
2016 
 رياض الزعيّم :المكّون

 وحدة التصرف حسب األهداف





 القدرة على األداء
جودة عالية+ استعمال أفضل للموارد + تحقيق األهداف المرسومة   

الصبغة العلمية 
 والتكنولوجية 

 مراجعة األطر القانونية
 أساليب العمل تعصيرو

 استقاللية المؤسسات الجامعية

  مرونة التصرف

 النظم المعلوماتية المندمجة

 العالقة التعاقدية

المحلية الحوكمة  

الرقاباتتطوير   

 إطار القدرة على األداء

 رقابة التصرف

 المساءلة

 حوار التصرف

 رؤية  واضحة
المخطط االستراتيجي 

 المخطط التنموي
 البرمجة متعددة السنوات

 الشفافية

 توجهات الوزارة
لتركيز منظومة التصرف حسب األهداف بوزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي



 (الوزارة)المهمة 

2البرنامج  1البرنامج    

البرنامج 
 الفرعي

1-2 

البرنامج 
 الفرعي

 1-1  

 أو سياسة تحقيق في تساهم برامج مجموعة على المهمة تحتوي -

 .العمومية السياسات من مجموعة
 

 الوزارة إطار تتجاوز أن يمكن كما الوزارة مع المهمة تتطابق أن يمكن -
 الواحدة

 نفس إلى بالنظر الراجعة العمليات من متناسقة مجموعة هو البرنامج -
 وطنية مصلحة ذات خطة تجسيم في تساهم والتي الوزارة

 

 متناسقة لمجموعة أو لعملية المخّصصة اإلعتمادات كل البرنامج يشمل -
 محددة هدافأ تحقيق قصد إدارة رئيس كل إلى الموكولة العمليات من

 .تقييمها يمكن نتائجو

 تقسيم مع يتطابق أن ويمكن للبرنامج تقسيم هو الفرعي البرنامج -
 عملياتي أو وظيفي

 أو خاص تدخل لمجال إما الموظفة اإلعتمادات جملة على يحتوي -
 المستفيدين من خاصة لمجموعة

4 



 

 

 

المشروع أو البرنامج 
 «الكالسيكي»

 البرنامج
 وفق المنظومة الجديدة 

 المدخالت
Outputs 

 الموارد

 كيف؟

 النتائج النهائية
Outcomes  

 التأثيرات
Outcomes 

 المخرجات
Outputs 

 لماذا؟ ماذا نريد؟

 النتائج

 نظرية الوسائل 
نظرية النتائج 

1 2 

المف اهيمياإلطار  : المحور الثاني  



وزارة التعليم العالي 

 والبحث العلمي

 التعليم العالي البحث العلمي الخدمات الجامعية القيادة والمساندة

 وزارة المالية

 الدين العمومي مصالح الميزانية القيادة والمساندة
المحاسبة 

 العمومية
 الديوانة الجباية

 وزارة الفالحة

 القيادة والمساندة
الغابات وتهيئة األراضي 

 الفالحية
التعليم العالي والبحث 

 المياه والتكوين واإلرشاد الفالحي
الصيد البحري وتربية 

 األحياء المائية

اإلنتاج الفالحي والجودة 
والسالمة الصحية للمنتجات 

 الفالحية والغذائية

المف اهيمياإلطار  : المحور الثاني  



 القيادة والمساندة

 وظائف القيادة 

 اإلطار القانوني

 التخطيط والبرمجة

 التقييم والمراقبة

 الدراسات

 المساندة

 الموارد البشرية

البنايات والتجهيزات 

 والمعدات

 التصرف المالي والمحاسبي

 النظم المعلوماتية االعالمية

 االتصال

المف اهيمياإلطار  : المحور الثاني  
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 العدد/ الدفعة  بداية من سنة  عدد البرامج عدد األهداف  عدد المؤشرات

