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لفهرسا  

التقديم    

 الهدف من الدليل

 السنوي لألداء المشروعتعريف 

 

 السنوي لألداء المشروع إعدادمنهجية 

 المـحـور األول: تقديم المهمة

 المهمة إستراتيجية .1

 برامج المهمة .2

 ات متوسط المدىالميزانية وإطار النفق .3

 المـحـور الثاني: تقديم برامج المهمة 

 البرنامج إستراتيجية .1

 .  األهداف ومؤشرات األداء2

 . الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى3

 

 : المشروع السنوي لألداءمالحق 

 اتالمؤشر اتبطاق -

 العموميونالفاعلون  اتبطاق -

 االجتماعي إدراج مقاربة النوعبطاقة  -

 

 الدليل مالحق 

 

 تهداف والمؤشرااأل منهجية تحديدحول  توجيهية مذكرة: 1ملحق عدد 

 توجيهية حول المؤشرات : مذكرة2ملحق عدد 

 إطار النفقات متوسط المدى منهجية إعدادحول  توجيهية : مذكرة3 ملحق عدد

 مذكرة توجيهية حول الميزانية المراعية للنوع االجتماعي :4ملحق عدد

 الفاعل العمومي بطاقة حول توجيهية رةمذك: 5ملحق عدد
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 مقدمــة 

 

 الهدف من الدليل

شروع في إعداد المومختلف األطراف المتدخلة  برامجالدعم رؤساء إلى هذا الدليل  هدفي  

 الهامة. وثيقةة هذه المزيد تحسين جودل السنوي لألداء

 

دة للمشروع السنوي لألداء الملحقة بالمنشور وتوضيحية للهيكلة الموح الدليل وثيقة تكميلية هذايعتبر و

 .2023لمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة ا 2022لسنة  9عدد 

 

 تعريف المشروع السنوي لألداء

 

س ار مجلنظون المالية الذي يتم عرضه على أمصاحبة لمشروع قان وثيقة المشروع السنوي لألداء

يرفق "ي :على ما يل 2019ن األساسي للميزانية لسنة القانو من 46الفصل  نص. حيث نواب الشعب

الية انون المقعداد مشروع قانون المالية للسنة بمشاريع األداء حسب المهمة للسنة المالية المعنية بإ

 ".باستثناء المهمات الخاصة

 تضمنوتمهمة طرف كل  من إعدادهايتم  استراتيجي ذات طابع تواصل وثيقةالمشروع هذا  ويعد

ل من ك تشمل مدى ثالث سنوات علىالعمومية بتحقيق أهداف السياسات  رؤساء البرامج تتعهدا

  .ين المواليتيننتالسنة المالية المعنية والس
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 المشروع السنوي لألداء إعدادمنهجية              

  

 

رف في منظومة التص تركيز من حلةفي هذه المر لألداءوثيقة المشروع السنوي  تعتبر        

  .هاتركيز مقومات تقدم كل مهمة فيمرآة تعكس مدى  بمثابة ،زانية حسب األهدافالمي

وثائق ية البق إعداد عنتختلف  خاصة ةوفق منهجي  يتم و ة بالغةأهمي  يكتسي إعدادها  وعليه فإن  

 .الميزانية...( مذك رة)المشابهة لها أو ذات الصلة 

 

ي ف هميتهاألوذلك  مشروع سنوي لألداء ذو جودة في إعدادركيزة أساسية  المقاربة التشاركيةوتعد 

 المنشود.األداء  وتبنيهم تحقيقضبط التعهدات  فيالمتدخلة  األطراف نخراطإ ضمان

ط المتعلق بضب 2019لسنة  1067ألحكام األمر عدد  طبقا أن رؤساء البرامج مدعوون حيث

ل الل كامخالعموميين  لفاعلينوافي سلسلة المسؤوليات تشريك المتدخلين األساسيين  إلىمهامهم 

 ة.منتظمبصفة ولقاءات جلسات تنظيم تنشيط وب وذلكلألداء المشروع السنوي  مراحل إعداد

سب لتصرف في الميزانية حاوحدة  بالتنسيق مع اإلطارفي هذا  برنامجاليتولى رئيس حيث 

 :التالي عتماد التمشيإاألهداف، 

  عداد إمن روزنامة  و ذلك بتنزيلها للسنةداء المشروع السنوي لأل إعدادعمل ضبط روزنامة

ارس م 15قرار السيد وزير المالية بتاريخ التي تم ضبطها بمقتضى مشروع قانون المالية 

2019.  

  لمعنيين اسلسلة المسؤوليات والفاعلين العموميين ضمن مع األطراف المتدخلة عقد جلسات عمل

 :بمناسبة  وذلك بتحقيق أداء البرنامجمباشرة 

 .عملياتيةالأو  ستراتيجيةاإل سواء برنامجومؤشرات ال أهداف تثبيت  - 
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ء ة وذلك بناالثالث السنوات القادم متدادارات المؤشرات المراد بلوغها على ضبط تقدي - 

ى عل لمتاحةالمادية والبشرية ا اإلمكانيات وتوظيف المنقضيةلسنوات نجازات اإ على تحليل

 .المدى المتوسط

 حقيقها بتتعهد إدراجها بالمشروع السنوي لألداء واليتم سهداف والمؤشرات النهائية التي ضبط األ

 .العمل جلسات مخرجاتعلى ضوء  وذلك

 وضيح تليات وتحديد المسؤولعلى كافة المستويات العملياتية  تنزيل أداء البرنامج تنسيق أشغال

 .المتعهد به في تحقيق أداء السياسة العمومية األطراف كل ةبخصوص مساهمالرؤية 

  مع ة الميزاني مناقشةنتائج جلسات ضوء  لألداء علىمراجعة محتوى وثيقة المشروع السنوي

  .مع مختلف األطراف الفاعلة وذلك بالتنسيق وزارة المالية مصالح

 وى المشروع السنوي لألداءـتحم

حقيق توص بالنظر بخصالمهمة والبرامج الراجعة إليها  تعهدات لألداءضمن المشروع السنوي يت

 :وذلك من خالل على المدى المتوسط أهداف

 المهمة وأهم توجهاتها على المدى المتوسط  إستراتيجية توضيح  -

 الخاصة بكل برنامج  واإلستراتيجيةتقديم برامج المهمة   -

 سنوات( )ثالثبتحقيقها على المدى المتوسط كل برنامج يتعهد  األهداف التي تقديم  -

وتعليل تها وبيان دالل ختيارهاا مع تبرير هدفالخاصة بكل  األداءرات قيس تقديم مؤش  -    

