
 الفازعمحسن  :المكّون 

 مدير بوحدة التصرف حسب األهداف

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 األهداففي الميزانية حسب  التصرف  وحدة  



أهداف الدورة التكوينية    
 

 “نظرة شاملة حول التصرف يف امليزانية حسب األهداف”
 

حسب الربامج والقدرة على / ميزانية حسب األهداف  /منهجية التصرف حسب األهداف -
 .حسب النتائج/ األداء 

 .املبادئ األساسية أدوات وآليات التصرف يف امليزانية حسب األهداف-
 .للمنظومة اجلديدة املفاهيمياإلطار -
 .التجربة التونسية-
 .جتربة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي-

 
 .**تغيري الثقافة حتد كبري** 

 
 

 
 



 حمتوى املداخلة
 مقدمة: احملور األول

 حملة تارخيية، دواعي اإلصالح واإلطار التارخيي لبعض التجارب املقارنة والسابقة-
 .تقدمي املنظومة، التعريف ، الفلسفة واألهداف-

 .التجربة التونسية: تقدم إرساء املنظومة على املستوى الوطين: احملور الثاين
 .مفاهيم مرتبطة باملنظومة اجلديدة: احملور الثالث
 .تقدم إرساء املنظومة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي: احملور الرابع

 ...حوصلة ونقاش-
 
 

 
 



 
 

احملور األول    
 حملة تارخيية

إىل النهج هذا بداية تعود جديد، مبفهوم ليس األهداف حسب التصرف 
 هذا Peter Druker دركر بيرت قدم عندما املاضي القرن من اخلمسينات

 .اخلاص القطاع قبل من اعتمد الذي  GPO املفهوم
 اإلدارة ممارسة” كتابه  يف دركر بيرت صاغه كما  األهداف حسب التصرف“ 

 بتحديد معا ومرؤوسيه الرئيس من كل  مبوجبها يقوم طريقة هي 1954 سنة
   .متوقعة نتائج شكل يف املسؤولية جمالت وحتديد العامة األهداف



 
 
  
 

احملور األول    
دواعي اإلصالح يف القطاع العام   

 ملاذا التصرف يف امليزانية حسب األهداف

الدولة بعهدة املناطة املهام وتشعب وتعدد للدولة التدخلي الدور زيادة 
 يستدعي ما وهو اإلنفاق جماالت يف والتنوع قبلها من املنجزة واملشاريع
   فيها، التحكم

االقتصاد عوملة بأثر اخلصوص على املرتبطة واالجتماعية االقتصادية التغريات 
 .املديونية وتفاقم امليزانية وعجز العمومية والتكاليف املوارد على
 حاجة هناك لذلك أعلى، جبودة نتائج على الطلب ويزداد تتضاءل املوارد 

 .القطاعات خمتلف يف التدخالت نتائج إلثبات متزايدة
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 

احملور األول    
دواعي اإلصالح يف القطاع العام   

ملاذا التصرف يف امليزانية حسب األهداف   

الفعلية بالنتائج املواطن اهتمام.   
حتقيقها على واملسائلة األداء على القدرة لتحسني احلاجة زيادة. 
بالنتائج، النفقات ربط ،عدم املرونة غياب) التقليدية املنظومة ضعف نقاط 

 .)(سنة) قصري مدى على ميزانية
لتحسني متواصل وإصالح حبث العمومي، املالية بإصالح تيمز دويل سياق 

 .التصرف طرق
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 احلاجة إىل منظومة جديدة

           
     

 
 
 

                  
                    

 
 جديدة منظومة ظهور                            

القيام باإلصالحات 
الضرورية لتطوير طرق 
التصرف يف القطاع 

 العمومي

ضرورة حسن توظيف 
األموال وترشيد النفقات 
وحتسني جودة املرافق 

 العمومية

ضغوطات اقتصادية 
)  على املستوى العاملي 
تفاقم املديونية، عجز 

 ..(امليزانيات، املنافسة



  احملور األول
 اإلطار التارخيي

سعت الدول املتقدمة والنامية إىل البحث عن أسلوب أو أمنوذج أفضل وبديل 
للتصرف الكالسيكي يف ميزانية الدولة قصد تطوير طرق التصرف يف القطاع 
 .العمومي وحسن توظيف األموال وترشيد النفقات وحتسني جودة املرفق العام 

80 سنوات 
1983 اسرتاليا ، 
90 سنوات   
1993  األمريكية املتحدة الواليات، 
1995 بريطانيا ، 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 احملور األول  

 اإلطار التارخيي

2000 سنوات 
الدول هبذه مقارنة تأخرا عرفت ، 2001  فرنسا 
 (األداء قيس ومؤشرات ،أهداف برامج ، املهمة) األهداف حسب امليزانية تقدمي -

 بتحقيق التزامهم مع  BOPالعملية امليزانية عن ومسؤول الربنامج عن مسؤول تعيني
 PAP . RAP)) للميزانية جديدة وثائق هيكلة ، أهداف

2001 هولندا ، 
اعتماد امليزانية املوجهة حنو النتائج وإحداث هيئات تتكفل بتنفيذ السياسات -

 (.عقود)العمومية 
2001 املغرب ، 
 GAR  اعتماد امليزانية املوجهة حنو النتائج-

 حنو منظومة جديدة للتصرف يف ميزانية الدولة                
 

 
 
