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 االنتظارات الوسائل الوس

 االستراتيجيات الوطنية

متابعة/ التقييم   
Reporting/ Evaluation 

 البرنامج 
(رئيس البرنامج)  

 االستراتيجية 

القطاعية 
(الوزارة)  

 منتجات أو خدمات

 النتائج المرجوة النتائج المنجزة

وسائل  / أهداف 
 أنشطة

المشروع السنوي للقدرة 

PAP على  لألداء  التقرير السنوي للقدرة  
RAPعلى األداء 
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  2012جوان  23المؤرخ في  42منشور رئيس الحكومة عدد 

:العموميةحول إعداد إطار القدرة على االداء للسياسات   

 

 

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 مفهوم إطار النفقات متوسط المدى

إطار النفقات متوسط المدى هو أداة برمجة على مدى  ”

ويشمل ثالثة سنوات . متوسط تكون متحركة من سنة إلى أخرى

على مستوى التقديرات ويحتوي على توقعات النفقات وفق طبيعتها 

 .“ومآلها
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إطار النفقات 
متوسط 
 المدى

يتم إعداده في نفس 
الفترة مع الميزانية وهو 
ذات صبغة متحركة من 

 سنة إلى أخرى

لإلستراتجيات وثيقة تعطي 
الصبغة الكمية تستعمل في 
التفاوض مع وزارة المالية 
أو للحصول على تمويل 

 إضافي من المانحين

يعتبر أداة لضبط الميزانية 
العامة بتخصيص الموارد وفقا 
لألولويّات وإعطاء للمتصرف 

فكرة عن توقعات متعددة 
 السنوات للميزانية

أكثر شمولية من المخطط 
باعتباره يشمل في نفس الوقت 

العنوان األول والعنوان 
عوضا عن نفقات )الثاني

 (التنمية فقط بالنسبة للمخطط

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 خصائص إطار النفقات متوسط المدى
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تحقيق أكثر نجاعة بالمقاربة بين النتيجة المنجزة والنتيجة المنتظرة 

 

المالي للتصرف في الميزانية على المدى المتوسط  التأطير 

 

تحسين إعداد الموازنة وتقديم التقديرات المستقبلية 

 

تحديد المسؤوليات في التخطيط على المدى المتوسط 

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 خصائص إطار النفقات متوسط المدى
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 قطاعي/ جملي إطار النفقات متوسط المدى   

 إطار النفقات متوسط المدى القطاعي؟

.....  ...... 

 إطار النفقات متوسط المدى الجملي

توزيع مجموع النفقات حسب طبيعة النفقة 
 كل وزارة سقفعلى الوزارات أي تحديد 

 متوســطة المـــدى  الميزانيـــةأو إطار 

(Cadre budgétaire à moyen terme :CBMT) 

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف
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 التمشي: إطار النفقات متوسط المدى الجملي  

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

طار النفقات متوسط المدى القطاعي أو إ: الواحدة توزيع للموارد بين برامج الوزارة 
 (CDMT sectoriel / ministériel)الوزاري 

 طار النفقات متوسط المدى الجملي إ: توزيع للموارد بين الوزارات والقطاعات

(CDMT global) 

 

 (TOFE prévisionnel)للدولة الجدول التقديري للعمليات المالية : إجمالي تأطير

 

 .للمخططات التنموية واإلستراتيجيات العملياتيةمالي وإضفاء الصبغة  تأطير
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 مختلف مستويات األطر متوسطة المدى  

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

من المؤشرات الجملية يتم إعداد  إنطالقا

مجموع )للدولة جدول العمليات المالية 

لتحديد ( العجز= النفقات مجموع  -الموارد 

السقف الجملي لمجموع النفقات، لسنوات 

 إطار النفقات متوسط المدى الجملي

 تحديد سقف لكل وزارة

 للميزانية تأطير

(Cadrage budgétaire) 

