


مكدمة غامة

ًداؼ ثػرِف الجصرؼ
أ
فُ المّزاهّة  حشب ال

الٌّكلة

اِحابّاثٌا

الحزء الثاهُ

ًداؼ 
أ
المّزاهّة حشب ال

الٌّكلة

اِحابّاثٌا

صلبّاثٌا

ول
أ
الحزء ال

المّزاهّة الحالّة 

الحزء الثالح

 
الخالصة
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بٍاب
أ
ثكشم المّزاهّة إلَ ا

ول
أ
هفكات الػوٍان ال

لثاهُامٍارد الػوٍان 

ول
أ
مٍارد الػوٍان ال

الٌفماخالوىارد

ثاهُالهفكات الػوٍان 

الحشابات الخاصة فُ هفكات 

الخزِوة

مٌزانٌة وسائل

الحشابات الخاصة فُ مٍارد 

الخزِوة
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Chapitreالثاب 

لسن التدخل لسن الىسائل لسن التأجُر

الفصلالفصل الفصلالفصل

الوزارة= 
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يؼقذجهُكهح غُز •

انرُفُذسههح فٍ كافح يزاحم يزاقثح •

اإلػرًاداخ يٍ فصم إنً فصم أو يٍ فقزج ذحىَم •

تإجزاءاخ يزَح فقزجإنً  
6



 

انرثىَة واإلجزاءاخ )تانجىاَة انشكهُح االنرشاو •

 )وانحذود انقصىي نإلػرًاداخ

إلتزاس انكفاءج  اإلػرًاداخانرهافد ػهً طهة •

انسُحانصزف انًكثف آخز •
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غُاب ػالقح واضحح تٍُ األهذاف انقطاػُح :  الثرلواًُىى•

نهقطاعوانًُشاَُح  انًزصىدج 

دورِ ػهً اقرصار :  الوتصرف فٍ الوال العوىهٍ•

ذُفُذ انًُشاَُح طثقا نهرزاذُة انجارٌ تها انؼًم  تصزف 

وانركانُفانُظز ػٍ انُرائج 

صؼىتح انزتظ تٍُ  انضزائة انرٍ َذفؼها  :  الوىاطي•

وانخذياخ انرٍ ذسذَها اإلدارج 
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العوىهٍالمطاع  فٍ األهداف  التصرف حسة ظهىر تُار

ضغىطاخ التصادَح علً الوستىي العالوٍ 

...(تفالن الودَىًُح ، الوٌافسح الشرسح) 

ضرورج حسي تىظُف األهىال العوىهُح

ترشُد الٌفماخ وتحسُي جىدج الورافك العوىهُح و

تطىَر لالمُام تاإلصالحاخ الضرورَح  

فٍ المطاع العوىهٍ  طرق التصرف
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انجذَذ ذًكُد تؼض انذول  انرًشٍرغى صؼىتح هذا   -

وأسرزانُا وكُذا وأنًاَُا وانىالَاخ  إَقهرزاانغزتُح ػهً غزار 

انًرحذج األيزَكُح يٍ قطغ أشىاط هايح فٍ هذا انًجال 

.نرصثح يٍ رواد ذُار انرصزف حسة األهذاف

ذجذر اإلشارج إنً أٌ فزَسا ػزفد ذأخُزا كثُزا إلرساء  و  -

َظاو انرصزف حسة األهذاف يقارَح تانذول انًذكىرج 

خطىاذها أيا تانُسثح نرجارب انثهذاٌ انؼزتُح فهٍ ياساند فٍ   -

األونً
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  توجه ٌنبنً على تقدٌم مٌزانٌة الدولة  فً شكل

.وعملٌاتمهمات، برامج 

  كل وٌنقسم تتفرع المهمة إلى مجموعة من البرامج

.برنامج إلى مجموعة متناسقة من العملٌات

  ٌقوم بالتصرف  مسؤولٌعٌن على رأس كل برنامج

المخصصة للبرنامج والمادٌة فً اإلمكانٌات البشرٌة 
.ٌمكن تقٌٌمهاونتائج قصد تحقٌق أهداف محددة 
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اإلطار القطاعً للنفقات متوسطة المدى