 القادمة بالنسبة للسنوات الثالث التقديراتتحديد  كيفية

 ين في تحقيق أهداف البرامج يالفاعلين العموم توضيح مساهمة  -  

طورات التي توتحليل ال ولكل برنامجللمهمة  وإطار النفقات متوسط المدى ميزانيةتقديم  -  

 .طرأت عليها مقارنة بالسنة الجارية وربطها بجانب األداء
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 المحـور األول: تقديم المهمة      
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 :المهمة إستراتيجية  -1

 .(المواطنصة خا)المعلومة  طالبي ويمكن فهمها من قبل مختصرةبصيغة تأليفية هذا الجزء يتم تقديم 

 وجهاتتال و تندرج ضمن متوسطعلى المدى اللوية ذات األو لمهمةا تبرزاإلستراتيجية توجهاتو

 .مخطط التنميةالعامة ل

 :ويتضمن التقديم اإلستراتيجي أساسا العناصرالتالية 

  تحقيقهجو طويل المدى المر االقتصادي-جتماعياإلالتغيير  أو وجودهادواعي  :المهمةغاية 

  .مواطنينال لفائدة

 .المنتفعين بالسياسات العموميةات إنتظار يراعيبما صياغتها بويوصى   

 

 

 مثال

 صالتغاية مهمة تكنولوجيات اإل 

 

 ى خدماتتمكين النساء والرجال في جميع المناطق ومن كافة الفئات اإلجتماعية من النفاذ إل  

ج دمانإللحد من الفجوة الرقمية وضمان اوذلك لتكنولوجيات اإلتصال ذات جودة وبكلفة معقولة 

تنمية يمكن من تعزيز الو يساهم في تحسين جودة حياة المواطنات والمواطنيناالجتماعي بما 

 اإلجتماعية و االقتصادية.

 

 

 في  القطاع التي يعمل لتزامات الدولية والوطنيةاإلالتطرق إلى أهم أي  السياق العام للمهمة

 . ...محطط التنمية. ،وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة  إطارها

 

 اليداخ نقاط القوة ونقاط الضعف أهم الوقوف على فيأساسا  يتمثل: خيص واقع القطاعتش  

        الفرص و التحديات خارجياو
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فوارق الديد اع من منظور النوع االجتماعي و تحواقع القطمبسط ل تشخيصكما يتم تقديم 

 . بين الجنسين المسجلة

 

 ذلك بناء و وسطعلى المدى المت بلوغها المراد يجابيةاإلوضعية التحديد  : رؤية المهمة

 نتائج تشخيص واقع القطاع  والمتاحة  اإلمكانياتعلى 

 

 مثال

 رؤية مهمة تكنولوجيات االتصال  

 

 %80غ ات لتبلنترنألاسر لشبكة كن من تط ور نسبة نفاذ األالبنية التحتي ة الرقمي ة بما يم  تعزيز 

ساكن  لة لكل مائةنترنات الجواألشتراكات بشبكة اإلاوتكثيف عدد   2025 في موف ى سنة

 ات نترنألاناث في استعمال اإلتقليص الفارق بين الذكور و إضافة إلى،   %90لتصبح 

  وإتاحة فرصة النفاذ للمعرفة على حد  سواء

 
 لتشخيصا نتائجوالمهمة   غايةمواجهة  من المستخلصة الخيارات أي :المحاوراإلستراتيجية 

 .أكثر أو هدف تحقيق تمكن من  عمل خطةبمع تدعيمها 

 

 مالحظة

لفترة للحكومة  او توجهات تزاماتها الدولية والوطنية في تناسق مع إلستراتيجية المهمة إ صياغةتتم  

ار في إط البشرية المبرمجةاإلمكانيات المالية ونتائج تشخيص واقع القطاع وو من جهةالمعنية 

 .النفقات متوسط المدى القطاعي من جهة أخرى

 

 

 

 ستراتيجية المهمةإلهذا الدليل في صياغة  2الملحق عدد و يمكن اإلستئناس ب
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 :قديم برامج المهمة ت -1

 تنزيللاالتطرق إلى تفاصيل  دونراجعة بالنظر للمهمة البرامج اليتم في هذا الجزء تقديم 

 .الخاصة بكل برنامج  العملياتي

 

 مثال
 

 ....ج....مبرناو........في برنامج .. تمثلة الم وبرامج عملياتية  .عدد ...من ......مهمة ...... تتكون  

 .....برنامج القيادة والمساندةإضافة إلى  ...................و برنامج 

 

 

 :متوسط المدىنفقات الوإطارميزانية ال  -3

 :المهمة ميزانية  -أ

 2023يتم في هذا الجزء عرض التطورات التي طرأت على تقديرات االعتمادات الخاصة بسنة 

لمصادقة عليه مقارنة بما تمت ا وحسب البرامجالطبيعة االقتصادية للنفقة )زيادة أو نقصان(  حسب

  التاليين: 2و 1الجدولين  لمن خال 2022خالل سنة 
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 :1جدول عدد 

  2023 لسنة المهمةميزانية  تطور تقديرات

 نفقةاالقتصادية لل طبيعةحسب ال

 

 دينار( فالوحدة: أل)

 

 النفقات بيــــان

 

 

 ق م

2022 (1) 

 2023تقديرات 

(2) 

 التطور

 المبلغ

(2 )- (1) 

 %نسبة ال

 

 نفقات التأجير

 اعتمادات التعهد
 

 
  

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 نفقات التسيير

     اعتمادات التعهد

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 نفقات التدخالت

     اعتمادات التعهد

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 الستثمارنفقات ا
 اعتمادات التعهد

 
 

  

     اعتمادات الدفع

 نفقات العمليات المالية

 اعتمادات التعهد
 

 
  

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 اعتمادات التعهد المجموع
 

 
  

 اعتمادات الدفع 
 

 
 

  

 ون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العموميةد *
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 :2دول عدد ج

  2023مهمة لسنة تطور تقديرات ميزانية ال

 حسب البرامج 
 )الوحدة:ألف دينار(

 

 دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية *

 

 :بـالجدولين السابقين يتم تدعيم 

مقارنة  2023عتمادات المرصودة لسنة اإل )زيادة أو نقصان(تطورات لتحليل وتفسير  تقديم -