   5: األولى  2012 19 72 177

  4: الثانية 2013 20 65 192

  9: الثالثة 2014 34 142 314

 المجموع 73 279 681

 :أهم المالحظات
 من ميزانية الدولة موزعة بحسب التقسيم البرامجي %80يناهز من ما  -

   (برامج لكل مهمة  4) لعدد البرامج لكل وزارة أو مهمة مقبول معدل  -



 برنامج
 القيادة واملساندة

 املصاحل املركزية

مركز احلساب 
 اخلوارزمي

مركز النشر 
 اجلامعي

 برنامج
 اخلدمات اجلامعية

ديوان اخلدمات 
 اجلامعية للشمال
ديوان اخلدمات 
 اجلامعية للوسط
ديوان اخلدمات 
 اجلامعية للجنوب
خدمات جامعية 

 أخرى

 برنامج
 البحث العلمي

 حبث علمي جامعي

 مراكز البحوث

الوكالة الوطنية للنهوض 
 بالبحث والتثمني

أخرى للبحث برامج 
 العلمي

 برنامج
 التعليم العايل

 اجلامعات
للدراسات .ع.م

 التكنولوجية

 مدينة العلوم

 قصر العلوم
اهليئة الوطنية للجودة 

 والتقييم واالعتماد

 العايلبرامج أخرى للتعليم 

مــة التعليم العايل والبحث العلمي
ملهــــ

 ا
مـــج

بــرا
 الـ

يـــــة
ــرع

 الفـ
مــج

بــــرا
 ال

 خارطة الربامج بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي



 رئيس البرنامج 

رئيس البرنامج 

 الفرعي 

رئيس الوحدة 

 العملياتية

رئيس البرنامج 

 الفرعي 

رئيس الوحدة 

 العملياتية
رئيس الوحدة 

 العملياتية

 البرنامج صلب المتدخلين جميع بين التصرف حوار تنشيط•
 تشاركية بصفة األداء على القدرة إطار إعداد•

 على النفقات وإطار البرنامج ميزانية تنفيذ ومتابعة إعداد•

 المتدخلين باقي مع بالتنسيق المتوسط المدى

 بالبرنامج الخاصة األداء على القدرة وثائق إعداد•
 بالمنظومة المتعلقة اآلليات تركيز•

 صلب المتدخلين جميع بين التصرف حوار تنشيط•
 الفرعي البرنامج

 بالبرنامج الخاصة األداء على القدرة وثائق إعداد•
 الفرعي

 على النفقات وإطار البرنامج ميزانية تنفيذ ومتابعة إعداد•
 الفرعي بالبرنامج الخاصة المتوسط المدى

 األساسية والمالية اإلحصائية المعطيات تجمبع•
 بالمؤسسة الخاصة األداء على القدرة وثائق إعداد•

 النفقات وإطار البرنامج ميزانية تنفيذ ومتابعة إعداد•
 بالمؤسسة الخاصة المتوسط المدى على

 الخلية

 الخلية

 الخلية

 الخلية

 الخلية الخلية

 التشاركية

 التشاركية

مع  التشاركية
 المتدخلين األفقيين 

 أهداف استراتيجية

 خصوصيةأهداف 

 خصوصيةأهداف 



 الـوزيــر

 المســؤول عن البرنــامج

 المسـؤول عن البرنامج الفرعي

 الهيـاكل المتدخلة في البرنامج

 رئاسة الحكومة، مجلس النواب -

 وزير المالية، بقية الوزارات -

اإلدارات المعنية بالشؤون المالية واإلدارية  -
 ..واالحصائية واالعالمية

 رؤساء بقية البرامج -

 مراقبة المصاريف -

 وزارة المالية -

اإلدارات المعنية بالشؤون المالية واإلدارية  -

واالحصائية واالعالمية على مستوى البرنامج 

 الفرعي
 .  مراقبة المصاريف -

اإلدارات المعنية بالشؤون المالية واإلدارية -

 واالحصائية واالعالمية 
 .  مراقبة المصاريف-

 خاليا التصرف حسب األهداف

 خاليا التصرف حسب األهداف

 خاليا التصرف حسب األهداف



 : التالية املهام يف الفرعي والربنامج الربنامج رئيس مبساعدة مكلفة خاليا احداث
به اخلاص األداء على القدرة إطار بلورة هبدف فرعي برنامج أو برنامج كل  مستوى على التصرف حوار تنظيم 

