تسو

ة  .  للرقا
افحة : 1.3.1.9المؤشر    م ة المنجزة والتي تتضّمن محاور تتعّل  ة مهّمات الرقا نس

  .الفساد وغسل األموال والمهّمات المتعّلقة بتدقي األداء
ة المنجزة أو الّتي تّم الشروع في إنجازها  احتسابيتمّثل المؤّشر في  ة مهّمات الّرقا نس

افحة الفساد وغسل األموال وتدقي  م األساس  والقائمة على دراسة المخاطر والمتعّلقة 
البرنامج   .السنو لتدّخل الهيئة األداء خالل الّسنة مقارنة 

  

 :المؤّشر وتقديرات إنجازات
  الوحدة  

  
  إنجازات
2020  

2021  
  تقديرات

2022  2023  2024  
  : 1.3.1.9المؤّشر

افحة  م ة المنجزة والتي تتضّمن محاور تتعّل  ة مهّمات الرقا نس
  الفساد وغسل األموال والمهّمات المتعّلقة بتدقي األداء

 
ة  نس
  مائوّة

  
%55,6  

 
25%  30%  35%  40%  
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ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض
ات مختلف إاألساس ض برنامج التدّخل السنوّ للهيئة ستند  لى دراسة المخاطر وطل

اكل المعنّة واإلفادات والعرائض المتأّكدة  ات المتوّفرة  واستغاللالوزارات واله للهيئة المعط
القانون ما تقوم الهيئة . شبهات الفسادحول ملفّات  م وثائ األداء المشار إليها  فحص وتقي

ة األساسيّ    .للميزان
ة والتدقي الّتي تّم الّشروع في إنجازها سنة و   2021ستعمل الهيئة على إتمام مهّمات المراق

  .والضغ على آجال إنجاز المهمات وٕاعداد التقارر الخاّصة بها
ع في حّصة المهمات الّتي تتضّمن  ما ستواصل في نفس منهجّة العمل المتمّثلة في الترف

البرنامج افحة الفساد وغسل األموال وتدقي أداء البرامج والمهّمات مقارنة  م  محاور تتعّل 
  .السنوّ لتدّخلها

  
قها  :2.1.3.9المؤشر  ات أو التعّهد بتطب ة الّنقائص والمصادقة على الّتوص ة تسو نس

ة  اكل والمصالح الخاضعة للرقا   من قبل اله
ة الّنقائص  احتسابيتمثل المؤّشر في  ة تسو ات أو واالخالالتنس  والمصادقة على التوص

ة اكل والمصالح الخاضعة للرقا قها من قبل اله ة للتفّقد ضمن التقار المتعّهد بتطب ر النهائ
م   .والّتقي
اغة تسميته وهو المؤّشر اعتمادوقد تّم  ن الهيئة من وٕاعادة ص م دورها الرقابّي على  مّ تدع

ة النقائص اكل والمصالح  خالالتواال التصّرف العمومي من خالل تسو من قبل اله
ة   .الخاضعة للرقا
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 :المؤّشر وتقديرات إنجازات
  الوحدة  

  إنجازات
2020  

 
  

2021  
  تقديرات

2022  2023  2024  
نسبة تسوية النّقائص والمصادقة على : 2.3.9المؤّشر 

التّوصيات أو التعّهد بتطبيقها من قبل الهياكل والمصالح 
  .الخاضعة للرقابة

نسبة 
  مائويّة

  
%79,6 45%  50% 55% 60% 

  
ح تقديرات المؤشر على مد الثالث سنوات   :تحليل وتوض

ة،    ات على مستو التقارر األّولّة للّرقا اغة التوص اب طرقة موّحدة بخصوص ص نظرا لغ
ضاح طرقة    .احتساب المؤشرتحرص الهيئة على مزد إ

اكل والمصالح الخاضعة ل م جلسات عمل مع اله ة بخصوص ما ستعمل على تنظ لمراق
ة النقائص واال ات اتسو ة على خالالت المسّجلة وتطبي التوص لصادرة عن فرق الرقا

  .مستو الّتقارر األّولّة للتفّقد
  

س األداء .2.2 أهداف ومؤشرات ق م األنشطة وعالقتها    :تقد
 األهداف

  
  تقديرات المؤشر 

2022  
 

تقديرات اعتمادات  األنشطة
 )بدون مفعول مالي(دعائم األنشطة  األنشطة

تحسين التصرف 
في الموارد 

ة شر  ال
تسديد الشغورات 

ة  %52 بوزارة المال
في المسار التصرف 

المهني ألعوان 
ة  وزارة المال

9248 

ات الملحة  - التحديد المسب للحاج
ات  ة وانتدا ات الخارج ة من االنتدا والضرور
ات عن طر  ن واالنتدا جي مدارس التكو خر

النقلة أو اإللحاق قصد تسديد الشغورات 
اّفة برامج وزارة  ة المعبر عنها من قبل  المال

، ز والجهو ين المر  على المستو
ة التصرف التقدير في الوظائف  - اعتماد آل

ع األعوان  ات توز عمل ام  والكفاءات عند الق
ورة أعاله، غ االنتداب المذ  المنتدبين وف ص

النظر  - ة  تحديد آجال مضبوطة للجان المعن
الوزارة  في ملفات الترشح لتسديد الشغورات 
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النتائج،عن طر  ح  التناظر والتصر  
ة انتداب إلى  - ّل عمل ة إثر  ر دور رفع تقار

ة االنتداب  ة عمل ادة التي تتولى مراق لجنة الق
ع األعوان وتعيينهم في الوظائف التي  وتوز
فة،  ة في الوظ  تتالءم مع المؤهالت المطلو

ة في مجاالت فرز   - ن م دورات تكو تنظ
م ا لمترشحين وف ملفات الترشح وتقي

ة، تهم المهن ة وتجر  مؤهالتهم العلم
ة في مجاالت التصرف  - ن م دورات تكو تنظ

التقدير في الوظائف والكفاءات وهندسة 
ن .التكو  

ة تقّدم الدراسة  نس
التناصف  المتعلقة 
بين الجنسين بوزارة 

ة  المال
 72%   

ة النوع  - ادة تتولى دراسة مقار إحداث لجنة ق
ة ودور المرأة مقارنة  االجتماعي بوزارة المال

ة وفي  اد الرجل في احتالل المناصب الق
مهمة  معالجة الملفات الهامة ذات الصلة 

ة صلب اللجان المحدثة،   المال
ن من دراسة  - ة تم س موضوع اعتماد مقاي

ة،وتحليل التناصف بين الجنسي ن بوزارة المال  
ات   - إعداد إحصاءات حول مقترحات التسم

ال الجنسين على  ة لفائدة  ف في الخط الوظ
ز وخاّصة الجهو حسب  المستو المر

ة المسندة، ف  الخطة الوظ
ات  - ة في مجال الميزان ن م دورات تكو تنظ

 الحساسة للنوع االجتماعي،
ي - ة اللجان الحّث على إعداد مقررات تهّم تر

والمهام المسندة إليها في معالجة الملفات ذات 
ة مهمة المال .الصلة   

ة إنجاز مخط  نس
ن %75 التكو ن   2425 التكو

مواصلة حوار التصرف والتنسي  -
مع مختلف مصالح المهمة قصد اإلتفاق على 

ة قابلة للتنفيذ ن  .برامج تكو
ن  - مرحلة التكو تفعيل الدراسة 

ات   1359 عدداألمر األساسي وف مقتض
 2006ما  15المؤرخ في  2006لسنة 

م مناظرات الدخول وض مراحل  المتعل بتنظ
ة مما  ة للمال المدرسة الوطن ن  التكو

 : قتضي
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  ة للمدرسة م الموارد المال  تدع
  ر قدرات المدرسة في مجال تطو

ن  ن مع (هندسة التكو ة تكو إبرام إتفاق
ونين وه ن الم ز الوطني لتكو ندسة المر

ن  )التكو
  مي ل التنظ ر اله مراجعة وتطو

ة ة للمال  .للمدرسة الوطن
 2006لسنة  1359 األمر عددمراجعة  -

المتعل  2006ما  15المؤرخ في 
م مناظرات الدخول وض مراحل  بتنظ
ة مع إحالة  ة للمال المدرسة الوطن ن  التكو
ة والقرارات ذات  وم ع األوامر الح مشار

 مصادقة والتأشير والنشرالصلة قصد ال
ن المستمر لفائدة  - ر منظومة التكو تطو

ة  أعوان وزارة المال
مراجعة اإلطار القانوني والترتيبي المتعل  -

ن التأهيلي  التكو
ن على الخ -   .إرساء منظومة التكو

مة  ترشيد حو
ة  النفقات العموم

آجال فتح واحالة 
ض االعتمادات   تفو

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة   المساندة اللوجست
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

57742  
  
  
  
  
  
  

يزإعداد  - ة  دليل تر ة الداخل منظومة الرقا
ة يتضمن اإلجراءات واإلنجازات الخاصة  للميزان

خ طلب  ابتداءمنالتصرف في االعتمادات  تار
ض أو إحالة االعتمادات ومالئمتها مع  فتح وتفو
ة  ام القانون األساسي الجديد للميزان أح
ة  التصرف في الميزان والتراتيب المتعلقة 

ة تفاديهااطر المحتملة والمخ ف   .و
التنسي مع - ة  ن مواصلة برمجة دورات تكو

وحدة التصرف حسب األهداف والهيئة العامة 
ة الدولة حول إجراءات  للتصرف في ميزان
ين مختلف  التصرف في االعتمادات لتم
ام  المصالح المختصة من االطالع على األح
القانون األساسي   الجديدة المنصوص عليها 

ة   .الجديد للميزان

 

آجال تنفيذ الشراءات 
ة خارج إطار  العموم

ة   الصفقات العموم

ة لجنة الشراءات خارج إطار  -   ي م تر تدع
ما تم تكليف إطار  فاءات  ة  الصفقات العموم
ع في إعداد  ة القارة للجنة ليتم التسر الكتا

ل شراء  ر المتعلقة   عمومي،التقار
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تكليف لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات  -
راسات الشرو  المصادقة على  ة  العموم

هة  ة والمنافسة النز   لضمان الشفاف

 

آجال خالص 
المزودين ومسد 

  الخدمات 

ـــــــــي آجـــــــــال  -   ص ف ـــــــــ ـــــــــى التقل الحـــــــــرص عل
المصــــادقة علــــى الفــــواتير مــــن طــــرف المصــــالح 

 .الخدمةالمنتفعة 
اق - ـــــة الســـــت ـــــة الداخل إرســـــاء منظومـــــة الرقا

ــــة خــــالص المــــزودين  األخطــــار التــــي تهــــدد عمل
ـــى ومســـد الخـــدمات ـــازع  والعمـــل عل ـــاد التن تف

ونـــــة  عض المهـــــام الم الســـــلبي أو اإليجـــــابي لـــــ
ة الخالص  .لعمل

ن  - ة  يتم السعي الى إرساء منظومة إعالم
راءات  من خاللها المزود االطالع على مراحل إج

  .اإلدارة إلىخالص فواتيرهم دون الرجوع 

 

  
ة تنفيذ دراسة  نس
ع  وأشغال مشار

  البناءات المبرمجة 

إعداد رزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة   
ة  وٕانجاز أشغال ميزان ع المبرمجة  وزارة المشار

ة   .المال
إعداد برنامج االجتماعات المزمع عقدها من  -

اإلدارات  ة للتجهيز سواء  طرف المصالح الجهو
ة للتجهيز للدراسة أو الجتماعات الحظيرة  الجهو

األشغال    الخاصة 
ة  - ةتوفير الوثائ العقار ة الضرور  واإلدار

ة،  الميزان ل مشروع قبل برمجته  الخاصة 
عط ن أن  م ا لكل ما    . ل إنجاز المشروعتفاد

ير و عقـــــد اجتماعـــــات  - إعـــــداد مراســـــالت تـــــذ
غة  ع ذات الصـــــــــ ة للمشـــــــــار النســـــــــ ـــــــــة   دور
ـــــــة  المعطلـــــــة إلـــــــى مختلـــــــف األطـــــــراف  الجهو

  المتدخلة

هيئة مساهمة تدعيم 
الّرقابة العاّمة 
للماليّة في مجال 
مكافحة الفساد 
وغسل األموال 
 وتطوير نجاعة

  .التصرف العمومي
 

الرقابة ات نسبة مهمّ 
والتي تتضّمن  المنجزة

مكافحة محاور تتعلّق ب
الفساد وغسل األموال 

المهّمات المتعلّقة و
 %30  األداء تدقيقب

  
  
  
  
  

  رقابة وتدقيق وتقييم
  
  

8267  

منهجّة التدقي حسب المخاطر لتحديد  اعتماد -
ة التي  الرقا ة  مجاالت نشا المؤسسات المعن

ن أن تتضّمن شبهات فساد و أو غسل  م
ات المتوّفرة لد الهيئة  واستغاللأموال،  المعط

 . حول ملفات شبهات الفساد
افحة  - ة لم التنسي مع مصالح الهيئة الوطن

عض الملفات  الفساد بخصوص التقّصي في 
 .الّتي تحوم عليها شبهات فساد وأو غسل أموال
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ات  - أل نّة خصوصّة تتعّل  برمجة دورات تكو
افحة الفسا  .د وغسل األموالم

محور قاّر ضمن  - إدراج مهمات تدقي األداء 
  .برنامج تدّخل الهيئة

 

نسبة تسوية الّنقائص 
والتّوصيات المصادق 
عليها أو التعّهد 
بتطبيقها من قبل 
الهياكل والمصالح 

  .الخاضعة للرقابة
50% 

ة  - مناس س الفر  طاقة من قبل رئ إعداد 
ر النهائي  ة إصدار التقر للمهمة، تض نس

ات أو  ة النقائص والمصادقة على التوص تسو
عدد  قها مقارنة  التي تعّهد المتصّرف بتطب

ات الصادرة عل مستو  ىالمالحظات والتوص
ر األولي للتفّقد   . التقر

 
 
 
  

  :مساهمة الفاعلين العمومين في أداء البرنامج -3.2
ساهمون في  ما يبينه تم تصنيف خمسة فاعلين عموميين  ة  تحقي أداء برامج مهمة المال

  :الجدول الموالي
  :7جدول عدد

  مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج وحجم اإلعتمادات المحالة
ع التي سيتولى إنجازها في إطار تحقي أهداف   الفاعل العمومي  أهم األنشطة والمشار

اسة المهمة   الس
االعتمادات المحالة 

عنوان المن  ة  ميزان
  2022سنة 

ديوان مساكن 
ة   أعوان المال

ة ع  للكراء أو وٕاعدادهاشراء مساكن  قوم ديوان مساكن أعوان المال للب
-2022لفائدة أعوان الوزارة وسترتكز مجهودات الديوان خالل الفترة القادمة 

ل مختلف برامج اقتناء مساكن على النحو التال 2024    :يعلى تمو
ة الدولة *    منحة من ميزان
ة *  ضمان من الدولة من المؤسسات البن   قروض 
ة من النشا العاد للديوان* ة متأت الت ذات  .تمو

  أد2586

ة  ز اإلعالم مر
ة    لوزارة المال

زسعى  ة مر ة لوزارة المال مشروع  اإلعالم الى مواصلة األعمال الخاصة 
ة وحيث يهدف المشروع الى  ة العموم إرساء النظام المعلوماتي الجديد للمال
ة متطورة تكون أداة للتصرف الناجع وللمساعدة  إرساء منظومات معلومات

مة الرشيدة وذلك من  ة والحو ن من تكرس الشفاف   :خاللعلى التم
ام القانون األساس*  ة تفعيل أح   ي الجديد للميزان
ة الوزارة قصد تكرس *  ميزان التصرف  وضع نظام محاسبي متطور يتعل 
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ة  ة والمصداق   مبدأ الشفاف
ر المنظومة* ة تطو ة وتحقي العدالة  اإلعالم ة نحو مزد من الشفاف ائ الج

ة ائ   الج
تكرس تمشي اإلدارة المفتوحة والتعامل مع المواطنين والمؤسسات * 

عد  ة عن    االقتصاد
اإلدارة العامة للديوانة وذلك لالرتقاء * ة خاصة  يز منظومة إعالم تر

ة    الخدمات الديوان
البنك التونسي 

  للتضامن 
ة إطارة مع سعى البنك التونسي للتضامن  ة   مهمة المال مقتضى  اتفاق

عث المشارع الصغر  إلى 2017 أفرل 04بتارخ  ع على  التشج
ة  ات القروض الصغر في إطار منظومات اقتصاد التعاون مع  جمع

ة ) من االعتمادات المرصودة%  80(  من% 20(ورصد قروض موسم
ل المؤسسات الصغر  ما )االعتمادات المرصودة تم وضع خطة تمو

وفيد     19-المتضررة من جائحة 

  م د 250
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  : 2024- 2022طار نفقات البرنامج متوس المد إ - 3
  :08جدول عدد   

  )2024- 2022(النفقات متوس المد  إطار
عة النفقة ع حسب طب  )اعتمادات الدفع( التوز

  ألف دينار: الوحدة
  

ان  الب
 إنجازات

 2021ق م 
 تقديرات تقديرات تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 41600 39617 37732 33848 27914 نفقات التأجير
 8670 8417 8172 3538 6338 نفقات التسيير

 221208 204528 54868 268076 228416 نفقات التدخالت
 3335 3117 2913 775 511 نفقات االستثمار

ة ات المال  0 0 0 0 0 نفقات العمل
ة  ار الموارد الذات المجموع دون إعت

 274813 255679 103685 306237 263179 للمؤسسات
ة  ار الموارد الذات المجموع بإعت

  - -  117247  -  - للمؤسسات
 
  
  
 

 



  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بطاقات مؤشرات قيس األداء
  الديوانة لبرنامج

  
  

  
   



ضائع:طـاقة مؤشر األداء ح الديواني لل   معدل آجال التسر
  1.1.0.1:المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ضائع:الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل  تسهيل عمل
ف .2 ة من تارخ إيداع  :المؤشر تعر ة التسرح الديواني بدا يدّل هذا المؤّشر على المدة التي تستوجبها عمل

الرفع ة وصوال إلى تارخ منح اإلذن   .التصارح الديوان
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 ة إلى تارخ يتّم احتساب األجل من تارخ إيداع  ):Formule(طر التصارح الديوان
مثل حوالي  ميناء رادس الذ  ات التجارة  تب الحدود للعمل الم الرفع  من المجموع  %80منح اإلذن 

ا احتساب معّدل آجال التسرح الديواني على ضوء عّينة .الوطني حيث تتوّلى اإلدارة العامة للديوانة حال
ات التورد يتّم تحديدها ّل  شهرة من عمل ميناء رادس ينجز خالل األسبوع األخير من  إثر تحقي ميداني 

ات الرفع التي تتّم في هذه الفترة ّل عمل شمل   .شهر و
 يوم : وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس اتب:مصدر المعط ة لد الم  .التصارح الديوان
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار   سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024يوم سنة  Valeur cible de l’indicateur:(0.5(1الق

البرنامج -6 ات التجارة رادس الميناء:المسؤول عن المؤشر  تب الحدود للعمل س الم  رئ
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج .1   والتقديرات الخاصة 

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 1
  . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ضائع ح الديواني لل  0.50 0.52 0.53 0.54 0.98 يوم معدل آجال التسر



 
المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 

ــــع فــــي عــــدد  ــــة، الترف ــــة اإلجــــراءات الديوان ــيتّم تفعيلهــــا علــــى غــــرار تأل ــــاإلجراءات التــــي تــــّم و ســ يتــــأثر هــــذا المؤشــــر 
ـــال  ـــــة األعمــ ــــن مـــــن رقمن ـ ّ م ـــــدمج  ـــــد متطـــــور ومن ــــاتي جدي ــــز نظـــــام معلومـ يـ ــــاديين المعتمـــــدين، تر المتعـــــاملين اإلقتصـ

ــــــــة  ــير الديوانــ ــتراتيجي لتعصــــــــ ــــــ ــــــ اإلســ ــــــاز المخطــــ ــــــــديثها، إنجــــ ــــــــة وتحــ ــ ـــــراءات الديوان ــــــــذ  2024/2020واإلجـــــ و الــ
يــــز حتــــو علــــى العديــــد مــــن المشــــارع التــــي مــــن شــــانها أن تســــاهم فــــي تســــهيل التســــرح الــــد يواني، العمــــل علــــى تر

ــــــ  ـــب حيــــــز التطبي ــــــة المســـ ــــــان الحمول ــــول ب ــــى دخــ ـــة إلــ ـــ اإلظاف ــــــة،  ــــــة الالحق ــــة المراق ـــدد أ(منظومــ ــومي عـــ ــــ مــــــر ح
ـــــة 2018لســـــنة  1005 ـــــالطرق اإللكترون ـــب  ـــة المســ ـــــان الحمولــ ضـــــ طـــــرق إعـــــداد وٕايـــــداع ب ـــــّل هـــــذه ,  )يتعلـــــ 

ـــــديوان ـــــي أجــــــل التســــــرح ال ص ف ن مـــــن التقلــــــ ــتمّ ـــراءات ســــ ـــي ســــــنة اإلجــ ــة فـــ ــــنوات المقبلــــــة وخاّصـــ  2024ي فــــــي السـ
ــنوات  ــــودة لســـــ م المنشـــ ــــّم تحديـــــــد القـــــــ الجـــــــدول 20232024، 2022ولـــــــذلك تـــ ــــين  ـــا هـــــــو مبـــ ــــد ,مــــ حيـــــــث تـــــــّم تحديـــ

ــوم لســـــنة  0.53 ـــودة 2022يـــ مـــــة منشــ مـــــة وســـــ,  ق ـــا الق ـــة و بلوغهــ ــ ـــة اإلجـــــراءات الديوان ــ ة الماد ن تحّســـــن نســـــ مّ
ــــّدرت 2024المنشــــودة فــــي ســــنة  ــــي ق ـــــ  والت ـــــ % 94ب ــــّدرت ب ة المرجــــّوة لهــــذا المؤشــــر و التــــي ق ــوغ النســــ ــ  0.5مــــن بل

  .يوم
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 عدد المتعاملين االقتصاديين المعتمدين:طـاقة مؤشر األداء

  2.1.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ضائع :الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل  تسهيل عمل
ف .2 يدّل هذا المؤّشر على عدد مطالب المتعاملين االقتصاديين الذين تتوّفر فيهم الشرو الالزمة  :المؤشر تعر

الت ازات التسه االمت  .للتمّتع 
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر     -1 ين الذين وقعت لمطالب المتعاملين االقتصاديين المعتمد الجملي العدد):Formule(طر

ة لمطالبه   .خالل السنةم االستجا
 عدد جملي:وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس ة المتعامل :مصدر المعط مطالب المتعاملين االقتصاديين المسجلة لد خل

 .اإلقتصاد المعتمد
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار   سنو
مة  -5  2024سنة  Valeur cible de l’indicateur:(153(2المستهدفة للمؤشرالق
البرنامج -6 ة المتعامل اإلقتصاد المعتمد:المسؤول عن المؤشر   .المسؤول عن خل
III- قراءة في نتائج المؤشر  

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 2
  . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

عدد المتعاملين االقتصاديين 
  المعتمدين

 153 128 107 89 79  عدد جملي



المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 
 

المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
ــنوات  م المنشـــــودة لســـ ـــــد القـــــ ـــــرت تحدي ـــدد  2024و 2022،2023ي العــ ة لمؤشـــــر عـــــدد المتعـــــاملين اإلقتصـــــاديين  النســـــ

ة المطالـــــب الجملـــــي  نســـــ ورة و ــفة المـــــذ الصـــ ــب التـــــي تـــــّم إيـــــداعها مـــــن طـــــرف المتعـــــاملين اإلقتصـــــاديين لإلنتفـــــاع  للمطالـــ
ــــّدرت  الصــــفة ق ـــي إنتفعــــت  ــــة والتـ ــــب المقبول ة المطال ــــرة أن نســــ ــنوات األخي ــــوح خــــالل الســ التــــي تســــتجيب للشــــرو وقــــد ل

ة تّم إعتمادها في تحديد التقديرات على المد المت%20بـ   .وسوهي نس
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   :المتعلقة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ة:طـاقة مؤشر األداء ح الديواني نس التسر ة المتعلقة  ة اإلجراءات الديوان  الماد

  3.1.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ضائع:الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل  تسهيل عمل
ف .2 س هذا المؤّشر نجاعة اإلدارة العامة للديوانة في دعم المؤسسات التي تعمل في ميدان التجارة :المؤشر تعر ع

ة الوثائ ) تورد وتصدير(الخارج م الوثائ على سند ورقي(وذلك بإلغاء التعامل معها  ضها ) عدم تقد وتعو
 ).إلكتروني(بتعامل ال ماد 

عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 ة على العدد الجملي ):Formule(طر قسمة عدد الوثائ الالماد حتسب هذا المؤّشر 
التسرح الديواني  .للوثائ المتعلقة 

ة: وحدة المؤشر -2 ة جمل  نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس ة :مصدر المعط ة الورق المتعلقة الحصول على العدد الجملي للوثائ الديوان

تب الدراسات والتشرع أساسا ووحدة  التسرح الديواني ة من م ة المئو ة منها وتحديد النس وعدد الوثائ الالماد
 .االتصال

خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة  Valeur cible de l’indicateur:(94%(3الق
البرنامج -6 ة تونس :المسؤول عن المؤشر  ة ش ة والفاعل العمومي شر ات واإلعالم مدير إدارة اإلحصائ

 TTNللتجارة 
  
  
  
 

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهار هي القيمة القيمة المستهدفة للمؤش3
  . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(



III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  والتقديرات الخاصة 

  
المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
التســـــــرح  .3 ــــائ المتعلقـــــــة  ــــي للوثـــ ـــ ــــــدد الجمل ــــى العـ ـــ ـــــة عل ــ ــــائ الالماد ــــــدد الوثـــ ــمة عـ قســـــ ــــــذا المؤّشـــــــر  ـــب هـ حتســــ

ة . الـــــــديواني ـــــنة % 94وتعتبـــــــر نســـــــ ــودة لســ مـــــــة المنشـــــ ـــي الق ـــألداء  2024هــــ ــنو لــــ ـــروع الســـــ المشــــ ــمنة  والمضـــــ
ــــالتقرر الســــ 2020وذلــــك علــــى ضــــوء مــــا تــــّم إنجــــازه فــــي ســــنة ,  2022لســــنة  نو لــــألداء والــــذ تــــّم تضــــمينه 
ة  2020 ر%61والمتمّثل في نس م المنشودة سالفة الذ بين الجدول التالي طرقة تحديد الق   : ، و

 
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .4   :المتعلقة 

 

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ة ة اإلجراءات  نس الماد
ح  التسر ة المتعلقة  الديوان

 الديواني
ة ة جمل  94 90 89 83 61  نس



 
ح الديواني:طـاقة مؤشر األداء التسر المتعلقة   عدد الخدمات على موقع الوا

  
  4.1.0.1:المؤشر رمز

I-  العامة للمؤشرالخصائص  

ه المؤشر .1 ضائع :الهدف الذ يرجع إل ات التسرح الديواني لل  تسهيل عمل
ف .2 ن الموقع المتعاملين مع اإلدارة من الحصول على العديد من الخدمات اإلدارة عن طر  :المؤشر تعر مّ

ا إلى المصلحة المختصة بدراستها  الرّد تعمير المطالب الخاصة بها وٕارسالها إلكترون والتي تتولى موافاة طالب الخدمة 
 .عليها على برده اإللكتروني

عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  -1 احتساب عدد الخدمات المتوفرة على موقع الواب):Formule(طر  .حتسب هذا المؤّشر 
 عدد جملي: وحدة المؤشر -2
ة الحت -3 ات األساس ة االتصال:ساب المؤشرمصدر المعط ات خل  عدد الخدمات على موقع الواب حسب معط
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة  Valeur cible de l’indicateur:(23(4الق
البرنامج -6 ة االتصال :المسؤول عن المؤشر  س خل  رئ

III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

                                                           

س األداء   يـراتالتقد  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

عدد الخدمات على موقع 
ح  الواب التسر المتعلقة 

 الديواني
 23 22 21 20 19  عدد جملي

أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 4
  . ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها عم ...)إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسيقيمة مستّمدة من توجه (



 
 

المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
ان العدد الجملي المسّجل في موفى  19عدد  2020بلغ العدد الجملي الخدمات على موقع الواب في سنة  عد أن  خدمة 

  .خدمة 18، 2018سنة 
ـــع الجديـــــ ـــاز الموقــ ـــه فـــــي إطـــــار إنجــ ـــدر اإلشـــــارة إلـــــى أنــ ــوفمبر و تجــ ـــهر نـــ ــوم خـــــالل شــ د للديوانـــــة والـــــذ تـــــّم إطالقـــــه للعمـــ