شهدت تطورا  ويتعين االقتصار على النفقات التي 2022 لسنة  بقانون الماليةمصادق تم البما 

  (هاما والتي في عالقة باالداء المتعهد به ) نفقات االستثمار، نفقات التدخالت 

 متعهد به.ال أداء البرامجبمستوى ربط توضيح ال -

 

 البرامج 
 ق م

2022 (1) 

 2023تقديرات 

(2) 

 التطور

 المبلغ

(2 )- (1) 

 %النسبة 

 

 1البرنامج عدد 

 اعتمادات التعهد
 

 
  

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 2البرنامج عدد 

 اعتمادات التعهد
 

 
  

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 3البرنامج عدد 

عتمادات التعهدا  
 

 
  

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 4البرنامج عدد 

 اعتمادات التعهد
 

 
  

 اعتمادات الدفع
 

 
  

 المجموع العام

     اعتمادات التعهد

     اعتمادات الدفع
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 مثال
 

 

ويفسر هذا  2022مقارنة بسنة  لف دينارأقيمة ..... ب تطورا 2023لسنة الداخلية ميزانية مهمة  شهدت

 األمننامج كل من برلفائدة  ........المخصصة لنفقات  االعتماداتقيمة  فيزيادة بأساسا  التطور

 .الوطني والحرس الوطني

حايا األطفال ضوحدات مختصة للنساء و وإحداثتهيئة ل ألف دينار.......... قدرهفقد تم تخصيص مبلغ 

 مة جرائممؤشر نسبة مقاووهو ما سيكون له انعكاسا ايجابيا على  .بمناطق الحرس الوطنيالعنف 

 .امالع األمنالمحافظة على ستراتيجي الهدف اإل في تحقيقبدوره الذي سيساهم  الحق العام

ة هياكل ة لفائدقتناء معدات ووسائل مراقبة السرعإلألف دينار  ......... قدره مبلغتم تخصيص  كما 

 دفتحقيق هو مؤشر فعالية عمليات مراقبة السرعةتطور  المساهمة في هالعام وهو ما من شأن األمن

 .مجابهة الجريمة وتعزير السالمة المرورية

 

 

 

 :(2025-2023) إطار النفقات متوسط المدى -ب

  .ةتقديرات الميزانية على مدى الثالث سنوات القادملتفصيل لتقديم   هذا الجزء يخصص

لنفقات طار اإبط ض( ل2اإلستئناس بالمذكرة التفصيلية الملحقة بالدليل ) ملحق عدد ويمكن 

 .متوسط المدى 
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 :3جدول عدد 

 (:2025 -2023متوسط المدى ) إطار النفقات

 الدفع( )اعتمادات لنفقةاالقتصادية لالتوزيع حسب طبيعة 

 ألف دينار الوحدة:

 البيان
 إنجازات

2021 
 2022ق م 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 تقديرات

2025 

  نفقات التأجير
  

 
 

  نفقات التسيير
  

 
 

 نفقات التدخالت
 

  
 

 

  االستثمارنفقات 
  

 
 

  نفقات العمليات المالية
  

 
 

  الموارد الذاتية للمؤسسات اعتبارالمجموع دون 
 

 

 

 

  الموارد الذاتية للمؤسسات باعتبار المجموع
  

 
 

 

 :4جدول عدد

 (2025-2023)إطار النفقات متوسط المدى

 التوزيع حسب البرامج )اعتمادات الدفع(
 

 ألف دينار لوحدة:ا

 

 مستوى )زيادة أو نقصان( علىالتطورات المتوقعة أسباب وتحليل ترفق هذه الجداول بتفسير 

ألداء ستوى امبهذه التطورات  كما يتم ربط. ثالث سنوات المقبلةلل ميزانية المهمة حسب البرامج

 .نفس الفترةلالمتعهد به 

 البيان
 إنجازات

2021 

 ق م

2022 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 تقديرات

2025 

 

 1البرنامج 
 

   
 

 2البرنامج 
 

   
 

 القيادة والمساندة
 

  
 

 

 المجموع
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 المـحـور الثاني تقديم برامج المهمة  
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............................امج:برن  

 

 

 

 .خطةوال االسمذكر  :البرنامج  رئيس

  تاريخ التسمية بالرائد الرسمي تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج:

 

 تقديم البرنامج: -1

 :ستراتجيةاإل -1.1

 يةاعمرولمهمة استراتيجية إمن  المنزلةعلى أن تكون يتم في هذا الجزء تقديم استراتيجية البرنامج  

 .لبرنامج على المدى المتوسطفائدة االمرصودة لإلمكانيات ل

 المحددة.لألهداف  لعاماالترابط تبرز ة واضحو ليفيةأت بطريقة تهاغياصيتجه و 

ه كما تم بيان ستراتيجية المهمةإصياغة الموضح لبنفس التمشي  في ذلكيمكن االستئناس و

 .1الملحق عدد بو الدليل  هذا  ول مناأل بالمحور

 المتدخلة: الهياكل-2.1

 .يينن العموماعليالف الهياكل المتدخلة في تنفيذ السياسة العمومية بما في ذلك أهمتقديم لمحة عن  

هياكل مقارنة ببقية الالمتدخلين الذين تعتبرمساهمتهم هامة ذكر  اإلقتصار علىضرورة مع 

 المتدخلة 

اتي او العمليالتنزيل الى تفاصيل  رقالتط ضرورة تجنب إدراج خارطة البرنامج و إضافة إلى

 مشموالت كل هيكل من الهياكل المذكورة . عرض

 :داءأهداف ومؤشرات قيس األ -2

لتحديد  (2وملحق عدد  1بالمذكرة التوجيهية الملحقة بهذا الدليل )ملحق عدد االستئناسيمكن 

ذا لحقة بهتوجيهية المبالمذكرة ال االستئناسيمكن كما  .هاتثبيتأو ل ومؤشرات البرامجأهداف 

  .مراعية للنوع االجتماعيأهداف ومؤشرات  دراجإل( 4الدليل )ملحق عدد 
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 :داءاألتقديم أهداف ومؤشرات قيس  1.2

 1-1 الهدف-...... :............... 