 املتدخلة، اهلياكل ومجيع بالنظر له الراجعة املؤسسات مبشاركة (األداء قيس ومؤشرات األهداف االسرتاتيجية،)
(األداء على للقدرة السنوي واملشروع األداء على للقدرة السنوي التقرير) األداء على القدرة وثائق إعداد، 
للنفقات، السنوية الربجمة وحتيني إعداد 
الفرعي، الربنامج أو بالربنامج اخلاص املتوسط املدى على النفقات وإطار ميزانية مشروع إعداد 
أو الربنامج اسرتاتيجية ضمن املرسومة األهداف حتقيق ومدى امليزانية تنفيذ ومتابعة قيادة لوحات إعداد 

 الفرعي، الربنامج
ومجيع بالوزارة األهداف حسب التصرف وحدة مع بالتنسيق التصرف ورقابة الداخلية الرقابة منظومة إرساء 

 العملية، يف املتدخلة اهلياكل
للغرض احملدثة بعد عن التطبيقة ضمن األداء على القدرة وإطار بامليزانية املتعلقة املعطيات إدراج 

 tn.rnu.mes.gbo.www، 
الذكر سالفة النقاط تنفيذ مراحل مجيع يف بالوزارة األهداف حسب التصرف وحدة مع التنسيق. 

 

http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/
http://www.gbo.mes.rnu.tn/


يتم تنظيم العالقة بين الوزارة و الهياكل المستقلة التي تساهم في برامج الوزارة عن 

. اآلداءطريق عقود البرامج أو عقود القدرة على   
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 مؤسسات عمومية •

 منشآت عمومية •

 جمعيات •

 منظمات حكومية •
 شركات خاصة•

  الوزارة 

(منح)  إعتماداتتحويل   

الوزارة   إستراتيجيةمساهمة في تحقيق   

  اآلداءعقد برنامج أو عقد أهداف أو عقد قدرة على  

 عقــود البــرامج 



 المشروع السنوي للقدرة على األداء

يصاحب الميزانية ويحدد بالنسبة لكل برنامج 
االستراتيجية واألهداف وتقديرات مؤشرات قيس 

.األداء  

 التقرير السنوي للقدرة على األداء

يعرض بالنسبة لكل برنامج حصيلة نتائج األداء  
التي تم تحقيقها بالمقارنة مع التقديرات التي تمت 

.   برمجتها ويحتوي على تحليل وتقييم للنتائج  

وثائق 
القدرة على 

 األداء

 حوار التصرف  :الرابعالمحور  



 تقديم الوزارة والسياسات القطاعية•

الميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على •

 المدى المتوسط

: المحور األول

 :التقديم العام

 تقديم البرنامج وإستراتجيته•

أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة •

 بالبرنامج

 نفقات البرنامج•

 بطاقات مؤشرات قيس أداء البرنامج•

: المحور الثاني
تقديم برامج 

 الوزارة

األداءالمشروع السنوي للقدرة على  هيكلة    
 حوار التصرف  :الرابعالمحور  



 :التقديم العام: المحور األول
 

 :والسياسات القطاعية تقديم الوزارة

 : إستراتيجية القطاع1.

تقديم مختصر لـسياسة القطاع وإستراتجيته بما في ذلك أهم اإلصالحات 

 .القطاعية

 :  برامج الوزارة1.

 .تقديم مختصر لبرامج الوزارة

 

 :الوزارة على المدى المتوسط نفقاتالميزانية وبرمجة 

 :   2015تقديم ميزانية الوزارة لسنة1.