 
 
 

 

 

 



  احملور الثاين
تقدمي املنظومة اجلديدة    

تصرف حسب  تصرف حسب الربامج والقدرة على األداء،:اختالف يف التسميات 
   GAR, LOLF, GBO, BAR...النتائج، تصرف حسب األهداف، 

 اهلدف األساسي من املنظومة: دف واحداهل                   

أي حتقيق والفاعلية  النجاعةكيف ميكن توظف املوارد العمومية بأقصى ما ميكن من 
بشرية أو )باستعمال أقل ما ميكن من املوارد املتاحة األهداف  أقصى ما ميكن من

 (.مالية
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 احملور األول 
 مبادئ املنظومة اجلديدةأسلوب تصرف و

 املال استعمال ترشيد فكرة حول اجلديدة املنظومة التصرف أسلوب يتمحور 
  :مبادئها أهم ومن العام
  الرشيد التصرف أو احلوكمة. 
امليزانية ومقروئية العمومي التصرف يف الشفافية. 
(وجودة فاعلية ، جناعة)  األداء على القدرة 
املسائلة مقابل للمتصرفني املسؤولية. 

 
 
 

 

 

 



 احملور األول
 التصرف يف ميزانية حسب األهداف : تقدمي املنظومة اجلديدة 

 :احلوكمة
 واهلياكل والسياسات التشريعات جمموعة بأهنا العام القطاع يف احلوكمة تعرف 

 وتدار توجه اليت الطريقة وتشكل تؤثر اليت والضوابط واإلجراءات التنظيمية
 وشفافية نزاهة بكل وأخالقي مهين بأسلوب أهدافها لتحقيق املؤسسة فيها
 من األداء وفاعلية كفاءة  لضمان مسائلة ونظام والتقييم للمتابعة آليات وفق

 .آخر جانب من بعدالة العمومية اخلدمات وتوفري جانب
 حتقيق ضمان أجل من اإلدارة هبا تقوم اليت الرتتيبات هي احلوكمة فإن باختصار
 .العالقة ذات األطراف قبل من املطلوبة النتائج



 احملور األول
 التصرف يف ميزانية حسب األهداف : تقدمي املنظومة اجلديدة  

 :الشفافية
الشفافية تنطوي على حرية تدفق املعلومات فهي تعين اإلفصاح وكشف املعلومات واملصداقية 

 .ووضوح التشريعات وسهولة فهمها واستقرارها وانسجامها
 شفافية امليزانية تتمثل يف إطالع املواطنني واجملتمع املدين على تصور الدولة فيما يتعلق بإدارهتا

 .للموارد املالية
 كما أهنا توفري للمعلومات املالية الدقيقة واملوثقة واآلنية املتعلقة بالنشاطات واإلجراءات

والقرارات والسياسات املالية اليت تتخذها احلكومة يف الوقت املناسب وضمان الوصول إليها 
 .بشكل يسمح بسهولة الرقابة

تبسيط قراءة املعطيات. 
 
 

 

 

 



 احملور األول 
 التصرف يف ميزانية حسب األهداف : تقدمي املنظومة اجلديدة 

 :األداء على القدرة
 :على والعمل املرسومة األهداف حتقيق على هيكل كل  قدرة يف تتمثل
العمومية للربامج واالجتماعية االقتصادية النجاعة حتسني. 
العمومي التصرف فاعلية دعم. 
املسداة اخلدمات جودة تأمني. 
 
 
 

 

 

 



 احملور األول
التصرف حسب األهداف منظومةتقدمي   

     
   :1تعريف
 .وعمليات وبرامج مهمات شكل يف الدولة ميزانية تقدمي على ينبين توجه

 هبا تقوم اليت األنشطة نتائج على يركز الذي امليزانية يف التبويب ذلك هي”
 حسب امليزانية فإن وهبذا تشرتيها اليت األشياء على وليس اهلياكل

 املنجز العمل إىل بالعمل قياملل الوسائل من الرتكيز تنقل األهداف
  “.نفسه



 احملور األول
 التصرف يف ميزانية حسب األهداف : تقدمي املنظومة اجلديدة 

    
   :2تعريف 

 االعتماداتاليت تبني األهداف اليت تطلب هلا  يزانيةتلك امل هي
اليت بالرجوع إىل املؤشرات املالية للوصول إىل تلك األهداف 

 .املدرجة حتت كل برنامج األنشطةتقيس اجنازات كل 



 احملور الثاين 
تقدمي منظومة التصرف حسب األهداف   

 

 على املبين التصرف ميزانية أو األهداف حسب التصرف ميزانية :3تعريف  
 التوجهات خالهلا من ترتجم منظومة هي واألداء الربامج ميزانية أو النتائج

 من متكن أداء قيس ومؤشرات خصوصية أهداف إىل للتنمية اإلسرتاتيجية
 . املرسومة األهداف إجناز وتقييم متابعة

  رصد فيها ويكون النتائج حسب التصرف مبدأ على املنظومة وتنبين    
 على املبنية الكالسيكية املنظومة خالف على بالنتائج مرتبط االعتمادات

   .الوسائل حسب التصرف



 ميزانية ترتكز على منطق النتائج
املوارد من انطالقا حتدد األهداف :الوسائل منطق  

 

 