  .اإلستراتيجيةالمحاور  /بالمحور ارتباطه حضتوبطريقة موجزة هدف التقديم  يتم

 

 مثال

 ........ بــ..... عدد المتعلق االستراتيجي إطار المحورفي  ..........هدفيندرج ال

 

 :المؤشرات 

 

  1.1.1المؤشر....... : 

ري قبل الجميع. كما أنه من الضرو ومفهومة منمختصرة ، بصفة واضحة تعريف المؤشريتم 

 .بهالهدف المرتبط  تحقيق مدىقياس  ومساهمته في وبيان داللته أسباب اختياره توضيح

 1.1.1المؤشر ت تقديرا 

 

قيق لى تحع هاتبرير توقعات تطور المؤشر على مدى الثالث سنوات القادمة وبيان انعكاساتيتم 

وقع هو مت وما لمنقضيةاسنة العنوان ب اإلنجازات المحققةوذلك بناء على تحليل  معنيالهدف ال

 .لسنة الجاريةل

 المدرجة القيمة اعتمادمن الضروري فإنه  2021إلنجازات سنة بالنسبة  ههذا مع اإلشارة إلى أن

 .2021بالتقرير السنوي لألداء لسنة 

هد بها المتعالمحافظة على القيمة  ن الضروريفم 2022يتعلق بتقديرات المؤشر لسنة  مافيأما 

 .2022ة نشروع السنوي لألداء لسالمدرجة بالمو

 

 الوحدة  مؤشر األداء 
 إنجازات

2021 
2022 

 التقديرات

2023 2024 2025 

............ 
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 :هداف ومؤشرات األداءاألوعالقتها ب نشطةاألتقديم  2.2

امج شطة البرنتقديم أن التاليويتم في الجدول  .النفقة لآمعن  أوضحفكرة من إعطاء  األنشطة تمكن

     داف هألقيق االتي تساهم في تح(  نعكاس ماليالتي ليس لها إ) المالية ودعائم األنشطة وترجمتها

 .ةستراتيجياإل

 :1دول عددج 

 األنشطةدعائم األنشطة و

 دينار الوحدة: ألف

 األنشطة 2023تقديرات  المؤشرات  األهداف
 تقديرات الماليةال

2023 
 دعائم األنشطة)*(

 

 

     

 

 ستراتيجي.اال طابعال ذات دعائم األنشطةاالقتصار ضمن هذا الجدول على ذكر ويتجه 

جعة تحيين أو مراإجراءات تنظيمية، آليات تصرف جديدة، وظيف األعوان، إعادة ت :مثال

 ...التشريعية األطر

 

 :  في أداء البرنامج ينالعمومي ينالفاعل مساهمة - 3.2

 

 ةتراتيجياالساألهداف  تحقيقفي  نيالفاعلين العموميبيان مساهمة أهم  إلىيخصص هذا الجزء 

 .وجدت إن 2023بعنوان سنة لفائدتهم  المحالة االعتماد وتحديد حجمللبرنامج 

ء سوا مساهمة كل فاعل عمومي في تحقيق أهداف البرنامجلتوضيح  التاليويخصص الجدول 

تعهد يالمشاريع التي ساألنشطة و أهم تحديدإلى إضافة بصفة مباشرة أو غير مباشرة  كان

 وجدت(.ن إاإلعتمادات المحالة إليه ) ضبطو بإنجازها
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 :2عددجدول 

 في أداء البرنامج  ينالعمومي ينساهمة الفاعلم

 وحجم االعتمادات المحالة

 الوحدة:ألف دينار

 الفاعل العمومي

أهداف البرنامج )التي 

يساهم فيها الفاعل 

 العمومي(

أهم األنشطة والمشاريع 

التي سيتولى انجازها في 

إطار تنفيذ جزء من 

 السياسة العمومية

االعتمادات المحالة إليه 

 زانية الدولةمن مي

 ان (2023بعنوان سنة 

 (وجدت

    

    

 

 2025-2023نفقات متوسط المدى الإطار الميزانية و -3

 

 ما فيتوضيح الرؤية على مدى ثالث سنوات  مننفقات متوسط المدى للبرنامج ليمكن إطار ا

  .لهاوحسب مآ حسب طبيعة النفقةتطور الميزانية بيتعلق 

 قتهاضيح عالتوو المبرمجة للسنوات الثالثة المعنيةاإلعتمادات  يراتتقدتوضيح مبررات كما يتم 

 . األنشطة المبرمج تنفيذهابولنفس الفترة  تقديرات المؤشراتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 3جدول عدد 

 تقديرات ميزانية البرنامج

 ()اعتمادات الدفع التوزيع حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة
 ألف دينار الوحدة:

 ــــــان النفقاتبيــــــ

 

 

 انجازات

2021 

 ق م

2022 (1) 

 2023تقديرات 

(2) 

 الفارق

 المبلغ

(2 )- (1) 

 %النسبة 

 

 نفقات التأجير
  

 
  

      نفقات التسيير

      نفقات التدخالت

      نفقات االستثمار

      نفقات العمليات المالية

 المجموع
  

 
  

 :4عدد جدول 

 ( 2025-2023وسط المدى )إطار النفقات مت

 االقتصادية للنفقةطبيعة الالتوزيع حسب 

 )اعتمادات الدفع(

 ألف دينار الوحدة:

 البيان
 إنجازات

2021 
 2022ق م 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 تقديرات

2025 

  نفقات التأجير
   

 

  نفقات التسيير
   

 

 نفقات التدخالت
 

  
 

 

  االستثمارنفقات 
   

 

  عمليات الماليةنفقات ال
  

 

 

الموارد  اعتبارالمجموع دون 

  الذاتية للمؤسسات
  

 

 

عتبار الموارد الذاتية المجموع با

  للمؤسسات 
  

 

 

 

 األخرى في هذا الجزء إلى مصادر التمويلالتطرق الشفافية  وفي إطارالمهم كما أنه من 

ي لها سنوات القادمة والت المخصصة للبرنامج خارج إطار ميزانية الدولة على مدى الثالث

 تأثيرات على أداء البرنامج.
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 داء مالحق المشروع السنوي لأل
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 .األداء: ........مؤشر بطـاقة 
 

بهذا ( 2)الملحق إلعداد بطاقة المؤشر يمكن االستئناس بالمذكرة التوجيهية الملحقة * 

 الدليل 

 رقم المؤشرالبرنامج /رقم الهدف / رقم :المؤشر رمز 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .1

 المؤشر: تعريف .2

، مؤشر (efficacité socio-économique)، مؤشر نجاعة (qualité)مؤشر جودة  طبيعة المؤشر: .3

 ((efficienceفاعلية 

ؤشر منتوج م (،indicateur des résultats) نتائج )مؤشرمؤشر نشاط،  نوع المؤشر: .4

(indicateur de produit....) 