 :تقديم مختصر لميزانية الوزارة

 :1والرسم البياني عدد 1على الجدول عدد  باإلعتمادتطور ميزانية الوزارة  -

األداءالمشروع السنوي للقدرة على  هيكلة    



 البرامج والبرامج الفرعية
إنجازات 

2013 

قانون المالية 

2014 

 تطورإعتمادات الدفع 2015مقترحات 

 النسبة % المبلغ إعتماداتالدفع إعتمادات التعهد

 :1-1البرنامج الفرعي 

 ...:-1البرنامج الفرعي 

 : 1مجموع البرنامج 

 :1-2البرنامج الفرعي 

 ...:-2البرنامج الفرعي 

 : 2مجموع البرنامج 

 :1-3البرنامج الفرعي 

 ...-3البرنامج الفرعي 

 : 3مجموع البرنامج 

 :  1-...البرنامج الفرعي 

 :  2-...البرنامج الفرعي 

 ... :مجموع البرنامج 

 البرنامج الفرعي

 البرنامج الفرعي

 :مجموع برنامج القيادة والمساندة 

 المجمــــــــوع العام للبرامج

 :1جدول عدد 

 (الدفع اعتمادات) حسب البرامج والبرامج الفرعية 2015تطور ميزانية الوزارة لسنة  

 ألف دينار:الوحدة



 البرامج

 طبيعة النفقة
 ...البرنامج  3البرنامج  2البرنامج  1البرنامج 

القيادة 

 والمساندة
 المجموع

 نفقات التصّرف

 التأجير العمومي 

 وسائل المصالح 

 التدخل العمومي 

 نفقات التنمية 

 اإلستثمارات المباشرة 

 على الميزانية

 على القروض الخارجية

 التمويل العمومي 

 على الميزانية

 على القروض الخارجية

 صناديق الخزينة 

 المجموع 

 2تقديم ميزانية الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعية طبقا للجدول عدد -

 :2والرسم البياني عدد
 :2جدول عدد 

 (الدفع اعتمادات)حسب البرامج وطبيعة النفقة 2015لسنة * توزيع ميزانية الوزارة
 ألف دينار:الوحدة

الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية إعتباردون  * .  

 :التقديم العام: المحور األول



 :  1رسم بياني عدد 

 

 (الدفع اعتمادات)حسب البرامج وطبيعة النفقة 2015توزيع ميزانية الوزارة لسنة 

 ألف دينار:الوحدة

ال  نامج األول

ال  نامج ال اني

ال  نامج ال ال 

ال  نامج ال ابع



 النفقات
قانون المالية  إنجازات

2016 

 تقديرات

2013 2014 2015 2017 2018 2019 

 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

 :  تقديم إطار النفقات متوسط المدى للوزارة
 داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعالقته بإستراتيجية القطاع اإلعتماداتبيان توزيع 

 :3جدول عدد 

 ألف دينار: الوحدة  (الدفع اعتمادات) حسب طبيعة النفقة التوزيع:للوزارةإطار النفقات متوسط المدى 



 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني
 :تقديم مفصل لكل برنامج كاآلتي

   "......................"برنامج 
 

 » رئيس البرنامج "توليه مهمة ....( إلى..... من)رئيس البرنامج ومدة  إسم•

 

 :واستراتيجيتهتقديم البرنامج •

 
اإلدارات والمؤسسةةةات ومختلةةةف المتةةةدخليز فةةةي إنجةةةاز وت قيةةة  أهةةةدا  )خارطةةةة البرنةةةامج •

 (البرنامج

ضبط إستراتجية البرنةامج وعالقتهةا بالتوجةه العةام للمخطةط التنمةور والدراسةات اإلسةتراتيجية •

 (بما في ذلك أهم اإلصالحات والتوجهات والقوانيز التي لها عالقة بالبرنامج)الخاصة بالقطاع 

 .ت ديد البرامج الفرعية وضبط خارطتها وت ديد مشموالت كل برنامج فرعي•

األداءالمشروع السنوي للقدرة على  هيكلة    



 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2014 
 تقديرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 ...........المؤشر  

 ...........المؤشر  

 ...........المؤشر  

 ...........المؤشر  

 :أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج•

 
 :تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج1.