(ديناميكي منطق) واألولويات احلاجيات انطالقا حتدد األهداف :النتائج منطق 

 ليدنا موارد

نحدد أهداف 

محصور في إطار 

 الموارد

تقييم حسب درجة 

صرف 

 اإلعتمادات

  التراتيبواحترام 

نحدد األهداف انطالق 

من الحاجيات 

 واألولويات

نعبئ الوسائل 

الضرورية لتحقيق 

 األهداف

حسب درجة  نقييم

بلوغ األهداف 
 وأثرها



 ميزانية ترتكز على منطق النتائج
 سلسلة النتائج

التقليدي املنظور: 

 

عكسي تفكري :النتائج منطق 

: األثر 
نتائج طويلة 

 المدى 

نتائج 
متوسطة 
 المدى 

نتائج 
 قصيرة

 المدى 
 مدخالت  أنشطة  مخرجات 

 مدخالت  أنشطة  مخرجات 

 ماذا نريد؟ كيف

 التنفيذ

 التخطيط

 لماذا؟



 احملور الثاين
 التجربة التونسية

 
 

 ،التدرج في نطاق مخطط مديري 

 

 ثم التعميم،، ثم المصادقة ،اعتماد التجربة 

  في إطار قانوني مستقرتتم تجربة 

  على مراحليتم توسيع التجربة على الوزارات 

  على يتم كذلك تطبيق متطلبات التصرف في الميزانية حسب األهداف

 .مراحل

 



 
 

 احملور الثاين 
 تذكري خبصائص املنظومة التقليدية: التجربة التونسية 

التبويب:   
(..التنمية نفقات تصرف، نفقات) للنفقة طبيعة حسب أو (مؤسسات ، وزارات) إداري 
البيانات مع التعامل وسهولة الشفافية حيقق ال تصنيف. 
امليزانية على واملصادقة اإلعداد: 
 الربملاين دور/  السابقة السنة استهالك حسب الزيادة / الوسائل على أكثر الرتكيز املناقشة أثناء 

   / وامليزانية األهداف بني ربط يوجد ال ألنه امليزانية مناقشة يف حمدود
امليزانية التنفيذ: 
توظيف يف املرونة من القليل /املرصودة اإلعتمادات جتاوز وعدم امليزانية ببنود التقيد ضرورة  

 .اإلعتمادات
امليزانية رقابة: 
اإلعتمادات صرف على شديدة رقابة 
 



األهدافمنظومة التصرف يف امليزانية حسب   

 :تندرج منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف 

  األوروبي في  اإلتحادضمن اتفاقية الشراكة الممضاة مع

وضع : "من خطة عمل الجوار 39النقطة ) 1995 جويليةشهر 

 (.”منظومة تصرف رشيد في المالية العمومية

 

 في إطار برنامج إصالح المالية العمومية بما يّمكن من

 .  السياسات العمومية نجاعةوتحسين  الحوكمةترسيخ 

 



2003 2004 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

مشروع توأمة مع 

وزارة المالية 
 الفرنسية

 اإلتحادمع  إتفاقية

 :  األوروبي

مليون  30دعم 
 اورو

إحداث وحدة تصرف 

حسب األهداف بوزارة 

 المالية

منشور رئيس 

الحكومة  للقدرة 

و  على األداء
 البروتكول التجريبي

إحداث وحدات 

التصرف حسب 
 (وزارات 4)األهداف 

المصادقة على 

 المديريالمخطط 
 للمنظومة الجديدة

لجنة قيادة  إحداث 

 المشروع 

تنقيح القانون 

 األساسي للميزانية

 المحور الثاني
 تقدم إرساء المنظومة الجديدة: التجربة التونسية 

الشروع في  

توسيع التجربة 

على مستوى 
 وزارات السيادة 

إحالة مشروع   

القانون األساسي 

الجديد للميزانية 

لمجلس نواب 
 الشعب 

 المبدئية المصادقة-

 القانون على

 الجديد األساسي

 للميزانية

  المخطط تحيين -

 للمشروع المديري

توسيع التجربة  

على الدفعة الثانية 
 (4)من  الوزارات 

توسيع التجربة على 

الدفعة الثالثة من 
 (وزارات 9)الوزارات 

المصادقة على 

التوجهات 

للنظام  اإلستراتيجية

المحاسبي الجديد 
 للدولة
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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

   من ميزانية الدولة موزعة بحسب التقسيم البرامجي %80ما يناهز من 

   (برامج لكل مهمة  4) لعدد البرامج لكل وزارة أو مهمة  مقبولمعدل 

   مرتفع نسبيا معدل: 

   هدف لكل برنامج   3.8بالنسبة لكل برنامج لعدد األهداف 

   مؤشر لكل هدف    2.4لكل هدف لعدد المؤشرات 
  



 دعم تركيز املنظومة 
أدلة املنهجية/  دعم فين من البنك الدويل  
 وأدلة منهجية  أورومليون  30/ دعم فين ومايل من اإلحتاد األورويب 
أورومليون  2/ دعم فين ومايل من اجلانب الفرنسي 
  (65+25)تكوين دفعتني من املكونني 
موقع إلكرتوين ملنظومة التصرف حسب األهداف www.gbo.tn   
 (2012جوان )منشور إعداد إطار القدرة على األداء. 
 ميثل اإلطار الرتتييب املنظم للتصرف يف امليزانية وفق املنظومة : التجرييب الربوتكول