 :مؤشرات المنتوج

 مراعي للنوع االجتماعي أو ال( مؤشر)المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي:  .5

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

  المؤشر:وحدة  .2

  المؤشر:مصدر المعطيات األساسية الحتساب  .3

 المؤشر:تاريخ توفّر  .4

 (: ....... سنة ......indicateur’Valeur cible de l)1مؤشرالقيمة المستهدفة لل .5

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III- قراءة في نتائج المؤشر 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 

ور في تط من خالل ذكر العوامل المؤثرة بصفة مختصرة تقديرات الخاصة بالمؤشرالتائج وتحليل الن .2

 المؤشر.

 

 بالمؤشر:المتعلقة (Limites)تحديد أهم النقائص .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 

 اإلنجازات

2022 

 التقديـرات

2021 2023 2024 2025 
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الفاعل العمومي...... بطـاقة  

 بهذا الدليل (5الملحقة )ملحق عدد إلعداد هذه البطاقة يمكن االستئناس بالمذكرة التوجيهية *

 عريــــف الت

 ذكر النشاط بصفة مختصرة وموجزة النشاط الرئيسي: .1

 مرجع اإلحداث: .2

 وجد(: )إنبين المهمة والفاعل العمومي أو أداء تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف  .3
 

I- واألهداف اإلستراتيجية: 

 

ر اج في إطالتي تندرلفاعل العمومي الخاصة با اإلستراتيجية المحاورتحديد  :اإلستراتيجية .1

 البرنامج إستراتيجية

ي إطار والتي تندرج فاألهداف الخاصة بالفاعل العمومي  دتحدي :اإلستراتيجية األهداف .2

 .مساهمته في تنفيذ السياسة العمومية

يتولى التي س )على سبيل المثال( تقديم أهم االستثمارات والمشاريع: تدخالت الفاعل العمومي .3

 ج.ء البرنامأدافي تحقيق  والمساهمة إليه لةوالموكاف لبلوغ األهد تنفيذها الفاعل العمومي
 

II-  (2025-2023على المدى المتوسط )الميزانية تقديرات: 

 البيان
 إنجازات

2021 
2022 

 التقديرات

2023 2024 2025 

  :ميزانية التصرف
   

 

 منها:

 منحة بعنوان التأجير  -

 نوان التسييرمنحة بع -

- ...... 

 
  

 

 

ستثمار أو/ ميزانيّة اال

 :التجهيز

الــــــتحويــــــالت )منها 

المخصصة لــــــدعــــــم 
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التدخالت فــــــي الميدان 

االقتصادي واالجتماعي 

ودعــم االستثمار فــي 

المشاريع والــبرامــج 

الــتنمويــة وكــذلــك 

لتســديــد الــقروض 

والتوازن المالي وتطوير 

 (.ةهيكلة المؤسسوإعادة 

  المجموع 
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النوع االجتماعيإدراج بطـاقة:   

I- العام  اإلطار 

 المهمة في مجال مقاربة النوع االجتماعي إستراتيجيةتقديم لمحة عن  -1

عن اإلطار العام لعمل المهمة فيما يتعلق بتقليص الفوارق ودعم لمحة يخصص هذا الجزء لتقديم 

 المساواة بين المرأة والرجل في القطاع.

بالتنصيص لعمل المهمة في هذا المجال وذلك  المرجعي اإلطارالتطرق إلى في مرحلة أولى  ويتم

المترجمة ضمن الخطة  والوطنية للبالد التونسية اإللتزامات الدوليةعلى مساهمتها في تحقيق 

  . االجتماعيالنوع  دماجإسسة و أالوطنية لم

عن وضع القطاع وواقعه من منظور  وبصفة مختصرةكما يتم في مرحلة موالية تقديم لمحة عامة 

ضرورة  مع ف على أهم إشكاليات الفوارق بين الجنسين المسجلة فيهالنوع اإلجتماعي أي الوقو

 الوطني.إلشكاليات األفقية ذات البعد اعلى مساهمة المهمة في الحد من  التنصيص

الجنسين وذلك يتعلق بدعم المساواة بين  فيماتقدم المحرز بالقطاع لل اهذا الجزء عرضيتضمن كما 

لى جانب التطرق إ أو بصدد اإلنجاز.... لمشاريع المنجزةعلى الدراسات واألعمال وا بالتنصيص

 في هذا السياق. المعترضةتحديات والهم الصعوبات الى أ

يتم جتماعي اإلواقع القطاع من منظور النوع  تشخيصاإلطار المرجعي ونتائج  وبناء على مواجهة

ساواة بين الجنسين في مرحلة أخيرة عرض توجهات المهمة للمرحلة القادمة فيما يتعلق بدعم الم

 المجال. فيللفترة المعنية وأولوياتها  وذلك في تناسق مع توجهات الحكومة

 االجتماعيوفيما يلي شرح أكثر تفصيال حسب العناصر المضمنة ببطاقة إدراج النوع 

التطرق بصفة موجزة  :الدولية في مجال المساواة بين الجنسين االلتزاماتلمحة عن أهم تقديم  -

نحرطت إالتي  وأالدولية التي صادقت عليها البالد التونسية  االلتزاماتهمة المهمة في تنفيذ إلى مسا

 (..…في تنفيذها )أهداف التنمية المستدامة
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دون غيره إن في مجال المساواة بين الجنسين الخاصة بالقطاع  ذكر اإللتزامات الدوليةكما يمكن 

 وجدت.

على  اإلقتصاريمكن  :الجنسيننية في مجال المساواة بين تقديم لمحة عن أهم االلتزامات الوط -

 اإلجتماعي  اج النوعموإدالوطنية لمأسسة  خطةالمساهمة المهمة في تنفيذ اثار التنصيص على 

   .في هذ المجالومرجعية هامة والوطنية الدولية  لاللتزامات ترجمةباعتبارها 

 

يات حد من إشكاللوطنية ذات األولوية للا التوجهاتلى اإلطار إهذا في  يتجه النظر إلى التطرقكما 

لعنف اومة ا، مقواإلجتماعي للمرأةقتصادي )التمكين اإل الفوارق بين الجنسين ذات البعد األفقي

 . ا وفقا لمجال تدخلهاللمهمة المساهمة في تنفيذه والتي عهد المسلط ضد المرأة...(

 ار: غرن على والبرامج الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسي االستراتيجيات خاصةمنها نذكر و

 "رائدات"ماعي جتالبرنامج الوطني لريادة األعمال النسائية واإلستثمار المراعي للنوع اإل - 

 د المرأة،اإلستراتيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ض -   

 ...جتماعي في مجال التغي رات المناخيةلخطة الوطنية إلدماج النوع اإلا -   

   -........ 