 تقديم حوصلة ألهدا  البرنامج والتركيز على عالقتها بإستراتجية البرنامج•

 إختياروتوضيح أسباب  بهالخاصة بمؤشرات قيس األداء على حده وربطه  هدفإبراز كل •

 :هذه المؤشرات وفقا لما يلي

 :................................... 1-1-1الهدف •

 : تقديم الهدف•

 :مرجع الهدف•

  :المؤشرات إعتمادمبررات •

حسب عدد األهداف... إلخ  

 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني



 
 

دعم : 1.1اهلدف
تشغيلية خرجيي 

 التعليم العايل

في  اإلستيعابطاقة :1.1.1المؤشر

ذات التشغيلية  اإلختصاصات

  اإلستيعابالعالية بالنسبة إلى طاقة 

 الجملية

44,2% 44,6% 44,3% 44,5% 44,2% 43,9% 43,5% 

عدد الشهادات :  2.1.1المؤشر

 .المحدثة في إطار البناء المشترك
10 10 13 15 20 25 25 

عدد الطلبة : 3.1.1المؤشر

المشاركين في إعداد مخططات 

 .األعمال

1316 2078 1320 783 1000 1200 1200 

 
تطوير :3.1اهلدف 

التعليم االفرتاضي 
عن بعد وغري 

.احلضوري  

عدد الشهادات المحدثة :1.3.1المؤشر 

في إطار التكوين عن بعد وغير 

 .الجضوري

10 11 11 12 15 17 18 

عدد الطلبة المرسمين :2.3.1المؤشر 

في شعب التكوين عن بعد 

 .وغيرالحضوري

53636 63895 50517 46510 55000 55000 55000 

قانون  إنجازات المؤشرات  األهداف

المالية 

2016 

 تقديرات

2013 2014 2015 2017 2018 2019 

: 2.1اهلدف 
حتسني اجلودة 
ونسبة التأطري 

مبؤسسات التعليم 
.العايل العمومي  

 

عدد الطلبة بالنسبة لكل : 1.2.1المؤشر

 .مدرس قار
25,6 23,2 19,5 19,5 19,9 19,3 19,2 

نسبة المدرسين : 2.2.1المؤشر

من مجموع  القارينالجامعيين 

 .المدرسين الجامعيين

77,6% 79,3% 83,3% 83,6% 83,9% 84,7% 85,0% 

عدد األساتذة صنف : 3.2.1المؤشر 

"  أ"بالنسبة للمجموع األساتذة صنف " أ"

 ".ب"و

13,1% 13,4% 14,4% 14,8% 15,3% 15,9% 16,4% 



 المؤشرات األهداف
 تقديرات

2015 
 اإلعتمادات األنشطة

 1-1-1 الهدف
 .....المؤشر

- 

- 

 .....المؤشر

 .....المؤشر 2-1-1 الهدف

 .....المؤشر ........ الهدف

 :تقديم أنشطة البرنامج
 

تقديم مختلف األنشطة التي تساهم في ت قي  القيمة المنشودة للمؤشر في السنة المالية المعنية 

 (.الخاصة بكل نشاط اإلعتمادات)مع بيان تأثيرها المالي 

 

 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني



 بيــــــــــــان البرنامج
 إنجازات

2013 

قانون المالية 

2014(1) 

 تقديرات

2015 

 نسبةالتطّور 

(2014-2015) 

اعنمادات 

 التعهد

 اعنماداتال

 (2) دفع

 المبلغ

(2)-(1) 

 %) )النسبة 

(2)- (1( /)1) 

 نفقات التصّرف: العنوان األول

 التأجير العمومي

 وسائل المصالح

 التدخل العمومي

 نفقات التنمية: العنوان الثاني

 االستثمارات المباشرة

 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 التمويل العمومي

 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 صناديق الخزينة

 مجموع البرنامج

 :نـفـقـات البرنامج•
 : ميزانية البرنامج1.