توزيع هذه النفقات على البرامج بعد تحديد 

 األولويّات من قبل كل وزارة

 بيان المحتوى
م .ق إنجازات 

2013 

 تقديرات

2010 2011 2012 2014 2015 2016 

 :المؤشرات الجملية 
               الناتج المحلي بأسعار السوق

               اإلستهالك العمومي

               اإلستهالك الخاص

               اإلدخار

 TOFE: جدول العمليات المالية للدولة
               مجموع موارد الميزانية  

               مجموع نفقات الميزانية  

               العجــــــز  

 :الجمليإطار النفقات متوسط المدى 
               الفالحة: المهمة    

               التأجبر العمومي    

               نفقات وسائل المصالح    

               التدخالت    

               نفقات التنمية    

               التنمية الجهوية والتخطيط: المهمة    

               التأجبر العمومي    

               نفقات وسائل المصالح    

               التدخالت    

               نفقات التنمية    

 الكلي على المدى المتوسط اإلقتصادإطار 

12 



 (cadre macroéconomique)الكلي  اإلقتصادإطار   

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 :الكلي اإلقتصاد إطار عناصر
 

 (للدولة المالية العمليات جدول) العمومي القطاع•

 الوطنية األخرى المؤسساتية القطاعات•

 الدفوعات ميزان :الخارج•

 marché des biens et des) والخدمات السلع سوق•

services ou marché réel): الوطنية الحسابات 

 النقدية الوضعية•

المؤشرات 

 الجملية
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 جدول العمليات المالية للدولة   

(Tableau des opérations financières de l’État)   

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 الجملية بالمؤشرات مرتبطة التوقعات•

   اإلقتصادي النشاط على تعتمد خاصة الموارد توقعات•

 والخارجي /أو الداخلي التمويل طريق عن العجز تمويل•

 :المخاطر من جملة يشكل المفرط العجز•

 الفائدة نسبة وإرتفاع / أو التضخم :داخلي تمويل•

 المديونية إرتفاع : خارجي تمويل•

 .العمومية المؤسسات كل الجدول يغطي•
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 إطار النفقات متوسط المدى الجملي  

 المتوسط المدى على الوزارات بين النفقات مجموع توزيع•
 جدول في المحدد النفقات لمجموع الجملي السقف إحترام مع

 .للدولة المالية العمليات

 :الميزانية إعداد عملية تأطير في يساهم•
 الميزانية إلعداد التوجيهية الوثيقة من جزء يمثل•

 وزارة لكل النفقات سقف يتضمن•

 مع الجملي المدى متوسط النفقات إطار يرفق البلدان بعض في•
 المالية السنة منتصف في للميزانية التوجيهية المذكرة مشروع

 يكون وبذلك للميزانية، التشريعية السلطة مناقشات في إلعتمادها
  للميزانية اإلعداد خالل للمعلومة رجوع التنفيذية للسلطة

 

 

 

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف
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 قطاعي/ جملي إطار النفقات متوسط المدى 

 إطار النفقات متوسط المدى القطاعي

بعد تحديد  البرامجتوزيع هذه األسقف على 
 األولويّات من قبل كل وزارة

   الوزاريإطار النفقات متوسط المدى أو  

 يختلف من بلد إلى أخر

 إطار النفقات متوسط المدى الجملي

توزيع مجموع النفقات حسب طبيعة النفقة 
 كل وزارة سقفعلى الوزارات أي تحديد 

 متوســطة المـــدى  الميزانيـــةأو إطار 

(Cadre budgétaire à moyen terme :CBMT) 
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 18 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 النفقات
قانون المالية  إنجازات

2015 

 تقديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

   نفقات التصرف

   على موارد الميزانية

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدخل العمومي

   على الموارد الذاتية للمؤسسات

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدخل العمومي

   نفقات التنمية

   على موارد الميزانية

   االستثمارات المباشرة

   التمويل العمومي

   على موارد القروض الخارجية الموظفة

   االستثمارات المباشرة

   التمويل العمومي

   على الموارد الذاتية للمؤسسات

   الخزينة صناديق

   التأجير 

   وسائل المصالح

   التدخل 

   التجهيز

   للمؤسسات الذاتية الموارد اعتبار بدون الميزانية

   للمؤسسات الذاتية الموارد باعتبار الميزانية

 (اعتمادات الدفع)التوزيع حسب طبيعة النفقة: للوزارة(  2018-2016)إطار النفقات متوسط المدى 
ألف دينار: الوحدة   



 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف
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 البرامج

 إنجازات

قانون المالية 

2015 

 تقديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 1برنامج 
  

2برنامج   
  

3 برنامج  
  

...برنامج   
  

   القيادة والمساندة

   المجموع 

 (اعتمادات الدفع)التوزيع حسب البرامج  :للوزارة(  2018-2016)إطار النفقات متوسط المدى 

 ألف دينار: الوحدة 
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 النفقات
قانون المالية  إنجازات