 مثال

 

صادقت تونس على جل اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان بصفة عامة   

نخرطت في تحقيق أهداف التنمية إو وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بصفة خاصة

. كما حرصت على تفعيل هذه اإللتزامات على المستوى الوطني من خالل 2030سنة المستدامة ل

 وضع إطار تشريعي وقانوني ومؤسساتي متكامل...

 

ترجمة لإلرادة الفعلية لتنفيذ هذه لمأسسة وإدراج النوع اإلجتماعي  وتعد الخطة الوطنية

س الفعلي للمساواة بين الجنسين وتوجيه اإللتزامات الدولية والوطنية على أرض الواقع وللتكري

السياسات العمومية والميزانيات في هذا اإلتجاه ومرجعية هامة إلدماج النوع اإلجتماعي في 

 التخطيط والبرمجة والتقييم للميزانية. 
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  .دورا هاما في تنفيذ أثار هذه الخطة الوطنية...... .......وتلعب مهمة 

المتعلق بإرساء منظومة مساءلة تعمل على القضاء على  ولاألثر األحيث تساهم في تنفيذ كل من 

المتعلق  األثر الثانيو  جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء في التشريع وفي الممارسات

بالرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل ومواقع 

 األثر الثالثتحقيق في ضافة الى مساهمتها إي والمحلي، الوطني والجهو القرار على المستوى

قتصادي والمالي للنساء والحق في العمل بخصوص وضع وتنفيذ سياسات تضمن التمكين اإل

ت عمومية ومخططات تنموية المتعلق بوضع سياسا الرابعاألثر والالئق واألجر العادل 

 ..... وميزانيات تعتمد مقاربة النوع اإلجتماعي.

 

 

  :تشخيص مبسط لواقع المهمة من منظور النوع االجتماعي   

 تدخل يخصص هذا الجزء لتقديم لمحة عن أهم الفوارق المسجلة بين الجنسين في عالقة بمجال

 (ؤشرات...والم ه )إستراتيجيته، أهدافهالقطاع من حيث السياسة / السياسات العمومية الموكولة إلي

 

  ىخراأل اتلقطاعاالعديد من القطاع و كما يتم التطرق الى إشكاليات عدم المساواة األفقية التي تمس 

خطط  والتي تم ضبط استراتيجيات وطنية لمواجهتها وتنزيلها على المستويات القطاعية ضمن

جال ذ جزء منها حسب موبرامج عمل قطاعية مفصلة في إجراءات وأنشطة يعهد لكل قطاع تنفي

 تدخله.

بين  واةاالمس لتقدم في دعميتعلق بمدى ا فيمانقاط قوة القطاع أهم كما يتم في هذا الصدد بيان  

عمال األدراسات وخاصة وذلك بذكر الة وتكريس حقوق المرأة بصفة الجنسين بصفة عام

ها م مواجهتلتي تت والعراقيل امشاريع المنجزة أو بصدد اإلنجاز.... إلى جانب بيان أهم الصعوباالو

 .في هذا السياق
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لمرحلة للمهمة ايتم في هذا الجزء تقديم توجهات  :لمهمة في المجالالمستقبلية ل توجهاتالتقديم  -

 المرجعي إلطارالمرأة والرجل وذلك بناء على مواجهة ا القادمة فيما يتعلق بالحد من الفوارق بين

ع من القطا ذات األولوية( ونتائج تشخيص واقعالوطنية توجهات من جهة )اإللتزامات الدولية وال

 من جهة أخرى. االجتماعيمنظور النوع 

 

 مثال

 

بناء على اإلطار المرجعي لعمل المهمة من إلتزامات دولية ووطنية المترجمة في أولويات الخطة 

ية ذات األولوية الوطنية إلدماج ومأسسة النوع اإلجتماعي وأخذا بعين اإلعتبار التوجهات الوطن

 للفترة القادمة حول المحاور التالية:.............مة في المرحلة الراهنة تتمحور خطة عمل مه

 .و ذلك من حالل ..... : المساهمة في مناهضة العنف والتمييز المسلط ضد المرأة1لمحورا

 و ذلك من خالل ..............للمرأة  االقتصادي: المساهمة في تعزيز التمكين 2لمحورا

  ........ي مجال أكثر ف لالنخراط: دعم ومساندة النساء  3المحور

 

طار ن اإلعبين عناصره وتعطي فكرة شاملة  لتبرز التكامويتم تقديم هذا الجزء بصيغة تأليفية 

 المساواة بين المرأة والرجل.يتعلق تحقيق  يتعلق فيماالعام لعمل المهمة فيما 
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II-   البرامج  

 :............................ 1البرنامج 

 

 : العموميةالسياسة  المتعلقة بالنوع االجتماعي على مستوىأهم اإلشكاليات  -1

 

وتحديد إشكاليات عدم  الفوارق المسجلة بين النساء والرجال التطرق إلىيتم في هذا الجزء 

 المساواة بينهما. 

 .استغاللهايات إحصائية يتم معطأو /دراسات و ويستحسن اإلستناد في ذلك على

 

م ترتيب اإلشكاليات المطروحة أعاله حسب درجة أهميتها بالنسبة يت األولوية:اإلشكاليات ذات -2

للبرنامج من حيث مدى تأثيرها على المساواة بين المرأة والرجل، على إنتظارات مستخدمي 

 .... الخدمة العمومية من مواطنين ومواطنات، ومن حيث أداء البرنامج

 

لوية التي سيتم العمل على معالجتها خالل ويتم بناء عليه ضبط اإلشكالية أو اإلشكاليات ذات األو

من عطاءها األولوية الثالث السنوات المعنية بإعداد المشروع السنوي لألداء مع ضرورة تبرير ا

 بقية اإلشكاليات. بين

عرض نتائج تحليل اإلشكالية أي الوقوف على أسبابها خاصة منها كما أنه من الضروري 

يتسنى الوقوف على  وذلك حتىأخرى تأثيراتها من جهة الراجعة بالنظر للبرنامج من جهة و

 .التدخالت واإلجراءات المعتزم اتخاذها لتجاوزها

 

د اإلشكالية المسجلة التي تم تحليلها إلى تحدي نالمرور مأي : والمؤشرات األهداف تحديد -3

تمكن من جتماعي التي للنوع اإل المراعية وتحديد المؤشرات منهاالهدف الذي سيمكن من الحد 

 قياسها.
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ويتم ن تكون إما استراتيجية أالجتماعي والمؤشرات التابعة لها المراعية للنوع ا ويمكن لألهداف

في هذه الحالة تضمينها  وال يتم أو عملياتية 2023إدراجها ضمن إطار أداء البرنامج لسنة  بذلك

 بإطار األداء.