 ....................برنامج  إعتماداتتطور 
 ألف دينار: الوحدة

 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني



ت ليل لألرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة مز البرنامج مع 

 : إضافة رسم بياني إلثراء الت ليل كما هو مبيّز

 

 :حسب طبيعة النفقة  2015لسنة ......... توزيع مشروع ميزانية برنامج 

 الدفع اعتمادات
 ألف دينار: الوحدة

 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني



 النفقات
قانون المالية  إنجازات

2016 

 تقديرات

2013 2014 2015 2017 2018 2019 

 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

 :  تقديم إطار النفقات متوسط المدى 
 داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط وعالقته بإستراتيجية القطاع اإلعتماداتبيان توزيع 

 :3جدول عدد 

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



تقديم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل •

 1-سنة س

 1-تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة س•

: المحور األول

 :التقديم العام

 التقديــــــم العــــام للبرنامج•

 تقديم عام لإلنجازات االستراتيجية الخاصة بالبرنامج •

نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة •

   1-س

 التّوّجهات المستقبلية لتحسين األداء•

: المحور الثاني
تقديم برامج 

 الوزارة

األداءللقدرة على  هيكلة التقرير السنوي    
 حوار التصرف  :الرابعالمحور  



 :العام التقديم : المحور األول
 

 :1-عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة س تقديمتقديم 
  

 (مع التذكير بهيكلة البرامج)أهم اإلنجازات

الخاصة ( اإلستراتيجيةالمرتبطة باألهداف ) اإلستراتيجيةتقديم للمؤشرات 
 .بالوزارة والتي تم تحقيقها

  
 :1-تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة س

  
 :تقديم وتفسير مختصر لتنفيذ ميزانية الوزارة مقارنة بالتقديرات

 حسب طبيعة النفقة   -
 .2و1حسب البرامج باالعتماد على الجدولين  -

األداءللقدرة على  السنوي  التقرير  هيكلة    



 بيــــــــــــان النفقات

 تقديرات

 1-س  

  (1) 

 إنجازات 

 1-س

(2) 

 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

 المبلغ

(2 )- (1) 

 % نسبة اإلنجاز

(2/) (1) 

         نفقات تصرف

         تأجير عمومي 

         وسائل مصالح

         تدخل عمومي

         نفقات تنمية

         مباشرة إستثمارات

         على الميزانية

         على القروض الخارجية

         تمويل عمومي

         على الميزانية

         على القروض الخارجية

         صناديق خزينة

         :المجموع العام

 :1جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  1-الوزارة لسنة  س *تنفيذ ميزانية

 (الدفع إع)التوزيع حسب طبيعة النفقة  
 ألف دينار: الوحدة

 .الموارد الذّاتية للمؤسسات إعتباردون  *

1-قانون المالية لسنة س  



 :1رسم بياني عدد 

 1-مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية سنة س

 (الدفع إع)التوزيع حسب طبيعة النفقة 

0

20

40

60

80

100

120

 التمويل العمومي اإلستثمارات المباشرة التدخل العمومي وسائل مصالح تأجير



 البرامج 

 تقديرات

  1-س 

 (1) 

 إنجازات 

 1-س

(2) 

 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

 المبلغ

(2 )- (1) 

 % نسبة اإلنجاز

(2/) (1) 

         1البرنامج عدد 

         2البرنامج عدد 

         3البرنامج عدد 

         4البرنامج عدد 

         المجموع العام

 : 2جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  1-الوزارة لسنة س *تنفيذ ميزانية

  التوزيع حسب البرامج 

 (الدفع إع)
 ألف دينار: الوحدة

 .الموارد الذّاتية للمؤسسات إعتباردون  *

1-قانون المالية لسنة س  



 :تقديم لنتائج القدرة على األداء وتحليلها  3-2

  
  النسب المحققة لمؤشرات قيس األداء مقارنة بالتقديراتبصفة فردية مع إبراز  كل هدفتقديم -