2015 

 تقديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

   نفقات التصرف

   على موارد الميزانية

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدخل العمومي

   على موارد صناديق الخزينة

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدخل العمومي

   على الموارد الذاتية للمؤسسات

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدخل العمومي

   نفقات التنمية

   على موارد الميزانية

   االستثمارات المباشرة

   التمويل العمومي

   على موارد القروض الخارجية الموظفة

   االستثمارات المباشرة

   على موارد صناديق الخزينة

   على الموارد الذاتية للمؤسسات

 الذاتية الموارد اعتبار بدون الميزانية

   للمؤسسات

   للمؤسسات الذاتية الموارد باعتبار الميزانية

 ..............لبرنامج  2018/  2016إطار النفقات متوسط المدى   
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 النفقات
   2015.م.ق انجازات 

 
 تقديرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

   نفقات التصرف

   على موارد الميزانية

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدّخل العمومي

   على صناديق الخزينة

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدّخل العمومي

   على الموارد الذاتية للمؤسسات

   التأجير العمومي

   وسائل المصالح

   التدخل العمومي

   نفقات التنمية

   على موارد الميزانية

   االستثمارات المباشرة

   التمويل العمومي

   على موارد موارد القروض الخارجية الموظفة

   االستثمارات المباشرة

   التمويل العمومي

   على الموارد الذاتية للمؤسسات

   للمؤسسات الذاتية الموارد اعتبار بدون الميزانية
  

 للمؤسسات الذاتية الموارد باعتبار الميزانية
  

 ..............للبرنامج الفرعي  2018/  2016إطار النفقات متوسط المدى   



   :الوزارة مستوى على•
 النفقة طبيعة وحسب البرامج حسب الوزارة داخل اإلعتمادات توزيع بيان
 الجدولين على باإلعتماد القطاع بإستراتيجية وعالقته المتوسط المدى على

 السابقين

 :برنامج كل مستوى على•
 للسنوات البرنامج لفائدة المرصودة االعتمادات تطور مبررات توضيح
 المبرمج واألنشطة المبرمجة المؤشرات تقديرات تطور ضوء على القادمة
 الفترة لكامل تنفيذها

 :فرعي برنامج كل مستوى على•

 البرنامج لفائدة المرصودة اإلعتمادات تطور مبررات توضيح
 المؤشرات تقديرات تطور ضوء على القادمة للسنوات الفرعي

 الفترة لكامل تنفيذها المبرمج األنشطة وكذلك المبرمجة
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 المطلــــوب باالعتماد على الجداول السابقة:



الخط المرجعي؟   

 للكلفة المستقبلية للسياسات الموجودة والمتواصلة تقديرات/ اسقاطات•

يتم اعداده لكل سنة من السنوات الثالث  التي يشملها، إطار النفقات •

مبادرات )أو بالزيادة )اقتصاد (متوسط المدى ويتم تحيينه إما بالنقص

 (جديدة

مقارنة )الجديدة السياسات  / يتيح قياس المساحة الممنوحة للمبادرات•

 على مستوى الميزانية( بتلك المتواصلة

 « budget de contrainte »الض وطات في تونس هو ما يعبر عنه •

 23 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف 



  
2014 2015 2016 

 الخط المرجعي
م .م.ن.إ التعديالت

(CDMT) الخط المرجعي 
م .م.ن.إ التعديالت

(CDMT) الخط المرجعي 
م .م.ن.إ التعديالت

(CDMT) بالزيادة بالنقص بالزيادة بالنقص بالزيادة بالنقص 

 نفقات التصّرف

 التأجير العمومي

على الموارد العامة 

 للميزانية

 وسائل المصالح

على الموارد العامة 

 للميزانية

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

 التدخل العمومي

على الموارد العامة 

 للميزانية

على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

 نفقات التنمية

 االستثمارات المباشرة

على الموارد العامة 

 للميزانية

على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة

 التمويل العمومي

على الموارد العامة 

 للميزانية

على موارد القروض 

الخارجية الموظفة                

 مجموع منحة الدولة

مجموع الميزانية باعتبار 

 الموارد الذاتية

 للبرنامج الفرعي/ للبرنامج/ إطار النفقات متوسط المدى للوزارة  :جدول عبور
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جدول العمليات 

 المالية للدولة

إطار ن ع م م  

 (Xقطاع )الجملي 

إطار ن ع م م  

 القطاعي

إطار ن ع م م  

 حسب البرامج

إطار ن ع م م  

حسب البرامج 

 الفرعية

ط
س

و
مت

ال
ى 

مد
ال
ى 
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 منهجية اعداد إطار النفقات على المدى المتوسط

البرنامج/ استراتيجية القطاع  

 األهداف

(األنشطة )المؤشرات    

 إطار النفقات على المدى المتوسط

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف
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 1التقديرات 
 :لتأجيرا