 بإطار وبيان إرتباطها المعروض لتمشيالبطاقة وفق اإدراجها ضمن هذه  من الضروري إال أنه 

أداء البرنامج المنصوص عليه ضمن المشروع السنوي لألداء للسنة المعنية )الهدف 

 مؤشر األداء...(. االستراتيجي،

 الهدف : ................ 

 2025تقديرات  2024تقديرات  2023تقديرات  *2022تقديرات  الوحدة  المؤشرات 

 

     

      

 ف : ................الهد

 2025تقديرات  2024تقديرات  2023تقديرات  * 2022تقديرات   الوحدة  المؤشرات 

      

 (صورة توفر المعلومة )في*

  التحليل:  -4

 3على مدى جتماعي المراعية للنوع اإليتم في هذا الجزء تحليل وتفسير تقديرات المؤشرات 

 .على التقليص من الفوارق المسجلة بين الجنسينالمتوقعة  انعكاساتهاسنوات وبيان 

 العمل:خطة  -5

يتم تقديم األعمال التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج المعني بهدف التقليص من الفوارق المسجلة بين  

 الجنسين مع ضرورة بيان فرص التمويل الخارجي )كالهبات العينية والمادية( ذات األهمية في الغرض.
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 األهداف
أستراتيجي أو  ) 

 عملياتي 

 المؤشرات
 ) أداء أم عملياتية (

 2023 تقديرات

 

 األعمال

 ،مشاريع) األنشطة  

 (نشطة.....أدعائم 

مصدر جم وح

االعتمادات 

           المخصصة
) ميزانية الدولة/ 

 تمويل مانحين أجانب(

     ..... الهدف  

     

     

 

 الهدف اإلستراتيجي المنزل منه. مع ضرورة ربط الهدف العملياتي المراعي للنوع االجتماعي ب

عتماد نفس التمشي بالنسبة لكافة برامج المهمة المعنية في هذه المرحلة بإدراج مقاربة يتم إ

 .النوع االجتماعي

III - اإلشكاليات والمقترحات 

يتم في هذا الجزء التطرق إلى أهم الصعوبات التي تعوق عملية إدراج مقاربة النوع االجتماعي 

 تجاوزهاة للمقترحات الكفيلأو تنزيل االلتزامات الدولية والوطنية على مستواها وتقديم ابالمهمة 

 .(المهمةقتصار على تحديد الصعوبات الراجعة بالنظر لمجال تدخل اإل يتجه)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل التوجيهي مالحق 
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 توجيهية مذكرة 

 حول منهجية تحديد األهداف والمؤشرات

 -1ملحق عدد  -
 

 اإلطار العام 

 ي الماليةف إلى تأسيس منهجية جديدة للتصرف 2019 فيفري13ساسي للميزانية المؤرخ في األ القانون أفضى

 (.البرامج) العمومية السياسات أداء تحسين وتهدف إلى األداء على قائمة العمومية

ضمن  2019 األساسي للميزانية الجديد لسنة على مستوى القانون مرة ألول األداء مفهوم تكريس و حيث تم

 منه. ألولاالفصل 

 حدود وفي حددةم إستراتيجية إطار في مسبقًا محددة أهداف تحقيق على اإلدارة رةقد:" أنهويعرف األداء على 

 ويتم. رائبالض ومستخدمي المرفق العمومي ودافعي المواطنين إلنتظارات لها بما يستجيب المخصصة الموارد

 .قيس األداء بمؤشرات األهداف هذه قياس

ورؤساء  للتصرف في الميزانية حسب األهداف القطاعية الوحدات دعم إلى التوجيهية كرةالمذ هذه وتهدف

 لتحديد مدةالمعت المنهجية توضيح وذلك من خالل والعملياتي ياالستراتيجإطار األداء  تحديد البرامج في

 .ملموسة وأمثلة دقيقة معايير المستوى االستراتجي والعملياتي باإلعتماد على

 تمكن من مزيد (à titre indicatif) توجيهية أمثلة المذكرة هذه في المعروضة األمثلة أن إلى ةاروتجدرا إلش

 المعتمدة. المنهجية وكذلك االختيار ومعايير األساسية المفاهيم توضيح

 داءاأل ومؤشرات قيساألهداف اإلستراتجية  اإلستراتجية، االستراتجي:: األداء 1الجزء 

 

. هاب الخاصة اءاألد ومؤشرات قيس اإلستراتيجية واألهداف اإلستراتيجية في تحديد اتيجياالستر يتمثل األداء

 التزامات المضمن بالمشروع السنوي لألداء الذي يترجم البرنامج أداء إطار مكونات العناصر هذه وتمثل

 .الموضوعة على ذمتهم لموارد الماليةعلى المدى المتوسط مقابل ا  البرامج رؤساء

 برنامج؟/  مهمة إستراتيجية تحدد كيف. 1

 تمكن من ربط الغاية وأولويات( سنوات 5 إلى 3 من أفق) تعتبراإلستراتيجية فكرة موحدة على المدى المتوسط

 .البرنامج بخطة عمل  المهمة /
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ا الحديث عن البرنامج وتترجم رؤية من غيرها ال يمكنن/  المهمة توجه عن تعبر إلستراتيجية الواقع،ا في

 إلستراتجية. ا

 Caron and" )ومستقبليةً  وشاملًة وبديهيًة بصفة منطقيًة المنشود، للمستقبل تمثيل هي اإلستراتيجية الرؤية"

Martel،2005: 6) 

ة الغاية المنشود لوتمث تحقيقه، سيتم بما يتعلق ما في اإلدارة/  المجتمعا نواي عن اإلستراتيجية الرؤية تعلن

 المرجو تحقيقها.