خدمــــــة األداء 2018 ــــاه تحيينهــــــا وتحســــــينها  ــــي اتجــ ــــة فــ ــــة المعروضــ مــ ــــــع الخــــــدمات القد ــــر فــــــي جم ــــادة النظــ ــــت إعــ ، تّمــ
ة  النســــــ ـــافة  عض الخـــــدمات التـــــي ال تحقـــــ إضــ ـــــ ـــي اتجـــــاه حـــــذفها  ــــة المندمجـــــة أو فــ ـــة التعرفـ ـــات أو خدمــ ـــى العرــ علــ

ـــــك  ــتعمل وذل ـــــة فـــــي نســـــخته للمســـ ـــــد للديوان ــــع الجدي ر الموقـ ســـــ وتطـــــو ـــي إطـــــار ت ـــــس تطـــــورا مـــــن 2019فــ ع ـــــذ  ، وال
ــــد ــــالموقع الجدي قــــه  ــــد تــــّم تحق ــور جدي ــــاًء علــــى تصــ ــث عــــدد الخــــدمات بن س مــــن حيــ ــــ . حيــــث جــــودة الخــــدمات المقدمــــة ول

ـــي ســـــنة  ــنوات  2020وعلـــــى ضـــــوء مـــــا تـــــّم إنجـــــازه فــ م المنشـــــودة لســـ بإضـــــافةخدمة 2024و 2023ــــــ2022تـــــّم تعـــــديل القـــــ
 .ل سنة
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 عدد المحاضر للحّد من الغّش التجار :طـاقة مؤشر األداء
  

  1.2.0.1:المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ة:الهدف الذ يرجع إل افحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراق  .م
ف .2 س :المؤشر تعر ع افحة الغش و ة إدارة الديوانة وتوجهها في مجال م اس فاعل عتبر هذا المؤّشر هاما لق

اقي   ).الردع(قدرتها على التدّخل اإلست
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  -1 ع العدد الجملي لمحاضر ):Formule(طر ةحتسب هذا المؤّشر بتجم اتب الديوان  .الم
 عدد : وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس ة للديوانة:مصدر المعط  .عدد المحاضر المجمعة من قبل اإلدارات الجهو
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة  Valeur cible de l’indicateur:(23(5الق
البرنامج -6 س خل:المسؤول عن المؤشر   ة االتصالرئ

 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 5
  . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها...)ج، من المخطط الخماسيقيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنام(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

عدد المحاضر للحّد من 
 145375 126413 111078 97017 87154  عدد الغش التجار 



المؤشر تحليل النتائج  .2  ):صفة مختصرة(والتقديرات الخاصة 
ــــة للديوانـــــــة  ـــ ــــــة مـــــــن قبـــــــل   اإلدارات الجهو ـــــب الديوان اتــ ــــر الم ـــــــع العــــــدد الجملـــــــي لمحاضـــ ــــر بتجم ــــذا المؤّشـــ حتســــــب هـــ

ــنوات  ــــودة لســــ م المنشـــ ــــــ ـــــــالنظر وقــــــد تــــــّم تعـــــــديل الق ـــر علـــــــى  2024و2022،2023الراجعــــــة لهــــــا  ة لهـــــــذا المؤشـــ النســــــ
ـــن ـــــي ســ ـــازه ف ـــــّم إنجــ ــــا ت ـــــة , محضـــــر  87154وهـــــو  2020ة ضـــــوء مـ ـــام مـــــديرو اإلدارات الجهو ـــد قــ ــ ــــرامج ( وق رؤســـــاء بـ

ة المشروع السنو لألداء لسنة ) فرع م المنشودة و المضمنة    :ما يبينه الجدول التالي 2022بتحديد الق

 
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

 
 
 
 
 
 
 
 



بعدد المحاضر :طـاقة مؤشر األداء  للحّد من التهر
  2.2.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .4 ة :الهدف الذ يرجع إل افحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراق  .م
ف .5 ات  :المؤشر تعر ان افحة التهرب بوضع اإلم سمح إلدارة الديوانة بتعزز عملها الدؤوب لم هذا المؤّشر 

شرة ة والوسائل ال ة الماد  .على ذّمة مصالح المراق
عة المؤشر .6  .مؤشر نجاعة :طب

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  -1 ع العدد الجملي لمحاضر التهرب عبر البّر  ):Formule(طر حتسب هذا المؤّشر بتجم

حر  .وال
 عدد : وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس حر المسجلة من الجملي لمحاضر العدد  :مصدر المعط التهرب عبر البّر وال

النظر  اتب الديوانة الراجعة  قبل مصالح إدارة الحرس الديواني والحرس الوطني والشرطة، والمسجلة لد م
ة  .لإلدارات الجهو

خ توّفر المؤشر -4 ا :تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة Valeur cible de l’indicateur:(27854(6الق
البرنامج المسؤول عن -6 ة للديوانة :):المؤشر   .مديرو اإلدارات الجهو

  
  
  
  
 

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 6
  . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها.)..قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(



 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

 
المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ب  27854 24221 21888 20633 11834  عدد عدد المحاضر للحّد من التهر



ة:طـاقة مؤشر األداء ة التواجد الفعلي لوحدات المراق  نس
  3.2.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشرالهدف الذ يرجع  .1 ة :إل افحة الغش التجار والتهرب وتحسين المراق  م
ف .2 س التواجد الفعلي لمصالح وحدات وفرق  :المؤشر تعر   ستعمل هذا المؤّشر لق

عة للحرس الديواني               .الحراسة التا
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  -1 قسمة عدد الدورات المنجزة خالل السنة على عدد ):Formule(طر حتسب هذا المؤّشر 

ة :الدورات المنشود وحدة المؤشر ة مأو  .نس
ة: وحدة المؤشر -2 ة جمل  نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس  الجملي للدورات المنجزة خالل السنةالعدد :مصدر المعط
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة  -5  2024سنة Valeur cible de l’indicateur:(78%(7للمؤشرالق
البرنامج -6  مدير إدارة الحرس الديواني:):المسؤول عن المؤشر 

 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 7
  . بلوغ القيمة المستهدفة بها مع ذكر السنة المتوقع...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ة التواجد الفعلي لوحدات  نس
ة ة المراق  78 75 72 68 70  نس



 
المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
 
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   :المتعلقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



المزاد العلني:طـاقة مؤشر األداء  عدد البيوعات 
  1.3.0.1:المؤشر رمز
I- العامة للمؤشر الخصائص  

ه المؤشر .1  تحسين التصّرف في المحجوز: الهدف الذ يرجع إل
ف المؤشر .2 ات الحجز التي تقوم بها مصالح :تعر ة عدد عمل اشرة أهم صفة غير م س ولو  ع هذا المؤّشر 

 .الديوانة
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  -1 المزاد العلني في السنة: ):)Formule(طر احتساب عدد البيوعات   حتسب هذا المؤّشر 
 عدد: وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس تب اإليداع والحجز:مصدر المعط المزاد العلني حسب م  .عدد البيوعات 
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024ة سنValeur cible de l’indicateur:(78%(8الق
البرنامج -6 تب اإليداع والحجز:):المسؤول عن المؤشر  س م  رئ

 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشروالتقديرات ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   الخاصة 

المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
المؤشر) limites(تحديد أهم النقائص  .3   :المتعلقة

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 8
  . ة بهاذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدف عم ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

المزاد العلني  1400 1300 1200 1150 763  عدد عددالبيوعات 



 عدد اإلحاالت:طـاقة مؤشر األداء
  2.3.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1  تحسين التصّرف في المحجوز: الهدف الذ يرجع إل
ف .2 عد البت  المؤشر تعر ضائع المحجوزة من طرف مصالح الديوانة  ات إحالة ال هذا المؤشر يبين عدد عمل

ضائع من طرف أصحابها لفائدة اإلدارة ا عن ال  .النهائي من طرف المحاكم المختصة أو التخلي نهائ
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 ات أو : ):)Formule(طر ع عدد اإلحاالت إلى جمع حتسب هذا المؤّشر بتجم
ة  .منظمات خيرة أو اجتماع

 عدد : وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس تب اإليداع والحجز:مصدر المعط  .عدد اإلحاالت حسب م
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة  Valeur cible de l’indicateur:(1600(9الق
البرنامج -6 تب اإليداع والحجز :):المسؤول عن المؤشر  س م  رئ

 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

  المؤشروالتقديرات الخاصة ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 9
  . ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها عم ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

 1600 1500 1400 1350 799  عدد عدد اإلحاالت



 عدد محاضر اإلتالف:طـاقة مؤشر األداء
  3.3.0.1:المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1  تحسين التصّرف في المحجوز: الهدف الذ يرجع إل
ف .2 ساهم  المؤشر تعر ضائع التالفة و ات اإلتالف التي تقوم بها مصالح الديوانة لل س عدد عمل ق هذا المؤشر 

ات والمجرورات وحسن التصّرف واستغالل الفضاءات لتخزن وحدات الشحن  ص تكاليف روض الحاو في تقل
ات أخر  حرين في عمل ة استعمال هذه الوحدات من طرف الناقلين ال ان  .وٕام

عة ال .3  .مؤشر نجاعة :مؤشرطب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 ات اإلتالف التي : ):)Formule(طر اعتماد العدد الجملي لعمل يتّم احتساب هذا المؤّشر 
التنسي مع مصالح وٕادارات أخر  ا  اتب سنو مختلف الم ة، (تقوم بها مصالح الديوانة  ة مدن صحة، بيئة، حما

 ...).تجارة 
 عدد : وحدة المؤشر -2
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس  .عدد محاضر اإلتالف:مصدر المعط
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة   Valeur cible de l’indicateur:(250(10الق
البرنامج -6 تب اإليداع والحجز:):المسؤول عن المؤشر  س م  رئ
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

المؤشر  .2   ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 10
  . ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها عم ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

 250 230 200 190 96  عدد عدد محاضر اإلتالف



ة إستخالص الديون المثقلة :طـاقة مؤشر األداء  نس
  1.4.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ة إستخالص الديون : الهدف الذ يرجع إل  تحسين نس
ف .2 مهّمة استخالص الديون المثّقلة  المؤشر تعر امها  اضات يدل على مد نجاعة إدارة الديوانة عند ق ق

 .الديوانة
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة :طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 ض التي تّمت تغطيتها : ):)Formule(طر قسمة مبلغ المقاب يتّم احتساب هذا المؤّشر 
ا ون ذلك سنو  .على المبلغ الجملي للديون المثّقلة و

ة: وحدة المؤشر -2  نس
ة  -3 ات األساس ض التي تّمت تغطيتهاالمبلغ :الحتساب المؤشرمصدر المعط  .الجملي للديون المثّقلة ومبلغ المقاب
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة Valeur cible de l’indicateur:(0.40%(11الق
البرنامج -6  مدير إدارة االستخالص:):المسؤول عن المؤشر 
III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

المؤشر  .2   ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
  المؤشر المتعلقة) limites(النقائص تحديد أهم  .3

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاشر هي القيمة القيمة المستهدفة للمؤ11
  . ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها عم ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ة إستخالص الديون  نس
ة المثقلة  0.40 0.35 0.30 0.25 0.27  نس



شأنها:طـاقة مؤشر األداء ة  الرفع والتي لم يتم دفع األداءات المستوج ح موضوع األذون ة التصار  نس
  2.4.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1 ة إستخالص الديون : :الهدف الذ يرجع إل  تحسين نس
ف .2 ة : المؤشر تعر ة التصارحهذه النس مهّمة تصف امها   .تعتبر مؤشرا على مد نجاعة إدارة الديوانة عند ق
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب

 
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 قسمة عدد التصارح موضوع األذون : ):)Formule(طر يتّم احتساب هذا المؤّشر 
ة ار  الرفع والتي لم يتّم دفع األداءات المستوج شأنها على عدد التصارح التي تمت تصفيتها دون اعت

الخارج  مين  ارات من قبل التونسيين المق الرفع مثل تصارح تورد الس التصارح التي ال تستلزم إصدار إذن 
 ...، )S733(وتصارح اإلحالة على الرصيف 

ة: وحدة المؤشر -2  نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس الرفع والتي لم يتّم العدد :مصدر المعط الجملي للتصارح موضوع األذون 

ار التصارح التي ال  شأنها والعدد الجملي للتصارح التي تمت تصفيتها دون اعت ة  دفع األداءات المستوج
الخارج وتصارح اإلحالة  مين  ارات من قبل التونسيين المق الرفع مثل تصارح تورد الس تستلزم إصدار إذن 

 ...، )S733(يف على الرص
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة % Valeur cible de l’indicateur:(0.27(12الق
البرنامج -6 ر نظام  :المسؤول عن المؤشر  ة تطو التعاون مع خل ة  ات واإلعالم  ".سند"مدير إدارة اإلحصائ

 
 
 
 
 

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  ّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالتي يتعالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 12
  . ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها عم ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(



III- قراءة في نتائج المؤشر  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

 
 ):صفة مختصرة(المؤشر تحليل النتائج والتقديرات الخاصة  .2
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

 
 
 
 
  

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ح موضوع األذون  ة التصار الرفع والتي لم يتم  نس
شأنها ة  ة دفع األداءات المستوج  0.27 0.30 0.33 0.40 0.36  نس



ن المستمر:طـاقة مؤشر األداء  حصة النساء من التكو
  1.5.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1  المساوات بين النساء والرجال و فئات المجتمع: الهدف الذ يرجع إل
ف .2 المقارنة مع  مّن: المؤشر تعر نا مستمرا خالل السنة  ة النساء الالتي تلقين تكو هذا المؤشر من إحتساب نس

نا عّد هذا المؤشر من بين المؤشرات الهامة التي تكرس مبدأ المساواة بين . العدد الجملي للعديد الذين تلقوا تكو و
ن المستمر في المجال الديوا ة التكو ار أهم عنصر محّدد لإلرتقاءالرجل والمرأة على إعت ة القدرات ني  ومنح  وتنم

ة في المستقبل ف  .فرص أكبر لتولي خط وظ
عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 قسمة العدد الجملي للنساء الالتي تلقين : ):)Formule(طر يتّم إحتساب هذا المؤشر 
ع المجاالت  نا في جم ة خالل السنة على العدد الجملي للعديد المتكون خالل السنةتكو  الديوان

ة: وحدة المؤشر -2  نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس ن والعدد الجملي للعديد العدد :مصدر المعط الجملي للنساء الالتي تلقين تكو

ون خالل السنة   الم
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة % Valeur cible de l’indicateur:(16(13الق
البرنامج -6 ن:  :المسؤول عن المؤشر  ات والتكو  مدير إدارة اإلنتدا
III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
  :المؤشر المتعلقة) limites(تحديد أهم النقائص  .3

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(على المدى المتوسط  وغهاالتي يتعّهد رئيس البرنامج ببلالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 13
  . ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها عم ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ن المستمر ة حصة النساء من التكو  16% 15% 14% 12% 10%  نس



مواقع صنع القرار:طـاقة مؤشر األداء ة النساء   نس
  2.5.0.1:المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر .1  المساوات بين النساء والرجال و فئات المجتمع: الهدف الذ يرجع إل
ف .2 ة : المؤشر تعر اد ة النساء الالتي تشغلن مواقع صنع القرار بخطة ق ن هذا المؤشر من إحتساب نس مّ

مدير إدارة أو قسمة عدد النساء الالتي تّم تعيينهن  ه  تب والذ يتّم إحتسا سة م تب على  مدير أو رئ سة م رئ
ة ما في ذلك اإلدارات الجهو ة  اد  .العدد الجملي للخط الق

عة المؤشر .3  .مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  -1 قسمة عدد النساء الالتي تّم تعيينهن : ):)Formule(طر يتّم إحتساب هذا المؤشر 
تب على العدد الجملي  سة م ةمدير إدارة أو رئ ما في ذلك اإلدارات الجهو ة  اد  للخط الق

ة: وحدة المؤشر -2  نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس ة والعدد العدد :مصدر المعط ف الجملي للنساء الالتي تّم تعيينهن بخط وظ

ة  ف  الجملي للخط الوظ
خ توّفر المؤشر -4 ا:تار  سنو
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024سنة % Valeur cible de l’indicateur:(15(14الق
البرنامج -6 س البرنامج:):المسؤول عن المؤشر   رئ

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  المؤشر والتقديرات الخاصة) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

المؤشر  .2  ):صفة مختصرة(تحليل النتائج والتقديرات الخاصة 
المؤشر) limites(تحديد أهم النقائص  .3   :المتعلقة 

                                                           
أو الطويل ) ثالث سنوات أو أكثر(ط على المدى المتوس التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 14
  . ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بها عم ...)قيمة مستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي(

س األداء   التقديـرات  2021  اإلنجازات  الوحدة  : مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

مواقع صنع القرار ة النساء  ة نس  15% 13% 11% 9% %7  نس



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بطاقات مؤشرات قيس األداء
 الجباية لبرنامج

  
  

  
   



س أداء ز  :طـاقة مـؤشــــر ق ة في الحين على مطالب إرشادات المواطنين من قبل مر ة األجو ائي  نس اإلرشاد االج
عد  . عن 
 

 1.1.0.2.: المؤشر رمز
IV- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر  .1 ف المؤشر .2 إسداء الخدمات مستو جودة تحسين :الهدف الذ يرجع إل ائي عن  2012في إطار تقرب اإلدارة من المواطن تم خالل سنة : تعر ز اإلرشاد االج إحداث  مر ين المواطن من  ائي  من دون  حاجة إلى التنقل إلى المصالح اإلدارةعد لتم اإلرشاد االج ة عن سؤاله فى غضون اجل و فى . االنتفاع  ه و االجا االتصال  المعلومة في الحين تتعهد المصلحة   عة المؤشر .3 .ساعة   48اقصاه صورة تعذر مده   . (qualité)مؤشر جودة : طب
V- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة  .1 العدد الجملي :  )Formule(احتساب المؤشر طر ة في الحين مقارنة  األجو طاقات المتعلقة  عدد ال ز المات الواردة على المر ة : وحدة المؤشر .2 .للم ة مائو ة الحتساب المؤشر .3 (%)نس ات األساس ةمنظومة  :مصدر المعط خ توفر المؤشر . .4 إعالم مة المستهدفة للمؤشر  .5 15/09/2021:تار ة في الحين): Valeur cible de l’indicateur(الق ة األجو البرنامج .6 . % 100 نس عد مدير:  المسؤول عن المؤشر  ائي عن  ز اإلرشاد االج   .مر
VI- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة في الحين على مطالب إرشادات : 1.1.2.المؤشر ة األجو نس
عد ائي عن  ز اإلرشاد االج  100 100 100 100 99.9 % المواطنين من قبل مر

المؤشر .2    :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ة إنجاز تفوق  عة نتائج هذا المؤشر نظرا  %99الرغم من تحقي نس قاء على متا ة، يتّم اإل خالل السنوات الثالث المنقض

ة إنجاز تبلغ  اب عدم الغفلة عنه والحرص على تحقي نس الغة وذلك من    . %100ألهميته ال
ه خالل سنة  ا موضوع برنامج تعصير تّم الشروع ف عد هو حال ائي عن  ز اإلرشاد الج ي إلى يرم 2021علما أن مر

ع مهامه  م سبل التواصل مع المواطنين لتشمل، إضافة إلى الهاتف، البرد اإللكتروني وٕاحداث ) خدمات متعددة(توس وتدع
ة للخدمات عبر موقع الواب   .منصة إلكترون



المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   ال شيء      :المتعلقة 

  
    2.1.0.2: المؤشر رمز

I - الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر  .1 ف المؤشر .2 .إسداء الخدمات مستو جودة تحسين: الهدف الذ يرجع إل ة :  تعر قة إعالم ة المدرجة بتطب ائ جديدة للتصرف في مؤشر يتعل بإحتساب عدد الشهائد الج

ة من شهر جانفي  ن من توحيد نماذج الشهائد  2017الشهائد تم وضعها طور اإلستغالل بدا حيث ستم
ة لألعوان عتها وتخفيف عبئ االعمال الماد ة متا ندرج إحداث هذا المؤشر ضمن . المسلمة وتسهيل عمل و

ا ة الرامي إلى إدراج  ا عة تقدم تنفيذ برنامج إدارة الج ة  الجديدة للتصرف في الشهائدمتا قة اإلعالم    35 لتطب
األداء في غضون  نوع ة للمطالبين  ائ  .سنوات   5شهادة مسلمة من قبل مختلف المصالح الج

عة المؤشر .3   ، (qualité)مؤشر جودة  :طب
  II - ة للمؤشر  التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  .1 ة جديدة للتصرف في  Formule(طر قة إعالم ة المدرجة بتطب ائ ة من شهر جانفي عدد جمعي الشهائد الج  .العدد: وحدة المؤشر .2  2017الشهائد تم وضعها طور اإلستغالل بدا
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس ة جديدة للتصرف في الشهائد:  :مصدر المعط قة إعالم خ توّفر المؤشر .4 .تطب ةالشهر  :  تار مة المستهدفة للمؤشر  .5  .الثاني من السنة الموال البرنامج .6  شهادة نوع Valeur cible de l’indicateur :(35(الق  وحدة االستقصاءات والبرمجة و والتصرف في المخاطر: المسؤول عن المؤشر 

III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  والتقديرات الخاصة 

 
س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف  مؤشرات ق

2020 2022 2023 2024 
قة :  2.1.2المؤشر  التطب ة  المدرجة   عدد الخدمات اإلدار

ة ائ ة للتصرف في الشهائد الج  5 5 5 5 5 عدد اإلعالم
 
 

س أداء ةعدد الخدمات اإل: طـاقة مـؤشــــر ق ائ ة للتصرف في الشهائد الج قة اإلعالم التطب ة  المدرجة    .دار



 
المؤشر .2 ة إنجاز بلغت    :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  ة  %100تّم تحقي نس وسيتم الحرص على احترام ) 2020-2018(خالل السنوات الثالث المنقض ة خالل الفترة الالحقة صدد ض قائمة جديدة في شهادات ستتم . برنامج التنفيذ بنفس النس ة  ا ة إنطالقا من سنةعلما وأن إدارة الج المنظومة اإلعالم المؤشر ) limites(يد أهم النقائص تحد .3  برمجة إدراجها       ال شيء      :المتعلقة 



 
 

س أداء مة المضافة في اآلجال : طـاقة مـؤشــــر ق ة الرد على مطالب إرجاع فائض األداء على الق   .نس
 

    3.1.0.2 المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر  .1  الخدماتإسداء  مستو جودة تحسين :الهدف الذ يرجع إل
ف المؤشر  .2 ص آجال : تعر األداء من خالل تقل المطالب  يندرج هذا المؤشر في إطار تحسين عالقة اإلدارة 

مة المضافة وحصرها في حدود    .يوما 30دراسة ملفات مطالب إسترجاع فائض األداء على الق
ن نتائج هذا المؤشر من متا ة معالجة اإلدارة للملفاتوتم تب  30في غضون  عة نس م يوما من تارخ إيداعها 
 .الض مستوفاة الشرو والوثائ

عة المؤشر .3  .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة  :طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  .1 سر ): Formule(طر عدد المطالب (المقسوم  –) عدد المطالب المودعة(القاسم : عدد   %: وحدة المؤشر .2 )تارخ إيداعهاأشهر من  6 المدروسة خالل
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس ة : مصدر المعط  " رفي "المنظومة اإلعالم
خ توّفر المؤشر .4 ة:   تار مة المستهدفة للمؤشر  .5  .الشهر الثاني من السنة الموال البرنامج .Valeur cible de l’indicateur :(100%  6(الق  )وحدة البرمجة والتنسي والصلح اإلدار (اإلدارة العامة لالداءات : المسؤول عن المؤشر 
III- المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  قراءة في نتائج المؤشر المؤشر .2  والتقديرات الخاصة    :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة الرد على مطالب إرجاع فائض األداء على : 3.1.2المؤشر  نس
مة المضافة في أجل    35 30   25 22  19.9  % يوما 30الق

المؤشر .3  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ة إعداد مشروع قدرة  إدراج هذا المؤشر ضمن إطار القدرة على 2021تم خالل سنة      مناس ة وذلك  ا األداء لبرنامج الج

ة توفر السيولة  2022األداء لسنة  النظر إلى أهم األمر  ة للمعنيين  النس ص آجال اإلرجاع  ة الفائقة لتقل نظرا لألهم
وفيد ات جائحة  ة 19-خاصة في تداع  .على المؤسسات اإلقتصاد

المؤشر المتعل) limites(تحديد أهم النقائص  .4  ال شيء      :قة 



  
س أداء ة: طـاقة مـؤشــــر ق عد تدخل مصالح المراق ة  ح السنو  عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار

  1.2.0.2.: المؤشر رمز 
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر  .1 ائي :الهدف الذ يرجع إل ف المؤشر .2 .الحد  من ظاهرة التهرب الج س مد : تعر ن من ق ة إيداع التصارح م ة في تحسن نس تأثير تدخالت مصالح المراق ات ة على الشر عة المؤشر .3 .الدخل أو الضر  .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1                       ة طرح عنصرن :طر ة إيداع عند انقضاء أجال اإليداع   :أ''  أ و ب '' هي عمل نس ة إيداع أخر السنة  :ب ة الحتساب المؤشر .3   .عدد النقا :وحدة المؤشر .2  نس ات األساس خ توّفر المؤشر .4 .نظام المعلومات: مصدر المعط ة:   تار  .الشهر األّول من السنة الموال

مة المستهدفة للمؤشر  .5 البرنامج .6 نقطة Valeur cible de l’indicateur :(26(الق قات اإلعالمّة ونظام المعلومات : المسؤول عن المؤشر     .وحدة التطب
III- المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  قراءة في نتائج المؤشر    والتقديرات الخاصة 

س أداء   الوحدة الهدف مؤشرات ق
إنجازا
202 ت

1 
 تقديرات

202
0 

202
2 

202
3 

202
4 

عد :  1.2.2المؤشر  ة  ح السنو عدد نقا تحسن نسب إيداع التصار
ة   تدخل مصالح المراق

عدد 
 26 25 24 23 30  النقا

المؤشر .2     :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ة من خالل ائ األداء إلى إيداع تصارحهم الج   :تحرص اإلدارة على دفع المطالبين 

ة  - ا مال قرب حلول اآلجال لتفاد توظيف خطا رهم  ة تذ س حمالت تحس ام   .الق



ة وضعيتهم في غضون  - ه  30دعوة المتخلفين عن إيداع تصارحهم لتسو يوما من توصلهم تنب
 .لتفاد إصدر قرار في التوظيف ضدهم

ة اإلنجاز ساهمت فيها اإلجراءات الجديدة المتعل        ة تحسن ملحو في نس النس م الجوالن  قة بر خالص معال
ة ائ ة الج ة الوضع ضرورة تسو ة وتسجيل العقود  ائ   .ألصحاب المعرفات الج

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص . .3     ال شيء      :المتعلقة 
   



س أداء ة: طـاقة مـؤشــــر ق ة الجزائ ائ  عدد معاينات المخالفات الج
    2.2.0.2.: المؤشر رمز 

I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر  .1 ائي: الهدف الذ يرجع إل ف المؤشر .2 الحد  من ظاهرة التهرب الج ة  :تعر ات مراق ة إلى تكثيف عمل ا ائي تعمل إدارة الج ة في إطار الحد من ظاهرة التهرب الج ائ ة و إلى ترصد المخالفين من خالل معاينة المخالفات بواسطة محاضر ج ائ ات الج ةاحترام الواج عة المؤشر .3 .جزائ م: طب  .يمؤشر 

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  .1 ة التي تمت   ):Formule(طر ة الجزائ ائ ةعدد جمعي لعدد المخالفات الج ائ ة الج   عدد :وحدة المؤشر .2 .معاينتها من قبل مختلف مصالح المراق
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس ة : مصدر المعط المراق لفة  اكل الم ة صادرة عن اله جداول إحصائ عة لإلدارة العامة خ توّفر  .4 .لألداءات التا ة :  المؤشرتار مة المستهدفة للمؤشر  .5 .الشهر الثاني من السنة الموال ةValeur cible de l’indicateur :(100.000(الق البرنامج .6 .عمل ة :.المسؤول عن المؤشر  ائ ائي والمصالحة الج    وحدة النزاع الج

III- المؤشروالتقديرات الخاصة ) اإلنجازات(سلسلة النتائج   .1  قراءة في نتائج المؤشر.    
س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق

2020 2022 2023 2024 
ة:  2.2.2 المؤشر ة الجزائ ائ  000 65 000 60 000 55 000 50 669 34 عدد عدد محاضر معاينة المخالفات الج

المؤشر .2  ا مما نتج عنه استعادة ت      : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  الد تدرج عا الستقرار الوضع األمني في ال ة ت ائ الطر العام التي تكون في طور عدد المعاينات للمخالفات الج ة  ات المراق عمل ما يتعل  ة وخاصة ف ائ ة الج مصالح المراق ة مع أعوان األمن والديوانةالسير العاد للعمل  وفيد خالل سنة  .إطار دورات مشتر ا على  2020غير أن بروز جائحة  أثر سل ة  ة وعلى الدورة االقتصاد ا   . عموماالنس العاد لسير مصالح الج
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   ال شيء      :المتعلقة 