 التقاعد إلى اإلحالة - التدرج + الترقيات + الحالية األجور كلفة : المرجعي الخط•

  للترقيات المالي االنعكاس تقديرات + الجديدة االنتدابات :الجديدة االجراءات•

 التدرج+

 :المصالح وسائل

 (..االلزامية النفقات) المتواصلة واألنشطة المشاريع تطور نسبة : المرجعي الخط•

 أهميتها حسب الجديدة االجراءات•

 :التدخ ت

   المتواصلة واألنشطة المشاريع تطور نسبة : المرجعي الخط•

 أهميتها حسب الجديدة االجراءات•

 

 

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف
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 2التقديرات    

 :التنمية نفقات
 

 حسب المتواصلة المشاريع اعتمادات توزيع : المرجعي الخط•

  (الدفع اعتمادات) النفقة طبيعة

 حسب الجديدة المشاريع اعتمادات توزيع :الجديدة االجراءات•

 (الدفع اعتمادات) النفقة طبيعة

 الموارد على) التمويل مصدر االعتبار بعين األخذ مع       

 خارجي تمويل أو للميزانية العامة
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اعداد إطار النفقات على المدى المتوسط  :دراسة حالة

 لبــرنامــج الطاقـــة



تحسين التكامل والربط المحلي واالقليمي :الهدف 

 لشبكات الغاز والكهرباء

العمل على الرفع : عدد المشتركين في شبكة ال از: المؤشر •
 من القيمة المنشودة للمؤشر 
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المشاريع التي من شأنها , تحديد أهم االنشطة 

 المساهمة في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر

 تحديد وضبط االعتمادات الضرورية ل نجاز



 مثال لألنشطة
  55000للوصول بعدد المشتركين في شبكة الغاز إلى  •

 :مشترك تم اقتراح جملة من المشاريع على غـــرار

 

 تت
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 المشروع الكلفـــة

? 
معتمدية بوالية بنزرت بال از الطبيعي خ ل  15تزويد 

   2017 / 2015الفترة 

? 
 

 تزويد مدينة الفحص بال از الطبيعي

? 
 

بال از الطبيعي قرقنةتزويد مدن جزيرة   

? 
 

... 
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اعداد إطار النفقات على المدى المتوسط  :دراسة حالة

 لبــرنامــج المنــاجـــم



 مثال لألنشطة
للرفع من نسبة مؤشر نسبة التغطية للخرائط الجيولوجية األساسية إلى •

تم اقتراح جملة من المشاريع على  2015بالمائة بداية من  85

 :غـــرار

 

 تت
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 المشروع الكلفـــة

 مهندس 02انتداب عدد   ?

? 
 

 

اقتناء آلة صقل  وصندوق )تجهيز مخبر الجيولوجيا 

 (امتصاص

? 
 

... 
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 إسم المشروع
السنة المرجعيّة 

 (د) 2014

 (د)تقديــــــرات 

 2017ما بعد  2017 2016 2015

 المشاريع المتواصلة

 1مشروع 

 ...مشروع 

 جملـة المشاريع المتواصلـة

 المشاريع الجديدة

 

 1مشروع 

 ...مشروع 

 جملة المشاريع الجديدة

 المجموع العام

 ( جدول عبور)مجموع المشاريع في جدول دفـوعــات المشاريـــع 

 بالنسبة لنفقات التنمية



 جداول عبور الحتساب نفقات التصرف

هياكل   

 البرنامج 

  

  

 النفقة

 المجموع ...هيكل  3هيكل  2هيكل  1هيكل 

 ميزانية
موارد 

 ذاتية
 موارد ذاتية ميزانية موارد ذاتية ميزانية موارد ذاتية ميزانية موارد ذاتية ميزانية

 التأجير

 التسيير

 التدخل
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 تحديد خارطة الهياكل المتدّخلة في البرنامج  . 1
 ...هيكل  3هيكل  2هيكل ،  1هيكل       

 

   2014معطيات حول نفقات التصرف للبرنامج لسنة . 2
 

 

 نسبة التضخم سنويا     :فرضيات العمل

نسبة الزيادة في األجور سنويا                        



 !ال للبرمجة االعتباطية  

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف

 .  فقط المشاريع التي يمكن تمويلها

س+1 س+2 س+3

ال  ارد ال    لة

نفقات ا  ار

ه   س ة ال   ان ة 
ي   أن ن  ن 

ج ي  

ع  نا ال ق  لل  اجعة، 
على أي حال ل    لها 

ال   ة ا ل ام ة
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