يف  لإلنطالقتدرجييا  إعتمادهااجلديدة ويشمل مجلة اإلجراءات واألساليب اليت يتم 
 .   جتربة املنظومة على مستوى التنفيذ

http://www.gbo.tn/


 دعم تركيز املنظومة

تكوين فرق عمل يف اجملاالت التالية: 
 اإلطار التشريعي والرتتييب،•
 ،الرقاباتتطوير •
 احملاسبة العمومية،•
 قيادة الربامج والقدرة على األداء،•
 إطار النفقات متوسط املدى،•
 تطوير األنظمة املعلوماتية،•
 تبويب امليزانية،•
 .االتصال•



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 

 
 La mission :املهمة
 أن وميكن .حمددة عمومية سياسة حتقيق يف تساهم برامج جمموعة على املهمة حتتوي

 تتجاوز أن ميكن كما  ،(الرتبية ووزارة الرتبية مهمة ذلك مثال) الوزارة مع املهمة تتطابق
 مجلة من تتكون أن يفرتض اليت العلمي البحث مهمة ذلك مثال) الواحدة الوزارة إطار
 .(الوزارات مبختلف العلمي البحث برامج

 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 Le programme:الربنامج
لتدخل الوزارة، ويضم الربنامج  احملاور اإلسرتاتيجيةيهدف التقسيم الربجمي إىل بيان     

 .مجيع اهلياكل التابعة له صلب الوزارة مبا ميكن من رصد ميزانية لكل برنامج
الربنامج هو جمموعة متناسقة من العمليات الراجعة بالنظر إىل نفس الوزارة واليت تساهم يف  

املخصصة لعملية أو  االعتماداتويشمل الربنامج . جتسيم خطة ذات مصلحة وطنية
جملموعة متناسقة من العمليات املوكولة إىل كل رئيس إدارة قصد حتقيق أهداف حمددة 

 . ونتائج ميكن تقييمها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 :رئيس الربنامج
من الوزير " رئيس الربنامج”يعني . هو احللقة اجلوهرية يف إطار التصرف املبين على األداء

ويساهم مع باقي املتدخلني يف بلورة . املعين وميارس مهام قيادة الربنامج حتت إشرافه
على تنفيذ ميزانية الربنامج " رئيس الربنامج”حيرص . أهداف الربنامج ويف إعداد ميزانيته

 .وحتقيق األهداف املعلنة له
 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 الربامج: وزارة الصحةمثال 
 الرعاية الصحية األساسية  ـ 1الربنامج عدد 
 االستشفائيةاخلدمات الصحية  ـ 2الربنامج عدد   
 اجلامعية  االستشفائيةالبحث واخلدمات  ـ 3الربنامج عدد 
 القيادة واملساندة ـ 4الربنامج عدد 
الربامج: وزارة الفالحة 
 والغذائية الفالحيةواجلودة والسالمة الصحية للمنتجات  الفالحياإلنتاج  ـ 1الربنامج عدد 
 الصيد البحري وتربية األحياء املائية ـ 2الربنامج عدد 
 املياه ـ 3الربنامج عدد 
 الفالحيةالغابات وهتيئة األراضي  ـ 4الربنامج عدد 
 الفالحيالتعليم العايل والبحث والتكوين واإلرشاد  ـ 5الربنامج عدد 
 القيادة واملساندة ـ 6الربنامج عدد 

 



 احملور الرابع 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 :الربنامج الفرعي
الربنامج الفرعي هو تقسيم للربنامج، وميكن أن يتطابق مع تقسيم وظيفي أو عمليايت  

وحيتوي الربنامج الفرعي . كاملصاحل الالمركزية اليت يعهد إليها التنفيذ الفعلي للربنامج
املطابقة إما جملال تدخل خاص أو جملموعة خاصة من  االعتماداتعلى مجلة 
 .املستفيدين

 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 :إطار القدرة على األداء 

ال تقتصر منهجية التصرف يف امليزانية حسب األهداف على التقسيم الربجمي مليزانية الوزارة 
فحسب، بل تسعى من خالل إطار القدرة على األداء إىل بلورة أهداف مستقرة لكل 

 .برنامج ومؤشرات لقيس مدى حتقيق تلكم األهداف

ومتكن مؤشرات قيس األداء من . أولويات كل برنامج على املدى املتوسطتربز األهداف  
متابعة مدى تقدم حتقيق اهلدف املعلن يف املشروع السنوي للقدرة على األداء الذي 

 .يصاحب ميزانية الوزارة عند االقرتاع عليها
 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 :الربنامج اسرتاتيجية
الربنامج وفق أفق زمين متوسط املدى من إرساء االختيارات ذات األولوية  اسرتاتيجيةمتكن 

العامة  االسرتاتيجيةللتدخل العمومي، وذلك عرب حتليل شامل وواقعي للربنامج باعتبار 
للوزارة واحمليط العام للربنامج، مبا يف ذلك تفاعله مع باقي الربامج مع مراعاة اإلمكانيات 

 .واالنتظاراتاملتوفرة 
 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 :اهلدف
وحيتوي كل برنامج على . بهاهلدف هو الغرض احملدد لعملية ما وهو بذلك يعكس ما نعتزم القيام 

ويتم قياس . عدد من األهداف اخلصوصية يقع ضبطها بالتناسق مع السياسات العمومية
ويرتجم اهلدف األولويات املدرجة . مستوى حتقيق األهداف من خالل مؤشرات لقيس األداء

 .الربنامج اسرتاتيجيةضمن 
 مبادئ إعداد األهداف

أهداف لكل برنامج على األكثر 3: أن يكون عددها حمدودا 
أن تعرب عن املكونات األساسية للربنامج 
أن تتسم بالوضوح وسهولة الفهم 
أن تكون قابلة للقياس بواسطة مؤشرات مرقمة ذات أهداف حمددة. 