Cadre de dépenses à moyen terme: CDMT

.  ٌتم إعداده فً اإلطاراإلقتصادي والمالً العام 

.أداة تقٌٌم وتحكٌم بٌن أولوٌات القطاع

ٌتم تحٌٌنه سنوٌا بإنجازات السنة المنقضٌة وإضافة سنة جدٌدة  

(.الطابع المتحرك لإلطار القطاعً للنفقات) للتوقعات 

.تكون السنة األولى مطابقة لقانون المالٌة للسنة الجارٌة

ٌحتوي على توقعات تطور النفقات القطاعٌة على امتداد ثالث سنوات  

(.العنوانٌن األول والثانً)أوأكثر
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البرنامج

Programme

مجموعة من العملٌات المتجانسة والمتشابهة والمتكاملة لتحقٌق هدف -

(.  تعرٌف موضوعً)محّدد 

الموضوعة تحت تصّرف المسؤول عن البرنامج  اإلعتماداتمجموع  -

لتنفٌذ سٌاسة معٌنة فً إطار توّجه استراتٌجً لتحقٌق أهداف معٌنة 

(.تعرٌف وظٌفً)
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هو المراد من عملٌة معٌنة

ٌقاس مدى تحقٌق الهدف بمؤشر أو مجموعة مؤشرات

الهدف

Objectif

أومن مجموع عملٌات أو برنامج

هدف عملٌاتً

هدف استراتٌجً
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المؤشر

Indicateur

.أداة لقٌس مدى تحقٌق األهداف المرجّوة -

ٌجب أن ٌكون المؤشر متوفرا وناجعا ومرتبطا بصفة مباشرة  -

.بالهدف المعنً
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ٌّةالمشروع السنوي  :للمردود

Projet Annuel de Performance: PAP

.ٌوازي مذكرة تقدٌم المٌزانٌة المعتمدة حلٌا -

... االعتمادات اإلجمالٌة والتفصٌلٌة للبرامج •

تقدٌم البرامج والعملٌات •

تفصٌل األهداف والمؤشرات •

البرنامج استراتٌجٌةتقدٌم  •

:ٌحتوي -  

. ٌرافق المشروع السنوي للمٌزانٌة -  
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ٌّةالتقرٌر السنوي  للمردود

Rapport Annuel de Performance: RAP

.ٌوازي مذكرة ختم المٌزانٌة المعتمدة حالٌا-

أداة تقٌٌم وتدقٌق داخلً لإلدارة

على مستوى األهداف  وتبرٌر النتائج المالٌة  •

.تقٌٌم النتائج المحققة بكل عملٌة وبكل برنامج •

: ٌحتوي -

. ٌسبق وجوبا قانون ختم المٌزانٌة -
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   أداة متابعة ورقابة خاصة بالنسبة لمجلسً النواب والمستشارٌن

ودائرة المحاسبات

   إمكانٌة اإلصالح ومراجعة األهداف وتحٌٌنها

  ًالموارد المتاحة  /النتائج المحققة : إمكانٌة التقٌٌم الذات
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   ًإدراج مشروع المٌزانٌة حسب األهداف ضمن المشروع الرئاس
2009- 2004لتونس الغد 

   2004لسنة  42القانون عدد )تنقٌح القانون األساسً للمٌزانٌة 

بالتنصٌص على إمكانٌة تقدٌم المٌزانٌة ( 2004 ماي 13المؤرخ فً 
( 25و 11الفصلٌن ) وبرامج وعملٌات فً شكل مهمات 

  ٌّة 2424األمر عدد ) إحداث وحدة تصّرف حسب األهداف بوزارة المال

( 2003نوفمبر  24المؤرخ فً  2003لسنة 
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  إحداث وحدات تصّرف حسب األهداف بالوزارات المعنٌة بالتجارب

(.2008أوت  25بتارٌخ  2899أمر عدد )النموذجٌة 

 ًإنجاز برنامج تعاون مع اإلتحاد األوروبً والبنك الدول .