   



س أداء عدد ة: طـاقة مـؤشــــر ق ائ ات المراجعة الج  عمل
    3.2.0.2.: المؤشر رمز 

I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر  .1 ائي: الهدف الذ يرجع إل ف المؤشر . .2 .الحد  من ظاهرة التهرب الج ة  تهدف إلى التثبت من أسس و قواعد في إطار  : تعر ائ ات مراجعة ج عمل ائي تقوم اإلدارة  ة وطرقة احتساب  األداءالتصد للتهرب الج   .توظيف الضر
عة المؤشر .3 مي: طب  .مؤشر 

II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  .1 ات المراجعة المنجزة من قبل : عدد جمعي ): Formule(طر مختلف مجموع عمل ة خالل سنة معينة المراق لفة  اكل الم  اله
ة الحتساب المؤشر .3 عدد :وحدة المؤشر .2 ات األساس ة  :مصدر المعط خ توّفر المؤشر. .4 ."صادق"المنظومة اإلعالم ة : تار   .الشهر الثاني من السنة الموال
مة المستهدفة للمؤشر  .5 ة Valeur cible de l’indicateur :(50.000(الق البرنامج .6 عمل ادل  الدولي للمعلومات والبرمجة و والتصرف في : المسؤول عن المؤشر  وحدة االستقصاءات والّت

 .المخاطر
III- المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  قراءة في نتائج المؤشر   : والتقديرات الخاصة 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة: 3.2.2المؤشر  ائ ات المراجعة الج  000 35 000 30 000 25 000 20 914 11 عدد عدد عمل
المؤشر .2 أعوان محققين  : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  المراجعة  لفة  ات المنجزة من خالل تعزز المصالح الم ص مدة المراجعة وتسعى اإلدارة إلى تكثيف عدد العمل ة المراجعة الهادفة وتقل المراجعة(اعتماد آل ة  ة من ذلك ولمساندة ). الحد من الفترة أو األداءات المعن ائ م نظام اإلستقصاء و النفاذ إلى المعلومة الج المراجعة تسعى اإلدارة إلى تدع لفة  االمصالح الم ع ج ادل معلومات ذات طا ات ت ة  إلى إبرام إتفاق الد تكثيف الجهود الرام ئي مع أطراف من داخل وخارج ال ة وفيد خالل سنة   .التونس ة 2020غير أن بروز جائحة  ا ا على النس العاد لسير مصالح الج  أثر سل
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   :المتعلقة 

 ات الحاج ات مقارنة   قلة االنتدا
  لفة اكل الم عض اله ة ل النس ة   المراجعةضعف نسب التغط



 
س أداء ة : طـاقة مـؤشــــر ق ائ ة الج  مردود المراق

   1.3.0.2.: المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر  .1 ة : الهدف الذ يرجع إل ة تدخالت مصالح المراق  .رفع مرد ود
ف المؤشر حت مستحقة  : تعر الغ التي أص ة في مجموع الم ائ ة الج عا لمجموع تدخالت يتمثل مردود المراق ار لفائدة الخزنة ت عدم اإلعتراض على قرار  التوظيف اإلج ات أو  م قضائي  ح صلح أو  ة   .اإلدارة المنته

عة المؤشر .2   .مؤشر نجاعة: طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  .1 ات  .3 .مليون دينار :وحدة المؤشر .2 .عدد جمعي): Formule(طر ة الحتساب المؤشرمصدر المعط ة  :األساس خ توّفر المؤشر .4 ."صادق"المنظومة اإلعالم ة : :  تار مة المستهدفة للمؤشر  .5  .الشهر الثاني من السنة الموال البرنامج .6 مليون دينار Valeur cible de l’indicateur:(10.000(الق ادل  الدولي للمعلومات و : المسؤول عن المؤشر  البرمجة و وحدة االستقصاءات والّت     .والتصرف في المخاطر
III- المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  قراءة في نتائج المؤشر   : والتقديرات الخاصة 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

ة:  1.3.2المؤشر  ائ ة الج مليون  مردود المراق
 4 000 4 500 3 177 3 دينار

500 5 000 
المؤشر .2   : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

معدل زادة  ة  ائ ة الج ع في مردود المراق قة 500تسعى اإلدارة إلى الترف السنة السا  .مليون دينار مقارنة 
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   :المتعلقة 

 شرة       .قلة الموارد ال
 



 
س أداء الحاضر من : طـاقة مـؤشــــر ق ة  الدفع   .مردود الصلح نس

 .   2.3.0.2: المؤشر رمز 
I- الخصائص العامة للمؤشر  

ه المؤشر  .1 ة: الهدف الذ يرجع إل ة تدخالت مصالح المراق ف المؤشر .2 رفع مرد ود الحاضر من  :تعر ة الدفع  عة المؤشر .3 .مردود الصلح نس   .(efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب المؤشر  .1 سر  ):Formule(طر الحاضرا :المقسوم  /  مردود الصلح  : القاسم .عدد   لدفع 
 % :وحدة المؤشر . .2
ة الحتساب  .3 ات األساس ة  :المؤشرمصدر المعط  ."صادق"و " رفي "منضومتي اإلعالم
خ توّفر المؤشر .4 ة :  تار  .الشهر الثاني من السنة الموال
مة المستهدفة للمؤشر  .5 البرنامج .Valeur cible de l’indicateur:( ≤ 50 % 6(الق قات اإلعالمّة ونظام المعلومات: المسؤول عن المؤشر   وحدة التطب
    
III- المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  قراءة في نتائج المؤشر    والتقديرات الخاصة 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

الحاضر من مردود :  2.3.2المؤشر  ة  الدفع  نس
 38.0 37.0 36.0 35.0 23.42 % .الصلح

المؤشر .2  : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
في إطار  المساهمة في تعبئة موارد الخزنة و الرفع من مستو السيولة، تحث اإلدارة أعوانها على تفضيل نهج الصلح 

الحاضر ائي خاصة إذا تضمن دفع جزء من المبلغ    . على النزاع الج
عفي هذا الصدد و  الحاضر بزادة  تسعى اإلدارة إلى الترف ة الدفع  قة %1في نس السنة السا  .مقارنة 

المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   :المتعلقة 
 ة لجل المؤسسات ا على السيولة المال   مناخ اقتصاد واجتماعي صعب أثر سل

 



  
س أداء ار من قبل  : طـاقة مـؤشــــر ق قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة  ةموس سلسلة نسب المصادقة على الم  المحاكم االبتدائ

   3.3.0.2.: المؤشر رمز 
I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر  .1 ة : الهدف الذ يرجع إل ة تدخالت مصالح المراق ف المؤشر .2 .رفع مرد ود ة  :تعر ة ) Médiane(موس السلسلة اإلحصائ اكل المراق ضمن قائمة النسب الراجعة لمختلف ه

ما  ة  ار من قبل مختلف المحاكم اإلبتدائ قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة  ة المصادقة على الم والمتعلقة بنس
ائي ة والصلح والنزاع الج المراق لفة  س مد وجاهة أسس التعديل وجودة أعمال الفرق الم  .ع

عة المؤشر .3  .(efficacité socio-économique)ر نجاعة مؤش: طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر  .1 ة ): Formule(طر اإلعتماد في طرقة إحتساب المؤشر على معدل موس السلسلة اإلحصائ
)Médiane ( ة ار والمصادق عليها على مستو المحاكم االبتدائ قرارات التوظيف اإلج الغ المضمنة   لمجموع الم
 %: وحدة المؤشر .2
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس ة :مصدر المعط المراق لفة  اكل الم  اله
خ توّفر المؤشر .4 ة:   تار  الشهر الثاني من السنة الموال
مة المستهدفة للمؤشر  .5  Valeur cible de l’indicateur :  (80%(الق
البرنامج .6 ة: المسؤول عن المؤشر  ائ ائي والمصالحة الج  وحدة النزاع الج

III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 

س أداء   تقديرات 2021 إنجازات الوحدة   الهدف  مؤشرات ق
2020 2022 2023 2024 

الغ :   3.3.2المؤشر  موس سلسلة نسب المصادقة على الم
ة ار من قبل المحاكم االبتدائ قرارات التوظيف اإلج  78 77 76 74 75 % المضمنة 

  
المؤشر .2  : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
الحاضر بزادة في هذا الصدد و     ة الدفع  ع في نس قة %1تسعى اإلدارة إلى الترف السنة السا  .مقارنة 
المؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3   ال شيء      :المتعلقة 
 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
   

اء لبرنامج بطاقات مؤشرات قيس األد
  المحاسبة العمومية

    



  

س  ة : أداءطـاقة مـؤشــــر ق ة تطور استخالص الموارد الفور  نس
 
  1.1.0.3:المؤشر مزر 
I. الخصائص العاّمة للمؤشر  

ه المؤّشر .1 ة :الهدف الذ يرجع إل   تحسين تعبئة الموارد العموم
ف .2 ة :المؤشر تعر ات الماد ان م هذا المؤشر مد نجاعة عمل منظومة االستخالص المتمثلة في وضع اإلم ق

استخالص الموا ام  ة المحاسبين العموميين للق ة وش زة والخارج شرة الالزمة لتأمين عمل المصالح المر رد وال
ة على تامين انتظام نس تعبئة هذه الموارد لفائدة . على أحسن وجهالفورة  ة العموم وتحرص مصالح المحاس

فاء بتعهداتها ن الدولة من اإل ة لتتم ة في تحقي  .الميزان ائ ة الج وتشترك في هذا الهدف مع مصالح المراق
 .النجاعة في هذا المجال

عة المؤّشر .3   مؤّشر فاعلّة:طب
II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة ت ةالموارد  طور استخالصنس   = الفور

عنوان السنة الجارةالموارد  استخالصات( قةالموارد  استخالصات-الفورة  عنوان السنة السا   100*)الفورة 
قة عنوان السنة السا   استخالصات الموارد الفورة 

 

ة :وحدة المؤّشر .2  النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3 ة :مصدر المعط اإلعالم ع الدوّرة المستخرجة  ة ل قائمات التجم لموارد النس

 .المستخلصة للدولة
خ توفر المؤشر .4 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .5   Valeur cible de l’indicateur:(11%(الق
البرنامج لالمسؤو .6 س :عن المؤّشر  ّلفة رئ   االستخالص الوحدة الم

  
  
  
 



III. قراءة في نتائج المؤّشر:  
 

المؤّشر .1   :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 
وحدة   مؤشرات قيس األداء

  المؤشر
  إنجازات
2020   

  تقديرات
2021  

  تقديرات
2022  2023  2024  

  
تطور استخالص  نسبة:1.1.3المؤشر 

 الموارد الفورية
  

  -  -  -  - 29434.9  دينارمليون 

ة ة نس  11 11 11 15   مائو

 

المؤّشر .2  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ة تطّور استخالص الموارد الفورة ،2020خالل سنة تم  ة تقدر بـ من ديون تسجيل تراجع في نس ائ ة وغير ج ائ سنة  %4.38ج مقارنة 

والراجع الى   ما شهده االقتصاد العالمي والوطني من جراء  2019د سنة .م 30783.6د مقابل .م29434.9حيث تم استخالص  2019
اء و انتشار ال ة خالل فترة الحجر الصحيو اضات المال   . غل الق

ة  أنومن المتوقع  ة تطور استخالص الديون الفورة نس   . 2024و 2023و 2022وخالل السنوات  2021سنة  % 15تبلغ نس
المؤّشر .3  :تحديد أهم النقائص المتعلقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



س  ة تطور استخالص الديون المثقلة : أداءطـاقة مـؤشــــر ق  نس
  

 
  2.1.0.3:المؤشر مزر 

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشر .1 ة :الهدف الذ يرجع إل   تحسين تعبئة الموارد العموم
ف .2 ة تطور حجم استخالص الديون المثقلة من سنة إلى أخر  :المؤشر تعر اس نس ق  .سمح هذا المؤشر 
عة المؤّشر .3   مؤّشر فاعلّة:طب

II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  
 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة ت   = المثقلةالموارد  طور استخالصنس

عنوان السنة الجارةالموارد  استخالصات( قةالموارد  استخالصات-المثقلة  عنوان السنة السا   100*)المثقلة 
قة عنوان السنة السا  استخالصات الموارد المثقلة 

ة :وحدة المؤّشر .2  النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3 ة :مصدر المعط اإلعالم ع الدوّرة المستخرجة  ة ل قائمات التجم لموارد النس

 .المثقلة للدولة
خ توفر المؤشر .4  شهرا: تار
مة المستهدفة للمؤّشر  .5   Valeur cible de l’indicateur:(11%(الق
البرنامج لالمسؤو .6 س :عن المؤّشر  االستخالص رئ ّلفة    الوحدة الم

III. قراءة في نتائج المؤّشر:  
 

المؤّشر .1   :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 
وحدة   مؤشرات قيس األداء

  المؤشر
  إنجازات
2020   

  تقديرات
2021  

  تقديرات
2022  2023  2024  

نسبة تطور  :3.1.3المؤشر 
 استخالص الديون المثقلة

  

 مليون 
 -  -   -  - 1218  دينار 

ة  ةنس  15 15  15  15 %23-  مائو



  
المؤّشر .2  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 

ة تطّور استخالص الديون المثقلة  2020تم خالل سنة  ة تقدر بـ ،تسجيل تراجع في نس ائ ة وغير الج ائ سنة  %23الج  2019مقارنة 
  . 2019د سنة .م1820.45د مقابل .م1218حيث تم استخالص 

ائي، إال أنه قد تمت المحافظة على نفس نس االستخالص خالل سنة  2019رغم أن سنة  وذلك إذا  2020تمثل سنة عفو ج
ار لل عين االعت الغ ماأخذنا  ة خالل سنة  الهامة المستخلصةم على مستو قطب استخالص أداءات المؤسسات  2019صفة استثنائ

الغ هامة.  الكبر  طة تم استخالصها د .م 320:حيث تم استخالص م عنوان دين مثقل بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والح
ة ومبلغ  ة.م 183االجتماع ة لألنشطة البترول عنوان دين مثقل بذمة المؤسسة التونس ة تطور استخالص الديون  .د  ح نس ذلك تص و

ة  صفة استثنائ الغ الهامة المستخلصة  ار الم   .%3المثقلة دون اعت
عتزم في موفى سنة ذلك للسنوات  %15تحقي تطّورا بـ  2021و   .2024و 2023و 2022و 

 
المؤّشر .3  :تحديد أهم النقائص المتعلقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
س  ة : أداءطـاقة مـؤشــــر ق التقديرات نس ة مقارنة   تحقي موارد الجماعات المحل

 
 3.1.0.3:المؤشر مزر 
  

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشر .1 ة :الهدف الذ يرجع إل   تحسين تعبئة الموارد العموم
ف .2  :المؤشر تعر
عة المؤّشر .3   مؤّشر فاعلّة:طب

II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  
 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة  ة تحقينس التقديرات موارد الجماعات المحل   =مقارنة 

ميزانيتها)/فورة ومثقلة( جملة الموارد المستخلصة في السنة  ة المبرمجة   جملة موارد الجماعات المحل
 

ة :وحدة المؤّشر .2  )%( النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3 اض  :مصدر المعط ع الدورة المرسلة من قبل السادة ق الجماعات قائمات التجم

ة  .المحل
خ توفر المؤشر .4 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .5   Valeur cible de l’indicateur:(100%(الق
البرنامج لالمسؤو .6 ة :عن المؤّشر  الجماعات المحل لفة  س الوحدة الم  .رئ

III. قراءة في نتائج المؤّشر:  
 

المؤّشر .4   :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

وحدة   األداءمؤشرات قيس 
  المؤشر

  إنجازات
2020  
  

  تقديرات
2021  

  
  تقديرات

2022  2023  2024  

نسبة تحقيق : 4.1.3المؤشر 
موارد الجماعات المحلية مقارنة 

  بالتقديرات

  -  -  -  - 1134  دينارمليون 

ة  ةنس   %100 %100  %100 %100 %91  )3(مائو



  
 :المؤّشرتحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة  .5

اتها استخالص .م1134، استخالص مبلغ 2020تم خالل سنة  ة والتي قدرت ميزان  1241.8د  من موارد العنوان األول للجماعات المحل
ة انجاز للتقديرات بــــ .م التالي نس عادل  ة الكوفيد.  %91د ما  عود هذا التراجع إلى اإلغالق الكلي نتيجة للجائحة الصح من جهة  19-و

ائي لسنة  2019والى أنه تم خالل سنة  ة الذ شهد تراجعا خالل سنة  2019سن إجراءات العفو الج ة للمعلوم على العقارات المبن النس
2020.  

ة لسنة  .6 النس ة  2024و 2023و 2022والسنوات  2021أما  من   %100سيتم العمل على تحقي نس
ة ات الجماعات المحل  .تقديرات ميزان

المؤّشر تحديد أهم .7  --:النقائص المتعلقة 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
س أداء ة المثقلة : طـاقة مـؤشــــر ق ة تطور استخالص موارد الجماعات المحل  نس

  
  4.1.0.3:المؤشر مزر 

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشر .1 ة :الهدف الذ يرجع إل   تحسين تعبئة الموارد العموم
ف .2  :المؤشر تعر
عة المؤّشر .3   مؤّشر فاعلّة:طب

II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  
 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة المثقلة ة تطور استخالص موارد الجماعات المحل   =نس

ة المثقلة موارد استخالصات( قة -السنة الجارة عنوان(المستخلصة  الجماعات المحل   100*)عنوان السنة السا
ة المثقلة موارداستخالصات  قة الجماعات المحل  عنوان السنة السا

 

ة :وحدة المؤّشر .2  )%( النس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3 اض الجماعات  :مصدر المعط ع الدورة المرسلة من قبل السادة ق قائمات التجم

ة  .المحل
خ توفر المؤشر .4 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .5   Valeur cible de l’indicateur:(100%(الق
البرنامج لالمسؤو .6 ة :عن المؤّشر  الجماعات المحل لفة  س الوحدة الم  .رئ

III. قراءة في نتائج المؤّشر:  
 

المؤّشر .1   :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 

وحدة   مؤشرات قيس األداء
  المؤشر

  إنجازات
2020  
  

  تقديرات
2021  

  
  تقديرات

2022  2023  2024  

ر ور  :4.1.3المؤش بة تط نس
وارد  تخالص م ات اس الجماع

  -  - - 196.95 154.5  دينارمليون 



  )مؤشر جديد( المحلية المثقلة
  

ة  ةنس   %10  %10 %10 %10 %)-33(  )3(مائو

المؤّشر .2  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 
ة والذ تراجع .م154.5، استخالص مبلغ  2020تم خالل سنة  م المثقلة للجماعات المحل حيث  2019مقارنة بنتائج سنة د  من المعال
ة الكوفيد. د.م 233.1تم استخالص  عود هذا التراجع إلى اإلغالق الكلي نتيجة للجائحة الصح م  19-و من جهة  الذ أثر على معال

ائي لسنة  2019األسواق  التي تم طرحها والى أنه تم خالل سنة  ة للمعلوم على العقارا 2019سن إجراءات العفو الج ة النس ت المبن
  .2020الذ شهد تراجعا هاما خالل سنة 

ة لسنة  النس ــ  2024و 2023و 2022والسنوات  2021أما  م المثقلة تقدر ب ة تطور استخالص المعال سيتم العمل على تحقي نس
10%  . 

المؤّشر .3  --:تحديد أهم النقائص المتعلقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

س أداء ة  : طـاقة مـؤشــــر ق ة المثقلةنس  تطور استخالص موارد الجماعات المحل
  1.2.0.3:المؤشر مزر 

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشر .1 ة :الهدف الذ يرجع إل ة النفقات العموم ام تأد   إح
ف .2 يقيم هذا المؤشر مدى نجاعة منظومة تأدية النفقات العمومية باحتساب معدل عدد األيام الفاصلة  :المؤشر تعر

عة المؤّشر .3 .لمحاسب العمومي وتاريخ صرفهامن قبل اعليها بين تاريخ التأشير    نجاعةمؤّشر :طب
II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة بين  ام المنقض الصرف للمحاسبين العموميياريخ التأشير على تمجموع عدد األ   وتارخ تأديتهم لها ناألوامر 

الصرف للسنة   مجموع األوامر 
 

ام :وحدة المؤّشر .2  عدد األ
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3  "أدب"منظومة  :مصدر المعط
خ توفر المؤشر .4 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .5 ام Valeur cible de l’indicateur:( 5(الق  أ
البرنامج لالمسؤو .6   األمانة العامة للمصارف :عن المؤّشر 

III. قراءة في نتائج المؤّشر:  
 

المؤّشر .1   :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 
  

وحدة   مؤشرات قيس األداء
  المؤشر

  إنجازات
2020  

)2(  

  تقديرات
2021  

  تقديرات

2022  2023  2024  

النفقات العمومية لدى معدل آجال تأدية 
  5  5 5 5 5 )1(يوم   المحاسبين العموميين

  
المؤّشر .2  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 



ـة سـنة  ـام  2020،5بلغ معدل آجـال التأشـير علـى النفقـات العموم فـاء أ وهـو مـا يبـين مـد سـرعة اإلدارة علـى اإل
.خالل السنوات القادمة المحافظة على هذه النتيجة  يتواصلومن المتوقع أن . بتعهداتها للمتعاملين معها  

 
المؤّشر .3  --:تحديد أهم النقائص المتعلقة 



س أداء  محكمةأجل تقديم الحساب العام لالدارة المالية والجداول المرفقة له الى  : طـاقة مـؤشــــر ق
  للمصادقة عليه  المحاسبات

  
  1.3.0.3:المؤشر مزر 

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشر .1 مها :الهدف الذ يرجع إل ة موثوقة وتقد   .جالفي اآل مسك محاس
ف .2 احترام اآلجال القانونية إلرسال الحساب العام للدولة وللجداول المرافقة له يقيم هذا المؤشر مدى  :المؤشر تعر

عة المؤّشر .3 .إلى محكمة المحاسبات للمصادقة عليه ةمؤّشر :طب   فاعل
II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
ة سنة التصرف المحاسبي إلى تارخ إرسال  الحساب العام للدولة وللجداول المرافقة له إلى محكمة المحاسبات عدد األشهر من نها

 .للمصادقة عليه
 االشهرعدد  :وحدة المؤّشر .2
ات األساسّة الحتساب  .3 ة :المؤّشرمصدر المعط اعداد الحساب العام للدولة وغل الميزان لفة   المصلحة الم
خ توفر المؤشر .4 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .5  شهرا Valeur cible de l’indicateur:( 12(الق
البرنامج لالمسؤو .6 ة :عن المؤّشر  لفة بإعداد الحساب العام للدولة وغل الميزان  المصلحة الم

III.  نتائج المؤّشرقراءة في:  
 

المؤّشر .1   :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 
  
  

  مؤشرات قيس األداء
وحدة 
  المؤشر

  إنجازات
2020  

  تقديرات
2021  

  
 تقديرات

  
2022  2023  2024  

أجل تقديم الحساب العام  :المؤشر
لإلدارة المالية والجداول المرفقة له 

للمصادقة   إلى محكمة المحاسبات
  عليه

عدد 
 األشهر

  شهرا 15
 شهرا 12 شهرا 12  شهرا 12  شهرا 12 )1(

عن  عوضا 2020مارس  13بتاريخ  2018تم إرسال الحساب العام لإلدارة المالية والجداول المرفقة لسنة التصرف  )1(     .2019موفى 



  
المؤّشر .2  :تحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة 

ا إعداد الحساب العام للدولة  ه قصد الشروع في إعداد قانون غل يتم سنو ات للمصادقة عل مة المحاس مه إلى مح للسنة وتقد
ة للسنة وٕارساله إلى مجلس نواب الشعب ة سنة التصرف المحاسبي 12وحدد األجل القانوني بـ . الميزان وتسعى . شهرا منذ نها

ص اآلجال لبلوغ الهدف الم ة إلى تقل ة العموم  .حدداإلدارة العامة للمحاس
المؤّشر .3  --:تحديد أهم النقائص المتعلقة 



  

س أداء   معدل مّدة االنتظار بالقباضات المالية : طـاقة مـؤشــــر ق
  
  1.4.0.3:المؤشر مزر 

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشر .1   تحسين جودة الخدمات :الهدف الذ يرجع إل
ف .2 ن من عتبر  :المؤشر تعر م ة لمصالحنا إذ نحرص على االقتراب أكثر ما  النس اشر مهّما  ال الم االستق

افة  امل تراب الجمهورة و توزعها على  ة  اضات المال دل على ذلك تواجد ق المواطن لنسد له الخدمة و
ة ة واالقتصاد ن س نجاعة خدماتنا ه. التجمعات الس ن أن تق م و مؤشر سرعة تأديتها ومن أهّم المؤشرات التي 

م خدمة جيدة وسرعة ا إلى تقد ص وقت انتظار المواطنين وسع اضات حرصا على تقل ك الق اب . على مستو ش
ة تتصرف في  منظومات إعالم فة مع المواطنين  ث اضات التي لها عالقة  في هذا اإلطار تّم تجهيز أهّم الق

م طوابير االنتظار من  ة لتنظ ق ة قصاصات األس ك الخدمات من ناح اب مختلف ش س آجال االنتظار  ة وق ناح
 .أخر 

عة المؤّشر .3   جودةر مؤشّ  :طب
II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  

 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
 الدقائعدد  :وحدة المؤّشر .3 .يتم احتساب هذا المؤشر بقيس معدل انتظار المواطن أمام شبابيك القباضات في أوقات الذروة وخارجها .2

ات األساسّة الحتساب المؤّشر .4 احتساب معدل  :مصدر المعط قة الخاصة  القائمات المستخرجة من التطب
 .االنتظار

خ توفر المؤشر .5 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .6  دقائ Valeur cible de l’indicateur:( 5(الق
البرنامج لالمسؤو .7 الجودة :عن المؤّشر  لفة  ة الم  الخل

III.  نتائج المؤّشرقراءة في:  
 

المؤّشر .1   :سلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة 
 

  مؤشرات قيس األداء
وحدة 
  المؤشر

  إنجازات
2020  

  تقديرات
2021  

  تقديرات

2022  2023  2024 
معدل مدة االنتظار  :المؤشر 

قة  بالقباضات المالية  5 5 5 5 5 دق

  



 :المؤّشرتحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة  .2
ــة ســنة  اضــات المال الق ـــ 2020لــم يتجــاوز معــدل مــّدة االنتظــار  ة  5، الهــدف المــأمول ب دقــائ وهــو مــا تســعى االدارة العامــة للمحاســ

ه خالل السنوات القادمة ة واالستخالص المحافظة عل  .العموم
 

المؤّشر .3  --:تحديد أهم النقائص المتعلقة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  
س أداءطـاقة    القباضات المالية المجّهزة بمطرفيات الدفع  اإللكترونيعدد  : مـؤشــــر ق

  
  2.4.0.3:المؤشر مزر 

I. الخصائص العاّمة للمؤشر  
ه المؤّشر .1  تحسين جودة الخدمات :الهدف الذ يرجع إل
ف .2 ائي  :المؤشر تعر ه الج ستجيب لواج سير الخدمات للمواطن حتى  هدف ت في إطار برنامج تعصير اإلدارة و

ات الدفع  ة واالستخالص على ذمته مطرف ة العموم قوم بتسديد ديونه، وضعت اإلدارة العامة للمحاس و
ة اضات مال ر. اإللكتروني في عدة ق الذ ا نخص منها  عديد المزا ات ، رح  و يتميز هذا اإلجراء  تأمين العمل

 . الوقت و التوفير الحيني للسيولة بخزنة الدولة
عة المؤّشر .3   جودةر مؤشّ  :طب

II. الّتفاصيل الفنّة للمؤّشر  
 

قة احتساب المؤشر .1  : طر
 .عدد القباضات المالية المجهزة بمطرفيات الدفع االلكتروني        

 العدد :وحدة المؤّشر .2
ات األساسّة  .3 ة :الحتساب المؤّشرمصدر المعط  وحدة اإلعالم
خ توفر المؤشر .4 ا: تار  سنو
مة المستهدفة للمؤّشر  .5 اضة Valeur cible de l’indicateur:( 412(الق  ق
البرنامج لالمسؤو .6 ّلف  :عن المؤّشر   .التجهيزات والمعداتالمدير الم

III. قراءة في نتائج المؤّشر:  
 

  :المؤّشرسلسلة الّنتائج والتقديرات الخاّصة  .1

وحدة   مؤشرات قيس األداء
  المؤشر

  إنجازات
2020  

)2(  

  تقديرات
2021  

  تقديرات
  

2022  2023  2024  

عدد القباضات المالية : المؤشر
  +131 العدد  المجهزة بمطرفيات الدفع اإللكتروني

)235( 
+104 
(339)  

+23 
(362)   -   -  

 :المؤّشرتحليل الّنتائج و تقديرات اإلنجازات الخاّصة  .2



ات الدفع اإللكتروني 131، تجهيز 2020سنة تّم خالل  مطرف ة  اضة مال ن األعوان واإلطارات في الغرض  ق وقد تم تكو
المنظومة رفي وسيتم خالل سنة  امل  2022مع رطها  ة الموزعة على  اضات المال التجهيز الكلي للق إتمام المشروع  