 احملور الثالث 
 خصائص اهلدف اجليد

 

 S = Specific محدد 

 M = Measurable  قابلة للقياس 

 A = Achievable قابل للتحقيق 

 R = Realistic  واقعي 

 T = Timed-bound  محددة بزمن 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 :املؤشر
املؤشر هو متثيل كمي أو نوعي قابل لالحتساب ميكن من قيس مدى حتقيق هدف معني 

تكون متابعة املؤشر وفق جدول زمين ميكن من . والتقييم املوضوعي ملستوى حتقيق األداء
 .مراقبة جتسيم اإلجنازات السابقة ومقارنتها بالقيم املنشودة للهدف



 احملور الثالث 
 مؤشرات األداءالمواصفات المطلوبة في  

 أن تكون: 
 أن تكون مرتبطة باهلدف وذات معىن وقيمة 1.
 تكون بسيطة ومفهومة وقابلة للقياس واملقارنة2.
 حىت ميكن متابعتها( مؤشرات 4أو  3يف حدود )أن تكون قليلة  3.
 أن تكون واقعية وذات مصداقية4.
 (سنوات 5 – 4)قابلة لالستمرار ملدة معقولة وال تتغري بسرعة 5.
أنواع املؤشرات: 
 أرقام، نسب تقدم ،التغيري •

 “.املؤشرات ليست هدفا يف حد ذاهتا ولكن تفسريها هو األهم” 



 احملور الرابع 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 و اإلجناز ميّكن من قيس مدى حتقيق  لإلحتساباملؤشر هو متثيل كمي أو نوعي قابل
 .  هدف معني والتقييم املوضوعي ملستوى حتقيق األداء

  بالقيمومقارنتها  ميّكن من مراقبة جتسيم اإلجنازات السابقةجدول زمين تكون متابعة املؤشر وفق  

 سنة  القيم المنشودة .للمؤشر املنشودة
 م.ق

  اإلنجازات السابقة
 البيان

 3+س 
 

 2+س 
 

 1+س 
 

 1-س 
 

 2-س 
 

 3-س 

  1 المؤشر

 
 2المؤشر  الهدف

 3المؤشر 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 :املدى متوسط النفقات إطار
 تكون متوسط مدى على برجمة أداة هو(CDMT)  املدى متوسط النفقات إطار

 على وحيتوي التقديرات مستوى على سنوات ثالثة ويشمل .أخرى إىل سنة من متحركة
 .ومآهلا طبيعتها وفق النفقات توقعات

 اليت القطاعية املدى متوسطة النفقات وأطر اجلملي املدى متوسط النفقات إطار بني منيز
 .الفرعية والربامج الربامج وفق الوزارة نفقات توقعات تربز

 

 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 PAP :األداء على للقدرة السنوي املشروع
 .السنة لنفس املالية بقانون ويلحق للميزانية السنوي للمشروع مصاحبة وثيقة هو

 املعتمد، الرباجمي للتقسيم تقدميه يف مطابقا األداء على للقدرة السنوي املشروع يكون
  .التقسيم هلذا املطابقة واملؤشرات األهداف وجمموع االسرتاتيجية التوجهات من ويتألف

  متوسط النفقات وإطار األداء على للقدرة السنوي واملشروع الربنامج ميزانية تقدمي يتم
 .املالية بقانون تلحق واحدة وثيقة ضمن املدى
األداء على للقدرة السنوي املشروع :األهداف من مجلة حتقيق حول التعهد ”PAP“: 

  .سنوات 3
 



 احملور الثالث 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 RAP :األداء على للقدرة السنوي التقرير
 .امليزانية غلق بقانون يلحق األداء على للقدرة سنوي تقرير إعداد يتم

 مبا املعتمد الرباجمي للتقسيم تقدميه يف مطابقا األداء على للقدرة السنوي التقرير ويكون
 ضبطها مت اليت واملؤشرات األهداف مع باملقارنة حتقيقه مت الذي األداء إبراز من ميكن
 .املالية السنة لنفس بالنسبة األداء على للقدرة السنوي املشروع ضمن

 السنوي املشروع تقدمي منهجية نفس وفق األداء على للقدرة السنوي التقرير تقدمي يتم
 معطيات حتيني :مباشر تفاعل .الوثيقتني بني املقارنة عملية تيسري بغاية األداء على للقدرة

  ن” سنة بنتائج” مقارنة “1+ن” سنة
التقرير السنوي للقدرة على : تقرير حول اإلنجاز أو النتائج-

 قاعدة أساسية للمساءلة:  RAPاألداء

 



