أهم االنجازات المسجلة في مجال التصرف
في الميزانية حسب األهداف بالوزارة
عملت وحدة التصرف فً المٌزانٌة حسب األهداف
منذ احداثها سنة 2008على توفٌر المساعدة
والدعم الفنً واللوجستً لجمٌع المتدخلٌن
بالمنظومة ،وقد تمثلت أهم النشاطات فً المحاور
التالٌة:
تنفٌذ برنامج التكوٌن والتحسٌس ونشر ثقافة
األداء عبر تأمٌن دورات تكوٌنٌة شارك فٌها ما
ٌناهز  500إطار من الوزارة.
تركٌز حوار التصرف على مستوى كل
برنامج عبر احداث خالٌا قارة للتصرف حسب
األهداف وضبط رزنامة عمل لحوار التصرف بٌن
جمٌع المتدخلٌن.
إعداد وثائق المٌزانٌة والقدرة على األداء
(المشروع السنوي للقدرة على األداء والتقرٌر
السنوي للقدرة على األداء)
إرساء النظام المعلوماتً للتصرف حسب
األهداف عبر تطوٌر التطبٌقة الخاصة بجمع
المعطٌات االحصائٌة والمالٌة عن بعد وموقع
الواب الخاص بالمنظومة.
اعداد البرمجة السنوٌة للنفقات وارساء الرقابة
المعدلة بالتنسٌق مع جمٌع األطراف المعنٌة.
الشروع فً ارساء نظام الرقابة الداخلٌة والتدقٌق
الداخلً عبر تعٌٌن أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة
تركٌز الرقابة الداخلٌة بالوزارة والقٌام بدورات
تكوٌنٌة فً مجالً الرقابة الداخلٌة والتدقٌق
الداخلً
العمل والتنسٌق مع الهٌاكل المكلفة بقٌادة مشروع
التصرف حسب األهداف على المستوى
الوطنً بغرض متابعة تنفٌذ القرارات المنبثقة عن
فرق العمل المكلفة باإلصالحات فً مجاالت
تبوٌب المٌزانٌة ،القدرة على األداء ،تعصٌر
الرقابة ،النظم المعلوماتٌة والنظام الترتٌبً
والتشرٌعً.

اإلتصال بنا
لمزٌد من المعلومات اإلتصال بـ:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وحدة التصرف حسب األهداف

السٌد سفٌان النفزي
الهاتف 52.801.512:
sofiennefzi1979@gmail.com

السٌد نبٌل المهدوانً
الهاتف 22.525.305:
nabilmehdouani@yahoo.fr

السٌد خمٌس عقٌر
الهاتف 97.082.011:
aguirkhemais@hotmail.com

وحدة التصرف حسب األهداف
العنوان  :شارع أوالد حفوز 1030تونس
موقع الواب www.gbo.mes.rnu.tn :
البرٌد اإللكترونً gbo@mes.rnu.tn
الهاتف71.894.538 :

ملتقى حول دعم آليات التصرف
في الميزانية حسب األهداف

الثالثاء  29مارس 2016

بنزل "قولدن تولٌب المشتل" -تونس

أهداف الملتقى
ضبط قائمة نهائٌة لألهداف
والمؤشرات الخاصة بكل برنامج.
تشرٌك البرامج الفرعٌة فً مراجعة
إطار القدرة على األداء لكل برنامج.
تدارس االستحقاقات المقبلة فٌما
ٌخص تركٌز منظومة التصرف حسب
األهداف.
تدارس اآللٌات العملٌة لتركٌز
منظومة التصرف فً المٌزانٌة حسب
األهداف وإرساء التمشً التعاقدي.
دعم آلٌات حوار التصرف بٌن
رئٌس البرنامج والبرامج الفرعٌة.

اإلطار العام للمنظومة

البرنامج

تهدف منظومة التصرف حسب األهداف
باألساس إلى توظٌف اإلمكانٌات البشرٌة
والمادٌة بأكثر شفافٌة ونجاعة حسب برامج
وأهداف فً إطار برمجة على المدى المتوسط
ٌتم على إثرها تقٌٌم ال ّنتائج حسب مؤ ّشرات
موضوعٌة لقٌس األداء تم ّكن من تحدٌد
المسؤولٌة والمساءلة حول استعمال الموارد
وتحقٌق األهداف المتعهد بها .

•من الساعة  08إلى الساعة  08و45د :استقبال
وتسجٌل الحضور
•من الساعة  08و45د إلى الساعة :09كلمة
االفتتاح (السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث
العلمً)
•من الساعة  09إلى الساعة  09و15د :مداخلة
السٌد مدٌر عام الوحدة المركزٌة للتصرف حسب
األهداف بوزارة المالٌة
•من الساعة  09و15د إلى الساعة  09و30د:
مداخلة ممثل عن الهٌئة العامة للتصرف فً
مٌزانٌة الدولة.
•من الساعة  09و30د إلى الساعة  09و45د:
مداخلة حول األهداف والمؤشرات الخاصة بكل
برنامج.
•من الساعة  09و45د إلى الساعة  09و50د:
تقسٌم فرق العمل.
•من الساعة  09و50د إلى الساعة  10و15د:
استراحة
•من الساعة  10و15د إلى الساعة : 13
ورشات عمل
•من الساعة  13إلى الساعة  : 14استراحة
غداء
•من الساعة  14إلى الساعة  16و : 30مواصلة
أشغال ورشات عمل
•من الساعة  16و30د إلى الساعة  17و30د
:حوصلة لما تم التوصل إلٌه خالل ورشات
العمل والمصادقة على القائمة النهائٌة لألهداف
والمؤشرات الخاصة بكل برنامج
•الساعة  17و30د  :اختتام أشغال الملتقى

وفً هذا اإلطار انخرطت وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً فً مشروع التصرف فً المٌزانٌة
حسب األهداف منذ سنة  2009وتم الشروع فً
التنفٌذ الفعلً للتجربة النموذجٌة منذ سنة . 2013
وتتفرع المهمة الوزارٌة "التعلٌم العالً والبحث
العلمً" إلى أربعة برامج تساهم فً تجسٌم
اإلستراتٌجٌة القطاعٌة للوزارة .وهً كاآلتً:
 برنامج التعليم العالي :وٌشمل كل األنشطة
المتعلقة التكوٌن الجامعً.
برنامج البحث العلمي :وٌشمل كل األنشطة
المتعلقة بالبحث العلمً.
برنامج الخدمات الجامعية :وٌشمل كل األنشطة
المتعلقة بالخدمات الجامعٌة.
برنامج القيادة والمساندة :برنامج دعم ومساندة،
وٌشمل كل خدمـات الدعم والمساندة المسداة لفائدة
البرامج العملٌاتٌة.