ات الدفع ا مطرف  .اللكترونيتراب الجمهورة 
 

المؤّشر .3  --:تحديد أهم النقائص المتعلقة 
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  اءبطاقات مؤشرات قيس األد
  لبرنامج مصالح الميزانية 

    



 
س أداء ة : طـاقة مـؤشــــر ق ائ   الفارق بين التقديرات واالنجازات في الموارد الج

 
  4..1.1.1:المؤشررمز 

 
I-الخصائص العامة للمؤشر         

ه المؤشرالهدف  -1 ة الدولة: الذ يرجع إل ر جودة تقديرات ميزان  تطو
ف المؤشر -2 ة  :تعر قانون المال ة المنجزة مقارنة بتقديرات الموارد المدرجة  ائ ة  الفارق بين جملة الموارد الج  .نس
عة المؤشر -3  مؤشر جودة  :طب

II-ة للمؤشرا التفاصيل   لفن
قة احتساب المؤشر -1 =:طر | − ار | ة و  xاعت ائ مة المحققة للموارد الج هو جملة الموارد  هو الق

ة قانون المال ة المقدرة  ائ  .الج
ة :وحدة المؤشر -2 ة مائو  نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس  منظومة رفي :مصدر المعط
خ توفر المؤشر -4 ة للسنة  :تار  )n+1(ابتداء من شهر مارس للسنة ، nالنس
مة المستهد -5  2024سنة %2.5: فة للمؤشرالق
البرنامجالمسؤول  -6  المدير العام للموارد و التوازنات :عن المؤشر 

 
III- قراءة في نتائج المؤشر 

المؤشر(سلسلة النتائج  -1  : )االنجازات والتقديرات الخاصة 
  

 
المؤشر -2  :تحليل النتائج و تقديرات اإلنجازات الخاصة 

س األداء قانون   انجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2021 
  تقديرات

2020 2022 2023 2024 
الفارق بين التقديرات واالنجازات : 1.1.1.4المؤشر

ة ائ  2,5 2,5 3,0 3,0 17,0 % في الموارد الج



 
ة لسنة   %3بـتم تقدير هذا المؤشر  العالقة  2022مع المحافظة على نفس التقديرات لسنة  2021في قانون المال و ذلك 

اء أسره من جراء تفشي و ة التي تمر بها تونس و العالم  و عدم وضوح آثاره  COVID-19مع الظروف االستثنائ
ة وعلى األقل على المد القصي ة على المستو الوطني و الدولي من ناح ة أخر االقتصاد  . ر من ناح

  .%2.5الى  2024و 2023في حين وقع التحسين في تقديرات المؤشر على المد المتوس أ لسنتي 
ير الى أن الو  ص هامش الخطأ هو المؤشر  من هدفجدر التذ ة تحسين تقل غا ة للدولة  في تقديرات الموارد الذات

ة  ة العموم ة للدولةوذلك للحفا على توازن االتصرف في المال اسة المال ة والس  .لميزان
المؤشر -3 ة متوس عدم وجود :تحديد أهم النقائص المتعلقة  ر إطارالميزان ن من تطو م لي  أنموذج اقتصاد 

ة الدولةالمدى موارد ميزان طة في التنبؤ س قع االعتماد على طرق احتساب    .حيث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 
س أداء ة   : طـاقة مـؤشــــر ق النس   لنفقات االستثماراتالفارق بين التقديرات واالنجازات  

 
   2.1.1.4:المؤشررمز 

I- الخصائص العامة للمؤشر :        
 
ه المؤشر-1 ر جودة : الهدف الذ يرجع إل ة الدولةتطو  تقديرات ميزان
ف المؤشر-2 قانون :تعر طها  ة الفارق بين اإلنجازات والتقديرات التي تم ض ةهو نس ة لنفقات  المال النس

ة الموظفة.االستثمارات ة الدولة وعلى القروض الخارج  هي نفقات االستثمارات المحمولة على الموارد العامة لميزان
عة المؤشر -3   مؤشر جودةطب

 
II-ة للمؤشر الخصائص  الفن
قة احتساب المؤشر -1 : طر = ار− هي جملة  و  االستثماراتهي جملة انجازات نفقات  xاعت

 .االستثمارات تقديرات نفقات
ة :وحدة المؤشر -2 ة نس  %مائو
ات  مصدر -3 ةالمعط  منظومة أدب و أمد: الحتساب المؤشر األساس
خ توفر المؤشر -4 ة من مارس لسنة  :تار  n+1بدا
مة المستهدفة للمؤشر -5  %0 :الق
ة الدولة :المسؤول عن مؤشر البرنامج -6 س الهيئة العامة للتصرف في ميزان  رئ

III- قراءة في نتائج المؤشر  
ة األصلي اإلنجازات وتقديرات( سلسلة النتائج -1 المؤشر قانون المال  )الخاصة 

 
 المؤشر تحليل النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة -2

س األداء قانون   انجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2021 
  تقديرات

2020 2022 2023 2024 
الفارق بين التقديرات واالنجازات  : 2.1.1.4:المؤشر

ة    لنفقات االستثماراتالنس
  
  

  
% 

3 0.1 0.1 0.1 0.1 



  
  . % 0.1يتوقع تسجيل استقرار في جودة التقديرات عند , 2024- 2022بالنسبة لتقديرات المؤشر على مدى ثالث سنوات 

المؤشر  أهمتحديد  -3  :النقائص المتعلقة  
ة اإلنجاز -  .تتحمل الوزارات الجزء األكبر من مسؤول
ة - م مشارع غير قابلة للتنفيذ خالل السنة المعن  ترس
ة - عة تنفيذ المشارع الجهو ات حول متا ال ض : إش ة منجزة لمجرد تفو تعتبر المشارع الجهو

قي لهذه المش س إنجاز حق  ارعاإلعتمادات للجهات ول
ة الدولة - اب طرقة عمل موحدة بين مختلف المتصرفين في ميزان  غ

    



س أداء عة مواردها  : طـاقة مـؤشــــر ق ات الخاصة التي تتالئم نفقاتها مع طب ة الحسا  نس
 

                                                                                                1.2.1.4: رمز المؤشر
I- الخصائص العامة للمؤشر        

ه المؤشر-1 ة الجديد : الهدف الذ يرجع إل ام القانون األساسي للميزان ات أح  تطبي مقتض
ف المؤشر-2 ة  : تعر عة مواردهانس ات الخاصة التي تتالئم نفقاتها مع طب ات الخاصة . الحسا الحسا والمقصود 

ة  ات أموال المشار ات الخاصة في الخزنة وحسا   الحسا
عة المؤشر -3   مؤشر جودةطب

II- ة للمؤشر   الخصائص الفن
قة احتساب المؤشر-1 ات الخاصة    :طر ات الخاصة في الخزنة(عدد الحسا ة وحسا ات أموال المشار التي ) حسا

عة مواردها   ات الخاصة/تتالئم نفقاتها مع طب  العدد الجملي للحسا
ة: وحدة المؤشر-2 ة مائو  %نس
ات  مصدر-3 ةالمعط ات الخاصة: الحتساب المؤشر األساس الحسا لف   فر العمل الم
خ توف-4 ة من  :ر المؤشرتار  n+1لسنة  جانفيبدا
مة المستهدفة للمؤشر-5   2024لسنة  %90 :الق
ة الدولة:المسؤول عن مؤشر البرنامج-6 س الهيئة العامة للتصرف في ميزان  رئ
III- قراءة في نتائج المؤشر 

المؤشر( سلسلة النتائج -1   )اإلنجازات والتقديرات الخاصة 

المؤشر -2  تحليل النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة 
ة للفترة  النس ات الخاصة  2024-2022توقع  الحسا لف  ااستعادة فر العمل الم ج لنس أعماله خاصة في ما  تدر

ة ات المحدثة قبل صدور القانون األساسي للميزان الحسا   .يتعل 
المؤشر  -3  :تحديد أهم النقائص المتعلقة  

ع النصوص الق ات الخاصة واستخراج جم ة جرد هذه الحسا ة المتعلقة بهاصعو  انون
ات الخاصة  ص موارد لفائدة الحسا ح القوانين والنصوص المتعلقة بتخص   تنق

 

س األداء قانون   انجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2021 
  تقديرات

2020 2022 2023 2024 
ات الخاصة التي  :1.2.1.4: المؤشر ة الحسا نس

عة مواردها   تتالئم نفقاتها مع طب
  

%   50 60 70  80  90 



س أداء ب النهائي للنفقات  : طـاقة مـؤشــــر ق ة تقدم إعداد التبو  نس
  

 2.2.1.4: رمز المؤشر
I- الخصائص العامة للمؤشر        
ه المؤشر -1 ة الجديد : الهدف الذ يرجع إل ام القانون األساسي للميزان ات أح  تطبي مقتض
ف المؤشر -2 ب النهائي للنفقامثل  :تعر  حسب األقسام تتقدم إعداد التبو
عة المؤشر  -3  مؤشر جودةطب

II-ة للمؤشر  الخصائص الفن
قة احتساب المؤشر -1 ب النهائي المتعل بها :طر ة الدولةجملة أقسام / عدد األقسام التي تم إعداد التبو  نفقات ميزان
ة :وحدة المؤشر -2 ة مائو  %نس
ة الحتساب المؤشر مصدر -3 ات األساس ب النهائي للنفقات: المعط لف بإعداد التبو  .فر العمل الم
خ توفر المؤشر -4 ة من  :تار  n+1لسنة  جانفي بدا
مة المستهدفة للمؤشر -5  2021لسنة  % 100:الق
البرنامج -6 س ال :المسؤول عن المؤشر  ة الدولةرئ  هيئة العامة للتصرف في ميزان
  

III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر(سلسلة النتائج -1  )اإلنجازات والتقديرات الخاصة 

 

 
 : المؤشر تحليل النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة -2

ة الدولة لسنة  ب النهائي للنفقات عند إعداد ميزان فترض اإلنتهاء من إعداده في  2023سيتم إعتماد التبو وهو ما 
ة سنة  2021موفى    .على أقصى تقدير 2022أو بدا

 :المؤشر تحديد أهم النقائص المتعلقة   -3
  .الحضور الدور لكافة أعضاء فر العمل -

س األداء قانون   انجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2021 
  تقديرات

2020 2022 2023 2024 
ب  :2.2.1.4: المؤشر ة تقدم إعداد التبو نس

  النهائي للنفقات
  

  
 

86 100 
 -  -  - 



س أداء ة  : طـاقة مـؤشــــر ق عة تنفيذ الميزان متا ات الخاصة   آجال نشر المعط
  

  1.3.1.4: المؤشررمز 
I-الخصائص العامة للمؤشر        

ه المؤشر -1 ة:  الهدف الذ يرجع إل الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف
ف المؤشر -2 ة الدولة التي : تعر عة تنفيذ ميزان ة حول متا ات اإلحصائ يتمثل المؤشر في احتساب آجال نشر المعط

ة ل نشرة شهرة على موقع وزارة المال ة لتنفيذ ميزان.تنشر في ش  .ة الدولةو تحتو هذه النشرة على النتائج الوقت
عة المؤشر -3  مؤشر نجاعة:طب

II-ة للمؤشر التفاصيل  الفن
قة احتساب المؤشر -1 ة و :طر النشرة اإلحصائ ة الشهر المعني  ام الفاصلة بين نها احتساب معدل سنو لعدد األ

ة الشهرة  تارخ نشر النشرة اإلحصائ
 اليوم: :وحدة المؤشر -2
ات  -3 ةمصدرالمعط ة: الحتساب المؤشر األساس  موقع وزارة المال
خ توفر المؤشر -4 ة السنة:تار  في نها
مة المستهدفة للمؤشر -5  2024لسنة  يوما 35:الق
 المدير العام للموارد و التوازنات :المسؤول عن مؤشر البرنامج -6

III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشر(سلسلة  النتائج  -1   )االنجازات و التقديرات الخاصة 

  
المؤشر -2  :تحليل النتائج و تقدرات االنجازات الخاصة 

ة الدولة عة تنفيذ ميزان متا ات الخاصة  عود أساسا الى فترة  2020رتفاعا خالل سنة ا شهدت آجال نشر المعط
ع اإلدارات خالل أشهر مارس، أفرلو ما من سنة  العالقة مع إجراءات  2020الحجر الصحي التي مرت بها جم

  .COVID-19التوقي من فيروس 
 .يوما 35أما عن التقديرات على المد المتوس فقد تمت المحافظة على نفس المستو للمؤشر أ في حدود 

  

س األداء قانون   انجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2021 
  تقديرات

2020 2022 2023 2024 
ات الخاصة آ 1.3.1.4المؤشر جال نشر المعط

ة عة تنفيذ الميزان  35 35 35 35 55  يوم متا



س أداء ة الدولة  : طـاقة مـؤشــــر ق ميزان ر الخاصة  ة صدور التقار  دور
  

  2.3.1.4: المؤشررمز 
I-الخصائص العامة للمؤشر       
ه المؤشر - 1 ة:  الهدف الذ يرجع إل الميزان ة في نشر المعلومات المتعلقة   تحسين الشفاف
ف المؤشر - 2 ة الالزمة لنشر التقرر نصف السنو : تعر ة الدولةيتمثل في احتساب المدة الزمن من هإعدادتميالذيلميزان

مة المفتوحة  2014اإلدارة العامة للموارد والتوازنات منذ سنة  طرف ادرة الحو وذلك في إطار انخرا تونس في م
ة وتحسين ترتيب تونس على مستو مؤشر اد الشفاف ة المفتوحة" بهدف ترسيخ م . Open Budget Index" الميزان

ة الدولةيبينالتقرر نصف السنو  ما تم تقديره خالل نفس  لميزان ةو مقارنتها  ة الدولة خالل السداس نتائج تنفيذ ميزان
ة العامة مة و تق.  الفترة مبرزا في نفس الوقت اإلجراءات و التدابير المتخذة قصد الحـفا على التوازنات المال در الق

ة األولى للسنة خالل 3المشتهدفة لهذا المؤشر بـ   ة  2أشهر أ معدل نشر تقرر السداس أشهر و تقرر السداس
ة خالل   .أشهر 4الثان

عة المؤشر - 3  مؤشر نجاعة: طب
II- ةالخصائص  للمؤشر الفن

قة احتساب المؤشر - 1 ة المعن:طر ة السداس معدلعدد األشهر الفاصلة بين نها التقرر و تارخ نشر التقرر احتسا ة 
ة ة للسنة المعن النس ة    .موقع وزارة المال

 الشهر :وحدة المؤشر - 2
ات  مصدر - 3 ةالمعط ة: الحتساب المؤشر األساس  موقع وزارة المال
خ توفر المؤشر - 4  .في نفس يوم نشر التقرر :تار
مة المستهدفة للمؤشر - 5  2024لسنة  أشهر 3:الق
 المدير العام للموارد و التوازنات :البرنامجالمسؤول عن مؤشر  - 6
  

III-قراءة في نتائج المؤشر 
المؤشر(سلسلة  النتائج  -1  )االنجازات والتقديرات الخاصة 

  

  
المؤشريتحليل النتائج وتقد -2  : رات االنجازات الخاصة 

س األداء قانون   انجازات الوحدة مؤشرات ق
ة  مال

2021 
  تقديرات

2020 2022 2023 2024 
ر الخاصة   2.3.1.4المؤشر  ة صدور التقار دور

ة الدولة   ميزان
 3 3 3 3 4,1 شهر



ة الدولة  آجال نشر التقرر نصف السنو لميزان   . أشهر مقدرة 3شهر مقابل  4.1بلغ المؤشر المتعل 
تطلب و  عديد المراحل و مر  ة الدولة  عود هذا التراجع في أداء المؤشر الى أن إعداد التقرر النصف سنو لميزان

ة و تكرس  قة و التحاليل المناس م المعلومة الدق ات من خارج البرنامج وخارج اإلدارة و ذلك قصد تقد الكثير من المعط
ة ة العموم ة  في المال  . الشفاف

ع اإلدارات خالل أشهر مارس، أفرلو ما من سنة ما أن ف العالقة مع  2020ترة الحجر الصحي التي مرت بها جم
ة الدولة الى  COVID-19إجراءات التوقي من فيروس  أدت الى التمديد في آجال نشر التقرر نصف السنو لميزان

  .2019موفى السداسي الثاني من سنة 
المقارنة مع النتائج المنجزة سنة  و تجدر اإلشارة الى تواصل تحسن ور  و سنة ) شهر 4.8( 2019جودة المؤشر المذ

 )شهر 5.8( 2018
ة الدولة بـ  3أما على مستو تقديرات المؤشر على المد المتوس فقد قدرت آجال صدور التقرر النصف سنو لميزان

ذلك  2023و  2022أشهر خالل السنوات    .2024و 
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  اءبطاقات مؤشرات قيس األد
  الدين العموميلبرنامج  

   



  معدل تكلفة الدين العمومي :داءبطـاقة مـؤشــــر األ  
 

  1.1.1.5: المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 م في مخاطره : الهدف الذ يرجع إل لفة الدين العموميوالتح  تحسين التصرف في 
ف المؤشر .2 ة للدين العموميمؤشر يتعل : تعر عة تطور الكلفة السنو  متا
عة المؤشر .3  مؤشر نجاعة:طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 اجمالي حجم الدين قسمة مبلغ الفوائد والعموالت التي تم تسديدها خالل السنة على : طر

ة   .العمومي الخام للسنة الماض
ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو  نس
ات  .3 ة الحتساب المؤشرمصدر المعط منظومة التصرف في الدين العمومي عن طر :األساس

عة الدين الداخليخاصة والمنظومة ال"SIADE"الخارجي  .متا
خ توّفر  .4 ل سنة:المؤشرتار سمبر من    موفى شهر د
  2022 سنةفي موفى% 4.4:للمؤشرالقيمة المستهدفة  .5
 المالي والتعاوناالدارة العامة للتصرف في الدين : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .6

  
III- رقراءة في نتائج المؤش 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
 
 :تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

السابقة، حيث بلغت كلفة الدين  ارتفاعا طفيفا مقارنة بالسنوات سّجل معدل تكلفة الدين العمومي، 2020بالنسبة لسنة 
لميزانية مقارنة ا تمويل حاجيات  المديونية العمومية وإرتفاع لىع كورونا جائحة ويعود ذلك أساسا لتداعيات4.4٪

وذلك نظرا إلستمرار األزمة  )نسبيّا(ويتوقع أن تبقى كلفة الدين في نفس المستوى  .بتقديرات قانون المالية األصلي للسنة
 .الصحيّة وتعّمق تداعياتها المالية

 مؤشر قيس األداء
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020  
 

 تقديرات
2021  

 

 تقديرات
2022 2023 2024 

:  1.1.1.5المؤشر 
معدل تكلفة الدين 

 العمومي
% 4.4 % 4.5% 4.4% 4.3% %4.5 



 
 :بالمؤشرالمتعلقة )limites(تحديد أهم النقائص  .3

ماي من كل سنة وذلك إستنادا لتقديرات أولويّة يتم إعتمادها /يتم إعداد المشروع السنوي لألداء للسنة خالل شهر أفريل 
تلك  األحيان معال تتوافق في أغلب  مشروع األداءلينتج عنه أّن تقديرات  .للسنةقبل إعداد والمصادقة على قانون المالية 

  .المذكورة في قانون المالية
نب آخر يسمح القانون األساسي للميزانية بأن ينقِّح قانون المالية التعديلي خالل السنة قانون المالية لنفس السنة من جا

  .السنةبينما يستحيل تحيين تقديرات المؤشرات خالل نفس 
   



  مناب الدين الداخلي من الدين العمومي :داءبطـاقة مـؤشــــر األ  
 

  2.1.1.5: المؤشر رمز
I-  العامة للمؤشرالخصائص  
ه  .1 لفة الدين العمومي:المؤشرالهدف الذ يرجع إل م في مخاطره تحسين التصرف في   والتح
ف المؤشر .2 عة تطور مناب الدين الداخلي مؤشر: تعر متا من المخاطر  من الدين العمومي قصد التخفيف يتعل 

ة منها مخاطر سعر الصرف ة الخارج المديون طة   .المرت
 نتائجمؤشر :نوع المؤشر .3
II- التفاصيل الفنية للمؤشر  
قة احتساب المؤشر .1  قسمة حجم الدين الداخلي على حجم الدين العمومي: طر
ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو  نس
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي : مصدر المعط

"SIADE"عة الدين الداخلي ومنظومة  متا
خ توّفر  .4 ل سنة:المؤشرتار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة  .5  2022 سنة في غضون  % 35.6:للمؤشرالق
البرنامج .6   .المالي والتعاونالعامة للتصرف في الدين  اإلدارة: المسؤول عن المؤشر 

III. رقراءة في نتائج المؤش 
  : والتقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
ة : تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2 بيرة على السوق المحل صفة  ل  يتوّقع أن يتواصل التعو

ة ) المد القصير والمتوّسعلى (لرقاع الخزنة  ات الحساب الجار للخزنة نظرا لصعو ة حاج وذلك في محاولة لتلب
ة على الوضع اإلقتصاد  .تعبئة موارد اإلقتراض الخارجي جراء مخلفات األزمة الصح

 
  :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحديد أهم النقائص  .3

   

 مؤشر قيس األداء
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

: 2.1.1.5المؤشر 
مناب الدين الداخلي من 

 الدين العمومي
% 34.1% 31% 35.6% 35% %35.9 



 
 

  

  الدين العموميمعدل مدة سداد :األداءبطـاقة مـؤشــــر 
 

  3.1.1.5: المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 م في مخاطره: الهدف الذ يرجع إل لفة الدين العمومي والتح  تحسين التصرف في 
ف المؤشر .2 ام التصرف : تعر عة تطوره وذلك قصد إح احتساب معدل مدة سداد الدين العمومي ومتا مؤشر يتعل 

لب المتعلقة مخاطرالفي   إعادة التمو
عة المؤشر .3  : طب

II- التفاصيل الفنية للمؤشر  
قة احتساب المؤشر .1 عنوان أصل الدين (قسمة مجموع : طر اقي سدادها  الغ ال ل مبلغ xالم  حجم) / مدة سداد 

 .الدين العمومي
 سنة: وحدة المؤشر .2
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس  SIADE منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي : مصدر المعط

عة الدين الداخلي  .ومنظومة متا
خ توّفر  .4 ل سنة:المؤشرتار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة  .5   2022 سنة ىموف يف سنوات 7أكثر من :للمؤشرالق
 المالي والتعاونالعامة للتصرف في الدين  اإلدارة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .6
  
III. رقراءة في نتائج المؤش 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
تواصل خالل السنوات األخيرة تراجع معدل مدة سداد الدين :بالمؤشر تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة .2

 مدة سداد الدين الداخلي بسببمعدل إلى تراجع عود ذلك أساسا ،وي2020سنوات نهاية سنة  6العمومي ليبلغ حوالي 
اقتراب أجال وقصر آجال الديون الداخلية بالعملة إضافة إلى  2020صدار رقاع الخزينة قصيرة المدى فيإارتفاع حجم 

خاصة نتيجة تراجع  مدة سداد الدين الخارجيتراجع معدل  هذا معتسديد الديون السابقة وتراكمها على المدى المتوسط، 
 .معدل مدة سداد القروض الرقاعية ومتوسط أجال قروض صندوق النقد الدولي

 مؤشر قيس األداء
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

 :3.1.1.5المؤشر
معدل مدة سداد الدين 

 العمومي
 

7≥ 7≥ 7≥ 7≥ 6.1 سنة  



 
  

عاد تسعيره في غضون سنة:األداءبطـاقة مـؤشــــر    مناب الدين الذ س
  4.1.1.5: المؤشر رمز 

I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 م في مخاطر: الهدف الذ يرجع إل لفة الدين العمومي والتح  تحسين التصرف في 

ف المؤشر .2 عة : تعر عاد تسعيره في غضون سنة ومتا احتساب مناب الدين الذ س  قصد تطورهمؤشر يتعل 
ام التصرف في مخاطر  .إرتفاع سعر الفائدة إح

عة المؤشر .3  : طب
II- التفاصيل الفنية للمؤشر  
قة احتساب المؤشر .1  حجم/ )اصل الدين الثابت في غضون سنة+ حجم الدين ذو فائدة متغيرة (قسمة مجموع : طر

 .الدين العمومي
 %: وحدة المؤشر .2
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس  ومنظومة"SIADE"منظومة التصرف في الدين العمومي الخارجي: مصدر المعط

عة الدين الداخلي  لمتا
خ توّفر  .4 ل سنة:المؤشرتار سمبر من    موفى شهر د
مة المستهدفة  .5  % 40أقل من :للمؤشرالق
البرنامج .6  المالي والتعاونالعامة للتصرف في الدين  اإلدارة: المسؤول عن المؤشر 

III. رقراءة في نتائج المؤش 
  والتقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
ة لسنة  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2  قى معرضةمن حافظة الدين العمومي  ٪39.9قارب ما ،2020النس لمخاطر ارتفاع سعر الفائدة في غضون  ت

 .سنة واحدة
  :بالمؤشرالمتعلقة )limites(تحديد أهم النقائص  .3

   

 مؤشر قيس األداء
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

مناب الدين الذ سيتم  :4.1.1.5المؤشر 
40≤ 40≤ 40≤ 40≤ 39.9 % إعادة تسعيره في غضون سنة  



  
  بقانون الماليةعلى المبالغ المقدرة إصدارات رقاع الخزينة  نسبة إنجازات:األداءبطـاقة مـؤشــــر   
 

  1.2.1.5: المؤشر رمز
I-  العامة للمؤشرالخصائص  
ه المؤشر .1 ة لسندات الدولة           : الهدف الذ يرجع إل ر السوق المحل  تطو
ف المؤشر .2 ما : تعر ص من الفوارق بين التقديرات واالنجازات  س هذا المؤشر المجهودات المبذولة بهدف التقل ع

ة ن من المحافظة على سالمة التوازنات المال  .م
عة المؤشر .3  .نجاعة مؤشر: طب
II- التفاصيل الفنية للمؤشر  
قة احتساب المؤشر  .1 أسبوع المنجزة 52حتساب مبالغ إصدارات رقاع الخزينة القابلة للتنظير ورقاع الخزينة إ:طر

 .وقسمتها على المبالغ المقدرة بالميزانية،باإلضافة إلى االكتتاب الوطني،خالل السنة
 %:وحدة المؤشر .2
ة الحتساب  .3 ات األساس  .منظومة إصدار رقاع الخزنة:المؤشرمصدر المعط
خ توّفر  .4 ل سنة:المؤشرتار سمبر من    .موفى شهر د
مة المستهدفة للمؤشر .5  %100: الق
البرنامج .6  المالي والتعاوناالدارة العامة للتصرف في الدين : المسؤول عن المؤشر 
 

III- رقراءة في نتائج المؤش 
 :المؤشروالتقديرات الخاصة ) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 :المؤشر تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  .2
 إقتراض داخليةلتحسين نسبة إنجازات إصدارات رقاع الخزينة على المبالغ المقدرة بقانون المالية، يجب أن يتّم تعبأة موارد 

للسنوات  وفي هذا اإلطار، وقع تحديد القيم المنشودة للمؤّشر .المذكورة في قانون المالية للسنة حدود التقديراتفي 
 .)اإلنجازات مساوية للتقديرات أي أنّه يجب العمل على أن تكون% (=100القادمة

المؤشر )limites(تحديد أهم النقائص 3.  :المتعلقة 
   

 مؤشر قيس األداء
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 
2021 

 تقديرات
2022 2023 2024 

ة إنجازات:1.2.1.5المؤشر  إصدارات  نس
نة  الغ المقدرة رقاع الخز قانون على الم

ة  المال
% %87.4 100% 100% 100% %100 



  حجم التداول في السوق الثانوية:األداءبطـاقة مـؤشــــر   
 

  2.2.1.5: المؤشر رمز
I. الخصائص العامة للمؤشر  

 تطوير السوق المحلية لسندات الدولة :المؤشرالهدف الذي يرجع إليه  .1
 لضمان سيولة وعمق السوق وذلك الخزينة لرقاع الثانوية السوق أداء تطور بمتابعة يتعلق مؤشر: المؤشرتعريف  .2

 .إلصدارات رقاع الخزينة األولية
 نجاعةمؤشر : طبيعة المؤشر .3

II.  ة للمؤشرالتفاصيل   الفن
قة احتساب المؤشر  .1 ة على حجم رقاع الخزنة: طر السوق الثانو  .قسمة مبلغ التداول 
ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو  نس
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس ات :مصدر المعط ة للمقاصةإحصائ الخاصة منظومة الو " Tunisie Clearing"التونس

عة الدين الداخلي  .متا
خ توّفر  .4 ل سنة:المؤشرتار سمبر من    .موفى شهر د
مة المستهدفة  .5   2022 .سنةموفىفي  %30:للمؤشرالق
البرنامج .6  .المالي والتعاوناالدارة العامة للتصرف في الدين : المسؤول عن المؤشر 

  
III. رقراءة في نتائج المؤش 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
المؤشر .2  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

صل  قة ل السنوات السا بيرا مقارنة  ة تحسنا  السوق الثانو  ٪15.5مقارنةبـ ٪41.1لىإشهد حجم تداول رقاع الخزنة 
ة لرقاع الخزنة في سنة 2019محققة في  فسر نشا السوق الثانو ات السوق المفتوحة التي قام بها  2020، و بتعدد عمل

ات ز التونسي في عدة مناس  .البنك المر
 :المؤشرالمتعلقة )limites(تحديد أهم النقائص  .3
4.  