 احملور الرابع 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 واحملالة املنخرطة بالتجربة وزارات للاملشاريع السنوية للقدرة على األداء باملعطيات املتعلقة
 :  الوابمنشورة على موقع  جمللس نواب الشعب مع مشروع قانون املالية

  www.gbo.tn 
 
   ملو املعطيات املتعلقة بالتقارير السنوية للقدرة على األداء مل يتم نشرها إىل حّد اآلن 

 يتم إحالتها جمللس نواب الشعب 
 

http://www.gbo.tn/


 احملور الرابع 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 Dialogue de gestion:التصرف حوار
 خمتلف بني املعلومة تبادل وطرق أساليب حتدد اليت والنظم اإلجراءات جمموعة هو

 قصد املتاحة اإلمكانيات يف التصرف إحكام لغاية واإلدارية املهنية والدرجات املستويات
 والربامج الربنامج ميزانية وتنفيذ إعداد من التصرف حوار ميكن .املربجمة األهداف حتقيق

 .أفضل أداء لتحقيق املتاحة اإلمكانيات واستعمال األنشطة برجمة ومن الفرعية
 

 



 احملور الرابع 
 مفاهيم مرتبطة باملنظومة

 Contrôle de gestion :التصرف رقابة
 من متكن واليت الربامج ورؤساء اإلدارة رئيس تصرف حتت املوضوعة اآلليات جمموعة هو

 النتائج وحتليل األهداف حتقيق متابعة حيث من تنفيذها عند الربامج يف التصرف قيادة
 .املسجلة

 

 



 :احملور الرابع
 تركيز منظومة التصرف يف امليزانية حسب األهداف

 بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي



 
 

 احملور الرابع 
 أبرز مالمح التجربة على املستوى املركزي  

(2009 بداية إطارات تعيني ،2008 سنة أوت) األهداف حسب امليزانية يف تصرف وحدة إحداث 

( سنة األمر نشر ومت 2009 سنة منذ) برامج خارطة ضبط برامج، إىل (الوزارة) املهمة حتويل 

 (التحيني بصدد 2009 سنة منذ) األداء لقيس املؤشرات وحتديد برنامج، لكل املرسومة األهداف ضبط 

(2009 سنة منذ) املتوسط، املدى على قطاعية نفقات وأطر عام نفقات إطار إعداد 

2009 سنة منذ الربامج، رؤساء تسمية 

األداء على القدرة وثائق إعداد PAP .RAP، ( 2010 سنة منذ) 

(..األداء على القدرة ووثائق امليزانية مشروع إعداد) الربامج قيادة الربامج رؤساء يتوىل :التصرف حوار 

 



 
 

 احملور الرابع 
 أبرز مالمح التجربة على املستوى املركزي  

التعديالت إدراج) 2013 سنة بداية يف  األهداف حسب امليزانية يف التصرف منظومة تنفيذ يف الفعلي االنطالق 
 .(وأمد وإنصاف أدب منظومات ضمن للميزانية  جترييب لتبويب

للنفقات السنوية الربجمة للمتصرفني، واملسؤولية االستقاللية من املزيد ملنح املسبقة للرقابة تبسيطية وأحكام قواعد 
 (2014 منذ) .املعدلة والرقابة

(2016 سنة) للوزارة املركزية باملصاحل التصرف ورقابة الداخلية الرقابة نظام إرساء يف الشروع 

 (2013 سنة منذ) اآلداء على للقدرة اإلعالمية املنظومة تركيز 

ومت 2012 لسنة العلمي والبحث العايل التعليم وزير السيد منشور) فرعي وبرنامج برنامج كل  لفائدة قارة خاليا تركيز 
 .(2016 سنة حتيينه

(2011 سنة منذ) املركزية واإلدارة املؤسسات وأعوان إطارات لفائدة تكوين وبرنامج حتسيسية دورات تأمني. 
 



 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

 برامج أخرى

للبحث العلمي   

 برنامج
 التعليم العايل

 اجلامعات

للدراسات التكنولوجية.ع.م  

 مدينة العلوم

 قصر العلوم

اهليئة الوطنية للجودة والتقييم 
 واالعتماد

 برامج أخرى
للتعليم العايل   

مــة التعليم العايل والبحث العلمي
ملهــــ

 ا
مـــج

بــرا
 الـ

يـــــة
ــرع

 الفـ
مــج

بــــرا
 ال

 خارطة البرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



 حسب التقسيم الكالسيكي احلايل ميزانية الوزارة

 (الباب)ميزانية الوزارة 

األول العنوان  العنوان الثاني 

 التأجير العمومي

 وسائل المصالح

 التدخل العمومي

 االستثمار العمومي

 التمويل العمومي

القروض الخارجية 
 الموظفة

 صناديق الخزينة صناديق الخزينة

 إبراز إمكانية دون النفقة طبيعة حتدد أقسام وفق االعتمادات ترسيم يتم تقليديا
 وذلك للوزارة العمومية السياسات حتقيق يف املرمسة االعتمادات مسامهة مدى
  :التايل املنوال وفق



   الرباجميحسب التقسيم  ميزانية الوزارة

يهدف التقسيم الربجمي إىل بيان احملاور اإلسرتاتيجية لتدخل الوزارة، مبا ميكن من رصد 
 :ميزانية لكل برنامج وفق الرسم البياين التايل

 

 