 ( :5والرسم البياني عدد  5على الجدول عدد باإلعتماد)

 :مثال 

 ................... :1.1 الهدف-

 ...................................الهدف هذا يساهم: الهدف تقديم-

ف 
الهد

1
.1

........................ :
 

 األداء قيس مؤشرات
وحدة 

 المؤشر

 تقديرات

 2-س

 إنجازات

 2-س

نسبة اإلنجازات 

 مقارنة بالتقديرات

 2-س 

 تقديرات

 1-س

(1) 

 إنجازات

 1-س

(2) 

نسبة اإلنجازات 

 مقارنة بالتقديرات

% 

(2( /)1) 

 1.1.1 المؤشر

................... 
              

 1.1.2 المؤشر

.................. 
              

 1.1.3 المؤشر

...................  
              

 : 5جدول عدد

 : ...................1.1الهدف 

 



ف 
الهد

1
.1

........................ :
 

 األداء قيس مؤشرات
وحدة 

 المؤشر

 تقديرات

 2-س

 إنجازات

 2-س

نسبة اإلنجازات 

 مقارنة بالتقديرات

 2-س 

 تقديرات

 1-س

(1) 

 إنجازات

 1-س

(2) 

نسبة اإلنجازات 

 مقارنة بالتقديرات

% 

(2( /)1) 

 1.1.1 المؤشر

................... 
              

 1.1.2 المؤشر

.................. 
              

 1.1.3 المؤشر

...................  
              

3-س   PAP 

2-س   PAP 

 الوحدة :  مؤشر قيس األداء
 اإلنجازات

 3-س
 التقديـرات

 س 1-س 2-س

 الوحدة :  مؤشر قيس األداء
 اإلنجازات

 2-س
 التقديـرات

 1+س س 1-س



www.gbo.tn 



 إطــــار القــدرة علـــى األداء



 االستراتيجية

االختيارات ذات  ارساءوفق أفق زمني متوسط المدى من  االستراتيجيةتمكن •
األولوية للتدخل العمومي وذلك عبر تحليل شامل وواقعي لسياسات الدولة مع 

 .واإلنتظاراتمراعاة اإلمكانيات المتوفرة 

القطاعية والمحيط  االستراتيجيةلكل برنامج اعتمادا على  استراتيجية اعداديتم •

 العام للبرنامج بما في ذلك تفاعله مع باقي البرامج

 األهداف

 بهالهدف هو الغرض المحدد لعملية ما وهو بذلك يعكس ما نعتزم القيام •

 المدرجة ضمن إستراتيجية البرنامجاألولويات يترجم الهدف •

يحتوي البرنامج على عدد من األهداف التي يقع ضبطها بالتناسق مع السياسات •
 العمومية

 مؤشرات لقيس األداءيتم قياس مستوى تحقيق األهداف من خالل •

مؤشرات 

 قيس األداء

قيس مدى تحقيق يمّكن من  لإلحتسابالمؤشر هو تمثيل كمي أو نوعي قابل •

 معين والتقييم الموضوعي لمستوى تحقيق األداء هدف 

تجسيم اإلنجازات  مراقبةتكون متابعة المؤشر وفق جدول زمني يمّكن من •
 ومقارنتها بالقيم المنشودة للمؤشر السابقة