 مؤشر قيس األداء
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 
2021  

 

 تقديرات
2022 2023 2024 

: 2.2.1.5المؤشر ا
حجم التداول في السوق 

ة  الثانو
% 41.1 25 30 30 30 



  
 تحسين نسق تسوية النفقات على القروض الخارجية الموظفة للمشاريع :أداءبطـاقة مـؤشــــر قيس 

  1.3.1.5:  المؤشر رمز
I- الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 ة الموظفة للمشارع: الهدف الذ يرجع إل ة النفقات المنجزة على القروض الخارج  .تحسين نس تسو
ف المؤشر .2 ة النفقات غير المدفوعة على منظومة : تعر احتساب نس ة " أدب"مؤشر يتعل  عنوان  قروض خارج

 .موظفة من جملة النفقات المنجزة 
عة المؤشر .3  مؤشر نجاعة: طب
II- ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 ة موظفة (قسمة مجموع : طر عنوان قروض خارج ) / المدفوعةاإلعتمادات  –النفقات المنجزة 

 .النفقات المنجزة
ة: وحدة المؤشر .2 ة مئو  نس
ة الحتساب المؤشرمصدر  .3 ات األساس ات الدين الخارجي: المعط قاعدة معط ات المرسمة  اد"السحو مع إضافة  " س

ز التونسي واإلعتمادات المدفو  عنوان المشارع لد البنك المر العملة  ات القروض الخاصة المفتوحة  عة رصيد حسا
 ."أدب"عنوان هذه القروض على منظومة 

خ توّفر المؤشر .4 ة للسنة  موفى شهر أفرل من السنة: تار ةالموال   .المعن
مة المستهدفة للمؤشر .5  %40≤: الق
البرنامج .6 ة الموظفةالعامةل دارةاال: المسؤول عن المؤشر  ة النفقات على القروض الخارج عة تأد   .متا

III- رقراءة في نتائج المؤش 
 

   والتقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
اعتمادات  والتىالنفقات المنجزة  ارتفع مؤشر:اإلنجازات الخاصة بالمؤشر ليل النتائج وتقديراتتح .2 تها  دفع لم يتم تسو

ان 2020سنة  ة في اإل ات التسو ن الجهات المنفذة من انجاز عمل عود ذلك أساسا إلى عدم تم  :باعتبار وذلك و
  ة  2020ان سنة ات القانون األساسي للميزان ة النفقات هي أول سنة لتطبي مقتض حت تسو مقتضاه أص والذ 

ة محددة في الزمن  قروض خارج انجاز مشارع الدولة  على خالف السنوات ) جانفي 20ال يتجاوز (المتعلقة 
قة  .السا

 مؤشر قيس أداء الهدف
وحدة 
 المؤشر

  إنجازات
2020 

 تقديرات
2021  

 

 تقديرات
2022 2023 2024 

ة  :  1.3.1.5المؤشر  نس
النفقات المنجزة غير المسواة من 

 النفقات المنجزة
% 40 20≥ 40≥ 40≥ 40≥ 



  ات القانون قا لمقتض اد و أدب ط ة تتعل بتحيين منظومتى س ات تقن ال ة الجديد لسنة  األساسيإش  . 2019للميزان
  م ا ة عدم ترس ة النفقات المنجزة على القروض الخارج عة لها من تسو اكل التا ين الوزارات واله ة لتم اف عتمادات دفع 

ة عالوة قانون المال  .عن تجاوز حجم النفقات لما هو مرسم 
  ة لسنة ات منشور السيد وزر المال مقتض اكل المنفذة لمشارع الدولة  عض من اله  والمتعل 2008عدم تقيد ال

ة الموظفة عبر منظومتي  ات المنجزة على القروض الخارج ة السحو اد"بتسو  .أدب"و" س
توقع  ة  أنو ة عت ة النفقات المنجزة والغير المسواة من النفقات المنجزة على القروض الخارج على  % 40ال تتجاوز نس

 . المد المتوس
المؤشر)limites(تحديد أهم النقائص  .3  :المتعلقة 

  
  

   



  
  
  
  
  
  
  
  
   

  اءبطاقات مؤشرات قيس األد
  لبرنامج القيادة والمساندة 

   



 
ة  : طـاقة مـؤشــــر أداء ة في اآلجالنس   تسديد الشغورات بوزارة المال

  
 

  1.1.0.9:  المؤشر رمز
  

I. الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر .1 شّرة: الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصّرف في الموارد ال
ف المؤشر .2 ات : تعر ة الحاج شرة على تلب س مد قدرة اإلدارة العاّمة للتصّرف في الموارد ال عتمد هذا المؤّشر لق

ة التي سيّتم  ات االستثنائ ات والمتمثلة في االنتدا ة من االنتدا النظر لوزارة المال اكل الراجعة  ة لمختلف اله ق الحق
ة في مختلف الر  ن المتخصّصة تسديدها عن طر فتح مناظرات خارج تب واألسالك وانتداب خرجي مدارس التكو

ل  الجزائر ومعهد تمو ائي  ي والج ة لإلدارة ومعهد االقتصاد الجمر والمتمّثلة أساسا في خرجي المدرسة الوطن
في عن طر النقل أو اإللحاق ة الحراك الوظ ات وف آل ة للمغرب العري واالنتدا  .التنم

تم ذلك استنادا لم ة في إطار إعداد و ة لمختلف برامج مهّمة المال ات الفعل طه من شغورات تحدد الحاج ا تّم  ض
ة الوزارة على المد المتوس  ة ) 2024- 2022(مشروع ميزان ة والمحاس ا والتقارر المقّدمة من قبل برنامجي الج

المراكز ال ة حول تحديد العدد األدنى من األعوان الواجب توفره  ة اآلداءات إضافة إلى العموم ة ومراكز مراق محاسب
ة ة للسنة المعن مقتضى قانون المال  .محتو قرارات ض الخط ومجموع الخط المصادق عليها 

اّفة الخط التي تّمت برمجتها خالل  ة في اآلجال هو التوّصل إلى انتداب  قصد بتسديد الشغورات بوزارة المال و
مها مرورا  ات وصوال إلى تعيين المعنيين نفس السنة وتنظ ع اإلجراءات المتعّلقة بها من مرحلة ض الحاج بجم

مراكز العمل  .األمر 
شرة من خالل  ه مع التوجهات العاّمة للوزارة في مجال التصرف في الموارد ال وقد تّم تبّني هذا المؤشر لتماش

شرة الضرورة والمّلحة للوزارة وذلك مع ومة  توفير الوسائل ال س الح ات الواردة ضمن منشور السّيد رئ م اآلل تدع
ة الدولة لسنة  2021جوان  11بتارخ  12عدد  مشروع إعداد ميزان والمتمثلة في تطبي برنامج  2022والمتعّل 

المناظرات ن  ة وانتداب خرجي مدارس التكو ة لفائدة وزارة المال في بين مختلف اإلدارات العموم  الحراك الوظ
ة ة والمحاس ا ة وخاصة برنامجي الج افة برامج مهمة المال تدبير استثنائي في تسديد الشغورات  ة   .   الخارج

عة المؤشر -3  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب
  

II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر .1 ة في اآلجال :طر ة تسديد الشغورات بوزارة المال ة انجاز الخط المخصصة = نس نس

ة  ن + لالنتداب عن طر المناظرات الخارج ة انجاز الخط المخصصة النتداب خرجي مدارس التكو ة + نس نس
التالي تم احتساب هذه النسب   :تسديد الشغورات عن طر النقلة أو اإللحاق، و

  ة انجاز الخط المخصّصة لالنتداب عن طر المناظرات ة نس عدد الخط المنجزة عن طر = الخارج
ة ة المعن ة/ االنتداب الخارجي خالل السنة المال ة المعن ة خالل السنة المال مهمة المال  العدد الجملي للخط الشاغرة 



 ن ة انجاز الخط المخصصة لالنتداب من خرجي مدارس التكو ات من = نس عدد الخط المنجزة من االنتدا
ةخرجي مدارس ا ة المعن ن خالل السنة المال ة / لتكو ة خالل السنة المال مهمة المال العدد الجملي للخط الشاغرة 

ة  المعن
 التناظر والفرد ة تسديد الشغورات عن طر النقلة أو اإللحاق  عدد المترشحين المقبولين لتسديد الخط = نس

التناظر وال ة المصادق عليها عن طر النقلة أو اإللحاق  ة المعن عنوان السنة المال العدد الجملي للخط / فرد 
ة ة المعن عنوان السنة المال ة الوزارة  ميزان  .المخصّصة لتسديد الشغورات عن طر النقلة أو اإللحاق المصادق عليها 

ة :وحدة المؤشر .2 ة مئو  .نس
ة الحتساب المؤشر .3 ات األساس  .مصدر إدار : مصدر المعط
خ توفر ال .4 ة 31: مؤشرتار ة المعن سمبر من السنة المال  .د
مة المستهدفة للمؤشر .5 عنوان سنة  % 76و 2023عنوان سنة  % 70، 2022عنوان سنة  % 64 :الق

2024 
البرنامج .6 اء الوسالتي :  المسؤول عن المؤشر  ة(السّيدة لم  ).مديرة درجة استثنائ
 
  

III. قراءة في نتائج المؤشر  
 

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1   والتقديرات الخاصة 
 

س األداء   التقديرات  2021  االنجازات  الوحدة  مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ة تسديد : 1.1.0.9المؤشر  نس
ة في اآلجال  63 57 52 37  - %  الشغورات بوزارة المال

: 1.1.1.0.9المؤشر الفرعي األول 
ة انجاز الخط المخصصة لالنتداب  نس
ة خالل  عن طر المناظرات الخارج

ة ة المعن   السنة المال
% -  - 10 10 10 

: 2.1.1.0.9: المؤشر الفرعي الثاني
ة انجاز الخط المخصصة لالنتداب  نس
ن خالل السنة  جي مدارس التكو من خر

ة ة المعن   المال
% -  30 32 35 38 

: 3.1.1.0.9المؤشر الفرعي الثالث 
ة تسديد الشغورات  عن طر النقلة نس

ة ة المعن   واإللحاق خالل السنة المال
% -  7 10 12 15 



  
المؤشر -2  : تحليل النتائج والتقديرات الخاّصة 

ن  ات الحاصلة من خرجي مدارس التكو ة في اآلجال االنتدا ة تسديد الشغورات بوزارة المال يجمع المؤشر الخاص بنس
ة لإلدارة (المتخصّصة  ة للمغرب المدرسة الوطن ل التنم الجزائر ومعهد تمو ائي  ي والج ومعهد االقتصاد الجمر

محدوديته خالل سنة ) العري ا ) 03(حيث تّم انتداب ثالثة  2021والّذ تميز  إطارات من خرجي المرحلة العل
ادة والمساندة في حين تّم تعيين  ة لإلدارة ببرنامج الق عة مستشارا للمصالح ا 25للمدرسة الوطن ة من الدرجة الرا لمال

الجزائر وخرجي  ائي  ي والج ة من خرجي معهد االقتصاد الجمر مختلف برامج مهمة المال ة  المدمجين في هذه الرت
افة برامج الوزارة ات  ة حاج ن من تلب م ة للمغرب العري وهو عدد محدود ال  ل التنم   .معهد تمو

ة لتسديد الشغورات لفائدة النس ة التناظر فقد  أّما  اعتماد آل ة عن طر النقلة أو االلحاق  ا بلغ العدد برنامج الج
الغ الصادر بتارخ  ة  862،  2020أوت  28الجملي للخط المفتوحة والواردة صلب ال خّطة تنقسم إلى الخط التال

انات الجدول التالي   :وفقا لب
ة   عدد الخط      الصنف الفرز األوليعدد المقبولين إثر عمل

  
عدد     

  الناجحين
  33  187  342  2أ

  9  68  353  3أ
  5  إثر ترشحهم في المناظرة 1تّمت ترقيتهم إلى أ 2أ

  صدد االنجاز  65  180  ب
  صدد االنجاز  50  87  العملة

في في األصناف من الصنف الفرعي أ انات الجدول أعاله فإّن عدد الناجحين في مناظرة الحراك الوظ  2واستنادا إلى ب
ة  3وأ ة نس ن من تغط ة محدودة ال تمّ ة لهذه  %  10تمّثل نس النس الخط الشاغرة على األقل والمصادق عليها 

  .األصناف
ادة والمساندة عن طر  رنامج الق ة و ة لتسديد الشغورات لفائدة برنامج المحاس النس اإللحاق والنقل ذلك الشأن 

ة ة  2021حيث بلغ العدد الجملي للخط التي تّم تسديدها خالل سنة  الفرد  27خّطة تنقسم إلى  28اعتماد هذه اآلل
ة واالستخالص، خّطة وحيدة في سلك العملة  خّطة في مختلف األسالك والرتب لفائدة اإلدارة ة العموم العاّمة للمحاس

اكل والمصالح  و منها مختلف اله ة لكاّفة الشغورات التي تش ن من االستجا مّ ادة والمساندة وهو ما ال لفائدة برنامج الق
ة للوزارة   .الخارج

عنوان السنوات  ات  عا لذلك، سيتواصل العمل بهذه اآلل والمتمثلة في انتداب خرجي  2024- 2023- 2022وت
ة لالنتداب في مختلف الرتب  ة استثنائ م مناظرات خارج مها بتنظ في مع العمل على تدع ن والحراك الوظ مدارس التكو
ات مختلف  ة حاج ات على امتداد ستة سنوات لتغط غة الملحة والمستعجلة وتبني برنامج لالنتدا واألسالك ذات الص

صل إلى حوالي هذه البرام معّدل  ات في مختلف األسالك والرتب  عادل  1815ج من االنتدا ا وهو ما  خّطة سنو
ة عن طر االنتداب %  10حوالي  مختلف برامج مهمة المال ا  من العدد الجملي للخط الشاغرة المراد تسديدها سنو

غة األكي ات في انتداب الرتب ذات الص دة والمستعجلة والتي سيّتم تلبيتها خالل سنة الخارجي هذا مع رسم األولو
ة للوزارة 2022 زة وخاّصة الخارج   .المصالح المر



المؤشر)  limites(تحديد أهم النقائص  -3  :المتعلقة 
ة منذ سنة  - ة لالنتداب في مختلف الرتب واألسالك لفائدة وزارة المال اب فتح مناظرات خارج مقابل ارتفاع  2014غ

ارة(المغادرن للوزارة عدد  ة، إلحاق، استقالة، مغادرة اخت وهو ما أّد إلى تفاقم ...) إحالة على التقاعد، نقلة خارج
ض، قيت دون تعو ة الخط الشاغرة التي   نس

ة  - صفة فعل ن  ن المتخصّصة التي ال تمّ ا في انتداب خرجي مدارس التكو ة عدد الخط المسموح بها سنو محدود
ات من ا م مصالحها بهذا الصنف من االنتدا اكل الوزارة لتدع ات المعّبر عنها من قبل مختلف ه ة لكاّفة الحاج الستجا

ة ارات التال   :خاصة على المستو الجهو وذلك لالعت
  ّل سنة من خمسة عشر ص  خّطة على أقصى تقدير النتداب مستشار ) 20(إلى عشرن ) 15(تخص

ة من خ ور المصالح المال عاب المعهد المذ ة طاقة است عود ذلك إلى محدود ائي و ي والج رجي معهد االقتصاد الجمر
ة قصد  ة للدولة التونس ع في عدد التالمذة المنتمين لنفس الفوج إضافة إلى ارتفاع المساهمة المال الترف التي ال تسمح 

ال المعهد والتي يّتم الوفاء بها  ن التالمذة التونسيين  ة،تكو  عملة الصع
 ،ة للمغرب العري ل التنم اكل الوزارة من خرجي معهد تمو مختلف ه  العدد المحدود للراغبين في أن يّتم تبّنيهم 
  ة لإلدارة خاّصة خالل ا للمدرسة الوطن ات خرجي المرحلة العل العدد الضئيل المخّصص للوزارة في انتدا

ة ) 02(انتداب خطتين  2021السنوات األخيرة حيث تّم خالل سنة  ة لسلك هيئة الرقا النس ة وتفقد وقضاء  اختصاص رقا
ة وخّطة وحيدة اختصاص إدارة عاّمة،  العاّمة للمال

 اب انتداب خرجي المرحلة المتوسطة من الصنف الفرعي أ ذلك الصنف الفرعي أ 2غ من خرجي المدرسة  3و
ة ف ة لإلدارة لعدم لجوء هذه األخيرة لعمل ة في هذه األصنافالوطن  .تح مناظرات خارج

ات النقلة أو االلحاق عن طر  - اعتماد آل ة  ة عدد الخط المسموح بها لتسديد الشغورات ببرامج مهمة المال محدود
ة  ة خاّصة  من مجموع % 10التناظر والتي ال تؤّد إلى تغط اعتماد هذه اآلل ات على األّقل المراد تسديدها  الحاج

ة ة تقتضي توافقها  النس ة وتجرة مهن ه هذه الخط من مؤهالت علم عود ذلك إلى ما تتطل ة و ة والمحاس ا لبرنامج الج
ة صلب هذه الخط الشاغرة   .مع الوظائف المطلو

ازات  - ه والمنح واالمت في الّذ من شأنه ض الشرو واإلجراءات الخاّصة  الحراك الوظ تأخر صدور األمر المتعّل 
ع على استقطاب أفضل الخبرات  في للتشج ة للحراك الوظ ة عنه إضافة إلى مشروع إحداث البورصة الوطن المترت

ة ودعم االستثمار  ة(والكفاءات في مختلف االختصاصات لفائدة وزارة  االقتصاد والمال   ).جزء المال
ة العموم - ة متخصّصة في مختلف مجاالت المال ن م دورات تكو ة يّتم برمجتها عدم تنظ عض االختصاصات التقن ة و

النظر للوزارة اكل الراجعة  صا لفائدة الملحقين و اّلذين تّمت نقلتهم إلى مختلف اله   . خص
  
  
  
  
  
  
  



ة :طـاقة مـؤشــــر أداء التناصف بين الجنسين بوزارة المال ة تقّدم الدراسة المتعلقة   نس
 

  2.1.0.9:  المؤشر رمز
  

I - الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر - 1 شّرة: الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصّرف في الموارد ال
ف المؤشر - 2 ة التناصف : تعر س تقدم األشغال الخاّصة بدراسة مقارة النوع االجتماعي ونس عتمد هذا المؤّشر لق

ة ف ات في الخط الوظ ة وذلك في مجال التسم ة  بين الجنسين بوزارة المال الوزارة والمعن اللجان المحدثة  والتعيين 
ا ودورها في مواقع  ة قصد رصد وتحليل تطور احتالل المرأة للمناصب العل مهمة المال معالجة الملفات ذات الصلة 

ّل درجة من درجات ال عنوان  ات المسجلة  االستناد إلى اإلحصائ العنصر الرجالي وذلك  خط المسؤولّة والقرار مقارنة 
ة المسندة للنساء وتوزعها على المستو الوطني  ف ز والجهو (الوظ وعدد النساء المعيّنين صلب اللجان المحدثة ) المر

اد  م م شرة من خالل مزد تدع الوزارة وفي ذلك تكرس لمقارة النوع االجتماعي في مجال التصرف في الموارد ال
 .الجنسين المساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص بين

عة المؤشر - 3  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب
  

II - ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر -1 ة المستخلصة من المؤشر الفرعي عدد  :طر ة المستخلصة من المؤشر +  1النس النس

التالي 2الفرعي عدد  :وهي 
 ات في : 1المؤشر الفرعي عدد ة مقترحات التسم ة لفائدة العنصر النسائينس ف ة مقترحات / الخط الوظ نس

ة لكال الجنسين ف ات في الخط الوظ  التسم
 ة : 2المؤشر الفرعي عدد ة هذه / العدد الجملي للنساء المعيّنين صلب اللجان المحدثة بوزارة المال ي مجموع تر

  اللجان
ة :وحدة المؤشر -2 ة مئو  .نس
ة الحتساب المؤشر -3 ات األساس  .مصدر إدار : مصدر المعط
خ توفر المؤشر  -4 ة 31: تار ة المعن سمبر من السنة المال  .د
مة المستهدفة للمؤشر  -5 عنوان سنة  % 83و 2023عنوان سنة  % 78، 2022عنوان سنة  % 72:الق

2024 
البرنامج  -6 ة(السّيدة دليلة الحجاجي :  المسؤول عن المؤشر  ة اه ف ات في الخط الوظ  ) مدير التسم
  
  
 



III - قراءة في نتائج المؤشر  
 

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1   والتقديرات الخاصة 

 
 

المؤشر -2  : تحليل النتائج والتقديرات الخاّصة 
ة المقترحة لفائدة العنصر النسائي مقارنة مثلت تقديرات المؤشر الفرعي األول الخاص ب  ف ات في الخط الوظ ة التسم نس

عنوان سنة  ة  2021العنصر الرجالي  اينا هاما وعدم التوازن  % 38نس ة تطرح ت على المستو الوطني إّال أّن هذه النس
ة المسندة للعنصر النسائي  ف ار درجة الخّطة الوظ ة مدير، (اعت اه اتب عام وزارة، مدير عام، مدير،  س ديوان،  رئ

س مصلحة ز ) رئ   .وتوزعها على المستو الجهو والمر
عنوان السنوات ومّثلت تقديرات هذا المؤ هذا  ة  2022شر  ة  2023، % 42نس ة             2024وسنة  % 45نس نس
ة في مختلف  % 48 ة اإلطارات النسائ ع على تسم التشج وذلك في إطار العمل على اتخاذ اإلجراءات واألنشطة الكفيلة 

ة خاّصة على المستو الجهو  ف   .درجات الخط الوظ
ة والتي حدّدت       اللجان المحدثة بوزارة المال ة النساء المعيّنين  ة لتقديرات المؤشر الفرعي الثاني المتعّل بنس النس أّما 

ه  2024عنوان سنة  % 35وصوال إلى  2022عنوان سنة  % 30بـ وذلك من خالل دراسة الدور الّذ تضطلع 
ة في دراسة مختلف الملفا ت المعروضة على أنظار اللجان المختّصة ومد قدرتها على مناقشة اإلطارات النسائ

ة  ات التي تطرحها واقتراح الحلول المالئمة لها والعمل على التكرس التدرجي لإلطارات النسائ ات والصعو ال اإلش
مختلف اللجان المحدثة وخاّصة المرأة العاملة على ال  .مستو الجهو المنتمين لمختلف الرتب والحث عل تعيينهم 

المؤشر)  limites(تحديد أهم النقائص  -3  :المتعلقة 
ومي عدد  - ض  2006أفرل  24المؤّرخ في  2006لسنة  1245اإلطار القانوني المتمّثل في األمر الح والمتعّل 

ف ض شرو اإلسناد واإلعفاء من الخّطة الوظ ة وشرو اإلعفاء منها حيث  ف ة والتي تخضع نظام إسناد الخط الوظ
ص صراحة على ضرورة احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل  س اإلدارة دون التنص أساسا للسلطة التقديرة لرئ

  والمرأة ،

س األداء   التقديرات  2021  االنجازات  الوحدة  مؤشر ق
2020  2022  2023  2024  

ة تقّدم الدراسة: 2.1.0.9المؤشر     نس
التناصف بين الجنسين بوزارة    المتعلقة 

ة   83  78  72  38  - % المال

ة: 1.2.1.0.9المؤشر الفرعي األول    نس
ة  ف ات في الخط الوظ مقترحات التسم  

العنصر الرجالي     48  45  42  38  - % للعنصر النسائي مقارنة 

ة: 2.2.1.0.9المؤشر الفرعي الثاني    نس
ةاللجان  النساء المعيّنين في     35  32  30  -  - %المحدثة بوزارة المال



ة  - ة والمهن ة مندمجة تتضّمن المؤهالت العلم شرة لمنظومة معلومات التصرف في الموارد ال ة  افتقار المصالح المعن
الخّطة الشاغرة سواء  لكاّفة إطارات فه  ة اإلطار األجدر لتكل الوزارة والتي من شأنها أن تساعد على انجاز القرار في تسم

ما يتماشى مع متطلّات الخّطة،   ان رجال أو إمرأة وذلك 
ة  - صفة غير رسم ة  عض اللجان بوزارة المال اب مقرّرات تض ت) commissions officieuses(وجود  ة هذه في ظّل غ ي ر

ولة إليها   .اللجان والمهام المو
  

    



 
ة: أداء طـاقـة مـؤشـر ن السنو لفائدة إطارات وأعوان وزارة المال ة انجاز مخط التكو   نس

  
  32.  1.  1.  9: رمز المؤشر

I. الخصائص العامة للمؤشر  
ه المؤشر  .1 شرة : الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصرف في الموارد ال
ف المؤشر  .2 ما يتعّل بإنجاز مخط      : تعر م أدائها ف اس مد قدرة اإلدارة على تقي عتمد هذا المؤشر لق

ة على غرار حجم  االعتماد على جملة من المعايير الموضوع ة وذلك  ن السنو لصالح أعوان وزارة المال التكو
ست ات اللوج ان ة الموضوعة في الغرض واإلم ن، ( ة المتوفرة الموارد المال عاب المدرسة، توفر إطار التكو طاقة است

ن  ة في برنامج التكو ة في المشار اكل وزارة المال اس األثر ...) مد تعاون و تفاعل مختلف ه وهو ما ينجّر عنه ق
ر أد ن السنو على قدرات اإلطارات و األعوان من خالل تطو ائهم اإليجابي الّذ يترتب عن إنجاز مخط التكو

ة  ة (وتحيين معارفهم في مجاالت تدخلهم و الرفع من قدارتهم االتصال و حثهم على مزد ...) لغات و برامج معلومات
ة التأطير، والعمل على تحسينها عبر  المعلومات الالزمة حول نس د اإلدارة  اإلضافة إلى تزو العطاء والمثابرة، هذا 

ن من التكو ع من عدد المنتفعين   .سنة إلى أخر  الترف
عنوان السنوات المقبلة، إذ أّن  ن  ة الضرورة إلنجاز مخططات التكو ن هذا المؤشر من برمجة اإلعتمادات المال مّ
ة إنجاز هذا المخط في اآلجال من شأنه أن يؤّد إلى رصد إعتمادات وتجميدها لفائدة هذا  م في نس عدم التحّ

صورة فعل ة برصد تلك االعتماداتالبرنامج دون استعمالها    .ة خالل السنة المالّة المعن
عة المؤشر  .3  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب

 
II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن

  
 

قة احتساب المؤشر .1 ة المنجزة في السنة:طر ن مخّط / عدد الدورات التكو ة المبرمجة  ن عدد الدورات التكو
ن السنو للوزارة  التكو

ة:وحدة المؤشر .2 ة مأو  نس
ة إلحتساب المؤشر  .3 ات األساس اكل وزارة : مصدر إدار : مصدر المعط ة ومختلف ه ة للمال المدرسة الوطن

ة  المال
خ توّفر المؤشر  .4 ة: تار ة المعن  آخر السنة المال
مة المستهدفة للمؤشر  .5   2022سنة   %75: الق
ةمدير عام المدرسة الو  : المسؤول عن المؤشر  .6 ة للمال  طن

  
 



III. قراءة في نتائج المؤشر  
 

  
المؤشر) اإلنجازات(سلسة النتائج  .1  :والتقديرات الخاّصة 

 

  الوحدة  :س األداءمؤشر ق 
اإلنجازات 

  التقديرات    )1(
2020  2021  2022  2023  2024  

ة انجاز مخط : المؤشر نس
ن السنو لفائدة إطارات  التكو

ة    وأعوان وزارة المال
%  47  50  75  80  

  

ار أنشطة اإلدارة العامة للديوانة) 1(   بدون اعت
  

المؤشر .2  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
ة، دون  ة للمال ة من قبل إدارة المدرسة الوطن ة وخصوص ن من برامج مشتر ة إنجاز المخط السنو للتكو بلغت نس

ار أنشطة اإلدارة العامة للديوانة،  ة  2020عنوان سنة  %47اعت وهي بذلك تكون قد شهدت إنخفاظا ملحوظا مقارنة بنس
س األداء المبرمجة وفيد  .ق الد نتيجة تفشي فيروس  ة التي شهدتها ال   .19-وهذا التراجع هو نتيجة للظروف الصح

اني لتطور المؤشر  .3   :رسم ب

 

 