(الباب)ميزانية الوزارة   
 

االستثمار 

 العمومي
 التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي

1ميزانية البرنامج  1البرنامج    

2ميزانية البرنامج  2البرنامج    

3ميزانية البرنامج  3البرنامج    

مجموع ميزانية  

 الوزارة
 

مجموع االستثمار 

 العمومي
مجموع التدخل 

 العمومي
مجموع وسائل 

 المصالح
مجموع التأجير 

 العمومي
 المجموع



 برنـامج التعليـم العالــي

 .والبحث العايل التعليم مبؤسسات التكوين أنشطة كل  الربنامج هذا يشمل
 احملاور على الرتكيز إىل اجملال هذا يف العام توجهها خالل من الوزارة وتسعى

 : التالية األساسية
 ،وإحتياجاته بالتشغيل العايل التعليم ربط•
 العايل، بالتعليم اجلودة ودعم املناهج تطوير•
 .احمليط على واالنفتاح العايل التعليم ومبؤسسات باجلامعات احلوكمة ترشيد•



 برنـامج التعليـم العالــي

دعم :1.1الهدف 

تشغيلية خريجي 

 .التعليم العالي

االختصاصات ذات التشغيلية العالية من  نسبة :1.1.1المؤشر

 .مجموع االختصاصات

نسبة تطور عدد الطلبة المسجلين بالشهادات ذات  :2.1.1المؤشر

 .البناء المشترك

تحسين :2.1الهدف 

 البيداغوجي التأطير

بمؤسسات التعليم 

 .العالي والبحث 

 .عدد الطلبة بالنسبة لكل مدرس قار: 1.2.1المؤشر

 .البيداغوجي التأطير نسبة: 2.2.1المؤشر

بالنسبة للمجموع األساتذة " أ"عدد األساتذة صنف : 3.2.1المؤشر 

 ".ب"و" أ"صنف 

تحسين :3.1الهدف 

جودة التكوين 

 .الجامعي

للحصول على شهادة  المقضاةمعدل السنوات :1.3.1المؤشر 

 اإلجازة

 .عدد مسارات التكوين المعتمدة  :2.3.1المؤشر 



 التوجهات إطار في العلمي البحث لبرنامج ضبطها تم التي األهداف تندرج

 خاصة وذلك للتنمية الوطنية االستراتيجية ضمن إدراجها تم التي الوطنية
   :على بالعمل

 الضرورية التجهيزات وإقتناء األساسية البنية تعصير•
   البحث مخابر شبكة تعزيز•
 وإرتفاع  اإلختراع براءات عدد تطور خالل من العلمي اإلنتاج تطوير•

 العلمية المنشورات عدد
   الوطنية لألولويات تستجيب منهجية وفق دقة بكل البحث ميادين حصر•
 البحث لهياكل التقييم آليتي إرساء و البحوث بجودة النهوض•
 .تنشيطها لمزيد الدولي المستوى على التكنولوجية باألقطاب التعريف•

 برنـامج البحث العلمي



 برنـامج البحث العلمي

 من اإلنتاج الرتفيع: 1.2اهلدف 
 .العلمي وحتسني جودته

 .الدكتوراه اليت متت مناقشتها نسبة رساالت: 1.1.2املؤشر

 .عدد املنشورات العلمية لكل باحث قار: 2.1.2املؤشر

لكل باحث (  Copublication)عدد املنشورات املشرتكة : 3.1.2املؤشر
 .قار

دعم نقل وتثمني نتائج : 2.2اهلدف 
 .البحث

العايل  املسجلة يف املؤسسات العمومية للتعليم الرباءاتعدد : 1.2.2املؤشر
 .والبحث ويف هياكل البحث

 .اإلقتصاديةالشراكة بني هياكل البحث واملؤسسات عدد اتفاقيات : 2.2.2املؤشر

 .املشاريع املتأتية من تثمني البحث ومن تفرغ وتنقل الباحثنيعدد : 2.2.2املؤشر

وضع نظام تصرف يف : 3.2اهلدف 
 .والتجديد نظام إدارة اجلودة يف جمال البحث العلمي: 3.3.2املؤشر  .جودة البحث والتجديد



 برنـامج اخلدمات اجلامعية

 الطلبة لفائدة املسداة اخلدمات كل  اجلامعية اخلدمات برنامج يشمل
 الصحية املتابعة إىل باإلضافة جامعية وقروض ومنح وإطعام سكن من

 الوزارة وتسعى .والرياضية الثقافية واألنشطة للطلبة النفسية واإلحاطة
 من الطلبة لتمكني اجلامعية احلياة جودة حتسني إىل اجملال هذا يف

   .والتميز التفوق على احملفزة الظروف



 برنـامج اخلدمات اجلامعية

منظومة  طويرت:1.3اهلدف
 .السكن واإلطعام اجلامعي

 طاقة هبا املقيمني عدد يتجاوز ال اليت اجلامعية واألحياء املبيتات نسبة:1.1.3املؤشر
 .القصوى استيعاهبا

 متكاملة جامعية خدمات نوفر اليت اجلامعي السكن مؤسسات سبةن :2.1.3املؤشر
 .للطلبة
 عالية جودة ودات متكاملة مرافق هبا تتوفر اليت اجلامعية املطاعم سبةن :3.1.3املؤشر