  تكوٌن لجنة متابعة وتقٌٌم أشغال وحدات التصرف حسب األهداف لدى

/  02/ 27قرار الوزٌر األول المؤرخ فً ) السٌد     وزٌر المالٌة 

2007.

  وزٌرا منهم  15تكوٌن لجنة وزارٌة برئاسة السٌد الوزٌر األول تضم

الوزراء األربعة للوزارات النموذجٌة لالستشراف والقٌادة والمصادقة على 

(.2007/  10/10المؤرخ فً 2007-893األمر عدد )األشغال المنجزة 
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 Missionالوهوح 

الثرًاهج الثرًاهج الثرًاهج

الوزارة= 

3عملٌة  1عملٌة 4عملٌة 2عملٌة 
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مسؤول عن كل برنامجالمسؤولٌة

 ذالتنفٌ
االعتماداتالتصرف فً 

طبقا لألهداف

متابعة بلوغ األهداف و تقٌٌمهامراقبة التصرف
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   داء اإلدارة
أ
المجدخلّنومخجلف الػمٍمُ والمرفق ضمان الجحشّن المشجمر ل

   ٍح البرامج  من خالل ثطٍِر طرؽ الػمل   والمشارِع الحرص غلَ مزِد وض

. المردودِةثحكّق هكلة  هٍغّة فُ محال و 

 ٍغ الوجائج الجُ ثّم ثحدِدًا موذ البداِة الجزام كل المجدخلّن ببل

 ٍغ الوجائج المحّددة جي لبل ّ
ة مٌما كاهت خط ّّ ثحّمل الػٍن اإلداري للمشؤول

 ة ّّ مٍال الػمٍم
أ
ة فُ كّل مراحل الجصّرؼ فُ ال ّّ ثكرِس الشفاف

  ٍغ الوجائج  والمردودِةثدغّم الحدوى المشداةوالخدمات المرافق وثطٍِر لبل

  كػثر خدوى وثرشّد ثٍخّي
أ
لل الوفكات الػمٍمّة هحٍ البرامج ال

أ
الجكالّفوبا
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وسائل 

.  ًتائج / وسائل 

الوُساًُح االعتُادَح

هُساًُح التصرف حسة األهداف 27



 2008 فً النموذجٌة الوزارات مٌزانٌات مشارٌع إعداد :2009و 

.االعتٌادٌة الصٌغة مع بالتوازي األهداف حسب التصرف صٌغة

 والمؤشرات األهداف بطاقات إعداد 2010 سنة تم ذلك إلى باإلضافة 

 المدى متوسط للنفقات القطاعً اإلطار جانب إلى برنامج بكل الخاصة

. للمردودٌة السنوي والمشروع

القطاعٌة األطر بإعداد ٌتعلق ما فً خاصة التكوٌن بعملٌات القٌام 

 سبل كذلك النجاعة مؤشرات و األهداف وتحدٌد المدى متوسطة للنفقات

.الحوار مقومات تدعٌم
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التصرف صُغح فٍ الٌوىذجُح الىزاراخ هُساًُاخ هشارَع إعداد 

 عل وعرضها (االعتُادَح الصُغح هع تالتىازٌ) األهداف حسة

.والوستشارَي الٌىاب هجلسٍ
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  ًداؼ
أ
حجمّة اخجّار ثٍخي الجصرؼ حشب ال

   اهطلق الػمل فػلّا بٌذى الموظٍمة

   ًداؼ
أ
الجحرِب      : مرحلّة إرصاء هظام الجصرؼ حشب ال

   مشروع إصالحُ ِجطلب ثغّرا فُ الػكلّات

  الػوصر البشري ضمان هحاح ًذى الجحربة

الجػمّمالجٍصّع
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