ة إنجاز مخط : المؤشر نس
ن السنو لفائدة إطارات   التكو

ة    وأعوان وزارة المال
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مة المنشودة للمؤشر   .4  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق
o  المدرسة على مراجعة السندات ل إليها مهّمة مساعدة الّلجان المحدثة  فاءات يو م الفر العامل  تطع

از ة وتوحيدها وتحيينها عند االقتضاء سواء المعتمدة من قبل المترشحين الجت ة أو السندات  البيداغوج ارات الكتاب االخت
ة  ح القرار المتعل بتعيين أعضاء اللجنة العلم ّونون في عرض الدروس وقد تّم في هذا اإلطار تنق عتمدها الم التي 

ة بتارخ  ة للمال فر  06المدرسة الوطن  ، 2017ف
o   ة إبرام عقد مع مؤسسة ة للمال ، امتّد 2018أفرل  24بتارخ  " Expertise France"تولت المدرسة الوطن

ات القانون األساسي  ن  الخاص بتطبي مقتض ن في إطار  مخط التكو على ثالثة سنوات،  حول إعداد حقائب تكو
مقتضاه شرعت المدرسة في إعداد  ة، الذ  ن  25الجديد للميزان ن وتّم ابرام ملح تعديلي يتعل بتفعيل التكو ة تكو حقي

ة اإلفتراضي الذ  ن حتى في ظّل تواصل الظروف الصح التكو اسهم في تشرك عدد أكبر من المنتفعين  من شأنه س
ة  .الحاال

 
ما بينها            ن للتنسي أكثر ف اكل المتدخلة في مجال التكو  :وضع خّطة عمل بين مختلف اله

   قة صفة مس ل دقة و شأنها وتحديدها  غي أن يتم االتفاق  ار األهداف التي ين اعت على مستو البرمجة 
ن دون سواها، ة للتكو ات الفعل س الحاج ة التي تع ن ن وحثهم على برمجة الدورات التكو  وخاّصة عند إعداد مخّط التكو

 ،على مستو التنفيذ 
 ،م عة وللتقي  على مستو المتا

ات                ال ات لتالفي اإلش مقترحات وتوص التالي الخروج  ة من تحديد المعوقات و ن هذه الخطة المشتر وتم
ال  .مستق

o حث عن فضاءات ة التي تنظمها المدرسة على مستو جهو   ال ن ة إلحتضان الدورات التكو ن خارج تكو
ة لوزارة الت ن للمصالح الجهو ات التكو ة حاج المدرسة، وفي هذا لتغط ن  ة فضاءات التكو ن وذلك قصد تجاوز محدود كو

ات  ات الجمهورة إلحتضان الملتق مختلف وال ن المستمر  ة والتكو ة للتر ات مع المراكز الجهو اإلطار تّم إبرام إتفاق
ة على مستو جهو  ن  .التكو

o ي ونين جهو الحرص على توفير م ن في الجهات  وذلك  ع األعوان الراجعين دعم التكو ن، حتى يتسنى لجم
نة لفة مم أقّل  ن  التكو ة اإلنتفاع   .النظر لوزارة المال

ن  ا التكو يداغوج ن و ة في مجال هندسة التكو ة لفائدة إطارات جهو ن عد في برمجة دورات تكو وقد انطلقت المدرسة 
ونين وهندسة التكو ن الم ز الوطني لتكو  .نالتنسي مع المر

o ن ر منظومة التكو ات التصّرف الحديث وتطو ما يتماشى ومتّطل م مصالح المدرسة   .إعادة تنظ
o  ومي ا وقد صدر األمر الح ن لفائدة الرتب الدن ار لمراحل التكو عين االعت ّونين واألخذ  تحيين مستو تأجير الم

ح وٕاتمام 2020جانفي  30المؤرخ في  2020لسنة  55عدد  ض  2007لسنة  2596األمر عدد  المتعل بتنق المتعل 
ة ة للمال المدرسة الوطن احثين القارن وغير القارن  ة وال  .نظام تأجير مختلف أصناف المدرسين واألعمال اإلستثنائ

o  ة من جوان ة بدا ّ التي ستدخل في مرحلتها التجرب ن على الخ   .2021إرساء منّصة التكو
 
  



المؤشر (limites)تحديد أهم النقائص  .5  : المتعلقة 
  :النقائص والعراقيل التي حالت دون تسجيل مستو أفضل للمؤشر: 5-1
  

وفيد  2020تعتبر سنة  الد المتمثلة في تفشي  ة التي عرفتها ال ار الجائحة الصح اعت ة  وما  19 –سنة إستثنائ
ة ب ن ة خاّصة منها تعلي االنشطة التكو ن العمومي وهو ما نتج عنه فرضتها من إجراءات وقائ ع مؤسسات التكو جم

س األداء  .تراجعا ملحوظا في مؤشر ق
 :النقائص المتعلقة بجودة المؤشر: 5-2
قي  - التالي المستو الحق س  ع ل منها وال  ة  ة وأهم ة وال يبرز نوع ن مّيز بين األنشطة التكو المؤشر الحالي ال 

ة التكو  .نإلنجازات المدرسة وجودة عمل
ن" إن إعتماد مؤشر - ة اإلنجاز الفعلي للمخط السنو للتكو في "نس عتبر مؤشرا هاما إال أنه في حد ذاته ال   ،

ة، حيث يتجه الرأ لمزد  ن ة التكو ونات العمل ضرورة تفصيل وتحليل م الغرض وخاصة إذا ما تعل األمر 
ة يؤخذ فيها  حوث تفصيل وتجزئة هذا المؤشر إلى مؤشرات فرع ه وحدة ال ار المجهود الذ تقوم  عين اإلعت

ة ولما لها  س ن الرئ ارها أدوات التكو اعت ة  النشر والمتمثل أساسا في تدقي ومراجعة وتحيين السندات البيداغوج
انه وٕابرازه بوضوح ا ب اس المعتمد حال ن لمؤشر الق م ن وهو ما ال  ة وجودة التكو   .من أثر إيجابي على مردود

ة لكل منها  - ة يتم إسناد نسب مائو قترح تجزئة المؤشر الحالي إلى مؤشرات فرع ه  ار  وعل عين اإلعت ؤخذ فيها  و
ونين والمتكونين على حد  ة موحدة توضع على ذمة الم ة الالزمة من سندات بيداغوج ات البيداغوج ان توفير اإلم

تب ونشرات توفرها وحد اإلضافة إلى مراجع و ة على ذمة السواء  ت فضاء الم حوث والنشر وتضعها  ة ال
ذلك  حوث و ينهم من وسائل العمل الضرورة إلنجاز ال احثين والمتكونين لمزد اثراء زادهم المعرفي وتم ال
ن  ة ولمختلف المناظرات المبرمجة في مختلف مراحل التكو ة في المرحلة الحال م لإلعداد المتحانات الوحدات الق

ن األساسي في مراحل قادمةما فيها     .التكو
  
  
  

 
  

   



  
ض االعتمادات :طـاقة مؤشر األداء   آجال فتح و إحالة أو تفو

  
  1.2.1.9 : رمز المؤشر

I- رالخصائص العامة للمؤش  
ه المؤشر .1 ة: الهدف الذ يرجع إل مة النفقات العموم  ترشيد حو
ف المؤشر .2 ل اإلعتمادات وٕاحالتها  يتمثل المؤشر في إحتساب اآلجال التي تتطلبها: تعر ة توزع أو تحو عمل

ة للوزارة زة والجهو ضها لفائدة المصالح المر تم ذلك بإحتساب اآلجال اإلدارة . المسؤولة على إنجاز النفقات وتفو و
ل المطالب المقدمة خالل السنة   .الخاصة 

عة المؤشر .3   .مؤشر نجاعة : طب
II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن

قة احتساب    : المؤشرطر
  

  =1.2.1.9المؤشر
وإحالة أو  فتحآجال  

  االعتماداتتفويض 

  
 وتوزيع أو تحويل فتحاآلجال اإلدارية لدراسة طلب

من قبل مصالح اإلدارة العامة للشؤون  اإلعتمادات
  )1(المالية والتجهيزات والمعدات

    
وتفويض أاآلجال اإلدارية إلحالة +

  ) 2(اإلعتمادات

  
  
  
  

  
  
  
  

    

  
  =1.2.1.9المؤشر 

وإحالة أو  فتحآجال  
  االعتماداتتفويض 

  
تاريخ إيداع (– )تاريخ توزيع أو تحويل اإلعتمادات(

  ).الفرعي المطلب بمكتب الضبط
  

+  
  
–تاريخ التفويض أو اإلحالة  +

  تاريخ توزيع أو تحويل اإلعتمادات

 ل اإلعتمادات ع أو تحو ة لدراسة طلب فتح وتوز ل اإلعتمادات من =اآلجال اإلدار طرف مصالح إ ع  تارخ توزع أو تحو
ة والتجهيزات والمعدات  -ش م ت م تب الض الفرعي لإلدارة العامة للشؤون المال م  .تارخ إيداع المطلب 

 ة اآلجال ض أو إلحالة اإلدار ض أو إحالة تارخ= اإلعتمادات تفو ل اإلعتمادات –اإلعتمادات تفو من  تارخ توزع أو تحو
 .طرف مصالح إ ع ش م ت م

س المؤشر   اليوم: وحدة ق
ة الحتساب المؤشر ات األساس   : المعط

 ة للمراسالت الواردة النس تب الض  سة،, تارخ ختم م  أو تارخ تلقي المراسالت عبر منظومة عل



 ل تارخ قرارا  بين المشارع حسب منظومة أدب، إلعتماداتا تتوزع أو تحو
  ض المستخرجة من منظومة أدبتارخ قرارات  .اإلحاالت أو أوامر التفو
 ة الحتساب المؤشر ات األساس ع المعط قة تجم عة  :طر ات فتح اإلعتمادات وجدول متا عة طل من خالل جدول متا

ة والتجهيزات والمعدات  ض أو إحالة اإلعتمادات  من قبل مصالح اإلدارة العامة للشؤون المال  .تفو
ات ة الحتساب المؤشر مصدر المعط   : األساس

سة -  ،منظومة عل
 .منظومة أدب -

خ توفر المؤشر  سنو  : تار
مة المنشودة للمؤشر ام سنة  02 الق   2024أ
ة : المسؤول على المؤشر عة تنفيذ ميزان ة مدير إعداد وختم ومتا     .وزارة المال

III- قراءة في نتائج المؤشر  
المؤشرالتقديرات )  االنجازات(سلسلة النتائج -1  :الخاصة 

 م,ق االنجازات الوحدة ترشيد حوكمة النفقات العمومية: الهدف 
2021 

 التقديرات
2018 2019 2020 2022 2023 2024 

 أوإحالة وٕ  فتحأجال :  1.2.1.9ر المؤش
 .تفويض االعتمادات

 يوم

  11 3 2 2 2 
آجال دراسة :  1.1.2.1.9. الفرعي المؤشر

من  االعتماداتوتوزيع أو تحويل  فتحطلب 
 1 1 1 2 7   قبل مصالح إ ع ش م م ت

آجال إحالة : 2.1.2.1.9الفرعي لمؤشرا
من قبل مصالح إ ع ش  اإلعتمادات تفويضأو

 1 1 1 1 4   م م ت
  )بصفة مختصرة (تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر  - 2 

المالية والتجهيزات والمعدات لتقليص آجال فتح وإحالة أو تفويض تسعى مصالح اإلدارة العامة للشؤون 
اإلعتمادات وذلك بالحرص على بلوغ اآلجال الدنيا لدراسة طلبات الفتح و إحالة وتفويض اإلعتمادات 

  .والمقدرة بيوم واحد
وحيث مكنت منظومة عليسة من تقليص آجال ورود الطلبات وتوزيعها مما سينعكس على تقليص آجال 

  .المؤشر
  تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر  -3

ال يعكس هذا المؤشر اآلجال المستقطعة إلستكمال الوثائق الالزمة لدراسة طلبات فتح اإلعتمادات والتي 
  .تؤثر سلبا على النتائج المنشودة للمؤشر

 



  العموميةخارج إطار الصفقات العمومية آجال تنفيذ الشراءات  :ءطـاقة مؤشر األدا
  

  2.2.1.9 : رمز المؤشر
I- رالخصائص العامة للمؤش  

ه المؤشر الهدف .1 ة :الذ يرجع إل مة النفقات العموم   ترشيد حو
ف الهدف .2 ة المنجزة من قبل : تعر ص في اآلجال المتعلقة بتنفيذ الشراءات العموم يهدف هذا المؤشر إلى التقل

راس  ةمصالح اإلدارة وخاصة تلك المتعلقة بإعداد    .الشرو ورأ لجنة الشراءات خارج الصفقات العموم
عة المؤشر .3 ة الشراء مؤشر نجاعة : طب م في المراحل المختلفة إلنجاز عمل   .من حيث التح

عات   : التفر
 راسات الشرو1:  فرعي مؤشر ام الفاصلة بين تارخ االنطالق في : آجال إعداد  هي عدد األ

راسات الشرو من قبل  مصلحة برمجة و إعداد و ختم الصفقات وتارخ المصادقة على إعداد 
 .راس الشرو من قبل اللجنة المختصة

 م الفني والمالي 2: فرعي مؤشر ام الفاصلة بين تارخ فتح العروض :آجال التقي هي عدد األ
ة  .لرأيها للمشتر العمومي وتارخ إبداء لجنة الشراءات خارج إطار الصفقات العموم

  التزود من قبل مصلحة :ال االستالم الوقتيآجمؤشر ام الفاصلة بين إصدار اإلذن  هي عدد األ
محضر االستالم الوقتي  .تنفيذ الصفقات وانجاز الشراءات والتارخ المضمن 

  
II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن
قة احتساب المؤشر.1 ة: طر ة التال ة الحساب اعتماد العمل  :  يتم احتساب هذا المؤشر 

آجــــــــــال تنفيــــــــــذ : 2.2.1.9المؤشــــــــــر
ــــــــة خــــــــارج إطــــــــار  الشــــــــراءات العموم

ة   .الصفقات العموم
ــــــتالم   = ـــــــــ ــــــــارخ االســــــ ــــــــ ـــــ ت

ــــــــارخ االنطـــــــــالق فـــــــــي   –  الوقتي تـ
راسات الشرو   إعداد 

 



  راسات الشرو راس الشرو من قبل اللجنة المختصة  =آجال إعداد  تارخ االنطالق - تارخ المصادقة على 
راسات الشرو   .في إعداد 

 م الفني والمالي  .تارخ فتح العروض-تارخ إبداء اللجنة لرأيها للمشتر العمومي=  آجال التقي
  التزود -تارخ االستالم الوقتي =آجال االستالم الوقتي   .تارخ إصدار اإلذن 

س المؤشر.2   .اليوم : وحدة ق
ة الحتساب المؤشر.3 ات األساس   : مصدر المعط

  رمجة الشراءات  مصلحة إعداد و
     مصلحة تنفيذ الشراءات 
  مصلحة التصرف في المخزون. 
  مصلحة التصرف في المعدات والتجهيزات 
 ة  لجنة الشراءات خارج الصفقات العموم
خ توفر المؤشر .4  سنو  : تار
مة  .5   2024يوما سنة  60: المنشودة للمؤشرالق

ة و  مدير: المسؤول على المؤشر.6 ة وزارة المال ةالتصرف في ميزان     لجنة الشراءات خارج الصفقات العموم
III- قراءة في نتائج المؤشر  

 

المؤشر)  االنجازات(سلسلة النتائج .1  :التقديرات الخاصة 
ة: الهدف  مة النفقات العموم  االنجازات الوحدة ترشيد حو

 م,ق
 

 التقديرات
2020 2021 2022 2023 2024 

آجال تنفيذ الشراءات : 2.2.1.9المؤشر
ة ة خارج الصفقات العموم  .العموم

 يوم

140 62 61 60 60 
آجال إعداد  1.2.2.1.9.المؤشر الفرعي

 11 11 12 13 20 راس الشرو
م  2.2.2.1.9.المؤشرالفرعي آجال التقي
 24 24 24 24 30 الفني و المالي
م. 3.2.2.1.9المؤشرالفرعي   25 25 25 25 90 آجال التسل

  



 : تحليل النتائج والتقديرات .2
عدد  ة تطورا تراجعا   ة خارج الصفقات العموم يوما في أجال التنفيذ  74سجل نس مؤشر آجال تنفيذ الشراءات العموم

حت  ورة حيث أص   .2018يوما سنة  66عوضا عن  2020يوما في سنة  140المذ
م في آجال  ار أن التح ة على اعت اعتماد ثالث مؤشرات فرع آجال تنفيذ الشراءات  بين الجدول الموالي تطور المؤشر المتعل  و
، المدة التي يتطلبها  راسات الشرو ص من المدة التي تتطلبها مختلف اإلجراءات ومن أهمها مدة إعداد  قصد بها التقل التنفيذ 

ذلك آجال االستالم الوقتي للشراءاتإصدا م المالي والفني لالستشارة و   .ر تقرر التقي
المؤشر  (limites)تحديد النقائص   .3    : المتعلقة 

اب  ن على أساسه معرفة أس م ا ال  ة مؤشرا جمل ة خارج الصفقات العموم مثل مؤشر آجال تنفيذ الشراءات العموم
ل دقةالتأخير في تنفيذ الشراءات بد المؤشر  ة  ة لحصر اآلجال المعن ستوجب اعتماد مؤشرات فرع   .قة وهو ما 

 
   



  
  

  3.2.1.9: رمز المؤشر
  
I- رالخصائص العامة للمؤش  

ة : الهدف مة النفقات العموم   ترشيد حو
ف الهدف س المؤشر مد سعي : تعر قا ع ص آجال خالص المزودين الذين قاموا بإيداع مستنداتهم ط اإلدارة إلى تقل

ار أن مسار خالص المزودين يتميز بوجود متدخلين أساسين وهما.لإلجراءات الجار بها العمل اعت آمر الصرف  و
ة(المحاسب العموميو ) المرحلة اإلدارة( س المّدة  ، فهذا المؤشر يختص)المرحلة المحاسب ة الستكمال المرحلة ق المستوج

ة   .يوما 30المحددة بـ و  اإلدارة في خالص النفقات العموم
قع احتساب اآلجال و  التالي ال  ة المعدلة  ة المندرجة في إطار الرقا هتم هذا المؤشر بخالص النفقات العموم

ة بخصوص اقتراحات التعهد الصادرة  ف العموم ة لتأشيرة مراقب المصار ة المعدلةالمستوج ما يهتم . خارج إطار الرقا
انجاز التزود إقتناءات هذا المؤشر بخالص النفقات المتعلقة    . و إسداء خدمات تتطلب إصدار مسب لإلذن 

  مؤشر نتائج:  نوع المؤشر
عة المؤشر ص آجال خالص: طب الفواتير الصادرة من المزودين و مسد  مؤشر نجاعة من حيث المساهمة في تقل

  .الخدمات
ة المؤشر   سنة: دور

عات   .ال توجد تفرعات لهذا المؤشر: التفر
  

II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن

ة : طرقة احتساب المؤشر ة التال ة الحساب اعتماد العمل  : يتم احتساب هذا المؤشر 
  

  
  

آجــــــــــــــال خــــــــــــــالص 
المـــــــزودين ومســـــــد 

  الخدمات

  
  
=  

الصــــــرف  ــــــه األمــــــر  خ توج تــــــار
ــــــــــــى المحاســــــــــــب العمــــــــــــومي  إل
تــــــــــب الضــــــــــ  المختصــــــــــعبر م
ــــة للشــــؤون  ــــإلدارة العام الفرعــــي ل
ـــــــــــــــــــة و التجهيـــــــــــــــــــزات و  المال

  
  
–  

ـــــــــواتير  ـــــــــداع الف خ إي ـــــــــار ت
تـــــــب الضـــــــ الفرعـــــــي  م
لـــــــإلدارة العامـــــــة للشـــــــؤون 
ــــــــــــــــة والتجهيــــــــــــــــزات  المال
ة  والمعداتمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحو

و مسدي الخدمات  آجال خالص المزودين :أداء  بطاقة مؤشر  



  .المعدات
  

ـــــــــــــــة  ــــــــــــــدات القانون المؤ
  .الالزمة

س المؤشر   اليوم: وحدة ق
ة الحتساب المؤشر ات األساس  : المعط

ات  ة و ) الواردة و الصادرة ( المعط تب الض الفرعي لإلدارة العامة للشؤون المال منظومة م المضمنة 
  .المعداتو  التجهيزات

ة الحتساب المؤشر ات األساس   : مصدر المعط
تب الض ة و التجهيزات الفرعي لإلدارة العامة منظومة م  .المعداتو  للشؤون المال

مة المنشودة للمؤشر   يوما 20: الق
ة: المسؤول على المؤشر ة وزارة المال   .مدير التصرف في ميزان

  

  
 
 

  :التقديرات الخاصة بالمؤشر)  االنجازات(سلسلة النتائج  
  

  ترشيد حوكمة النفقات العمومية
وحدة   

  القيس
  2021م .ق  انجازات

  تقديرات
2020  2022  2023  2024  

ر ال  : المؤش آج
الص  خ
زودين  الم

  ومسدي الخدمات

  20  21  22  22  27  اليوم

  :تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر -2
يوما  25والبالغة  2020شهد هذا المؤشر معدل إنجازه ارتفاعا بـيومين مقارنة بتقديراته لسنة 

ويعود ذلك الى تفشي جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على جميع المجاالت  ويعود ذلك الى  عدم 
تسوية الوضعية الجبائية للعديد من المزودين الى جانب التأخير في صدور مقرر الرقابة المعدلة على 

ذا االطار تسعى وفي هعن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية  2020النفقات لميزانية سنة 

  المؤشر جئنتا في قراءة



مصالح اإلدارة العامة للشوؤن المالية والتجهيزات والمعدات الى التقليص في اآلجال من خالل تقدير 
  .كقيمة منشودة للمؤشر )2024سنة (يوم 20و)2023سنة (يوم  21و) 2022سنة (يوم 22

  تحديد ّأهم النقائص المتعلقة بالمؤشر  -3
  :تتمثل أهم  هذه النقائص في 

  االستجابة المتأخرة للمصالح المعنية للمصادقة على الفواتير  -
  عدم قيام المزودين بتسوية وضعياتهم الجبائية مما يتعذر اصدار أوامر الصرف لفائدتهم  -
تتضمن أو  أحكام قانون المالية18البيانات الوجوبيةالمنصوص عليها بالفصل  نورود الفواتير ال تتضم-

  .تضمن أخطاء حسابيةمبالغ غير صحيحة أو ت
  
  
  
  
  
  
  

  



- 

ع البناءات المبرمجة: طـــــــــــاقة مؤشـــــــــــــر أداء ة تنفيذ دراسة و أشغال مشار نس  
 

4.2.1.9:رمز المؤشر   
  

I. الخصائص العامة للمؤشر  
  
ه المؤشر  .1 ادة و المساندة :البرنامج الذ يرجع إل  برنامج الق
ه المؤشر البرنامج الفرعي الذ يرجع  .2  ال يوجد :إل
ه المؤشر  .3 ة الدولة :الهدف الذ يرجع إل  تحسين التصرف في ميزان
ف المؤشر  .4 ع مشارع البناءات ، من خالل  :تعر ة المبرمجة لدراسة و أشغال جم يهدف المؤشر إلى تنفيذ النس

ة و  ميزان ما هو مبرمج  ة لتقدم تنفيذ المشارع مقارنة  ة المائو ة و دعم اإلستثماراحتساب النس  . زارة االقتصاد و المال
 مؤشر نشا :نوع المؤشر  .5
عة المؤشر  .6 ة :طب  مؤشر فاعل
عات  .7  :التفر
  ة تنفيذ الدراسات:  1مؤشر فرعي عدد  نس
  ة تنفيذ األشغال:  2مؤشر فرعي عدد  نس

  II. ة للمؤشر   التفاصيل الفن
  
قة احتساب المؤشر  .1   :طر

ة تنفيذ الدراسات ة المقابلة لكل معدل = نس مة المال حها حسب الق نسب تنفيذ دراسة المشارع المبرمجة من خالل ترج
ة   .نس



  
  

  
  

معدل نسب تنفيذ أشغال المشاريع المبرمجة من خالل ترجيحها حسب القيمة = األشغالنسبة تنفيذ 
  .المالية المقابلة لكل نسبة

  
           

  
  

 
 نسبة تنفيذ دراسة و أشغال مشاريع البناءات المبرمجة  = 

 
ة:  وحدة المؤشر .2 ة المائو  .النس
ات  .3 انات و المعط ع الب قة تجم   :طر

ة :  الدراسات ات و اللجان الفن اإلدارة العامة للبنا ة للبناءات  م اللجنة الفن ة تقدم الدراسة من خالل تقي الحصول على نس
ة للتجهيز المدون في محاضر االجتماعات   . مختلف اإلدارات الجهو

 محاضر اجتماعات الحظائر      : األشغال 
ة الحتساب المؤشر  .4 ات األساس ة للتجهيز(دار مصدر إ :مصدر المعط ات، اإلدارات الجهو  )اإلدارة العامة للبنا
خ توفر المؤشر  .5 ة :تار ة المعن  آخر السنة المال
مة المستهدفة للمؤشر  .6  .2024خالل سنة  % 100و 2022خالل سنة  % 94.5 :الق
ة المفصلة لألقسا الخاصة =  من الدراسات  % 80  قبل الشروع في )  APD lots spéciaux (الدراسات التمهيد

  ) DAO (إعداد ملف طلب العروض 
ـــال  % 60 ة ) Structures(انجاز األشغال الكبر =  من األشغـ  ) finitions( قبل الشروع في األشغال الثانو

البرنامج ات:  المسؤول عن المؤشر   .المدير العام للبنا

        
  )القيمة المالية المقدرة لتلك النسب  Xنسب إنجاز الدراسات (مجموع          

                  
  مجموع قيمة الدراسات المقدرة                       

  

        
  )القيمة المالية المقدرة لتلك النسب  Xنسب إنجاز األشغال ( مجموع          

                  
  مجموع قيمة األشغال المقدرة                       

  

        
القيمة   xنسبة تنفيذ األشغال ) + (  القيمة المالية المقدرة للدراسات  xنسبة تنفيذ الدراسات (   

  ) المالية المقدرة لألشغال
                  

    المشاريع المبرمجةمجموع قيمة                               



III. قراءة في نتائج المؤشر  
           

  و التقديرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات ( سلسلة النتائج  .1
  
  
  
 
 

المؤشر .2  تحليل النتائج و تقديرات اإلنجازات الخاصة 
ة  2020حددت تقديرات المؤشر لسنة  ة بينما  % 79بنس ، و   % 64.2بلغ المؤشر نس اب عدم بلوغ  فق ترجع أس

اشرة على إنجاز دراستها              صفة م ة التي تشرف  المؤشر إلى األهداف المرسومة أساسا إلى أن المشارع الجهو
ة للتجهيز، و التي تبلغ حو  ة او أشغالها المصالح الجهو ة للمشارع، هي التي تشهد تأخيرا  % 70لي نس مة الجمل من الق

غة الوزارة التي تشرف على في اإلنجاز سوا س المشارع ذات الص ان ذلك على مستو الدراسات أو األشغال ع ء 
ة  ة و دعم اإلستثمار و التي تنجز بنس ات بوزارة االقتصاد و المال   .% 100إنجازها اإلدارة العامة للبنا

المؤشر - 3    تحديد أهم النقائص المتعلقة 
اب ا ة عود التعطيل خاصة إلى األس   :لتال

ة  - التحديد في إجراءات المناظرة الوطن التأخير الكبير في مرحلة الدراسات خاصة في مستو تعيين المصممين و 
 .في الهندسة المعمارة

ص  - عض التراخ ة (التعطيل في الحصول على  رخصة البناء، رخصة المعهد الوطني للتراث، رخصة الحما
ة، رخصة التأثير على الجوالن،   ...) رخصة التأثير على البيئةالمدن

ام بإجراءات طلب العروض و اإلنطالق في األشغال   -  التأخير في الق
عض المقاولين إلنجاز المشارع في الآلجال المحددة - ة  عدم جاهزة  ة و الصح نظرا للظروف االقتصاد

الد ة التي تمر بها ال  . االستثنائ
ات هي ال ة للمشارع ذات علما و أن اإلدارة العامة للبنا النس قتصر دورها  اشرة بينما  زة م ع مشارعها المر تي تتا

ة  ة على  المصادقة على مختلف مراحل الدراسات حسب الخصائص الفن ة الفن ة في الناح غة الجهو عة الص ات التا للبنا
مراس للوزارة ة األشغال و هي تسعى دائما إلى التسرع في اإلنجاز و ذلك  صفة دورة لعقد اجتماعات و مراق لة الوالة 

ة للتجهيز للتسرع و على سبيل  اب التي حالت دون التقدم العاد لألشغال و التنسي مع المصالح الجهو للنظر في األس

  
م.ق انجازات الوحدة  

2021  
 التقديرات

2020 2022  2023 2024 
ة تنفيذ الدراسات  100 100 90 85 52.8 % نس
ة تنفيذ األشغال  100 100 95 90 65.4 % نس
ة تنفيذ دراسة  نس
ع  وأشغال مشار
 البناءات المبرمجة