 .اجلامعي اإلطعام جمال يف

اإلحاطة حتسني : 2.3اهلــدف 
 االجتماعية والنفسية

 .للطالب

 إىل اجلامعية املنحة من األول القسط على املتحصلني الطلبة نسبة :1.2.3املؤشر
 . السنة من أكتوبر 31 غاية

 . النفسيني لألخصائيني منتظمة بزيارات املنتفعة املؤسسات نسبة :1.2.3املؤشر

 لفائدة الصحية بالتغطية املنتفعة اجلامعي السكن املؤسسات نسبة :1.2.3املؤشر
 .الطلبة

حتسني اإلحاطة : 3.3اهلدف 
النفسية وتطوير األنشطة 

 .الثقافية واالجتماعية

   .بالنوادي الطلبة اخنراط نسبة :1.3.3املؤشر
 مؤسسات داخل والرياضية الثقافية بالنوادي الطلبة طريتأ نسبة :2.3.3 املؤشر

 .اجلامعية اخلدمات



 برنامج القيادة واملساندة

 البحث وبرنامج العايل التعليم لربنامج دعم برنامج هو واملساندة القيادة برنامج
 : التالية باجلوانب ويهتم اجلامعية اخلدمات وبرنامج العلمي

 . التقنيني و اإلداريني لألعوان اإلداري التأطري•
 .العملة و التقنيني و اإلداريني واألعوان اإلطارات تكوين•
 .بالوزارة العام املعلومايت النظام تطوير•
 .التجهيزات و البنايات يف التصرف•

 



 برنامج القيادة واملساندة

حتسني : 1.4اهلدف 
 .التصرف يف املوارد البشرية

 .األعوان اإلداريني والفنيني والعملة تأطرينسبة : 1.1.4املؤشر

 .عدد األعوان املكونني بالنسبة للعدد اجلملي لألعوان: 2.1.4املؤشر

 .نسبة رضاء املشاركني يف الدورات التكوينية : 2.1.4املؤشر

تطوير : 2.4اهلدف 
 .املنظومة املعلوماتية

 .عن بعد بالوزارة  املسداةنسبة اخلدمات  :1.2.4املؤشر
 40تفوق  انرتناتنسبة املؤسسات اليت تتمتع بسرعة تدفق .:2.2.4املؤشر

 .الثانية/  ميقابايت
 .نسبة اخلدمات املسداة عن بعد بالوزارة :3.2.4املؤشر

حتسني : 3.4اهلدف 
التصرف يف البناءات 

 .والتجهيزات

 .قارة  فضاءاتنسبة املؤسسات اليت تعمل يف : 1.3.4املؤشر 

 .إلجناز الصفقات العمومية املقضاةمعدل املدة : 1.3.4املؤشر 

 .من التجهيزات العلمية اإلقتناءاتنسبة اجناز : 2.3.4املؤشر 



 إصالح منظومة املالية العمومية هو: 
إصالح هيكلي وعميق يتعلق بكل جماالت التصرف •

 اإلداري 
 إصالح طويل املدى •
ال يقتصر على تركيز تقنيات ونصوص بل هو ثقافة •

 .تصرف جديدة
 إصالح املنظومة املالية العمومية يف تونس يقطع مراحله خبطى

 . ثابتة ومتثل األشواط القادمة حتديات حنو استكمال املسار
 
 

 

 واإلستنتاجاخلامتة 



 متطلبات املنظومة اجلديدة

 التصرف العمومي 
 الحديث

تخفيف الرقابة 
 المسبقة

 مرونة في التصرف

 تطوير الرقابة الالحقة

 نظام محاسبي حديث
 ثالثي األبعاد

تكريس الرقابة 
 الداخلية

 تكريس رقابة 
 التصرف

محاسبة القيد 
 المزدوج

إطار النفقات على 

 المدى
 المتوسط 

نجاعة اإلنفاق العمومي 
 وحسن التوقعات



إن المرور إلى الميزانية حسب األهداف التي تبنى على البرامج وعلى 
 :قيس األداء له العديد من المزايا يمكن حوصلتها على النحو التالي 

،الربط بين المخطط والسياسات القطاعية والميزانية 

، توفير المعلومة حول انعكاس السياسات في ميدان الميزانية 

 في اإلنفاق، اإلقتصادمرونة أكبر وتشجع على 

،التثبت إن كانت نشاطات الوزارة تسير في االتجاه الصحيح 

،تمكين السلطة التشريعية من بناء قراراتها على النتائج 

 معرفة أين تقع مسؤولية المتصرفين سواء بالنسبة للنتائج أو بالنسبة
 للتصرف المالي،

تشجع على تحسين طرق التصرف وتقييمها. 

 
 

 

 واإلستنتاجاخلامتة 
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 رقابة الداخلية، الرقابة المعلوماتية، النظم تطوير

 و اإلداري التنظيم المحاسبة، مجلة ، التصرف
 ...الداخلي التدقيق التصرف، رقابة التأجير، الهيكلي،

على مجلس نواب الشعب مصادقة 

 القانون األساسي للميزانية

تركيز النظم  إستكمال

 المعلوماتية

 أهم احملطات املقبلة ملواصلة تركيز 
 التصرف يف امليزانية حسب األهدافمنظومة 



 شكرا على
 ...التفاعل واملسامهة واإلثراء 

 