38 

النتائج  النتائج النهائية الموارد
 المرحلية

 األنشطة المنتج

 الفاعلية

 جودة الخدمات

 النجاعة

األهداف المبرمجة للسياسات 
 العمومية

 المرجعية

 مسار إنتاج الخدمات العمومية
إطار القدرة على األداء: الخامسالمحور    



األهداف من محدود عدد 

عن دورية بصفة متابعتها يمكن أهداف اختيار 

 األداء قيس مؤشرات طريق

مستوى على المضبوطة األهداف على االعتماد 

 طبيع مع تتمشى والتي األولى بالدرجة البرنامج

 .الفرعي البرنامج نشاط

طبيعة مع تتالءم خصوصية أهداف ادراج يمكن 
 الفرعي البرنامج نشاط

39 

إطار القدرة على األداء: الخامسالمحور    



 يجب تجنب

 واض ة الغير العامة األهدا -

 الت قي  الصعبة األهدا -

 (...واألنجع األفضل) دقيقة الغير العبارات استعمال-

 بناء :مثال) الهد  وليس األنشطة على تدل عبارات اختيار-

   (الب ث لمركز جديد مقر

 به الم يطة العوامل كل االعتبار بعيز تأخذ ال-

 

 

إطار القدرة على األداء: الخامسالمحور    



 خصال المؤشر

 قابل للتقييم

 يمكن التثبت في صحته

 عملي

 بسيط ومفهوم

متوفر سنويا، في التوقيت 
 المفترض

 كلفته معقولة

 ذو جدوى

 خصوصي للهد 

يمثل جزءا مهما من 

 الهدف

ذو جدوى على المستوى 
 الجهوي

إطار القدرة على األداء: الخامسالمحور    



 يجب تجنب

  المعقدة المؤشرات-

 للتأويل قابلة مفاهيم ذات-

  دقيقة غير معطيات ذات-

  جدوى بدون معطيات ذات-

 

إطار القدرة على األداء: الخامسالمحور    



؟كــم  

 األداء على للقدرة السنوي المشروع مستوى على

 .للوثيقة االستراتيجي للطابع نظرا محدود عدد

 قيادة لوحة اعداد خالل من المؤشرات من كبير عدد على االعتماد يمكن

 .المؤشرات تنفيذ لمتابعة التصرف رقابة إدارة على تساعد

 

 :الفرعية للبرامج بالنسبة المعتمدة المنهجية

 على األداء على للقدرة السنوي بالمشروع الموجودة المؤشرات ادراج -

 الفرعي البرنامج مستوى

 (األولوية ذات) الفرعي البرنامج مستوى على الخصوصية المؤشرات ادراج-

 

 العملياتيةنفس المنهجية بالنسبة للوحدات 

إطار القدرة على األداء: الخامسالمحور    



 رقم المؤشر/رقم الهدف / رقم البرنامج الفرعي/ رقم البرنامج: المؤشر رمز

 :تسمية المؤشر

 :المؤشر تحيينتاريخ 
 

 الخصائص العامة للمؤشر•
 :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر1.

 :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر2.

 :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 3.

 :تعريف المؤشر4.

 ( / ind de résultats)مؤشر نتائج :نوع المؤشر5.

 (Ind d’activité)مؤشر نشاط (/ Ind de produit) منتوجمؤشر 

 efficacité( نجاعة، مؤشر )qualité(مؤشر جودة : طبيعة المؤشر1.

socio-économique( مؤشر فاعلية ،efficience )) 

 ...(الجهويةحسب الجهات، حسب اإلدارات )التفريعات 2.

 بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء
 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني



 بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء

 التفاصيل الفنية للمؤشر•
 

 (:Formule)طريقة احتساب المؤشر 1.

 :وحدة المؤشر2.

 :  المعطيات األساسية  الحتساب المؤشر3.

، تقرير، إستمارة) المؤشطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب 4.

 ...(  إستبيان

 :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر5.

 : تاريخ توفّر المؤشر6.

 (:  Valeur cible de l’indicateur)القيمة المستهدفة للمؤشر 7.

 :  عن المؤشر بالبرنامج المسؤول8.

 

 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني



 الوحدة :  مؤشر قيس األداء
 اإلنجازات

2016 
 التقديـرات

2013 2014 2015 2017 2018 2019 

 قراءة في نتائج المؤشر•
 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج •

 بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء

 :تقديم برامج الوزارة: المحور الثاني

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر•

 :رسم بياني لتطور المؤشر•

 :  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر•

 :المتعلقة بالمؤشر ( limites)تحديد أهم النقائص •