% 64.2 89.5 94.5 100 100 



ة للتجهيز مع  المثال  طلب إعداد رزنامة في مواعيد اإلجتماعات الخاصة بدراسة و إنجاز المشارع من المصالح الجهو
ة التجاوب في هذا اإلطار متفاوتةالمال   .حظة أن نس

 
  مة المنشودة للمؤشر  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقي الق

ة وزارة  - ميزان غة الوزارة المبرمجة  إعداد رزنامة تحدد آجال مختلف مراحل دراسة و إنجاز أشغال المشارع ذات الص
ة و دعم اإلستثمار   .االقتصاد و المال

ة للتجهيز للدراسة  - اإلدارات الجهو ة للتجهيز سواء  إعداد برنامج اإلجتماعات المزمع عقدها من طرف المصالح الجهو
األشغال   . أو اجتماعات الحظيرة الخاصة 

ع - ن أن  م ا لكل ما  ة، تفاد الميزان ل مشروع قبل برمجته  طل توفير الوثائ العقارة و اإلدارة الضرورة الخاصة 
  . إنجاز المشروع

صفة دورة - ة للمشارع المعطلة إلى مختلف الوالة و ذلك  النس ير و عقد اجتماعات    .إعداد مراسالت تذ
 المؤشر  :تحديد أهم النقائص المتعلقة 

ة  ع الجهو ات في المشار  :مجال تدخل اإلدارة العامة للبنا
ة للتجهيز على إنجاز مختلف مر  ارها تشرف اإلدارات الجهو اعت اشرة  صفة م ة  احل دراسة و إنجاز المشارع الجهو

، فهي المسؤولة على تعيين الجلسات و اجتماعات الحظيرة،  المصلحة المختصة لد السيد الوالي صاحب المشروع الجهو
عة هذ ارها ممثل عن المصلحة المستفيدة فهي تسهر على متا اعت ات  ة لإلدارة العامة للبنا النس ه المشارع                  أما 

ون لها ادقة على مختلف مراحل الدراسات و المصو  ة اإلشراف عليها، و األشغال لكن دون أن  التالي فإن مجال مسؤول
ة لآلجال النس ات محدود خاصة    . تدخل اإلدارة العامة للبنا

يز مصا ات لتر غة و للحد من تأثير هذه النقائص سعت اإلدارة العامة للبنا عة إنجاز المشارع ذات الص ة لمتا م لح إقل
ن من م ما من شأنه أن  اشرة  صفة م ة  صفة دائمة و  الجهو ة اإلنجاز  انمراق التالي التدخل الناجع في و  على عين الم

ات الحاصلة و  الوقت المناسب ال شرة فقد تعلف اإلش ات ال ان ة اإلم ذر تحقي هذا تفاد التأخير، إال أنه نظرا لمحدود
  .الهدف

  
 
 
  



 
  
  
  

  1.3.1.9 :رمز المؤّشر
  
  

ه المؤّشر .1 م :الهدف الذ يرجع إل افحة الفساد وغسل األموال تدع ة العاّمة للمالّة في مجال م مساهمة هيئة الّرقا
ر نجاعة التصرف العمومي   .وتطو

ف المؤشر .2 ة المنجزة أو الّتي تّم الشروع في إنجازهاوالقائمة على :تعر ة مهّمات الّرقا يتمّثل المؤّشر في إحتساب نس
افحة  م األساس  البرنامج السنو دراسة المخاطر والمتعّلقة  الفساد وغسل األموال وتدقي األداء خالل الّسنة مقارنة

  .لتدّخل الهيئة
عة المؤّشر .3  مؤّشر فاعلّة: طب
  
  
قة إحتساب المؤشر .1  :طر

  
ة المنجزة ة مهّمات الرقا افحة الفساد وغسل األموال ومهّمات تدقي نس م   خالل السنة األداء والمتعلقة 

  
ة المبرمجة    العددالجملّي لمهّمات الرقا

  
ة مائوّة:وحدة المؤّشر .2  نس
ة إلحتساب المؤّشر .3 ات األساس ة: مصدر المعط ة العامة للمال   هيئة الرقا
خ توّفر المؤّشر .4  سنوّا: تار
مة المستهدفة للمؤّشر .5  2024سنة  %40:الق
البرنامج .6 س هيئة :المسؤول عن المؤّشر  ة العامة للمالّةرئ  الرقا
  
  
  
  

.I الخصائص العامة للمؤّشر : 

مكافحة الفساد والتي تتضّمن محاور تتعلّق ب ات الرقابة المنجزةنسبة مهمّ :مؤشر األداءبطاقة 
 األداء تدقيقالمهّمات المتعلّقة بوغسل األموال و

.II التفاصيل الفنية للمؤّشر  : 



  
  
  
المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  :والتقديرات الخاصة 

  تقديرات  2021  إنجازات  الوحدة  
2018  2019  2020  2022  2023  2024  

  : 1.3.0.9المؤّشر
ة المنجزة والتي  ة مهّمات الرقا نس

افحة الفساد تتضّمن محاور تتعّل  م
وغسل األموال والمهّمات المتعّلقة 

  بتدقي األداء

 
 

ة  نس
  مائوّة

  
  
  
 

  
  
  
  

 
 
55,6% 25%  30%  35%  40%  

المؤّشر تحليل النتائج .2  :وتقديرات اإلنجازات الخاصة 
المؤّشر عدد  ة 2020عنوان سنة  1بلغت اإلنجازات المتعلقة  ة إنجاز % 20مقابل تقديرات ب %55,6، نس أ بنس

  .%278بتقدر 
اب الفارق اإليجابّي بين اإلنجازات والتقديرات إلى تبررات عديدة، من أبرزها عود أس   :و

  اكل ات مختلف الوزارات واله األساس على دراسة المخاطر وطل ان إعتمادا  ض برنامج التدّخل السنوّ للهيئة 
ات المتوّفرة للهيئة حول ملفّات شبهات الفساد، المعنّة واإلفادات والعرائض المتأّكدة وٕاست  غالل المعط

  ات الفصل ة عدد  71إحترام مقتض الجديد للميزان فر  13المؤّرخ في  2019لسنة  15من القانوناألساس ف
القانون األساسّي،  2019 م وثائ األداء المشار إليها  فحص وتقي ة اإلداّرة  اكل الرقا   الّذ ينّص على تكليف ه

 ة والهيئة ا ة الّتعاون والّشراكة المبرمة بين وزارة المال افحة الفساد في إطار تنفيذ مواصلة تفعيل إّتفاق ة لم لوطن
افحة الفساد مة الرشيدة وم ة للحو ة الوطن ات اإلستراتيج  . مقتض

  
ورة ة المبرمجة والمنجزة على إعطاء األولوّة المطلقة للمهّمات المذ زت أعمال الّرقا الّتالي تّر   . و

المموّلين األجانب على غرار البنك الدولّي لإلنشاء والّتعمير وٕاضافة إلى ذلك، قامت الهيئة في إطار تعّهداتها الّدولّة مع 
(BIRD)  ة انّة للّتعاون الّدولّي  (BAD)والبنك اإلفرقّي للّتنم ا الة ال وغيرهم، بإنجاز مهّمات التدقي السنوّ  (JICA)والو

ة موارد خارج ات المشارع الممولة  ّ  30حوالي (لحسا ، وتحرص الهيئة على إحترام آجال إرسال الّتقارر )مشروع سنو
ات ات القروض واله   .الّنهائّة إلى الممّولين األجانب في اآلجال المنصوص عليها في إتفاق

  
المؤشرتحديد أهّم النقائص المتع .3   :ّلقة 

- ، طلب من السّيد الوزر أو من جهات أخر حث غير مبرمجة   إنجاز الهيئة خالل الّسنة لعدد من مهّمات تفّقد و
موارد خارجّة والّتي تتطّلب أكثر من  - من الحيز الزمني لعمل أعضاء الهيئة  % 50إرتفاع عدد المشارع الممّولة 

 .ال التقارر النهائّة للممّولين األجانب في اآلجال التعاقدّةإلنجاز مهمات التدقي الخاصة بها وٕارس

.IIIقراءة في نتائج المؤشر : 



  
  
  
  
  
  

  2.3.0.9:رمز المؤشر
  
  

ه المؤشرالهدف  .1 ر ::الذ يرجع إل افحة الفساد وغسل األموال وتطو ة العاّمة للمالّة في مجال م م مساهمة هيئة الّرقا تدع
  .نجاعة التصرف العمومي

ف المؤّشر .2 قها : تعر ات أوالتعّهد بتطب ة الّنقائص واإلخالالت والمصادقة على التوص ة تسو يتمثل المؤّشر في إحتساب نس
اك ةمن قبل اله ةضمن التقارر النهائ   .ل والمصالح الخاضعة للرقا

عة المؤّشر .3  مؤّشر فاعلّة :طب
  
  

قة إحتساب .1   :المؤشر طر
قها على مستو التقارر النهائّة ات المصادق عليها أو المتعّهد بتطب  عدد النقائص المسّواة والتوص

  
ات  التقارر األولّة للتفّقد الصادرة عن الهيئةعدد النقائص والتوص   المضمنة 

  
ة مائوّة: وحدة المؤّشر .2   نس
ات األساسّة الحتساب المؤّشر .3 ة: مصدر المعط ة العامة للمال   هيئة الرقا
خ توفر المؤشر .4   سنوّا: تار
مة المستهدفة للمؤّشر .5   2024سنة  %60:الق
البرنامج .6 س هيئة ال: المسؤول عن المؤّشر  ة العامة للمالّةرئ  رقا
  
  
  
  

.I الخصائص العامة للمؤشر : 

نسبة تسوية النّقائص والمصادقة على التّوصيات أو التعّهد بتطبيقها  :2دمؤشر األداء عدبطاقة 
  .من قبل الهياكل والمصالح الخاضعة للرقابة

.IIالتفاصيل الفنيّة للمؤّشر : 



 
  
  

المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1  :والتقديرات الخاصة 

  تقديرات  2021  إنجازات  الوحدة  
2018  2019  2020  2022  2023  2024  

ة الّنقائص : 2.3.0.9المؤّشر  ة تسو نس
ات أو التعّهد  قها والمصادقة على الّتوص بتطب

ة اكل والمصالح الخاضعة للرقا   .من قبل اله
ة  نس
  مائوّة

  
- 

  
- %79,6 45%  50% 55% 60% 

  
المؤّشر .2  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة 

المؤّشر عدد  ة  2020عنوان سنة  2بلغت اإلنجازات المتعّلقة  ة  %40مقابل تقديرات ب %79,6نس أ بنس
  .%199إنجاز تقدرب

ما يلي ن تفسير هذه الوضعّة  م   :و
  عض النقائص على مستو تطبي طرقة إحتساب المؤشر الجديد الّذ تّم إعتماده سنة نظرا  2020تّم تسجيل 

انا ضمن  ص أح ة، حيث يتّم الّتنص ات على مستو التقارر األّولّة للّرقا اغة التوص اب طرقة موّحدة بخصوص ص لغ
ات، الّتقارر األّولّ  صفة صرحة على توص ة ب: على غرار(ة  ة إلى ...يوصي فر الرقا في ...) ، يدعو فر الّرقا

ات  عند  م التّوص عض المالحظات والّنقائص المسّجلة، حيث يتّم إرجاء تقد سرد  حين يتّم اإلكتفاء في حاالت أخر 
ة   . إعداد التقارر النهائ

  عض التقارر النهائّة اكل تتضّمن  ات اله اغتها على ضوء إجا قع ص ات اإلضافّة  ة جملة من التوص للرقا
ار عند إحتساب المؤّشر عين اإلعت ن في هاته الحالة أخذها  م ة للهيئة، وال  ة على التقارر األولو  .الخاضعة للرقا

 
المؤشر .3   :تحديد أهّم النقائص المتعلقة 
ات على التقارر  - م اإلجا اكل والمصالح الخاضعة طول آجال تقد ة لنتائج المهّمات الّرقابّة من طرف اله األول
 .للتفّقد

ة على مستو الّتقارر  - ات الصادرة عن فرق الرقا ة مع التوص اكل والمصالح الخاضعة للمراق مد تفاعل اله
 .األّولّة للتفّقد

 

.IIIقراءة في نتائج المؤّشر : 



1  
 

  
  

  بطاقات
  الفاعلين العموميين

  
  

   



2  
 

  
ة: 01دطاقة عد   ديوان مساكن أعوان المال

 

  
I - ف   :التعر

سي 1-   : النشا الرئ
 ة ع لفائدة أعوان وزارة المال ة وٕاعدادها للكراء أو الب  .شراء مساكن مبن
  ع لفائدة ة للكراء أو الب ن اء س ةبناء مساكن أو أح  .أعوان وزارة المال
 ة عها لبناء مساكن لفائدة أعوان وزارة المال   .شراء أراضي وتهيئتها و

   :مرجع اإلحداث -2
  فر  1998لسنة  19قانون عدد  .1989مؤرخ في ف
 ة األولى س ة العامة التأس   .1989سبتمبر  20: الجمع

م اإلدار والمالي -4   : مرجع التنظ
م اإلدار والمالي للديوان 1989مارس  15مؤرخ في  1989لسنة  403األمر عدد  - التنظ   .والمتعل 
مي لديوان مساكن  2012نوفمبر  27المؤرخ في  2012لسنة  3008األمر عدد  - ل التنظ ض اله  أعوانوالمتعل 

ة   .المال
ة واإلعفاء منها بديوان مساكن أعوان  2013 جوان 12المؤرخ في  2051األمر عدد  - ف شرو إسناد الخط الوظ والمتعل 

ة  . المال
خ آخر عقد أهداف بين الوزارة  -5 ةتار   : وديوان مساكن أعوان وزارة المال

ة سنة  ة على وزارة المال شمل الفترة  2019تم عرض آخر عقد أهداف ديوان مساكن أعوان المال إمضاؤه ولم يتم  2024-2020ل
  .عد

II - ة واألهداف   :اإلستراتيج
ة -1  : اإلستراتيج

ة لسنة  ة 2022يتسم برنامج عمل ديوان مساكن أعوان المال ة التال   :التوجهات اإلستراتيج
  ز ات المساكن على الصعيد المر ة طل م تونس الكبر (تلب  ).إقل
  اعثين العقارين العموميين في إطار برنامج ة مع المؤسسات مزد التعامل مع ال ة مشتر اإلستثمار قصد حل دينام

ة  .العموم
 أخر جديدة ضها  الجهات وتعو مة المتواجدة  ت في العقارات القد التفو  .تجديد الرصيد العقار للديوان 
 اسة إعادة إستثمار عائدات اإلستثم ة من برامج اإلستثمارات للسنوات مواصلة س ة المتأت الموارد الذات ة  م الميزان ار لتدع

يوعات(الفارطة   ).أكرة و
 ة ة للتصرف في البيوعات واألكرة والتصرف في الميزان يز منظومات إعالم   .تحديث أساليب العمل صلب اإلدارة بتر



3  
 

 
ات واألهداف -2   : أهم األولو

  ة على تحقي هدفين متمثلين فيعمل ديوان مساكن أعوان  :المال
ا: الهدف األول مؤشر األداء المتمثل في عدد المساكن المقتناة سنو سه  قع ق م الرصيد العقار للديوان و   .تدع
ات : الهدف الثاني ة لطل ر اإلستجا ات تطو ة لطل ة لإلستجا ة المائو مؤشر األداء المتمثل في النس سه  قع ق إقتناء التملك و

عها عدد المساكن التي تم ب مقارنة عدد مطالب اإلقتناء   .المساكن 
 :المساهمة في أهداف البرنامج -3

ار  ات بإعت ة لطل أن الهدف األساسي واإلستراتيجي للديوان يتمثل في مزد اإلضطالع وتفعيل الدور اإلجتماعي له في إطار اإلستجا
ك والكراء، وٕاستنادا  ادة الموظفين للتمل طها من طرف برنامج الق ةلمهمة  والمساندةلألهداف التي تم ض  أساساتتمحور  والتي المال

صفة  شرة، يتضح وأن أهداف الديوان هي من األهداف التي تساهم  ة وتحسين التصرف في الموارد ال حول ترشيد النفقات العموم
اشرة في تحقي هدف البرنامج المتمثل في تحسين التصر  ار أن أنشطة الديوان الموافقة للنشا غير م شرة بإعت ف في الموارد ال

ة" 6عدد التالي " اإلحاطة اإلجتماع سر الطرق و أ ن   ن الموظف من الحصول على مس اتي للبرنامج تم في إطار التنزل العمل
ملة ألهداف البرنامج  ة م  ).objectifs complémentaires(تعتبر أهداف الديوان أهداف خصوص

  :األنشطة أهم -4
الجهة من : إقتناء عقارات جديدة*   ز  ة سيواصل الديوان التمر م تونس الغر ار العدد الهام لمطالب الكراء والشراء بخصوص إقل بإعت

  .خالل إقتناء عددا من المساكن جديدة
مة*  ت في المساكن القد ت في المساكن في إطار : التفو ة امة منتهجة من قبله تهدف إلى تجديد يواصل الديوان التفو إستراتيج

ارات عقارة ام بإجراء إخت الق مة العقارة لمساكنه  ام الديوان بتحديد الق عد ق ، وذلك    .رصيده العقار
ما: تهيئة مساكن الديوان*  عض اإلصالحات  صفة دورة وٕاقتراح تعهدها ب معاينة المساكن  ة للديوان  يخول  تقوم المصالح الفن

غها في أفضل الحاالت   .للديوان إعادة تسو
الديوانتحديث المنظومة * ة  ة للتصرف في البيوعات واألكرة  أساليبتحديث : اإلعالم يز منظومات إعالم العمل صلب اإلدارة بتر

ة   .والميزان
  
ة التي تطلب تدخل الدولة -5   :اإلجراءات المصاح

ة قصد بلوغ األهداف المرسومة في عقد  عث من ناح من أجلها  المهام الت ام بدوره و ين الديوان من مزد الق ة وتم األهداف من ناح
عض اإلجراءات من الضرور العمل على تفعيلها   :أخر فإن هناك 

  
انات   اإلجراء  الب

تم إعداده ومناقشته مع مجلس المؤسسة وٕارساله إلى اإلدارة   النظام األساسي
عقد عدة إجتماعات في الغرض سنة العامة للمساهمات وتم 

2018.  
ات  ار ضمن برنامج اإل  اإلنتدا عين اإلعت ات للوزارة لسنة تم األخذ  نتدا

ص  2020 ة للديوان مع العمل على تخص وضع فني إعالم
ة من المنتدبين الجدد لفائدة الديوان خالل سنوات القادمة   نس
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نا من اإلدارة العامة للديوان 2016إحالة  التنسي مع مصالح الديوانة وٕاعالم وزارة   ة لفائدة الديوان مس ض هذه الممتلكات 
   أمالك الدولة قصد إعتمادها ضمن الرصيد العقار للديوان

ص منحة بـ  2021و 2020مليون دينار سنوات  2تخص
ة  2024و 2023مليون دينار لسنتي  4و 2022و ضمن ميزان

ة لفائدة الديوان   وزارة المال
ه السنوات الفارطةعل   ى غرار ماهو معمول 

  
ة -4    : اإلجراءات المصاح
نهم في مجال تدخلهم - م قدرات أعوان وٕاطارات الديوان بتكو  ،تدع
أعوانه وٕاطارته، - ين الديوان من نظام أساسي خاص   تم
- ، اعث عقار ة الالزمة لتفعيل دور الديوان  اإلطارات الفن  دعم الديوان 
ة،مواصلة دعم  - ة من ناح ة المال ن من إستكمال البن ة الدولة حتى يتم ة  الديوان من قبل ميزان وٕاتمام المراحل العقارة والقانون

ة أخر  عها من ناح قوم بب النظر تلك التي س   .الالزمة إلحالة العقارات الراجعة له 
III- ة   والتقديرات على المد المتوس الميزان

ة التصرف  -1  :2024- 2020 للفترةميزان
ف  السنة  المداخيل  المصار

انات  المبلغ انات  المبلغ الب   الب
3000.000  
350.000  
120.000  

  
400000  

3870.000 

  إقتناء مساكن
  إقتناء اراضي

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات

  مصارف تصرف
 الجملة

1870.000  
630.000  
550.000  
650.000  

40000  
2000000 

ة    موارد ذات
  مساكن الديوانراء 

مة ع المساكن القد   ب
ع المساكن الجديدة   ب

ة   إيرادات مال
ة  منحة الميزان

2020 

3000.000  
500.000  
140.000  

  
500.000  

4140.000  
 

  إقتناء مساكن
  إقتناء أراضي 

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات

  مصارف تصرف
 الجملة

2140.000  
700.000  
550.000  
550.000  
300.000  
40.000  

2000.000 

ة    موارد ذات
  راء مساكن الديوان 
مة ع المساكن القد   ب

ع المساكن التي سيتم  ب
  إقتناؤها خالل المخط 

ة   إيرادات مال
ة  منحة الميزان

2021 

  
3000.000  
1000.000  
140.000  

  
650.000  

4790.000 

  
  إقتناء مساكن

  إقتناء أراضي 
انة وتهيئة  مصارف ص

  ومعدات
  مصارف تصرف

 الجملة

2790.000  
750.000  
450.000  
450.000  
700.000  

  
400.000  
40.000  

ة   موارد ذات
  راء مساكن الديوان
مة ع المساكن القد   ب
ع المساكن الجديدة   ب

ع المساكن التي سيتم  ب
  إقتناؤها خالل المخط

ع أراضي    ب
ة    إيرادات مال

2022 
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ة  2000.000  منحة الميزان
5500.000  
1500.000  

50.000  
  

700.000  
7750.000  

 

  إقتناء مساكن
  إقتناء أراضي 

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات 

  مصارف تصرف
 الجملة

3550.000  
800.000  
450.000  
600.000  

1200.000  
  

650.000  
50.000  

4000.000 

ة   موارد ذات
ع  راء مساكن الديوان ب

مة   المساكن القد
ع المساكن الجديدة   ب

ع المساكن التي سيتم  ب
  أقتناؤها خالل المخط 

ع أراضي   ب
ة    إيرادات مال

ة   منحة الميزان

2023 

5500.000  
1650.000  
200.000  

  
1200.000  
8550.000 

  إقتناء مساكن
  إقتناء أراضي 

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات 

  مصارف تصرف
 الجملة

4450.000  
850.000  
450.000  
550.000  

1850.000  
  

800.000  
50.000  

4000.000 

ة   موارد ذات
ع  راء مساكن الديوان ب

مة   المساكن القد
ع المساكن الجديدة   ب

ع المساكن التي سيتم  ب
  أقتناؤها خالل المخط 

ع أراضي   ب
ة    إيرادات مال
ة  منحة الميزان

2024 

  الجملة  29100.000    29100.000
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 السنة  المداخيل  المصارف
انات  المبلغ انات  المبلغ الب   الب

3000.000  
350.000  
120.000  

  
400000  

3870.000 

  إقتناء مساكن
  إقتناء اراضي

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات

  مصارف تصرف
 الجملة

1870.000  
630.000  
550.000  
650.000  

40000  
2000000 

ة    موارد ذات
  راء مساكن الديوان
مة ع المساكن القد   ب

ع المساكن    الجديدةب
ة   إيرادات مال

ة  منحة الميزان

2020 

3000.000  
500.000  
140.000  

  
500.000  

4140.000  
 

  إقتناء مساكن
  إقتناء أراضي 

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات

  مصارف تصرف
 الجملة

2140.000  
700.000  
550.000  
550.000  
300.000  
40.000  

2000.000 

ة    موارد ذات
  راء مساكن الديوان 

ع  مةب   المساكن القد
ع المساكن التي سيتم  ب
  إقتناؤها خالل المخط 

ة   إيرادات مال
ة  منحة الميزان

2021 

  
3000.000  
1000.000  
140.000  

  
650.000  

4790.000 

  
  إقتناء مساكن

  إقتناء أراضي 
انة وتهيئة  مصارف ص

  ومعدات
  مصارف تصرف

 الجملة

2790.000  
750.000  
450.000  
450.000  
700.000  

  
400.000  
40.000  

2000.000 

ة   موارد ذات
  راء مساكن الديوان
مة ع المساكن القد   ب
ع المساكن الجديدة   ب

ع المساكن التي سيتم  ب
  إقتناؤها خالل المخط

ع أراضي    ب
ة    إيرادات مال

ة   منحة الميزان

2022 

5500.000  
1500.000  

50.000  
  

700.000  
7750.000  

 

  إقتناء مساكن
  إقتناء أراضي 

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات 

  مصارف تصرف
 الجملة

3550.000  
800.000  
450.000  
600.000  

1200.000  
  

650.000  
50.000  

4000.000 

ة   موارد ذات
ع  راء مساكن الديوان ب

مة   المساكن القد
ع المساكن الجديدة   ب

ع المساكن التي سيتم  ب
  أقتناؤها خالل المخط 

ع أراضي   ب
ة    إيرادات مال

ة   منحة الميزان

2023 

5500.000  
1650.000  
200.000  

  
1200.000  

  إقتناء مساكن
  إقتناء أراضي 

انة وتهيئة  مصارف ص
  ومعدات 

  مصارف تصرف

4450.000  
850.000  
450.000  
550.000  

1850.000  

ة   موارد ذات
ع  راء مساكن الديوان ب

مةالمساكن    القد
ع المساكن الجديدة   ب

ع المساكن التي سيتم  ب

2024 
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   الجملة 8550.000
800.000  
50.000  

4000.000 

  أقتناؤها خالل المخط 
ع أراضي   ب

ة    إيرادات مال
ة  منحة الميزان

  الجملة  29100.000    29100.000
 

ة اإلستثمار   ميزان
صنف   السنة

المساكن 
التي سيتم 

  إقتناؤها

عدد 
  المساكن

التكلفة 
أسعار 
2019  

قة   اإلستثمار خالل الفترة  طر
ل   التمو

منحة من   2024  2023  2022  2021  2020
ة    الميزان

  2.0          3.0  3.0  20  إقتصاد  2020
  2.0        3.0    3.0  20  إقتصاد  2021
  2.0      3.0      3.0  20  إقتصاد  2022
  4.0    5.5        5.5  35  إقتصاد  2023
  4.0  5.5          5.5  35  إقتصاد  2024

  14.0  5.5  5.5  3.0  3.0  3.0  20.0  130  المجموع
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ة: 02طاقة عدد ة لوزارة المال ز اإلعالم   مر
  

ف .1   :التعر
 سي ة ودعم االستثمار:النشا الرئ ة لفائدة وزارة االقتصاد والمال   .دراسة وٕانجاز واستغالل النظم المعلومات
 صنفأ:ترتيب المنشأة  
  سمبر  31المؤرخ في  1981لسنة  100القانون عدد :اإلحداثمرجع   ).80الى  78الفصول من ( 1981د
 م اإلدار والمالي   .1982ما  17المؤرخ في  1982لسنة  799األمر عدد :مرجع التنظ
 خ آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمؤسسة  :    /تار

  
  :إطار القدرة على األداء .2

ة   ) أ  :العامةاالستراتيج
ة  ة مسؤول على تنفيذ استراتيج ز اإلعالم ة ودعم االستثمارمر ا المعلومات وزارة االقتصاد والمال سهر . في ميدان تكنلوج حيث 

ز على  :المر
ر نظم المعلومات، – م وتطو  دراسة وتصم
انات وتأمين حسن استغاللها،  –  التصرف في مراكز الب
ة لتراسل ال – ة المعلومات ات والتصرف في مختلف االجهزة الموضوعة على ذمة المستعملين،إدارة الش  معط
م اإل – ة تقد عة للوزارةحاطة التقن اكل التا  .لمختلف اله

  
ة  ) ب ات واألهداف االستراتيج  :أهم األولو

هدف المشروع إلى إرساء األعمال الخاصة  مواصلة – ة و ة العموم مشروعإرساء النظام المعلوماتي الجديد للمال
ة  ة متطورة تكون أداة للتصرف الناجع وللمساعدة على أخذ القرار وتمّن من تكرس الشفاف منظومات معلومات

مة الرشيدة ة.والحو ة التال ار التوجهات االستراتيج عين االعت أخذ المشروع   :و
 

 ة التصرف في الميزا عتمد منهج ة والذ  ام القانون األساسي الجديد للميزان ة حسب األهداف تفعيل أح ن
 ،)النتائج(

  ّم ة وضع نظام محاسبي متطور  حترم المعايير المحاسب ن من الحصول على معلومة سرعة وصادقة و
ة االعتماد على القيد المزدوج( الدول ة،  ة تحليل ة عامة ومحاس ه، محاس ة ميزانيت  ،)محاس

 ة وتكرس الع ة نحو مزد من الشفاف ائ ر المنظومة الج م الخدمات المسداة للمطالبين تطو ة وتدع ائ دالة الج
 األداء،

 ،عد  تكرس تمشي اإلدارة المفتوحة والتعامل مع المواطنين والمؤسسات عن 
 ،ة الخدمات الديوان  االرتقاء 
 ،التصرف النش في رصيد الخزنة 
  ات بين مختلف ادل اآللي للمعط ن من الت م ة إرساء نظام معلوماتي مندمج  ة العموم منظومات المال

ة األخر   .والمنظومات الوطن
س اإلجراءات للمطالبين  – ة وت ات ة واالستخالص في اتجاه تحديث المسارات العمل ا تجديد النظام المعلوماتي للج

ات  ه الفعال لعمل ائي ومن التوج ن من مقاومة التهرب الج ة متطورة تم ذلك توفير حلول رقم األداءات و
ةاال ائ ة الج  .ستخالص والمراق



9  
 

التصرف في الوثائ ومنظومة البرد اإللكتروني – م المنظومة الخاصة   .دعم تعصير وسائل العمل من خالل تعم
انات التي تملكها الوزارة وذلك  – تنفيذ مشارع جديدة ذات مردود ضربي هام من خالل استغالل أهم قواعد الب

ات معالجة المع  ".Bigdata-Machine learning"لومات اعتماد أحدث تقن
ة من االختراقات وذلك  – ة المعلومات ة الش ة وحما ز السهر المتواصل على سالمة النظم المعلومات بدعم مر

انات بتجهيزات ومنظومات جديدة ومتطورة  .الب
 

 :أهم األنشطة  ) ت
ة واالستخالص • ا   بخصوص النظام المعلوماتي للج

م  ة في إطار تجس ة ودعم االستثمار والمتعلقة أساسا بـالتوجهات االستراتيج  :لوزارة االقتصاد والمال
م الخدمات المسداة للمطالبين  – ة وتدع ائ ة وتكرس العدالة الج ة نحو مزد من الشفاف ائ ر المنظومة الج تطو

 األداء،
 عد،تكرس تمشي اإلدارة المفتوحة والتعامل مع المواطنين والمؤسسات عن  –

تب دراسات متخصص تم التعاقد معه في اطار  التعاون مع م ة واالستخالص  ا ر النظام المعلوماتي للج تّم الشروع في تطو
ةFIRST  مشروع ة الدول ة للتنم الة األمر  .الممول منالو

األداءا س اإلجراءات للمطالبين  ة وت ات ندرج المشروع في اتجاه تحديث المسارات العمل ة متطورة و ذلك لتوفير حلول رقم ت و
ة ائ ة الج ات االستخالص والمراق ه الفّعال لعمل ائي ومن التوج ن من مقاومة التهرب الج وفي هذا اإلطار تّم في مرحلة . تم

 :أولى
  ات التصرف فيها ذلك عمل ة الموحدة لنظام المعلومات الجديد و انات المرجع األداء، المطالبين (وضع قاعدة الب

ة، ائ ة الج ة، الوضع ائ ات الج فات الواج  ،...)التصن
 ة ائ ة الخدمات الج ر بوا األداء  (Portail des Téléservices Fiscaux)  تطو ع المطالبين  التي تسمح لجم

حتاجون ل اإلجراءات التي  ام  نهم من الق مّ ما  ائي الخاص بهم  عد و فتح الحساب الج فاء االنخرا عن  اإل ها 
ة ائ ة والتواصل مع المصالح الج ائ ة الج ة واالطالع على الوضع ائ ون الولوج إلى هذه . االلتزامات الج وس

ة ة مّما سُسّهل Token&Digigoالمنظومة بدون اعتماد الشهادات اإللكترون ائ ات الج الواج ام  ما تخول نفس . الق
ةلحرفائهمهذه المنظومة للمهنيين من محاسبين و  ائ  .خبراء محاسبين مزدا من السهولة في التعاطي مع الملفات الج

 ش بين نظامي المعلومات الحاليوالجديد انات والتعا ات تساعد على ضمان ترحيل الب رمج ات و  وضع آل
 ة ائ ة الج اتب المراق ة لمستخدمي المنظومة من أعوان وٕاطارات مصالح وم ن ام بدورات تكو  .الق
 التجارب الالزمة لضمان حسن سير هذه المنظومة والعمل على تحسين فعاليتها قبل دخولها حيز االستغاللالق  .ام 

 
  بخصوص النظام المعلوماتي للتصرف المالي الجديد •

ة سنة  ة، وفي إطار االستعداد إلعداد ولتنفيذ ميزان قا  2021على إثر المصادقة على القانون األساسي الجديد للميزان ط
ة  ات التي أتى بها القانون، تّمت مواصلة ادراج التحيينات الالزمة على المنظومات المعلومات ، و »أدب«، و »أمد«للمقتض

 :من أجل» الخزنة العامة«و » األمانة العامة«
 لة الجديدة للمهمات ة واألنشطة: اعتماد اله ات ة، الوحدات العمل  .البرامج، البرامج الفرع
  فات الجديدة للنفقات وللموارداعتماد  .التصن
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 غتها الجديدة ة حسب ص  .إعداد التقارر والوثائ المتعلقة بإعداد الميزان
  غتها الجديدة  ) ...حسب المهمة وحسب البرنامج(إعداد أوامر توزع االعتمادات في ص
 اتها ين المهمات الخاصة من اعداد وتنفيذ ميزان  .تم
 ةاعتماد قواعد التصرف الج  .ديدة الخاصة بتنفيذ الميزان
  عة المشروع السنو للقدرة على األداء وتحسن متا ة الخاصة بإعداد و م استغالل المنظومة المعلومات في إطار تعم

التعاون مع وحدة التصرف حسب األهداف  ة لفائدة رؤساء البرامج ومعاونيهم، وذلك  ن أداءها تّم انجاز دورات تكو
ة الدولةإلنجاز مشروع تطو  .ر التصرف في ميزان

 نهمضمان االعمال الخاصة ب عة حسن سير استغالل المنظوم، وتأطير المستعملين وتكو ةمتا والتدخل  ات المعلومات
ات، : عند االقتضاء ، أدب بلد ، أدب مؤسسات، أدب جهو ز عة القدرة على األداء، أمد، أدب مر منظومة متا

 .ظومة الخزنة العامة، ومنأمـانات المصارفمنظومة 
ة وتنفيذه شمل األعمال المتعّلقة بـإعداد الميزان ا، وقد تّم التقدم في اعداد الدراسات الالزمة والمتعلقة بإرساء نظام معلوماتي جديد 

قا للتمشي الذ وقع  ة، وذلك ط ة للتدفقات المال عة الحين اقراره التصرف المحاسبي، والتصرف الفّعال في الخزنة والمتا
ل له مهمة تب دراسات مخصص تو التعاقد مع م على الجديدإعداد خارطة للنظام المعلوماتي للتصرف المالي والقاضي 

ة ات التال  :المستو
 ة للنظام المعلوماتي الجديد،: المستو االستراتيجي ارات والتوجهات االستراتيج  الخ
 ونة لأل: المستو الوظائفي قطع النظر عن وصف لمختلف الوظائف الم عمال التي حددت في المستو العملّاتي 

ة، ارات التكنولوج  الخ
 قي ما بينها: المستو التطب ة التي ستوضع حيز االستغالل والعالقة ف قات المعلومات  .التطب
 اتي لة للنظام المعلوماتي الجديد : المستو العمل ات واألنشطة المه  ،)processus métier(جملة العمل

ضا ه أ ل إل  :وأو
  ارات التنفيذ ات وخ اتب مختصة في المجال(اقتراحفرض م ة االستعانة  ان ر داخلي مع إم ، اقتناء منظومات، تطو

ا،  قات المستغلة حال انة ومالءمة التطب  ...).ص
  ة الخاصة ف راسات الشرو الوظ ةاانجاز عدد محدد من  قات ذات األولو ة، التصرف : لتطب في الخزنة، المحاس

ادة والتحليل  .الق
، تّم االنطالق في تنفيذ مشروع  ة أخر للتعاون مع ) FAST )Fiscal and Accounting System for Tunisiaمن ناح

ذلك لتوفير الموارد  ادة وٕادارة المشروع، و ة لق م قدرات المصالح المعن ة، والذ يهدف الى تدع ة الدول ة للتنم الة األمر الو
ة الالزمة إلنجاز النظام المعلوماتي للتصرف المالي الجديدال  . شرة والمال

 :حيث تمّ 
  ة للنظام المعلوماتي الجديد،تحديد ارات والتوجهات االستراتيج  الخ
  ات ة ولمتطل النظر للتوجهات االستراتيج ة  ة الحال ص الوضع ونات النظام المعلوماتي الحالي وتشخ دراسة م

 مزمع تنفيذها،اإلصالحات ال
  لة للنظام المعلوماتي الجديد انجازالدراسات المتعلقة بتحديد ات واألنشطة المه  )processus métier(جملة العمل

 واعداد مواصفاتها،
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  لة للنظام المعلوماتي الجديد التي حددت في ونة لالنشطةالمه انجاز الدراسات المتعلقة بوصف مختلف الوظائف الم
 ّاتي،المستو العمل

  ارات ات وخ ذلك اقتراح فرض ما بينها و ة التي ستوضع حيز االستغالل والعالقة ف قات المعلومات اعداد خارطة التطب
اتب(التنفيذ  م ة االستعانة  ان ر داخلي مع إم انة ومالءمة مختصة في المجال اقتناء منظومات، تطو ، ص

ا،  قات المستغلة حال  ...).التطب
اانج تّم حال التطبو ة الخاصة  ة والتقن ف راسات الشرو الوظ ةاز المرحلة الخاصة بإعداد  ة، : قات ذات األولو المحاس

ادة والتحليل  .التصرف في الخزنة، الق
 

اإلمضاء» RASSEM«مشروع  • ف  ات التعر ة عمل  لحوس
ات المبرمة والتي تّم في عة تسجيل العقود والكتا اإلمضاء ومد احترام  يهدف المشروع إلى تحسين متا شأنها التعرف 

ة  ة في خصوص عمل ائ ة والمصالح الج ذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المصالح البلد ة و ائ االلتزامات الج
اإلمضاء وتسجيل العقود   .التعرف 

ان ونان أساس شتمل المشروع على م   :و
 ، اإلمضاء اليدو ات التعرف  ة عمل   حوس
 استعمال اإلمضاء اإللكترونيتجرد ع عها الماد  اإلمضاء من طا ات التعرف    .مل

ة ووضعها حيز االستغالل ر المنظومة المعلومات لت له مهمة تطو تب دراسات متخصص أو حيثتم . وقد تّم التعاقد مع م
ز اإلعال مر ر المنظومة واالنطالق في االعداد لوضعها حيز االستغالل  ةاالنتهاء من تطو ة لوزارة المال   .م

ات» NACEF«مشروع  •  للتصرف في أجهزة تسجيل العمل
ات من طرف المؤسسات التي تسد خدمات االستهالك على » NACEF«انجاز مشروع  اعتماد جهاز تسجيل العمل الخاص 

ان  :المشروع في طور اإلنجاز، حيث تمّ .عين الم
  ة للنظام المعلو ة والتقن ف ات وفي التثبت من اعداد المواصفات الوظ التصرف في أجهزة تسجيل العمل ماتي الخاص 

ات التحيل شف عمل انات المجمعة وتحليلها و  .الب
  ة اقتناء المنصة المعلومات ة والنظام المعلوماتي(اصدار طلب العروض المتعل  ) المعدات والتجهيزات المعلومات

ات وفي  التصرف في أجهزة تسجيل العمل اتالخاصة   .استغالل المعط
  ات المتعّلقة بخدمات ة العتماد جهاز تسجيل العمل ض الطرق العمل ومي المتعل  اعدادوٕاصدار األمر الح

ان  ومي عدد (االستهالك على عين الم  ).2019نوفمبر  26مؤرخ في  2019لسنة  1126أمر ح
 ة لجهاز تس ة والتقن ف ة لكراس المواصفات الوظ اتاعداد نسخة أّول  .جيل العمل
 ات ة للدليل المفّصل إلجراءات المصادقة واالعتماد ألجهزة تسجيل العمل  .اعداد نسخة أّول

اره على إثر اصدار  ات من طرف المزود الذ تّم اخت ر النظام المعلوماتي للتصرف في أجهزة تسجيل العمل ا تطو تم حال و
ه أعاله   .طلب العروض المشار ال

ةاإلجراءات   ) ث  المصاح
ز من خالل اقتناء ووضع حيز االستغالل لمنظومة  العمل – على الترشيد المستمر لإلجراءات اإلدارة داخل المر

 .مندمجة للتصرف
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ز وٕاحالته إلى سلطة اإلشراف – مي جديد للمر ل تنظ   .إعداد مشروع ه
  

I. ة   :الميزان
م  .1 ة  عامتقد ة للسنة المال ة لوزارة المال ز اإلعالم ة مر  :2022لتقديرات ميزان

 الموارد 
الدينار: الوحدة    

انات الموارد 2022   ب
ة للمعلومات 000 000 15   مردود األتاوة على المعالجة اآلل

  تقديرات منحة الدولة 0
 

 ة التصرف  ميزان
ة التصرف لسنة  يتوقع   .أد 292 13تقديرات جملّة تساو  2022 أن تبلغ ميزان

 ة التجهيز  ميزان
ز لسنة  يتوقع ة التجهيز للمر   .أد311 8تقديرات جملّة تساو  2022أن تبلغ ميزان

 
ة .2 ة الحال ة للسنة المال ة لوزارة المال ز اإلعالم ة مر  :تقديرات ميزان

 
     الدينار: الوحدة

انات  2020  2021  الب
ة  إنجازات  تقديرات  التصرف ميزان

اء التأجير 213.230 682 9  137.617 256 10  أع
اء التسيير   063.476 513 1 764.460 660 1  أع

 )1(المجموع   276.706 195 11  902.077 916 11
ة التجهيز      ميزان

 أنظمة المعلومات  000 300  000 300 7
ة   000 439  000 790 ة التحت  Datacenterالبن

  االستغالل والسالمةلفة   -  000 120 2
انة  -  000 75   الص

 )2(المجموع   000.000 739  000 285 10
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ة تونس للتجارة 03 : طاقة عدد ة ش   شر
 
  
  

ف   : التعر
سي.1 س إجراءات : النشا الرئ ضائع وذلك من خاللتسهيل وت ة والنقل الدولي لل   :التجارة الخارج
عها الماد-   تجردها من طا
اك الموحد اإللكتروني - الش ل المتدخلين    ر 
ة -   التصرف في منظومة الفوترة اإللكترون
ة -   الهندسة المعلومات
اك الموحد اإللكتروني - ن مستخدمي الش   .تكو
خ  :مرجع اإلحداث. 2 سمبر  02تب تار تب األول بتونس في  1999د ات الم اضة تسجيل عقود الشر ق جانفي  05مسجل 

   . 239خانة  D ،، سلسة24مجلد  2000
م اإلدار والمالي. 4 ات التجارة، مجلة الشغل: مرجع التنظ ة، مجلة الشر  1985لسنة  78، قانون عددالقانون األساسي للشر

ر  7مؤرخ في  2002لسنة  2197األمر عدد والنصوص المتممة و المنقحة له،  ة ممارسة اإلشراف على  2002أكتو ف يتعل 
غ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها و تحديد  ة وص منشآت العموم

اهلها   اإللتزامات الموضوعة على 
خ إمضاء آخر برنامج أو أهداف . 5   2011-2010:بين الوزارة والفاعل العموميتار
  

  : إطار األداء
ة العامة. 1   :اإلستراتيج
ة  ات واألهداف التال ة حول األولو ة للشر   :تتمحور الخطة اإلستراتيج

ة  .1 ة وتواكب النظم المعلومات اك الموحد اإللكتروني لتتطاب مع أحداث المعايير الدول اغة منظومة الش م وص إعادة تصم
عتبر أداة لجد اك الموحد اإللكتروني  ار أن الش ز التونسي بإعت يدة لمختلف المتدخلين على غرار الديوانة والبنك المر

ة  س ورقمنة إجراءات التجارة الخارج ة للمؤسسات وتحسين مناخ األعمال من خالل ت ة للرفع من القدرة التنافس أساس
ة "ر التعاون الفني والمالي مع مؤسسة وقد تم إدراج هذا المشروع في إطا. والنقل وتجدر اإلشارة أنه تم عرض ". تحد األلف

ة على أنظار مجلس اإلدارة المنعقد بتارخ  ة للشر  29مختلف سبل إنجاز هذا المشروع المقترح من قبل اللجنة اإلستراتيج
غ لإلنجاز تتمثل خاصة في2021أفرل   :، حيث تم إقتراح عدة ص
  المناولة،اللجوء إلى  - 
 الشراكة بين القطاع العام والخاص، - 
الموارد التعزز إدارة التطو -  ة،ر والمشارع الجديدة   شرة الكاف

الرقمنة على الصعيد  .2 بر ذات عالقة  مشارع  ام  نها من التطور والق م ة وٕاعطائها دفعا جديدا  ر نشا الشر تطو
ة التي عرضت على أنظار مجلس اإلدارة المنعقد بتارخ المحلي والدولي من خالل تبني مقترحات الل ة للشر جنة اإلستراتيج

ة 2021أفرل  29   :والمتمثلة في السبل التال
ارها تعمل في مح تنافسي من المرونة خاصة في ما يتعل *  ة بإعت ين الشر الصفقات واإلنتداب والتأجير لدعم تم

فاءات شرة والمحافظة على  ينها مواردها ال ها وتحفيزهم لضمان الحد األدنى من اإلستمرارة والتطور وذلك من خالل تم
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الفصل  ه  على غرار  2006جوان  12المؤرخ في  2006لسنة  36ثالثا من القانون عدد  22من اإلستثناء المنصوص عل
ة إتصاالت تونس وغيرها ة  وشر   .البنوك العموم

ة وفتح المج* ع في رأس مال الشر ة من أجل ضمان مساهمتهم في الترف اشرة بنشا الشر ال لمساهمين لهم عالقة م
ة للنقل  ات الشحن والترصيف والجامعة الوطن ات التأمين وشر البنوك الخاصة وشر ة  ر نشا الشر ة تطو والغرف النقاب

الء السفن (للمهنيين  الء العبور، و   ...)الوسطاء لد الديوانة، و
ة تونس * ة في مساهمة ش المرونة الكاف ة  اء إستراتيجيين حتى تتمتع الشر ة شر مشار ة يتم إحداثها  للتجارة في شر

ي،  المجال البن ر مشارع الرقمنة في عدة مجاالت  ة لطلب تطو التها في القطاع الخاص ولإلستجا التصرف لى غرار مث
ك موحدة  اب يز ش ة لتر ة ومنظومات الدفع اإللكتروني واإلمضاء اإللكتروني، مجال التأمين وإلقتحام األسواق الدول إلكترون

ة   .وغيرها من الخدمات في مجال الرقمنة والهندسة المعلومات
ة وف األهداف . 3 ين أصحاب القرار من إتخاذ اإلجراءات المناس انات لتم يز نظام للتصرف وٕاستغالل قواعد الب تر

ة المرسومة في مجال تحسين مناخ األ ة الوطن ة والديوان ائ ة لمختلف اإلجراءات الج عة دينام عمال من جهة وٕارساء متا
ة من جهة أخر  ات اللوجست ة والعمل م مد تأثيرها على التجارة الخارج   .المتخذة وتقي

ع إجراءات التصدير والتورد . 4 ما يخص رقمنة جم ة تنفيذ قرارات المجلس األعلى للتصدير ف ع مواصلة الشر وٕادراج جم
ة  ع المتدخلين وخاصة وزارة التجارة وتنم التنسي مع جم ة تونس للتجارة  ات التورد والتصدير في ش المتدخلين في عمل

  .الصادرات
  

  :تحديد المساهمة في أهداف البرنامج
التصدير والتورد  اشرة في رقمنة اإلجراءات المتعلقة  صفة م ة تونس للتجارة  ة ش صفة غير تساهم شر ما تساهم  والنقل الدولي، 

ة اكل التال النظر إلى اله ة الراجعة  عض البرامج المتعلقة بتحديث النظم المعلومات اشرة عن طر مساندة    :م
  وزارة التجارة ودعم الصادرات،-
ة،- ة الصناع   المعهد الوطني للمواصفات والملك
  الديوانة، -
ز التونسي،-   البنك المر
  التجارة،البنوك -
  وزارة النقل،-
  .الديوان التونسي للتجارة-

  :أهم األنشطة
ادة والمساندة في ما يلي اشرة في تحقي أداء برنامج الق ة تنفيذها والتي تساهم م   :تتمثل أهم األنشطة التي ستتولى الشر

ا -1 عين اإلعت اك الموحد بهدف األخذ  ر منظومة الش ات النظام المعلوماتي اإلنطالق في األشغال الالزمة لتطو ر متطل
يزه ووضعه حيز اإلستغالل خالل الثالث سنوات المقبلة وذلك من خالل إعداد المواصفات  الجديد للديوانة المزمع إقتناؤه وتر

اك الوحيد إلجراءات  ادل المعلومات بين منظومة الش ة الخاصة بتخاطب وت ة والمنظومة الجديدة للديوانالفن ة التجارة الخارج
 ,les modules suivants : les Export et régimes, Tarif, référentielle entreprise ,في ما يخص

gestion des risques, interopérabilité TTN, Mise en place de l’environnement.   ستلزم توفير مما 
ة لمعاضدة مجهودات الديوانة في هذا المشروع شرة للشر  .الموارد ال

يز  -2 من خالل اإلنطالق في األشغال   un système de management de la sécurité de l’informationتر
س  ة لتوحيد المقاي ات التي أفضت إليها مهمة  ISO27001الالزمة للحصول على شهادة المنظمة الدول قا للتوص ط

ة خالل س ة التي قامت بها الشر إعداد مخط إستمرارة  والتي من أهمها 2020نة التدقي في نظام السالمة المعلومات
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ة ) PCA(العمل  اسة السالمة المعلومات اغة س م حلول   (politique de sécurité)وتحديد وص يز  نظام لتدع وتر
اك الموحد من اإلختراقات والدخول غير المرخص له  ة الش ن من حما م ة   l’authentification(السالمة المعلومات

forte par deux facteurs via SMS : code OTP(   يز نظومة ة وذلك بتر عة والمراق ز المتا م  عمل مر وتدع
ات سجل األداء  عة وتحليل معط ن من متا  (VMS : Vulnerability Management  System : Logging)تم

ن من التصرف وٕاد يز منظومة تم ة وذلك بتر عة والمراق ز المتا م عمل مر ة وتدع صفة آن انات  ارة المعلومات والب
ة وعبر مصادر مختلفة  ة للنظام المعلوماتي للش اإلعتماد على مختلف وسائل الحما  SIEM : Securityوتحليلها 

Information and Event Management. 
ة   : اإلجراءات المصاح

ات عة الصعو   الحلول المقترحة  التفصيل  طب
ة  ل ات ه اب   صعو أعوان غ النظام األساسي الخاص 

ة  ة ش قة الجار بها العمل(شر : الوث
نظام التأجير وشرو العمل مؤرخ في 

فر    )2000ف

أعوان  سحب النظام األساسي الخاص 
ة  ز اإلعالم ع مر ة وجم لوزارة المال

ما تم إقتراحه  ة  مالحقه على أعوان لشر
  .من قبل سلطة اإلشراف

ة ات قطاع إنجاز برنامج الرقمنة على مستو  تقدم  صعة
ة والنقل مرت  إجراءات التجارة الخارج

  بجاهزة األطراف األخر المتدخلة
عة مشارع  مة ومتا إصالح نظام الحو
ة منظمة  الرقمنة في إطار لجان قطاع

ة ة خصوص   بنصوص قانون
ة  ات تشرع ة ونس للتجارة من مرونة   صعو ة ش ين شر تم

ة في التصرف ع لى غرار البنوك العموم
ة إتصاالت تونس وغيرها   .وشر

ات - ان ة تونس للتجارة إم ة ش لد شر
صدد تلقى عروض عمل  بيرة وهي 

ما ان  بيرة في مجال الرقمنة،  وتعاون 
ات تستوجب المرونة في  لديها خصوص

ن من  ات والصفقات حتى تتم اإلنتدا
افة العروض  التطور والتجاوب مع 

ينها الوارد عا لذلك طلبت تم ة عليها وت
الفصل  من اإلستثناء ه  المنصوص عل

 989لسنة  9ثالثا من القانون عدد 22
ة  المساهمات والمنشآت العموم المتعل 

ة  ة وشر على غرار البنوك العموم
  .إتصاالت تونس

ة هذا  وقد أيد أعضاء مجلس إدارة الشر
ة  المقترح الذ من شأنه أن يجعل الشر

عطيها دفعا  ات والعراقيل و تتجاوز الصعو
مشارع  ام  نها من التطور والق م جديدا 

الرقمنة   .بر ذات عالقة 
ة الفصل     ضعف إستغالل الفاتورة اإللكترون من قانون  22تفعيل العمل 

ة لسنة  ة  2016المال قضي بوجو الذ 
ة من قبل  إستعمال الفاتورة اإللكترون

ات الراجعة النظر إلدارة المؤسسات  الشر
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الكبر في معامالتها مع المشترن 
 العموميين،

الفصل  من قانون  46تفعيل العمل 
ة لسنة  ع  2019المال قضي وس الذ 

شمل  ة  الفاتورة اإللكترون مجال التعامل 
عنوان  ا المعامالت بين المهنيين  وجو
ة والمحروقات وذلك  ع األدو ات ب عمل

  التفصيلبإستثناء تجار 
ة  دعوة اإلدارة العامة للمحاس

ة  ز اإلعالم واإلستخالص إلى موافاة مر
قواعد التصرف الخاصة  ة  لوزارة المال

  (factures d’avoirs)  فواتير اإلرجاء
 ليتم تحيين منظومة أدب

 

ة والتقديرات على المد المتوس    ): 2024- 2022(الميزان
ل اإلستثمارات المزم ل  ةسيتم تمو ة للشر اإلعتماد الكلي على الموارد الذات   .ع تنفيذها 

  مليون دينار: الوحدة
ان   التقديرات  2021  2020إنجازات   الب

2022  2023  2024  
ة التصرف  ميزان

يز النظام ( تأثير تر
األساسي الجديد 

2022-2024(  

3.979  4.820  5.852  7.227  8.846  

عنوان : منها منحة 
  التأجير 

عنوان  منحة 
  التسيير 

  
0.000  

  
0.000  

  

  
0.000  

  
0.000  

  
0.000  

  
0.000  

  
0.000  

  
0.000  

  
0.000  

  
0.000  

ة اإلستثمار   منها  1.428  0.104  ميزان
م  0.418- لتدع

ة   السالمة المعلومات
لوضع  0.400-

نظام تصرف 
  مندمج للمعلومات

6.520  
منها  إلقتناء قطعة 

أرض لبناء مقر 
ة  إجتماعي للشر
ما فيها تكاليف 

  التسجيل

  
0.815  

  
0.725  

  9.571  8.042  12.372  6.248  4.083  المجموع 
   BTS Bankالبنك التونسي للتضامن : 04عدد طاقة 
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I -ف   : التعر
سي.1 ي : النشا الرئ ل المؤسسات والمشارع الصغر (النشا البن   )تمو
ة بتارخ : مرجع اإلحداث. 2 س سمبر  22الجلسة العامة التأس   ،1997د
خ إمضاء آخر . 3   :...اف بين الوزارة والفاعل العموميبرنامج أو أهدتار
  
II - ة واألهداف   : اإلستراتيج
ة العامة. 1   :اإلستراتيج
،  المساعدة على دعم اإلدماج-  اعثي المؤسسات والمشارع الصغر   المالي ل
ة، - مة البنك والمحافظة على توازناته المال   مزد تعزز حو
الت للقطاعات ذات - ب التمو ل  تصو غ التمو مة المضافة والتجديد في ص ة(الق ة، مؤسسات تضامن   ،...)منظومات إقتصاد
ة  - ع المنتوجات البن ل اإلسالمي (تنو ل الصغير، التمو ة، التمو   ...)الخدمات البن
ة للبنك - اسة اإلتصال ر الس شرة وتطو   مزد دعم الموارد ال
  :تحديد المساهمة في أهداف البرنامج. 2

اشرة   :المساهمة الم
ة - ة في إطار اإلستراتيج ة،رصد وتوفير خطو وٕاعتمادات مال ات القطاع ة للعمل المستقل ومختلف اإلستراتيج  الوطن
ة- شرو تفاضل ة   .مزد دعم البنك لتعبئة موارد المال

اشرة   :المساهمة غير الم
  دعم التشرعات لتحسين مناخ األعمال،-
اعثي المؤسسات والمشارع الصغر توفير الحوافز  - ة المالئمة ل ائ ة والج   .المال
ات واألهداف. 3   :أهم األولو
ل - ا، 12تمو   ألف مشروع ومؤسسة صغر سنو
ة متنوعة للحرفاء،- ة لتوفير خدمات مال ة إلى فروع بن ا الجهو ل الخال   تحو
ة جديدة تستهدف القطاعات الواعدة والمجدد- ل غ تمو يز ص   ة،تر
التشغيل الذاتي- اكل الفاعلة في مجال النهوض  التعاون مع مختلف اله اعثين  ة لل ة وغير المال   .المرافقة المال