 .ذلك اإلجراءات عملية بعد إلى تؤدي التي اإلستراتيجية على الضوء الرؤية ههذ تسلط

 تتمثل مكونات اإلستراتجية فيما يلي 

. الغاية من المهمة/البرنامج1  

 بةعمومية بالنس سياسة ويل المدى المرجو منط االقتصادي-االجتماعي أوالتغيير الفائدة هي :الغاية تعريف

 يماعالتأثير االجت وبالتالي يُعد تعبيرعن الضرائب ق العمومي ودافعيومستخدمي المرف للمواطنين

 النهائيين. المستفيدين على معينأوبرنامج  لمهمة واالقتصادي

:أمثلة  

 وذات يهاإل النفاذ يسهل األعمار جميع من المواطنين صحية لجميع تقديم خدمات: الغاية من مهمة الصحة

 ةالصحي حالتهم على بالحفاظ لهم يسمح مما معقولة، وبكلفة أفضل جودة

 بستجيبكلفة معقولة تو وآمنة إليها النفاذ يسهل تحتية بنية توفير": للطرقات التحتية البنية" برنامج الغاية من

 في ستثماراتاال تعزيز في والمساهمة لمستخدمين تنقل تسهيل هدفب واالجتماعية االقتصادية الحياة متطلبات

 البالد مناطق جميع

 مع اشىيتم بما ن،والمستقلي والمثقفين الطالب والطالبات األكفاء نتكوي العالي": التعليم" برنامج من يةالغا

 للتوظيف. قابليتهم وتعزيز اندماجهم تسهيل أجل من لعمل ا سوق احتياجات

 لحكومةا توجهات توضيح االلتزامات في إطار خالل من . اإلطار العام للمهمة /البرنامج خالل السنة المعنية2

 اماتوااللتز( لكذ إلى وما واالجتماعية االقتصادية والخطة اإلستراتيجية المخطط الخماسي والوثائق) القطاع /

 دياالقتصا الوضعمع ضرورة بيان وتحليل تأثيرات   .(…، ODDالمستدامة التنمية أهداف) لدولية ا

 معطيات.ودعمها ببعض المؤشرات وال البرنامج/  على المهمة واالجتماعي

الفرص /  وةالق أهم نقاط والخارجية بما يمكن من تحديد الداخلية للبيئة المعمق التشخيص مخرجاتأهم .3

 التهديدات،/  الضعف أهم نقاط/

يستوجب العمل  التي اإلستراتيجية الخيارات وتحديد البرنامج/  المهمة عمل توجيه من سيمكن التشخيص

 عليها.
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 ألولويات التي سيتم العمل عليها . المحاور اإلستراتجية وا4

نشطة ذات الذي يكون مدعوما بخطة عمل )أهم دعائم األ الرئيسي التوجه هو: االستراتيجي المحور تعريف

 تحقيق أجل نم مستقرة وبطريقة الطويل المدى على البرنامج/  تتعهد بها المهمة التي (يالطابع االستراتيج

 .أكثر أو هدف

 .هدفا بل يمكن أن يشمل أكثر من هدف ليس االستراتيجي المحور فإن وبالتالي،

 :أمثلة

 االجتماعيةو االقتصادية التنمية في اندماجها وترسيخ المرأة بأوضاع النهوض: األول االستراتيجي المحور

 للمرأة واالقتصادي االجتماعي التمكين تعزيز :األول االستراتيجي الهدف -

 والعنف التمييز أشكال كافة من المرأة ةحماي :الثاني االستراتيجي الهدف -

 لشغلسوق ا على واالنفتاح خريجي التعليم العالي إدماج في المساهمة: الثاني اإلستراتيجي المحور

 ضمان التناسب بين التكوين الجامعي والتشغيلية :1 اإلستراتيجي الهدف -

 األهداف اإلستراتجيةمستوى  ترجمة األولويات علىوبالتالي يتم 

 تمكن من تجسيد اإلستراتيجية أهم دعائم لألنشطة التي .6

 وليس راتيجيإست طابع ذات تكون والتي بها القيام يجب لتي ا لضروريةا األعمال هي تعريف دعائم األنشطة:

 .البرنامج أداء تجسيد فيتساهم و مالي تأثير لها

 تماعيرأة االقتصادي   و االجالم تمكين "تعزيز 1 : الخاصة بتجسيد الهدفمن دعائم األنشطة أمثلة

 تطبيقه ومراقبة والتنظيمي التشريعي اإلطار تحيين -

 لتمكين مشاريعا من المستفيدات للنساء بيانات قاعدة تطوير -

 المجال هذا في المصلحة أصحاب مع التنسيق -

- .. ………… 

 يالت الفوارق إبراز خالل من إستراتيجية المهمة/ البرنامج عند تحديد االجتماعي النوع مقاربة دمجيستوجب 

 لمعالجتها. اتخاذها الواجب اإلجراءات واقتراح العمومية السياسة من المستفيدين تؤثرعلى

 

 .(أقصى كحد صفحتان) وواضح وموجز دقيق بشكليستوجب صياغة اإلستراتجية 
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 يوصى بتجنب: 

 سردي كتابة أسلوب 

 مجديةالغير  المعلومات 

 ملياتي ذات الطابع الع المعلومات 

 التكرار 

 الجميع قبل من مفهومة غير/  تقنية ت كلما 

 على مستوى الوثيقة واألجزاء/  األفكار بين الترابط عدم 

 

ة أساسية المتدخلين حيث تعد مرحل مختلف حوار التصرف بين إجراء إلستراتيجية يستوجب كما أَن تحديدا

 لضبط األهداف.

 ج؟اإلستراتجية للبرنام األهداف تحدد كيف. 2

معينة . حالة في تحقيقها حيث تترجم تغييرا يتعين التي األهداف هي اإلستراتيجية األهداف  

 التالية: للعناصر اإلستراتيجية األهداف اختيار يستجيب أن يجب

 أهداف متناسقة مع إستراتجية البرنامج 
 

 مع ديدهاتح يتم والتي برنامج كل أولوياتوخاصة  اإلستراتيجية التوجهات اإلستراتيجية األهداف تترجم

 عن إستراتجية المهمة والمنبثقة السياق مراعاة

 التي تعكس األولويات القصوى  اختيار عدد مقبول من األهداف 
 

لسياسة ارهانات  التي تترجم أهم أو االعتمادات وتُعتبر أولويات قصوى، األولويات التي تستهالك حجم هام من

 العمومية 

أهداف كحد أقصى. وأربعة أ هداف بالنسبة لكل برنامج ثالثةيتجاوز عدد األ أاليستحسن   

 لألداء الثالثة األبعاد متوازنة بطريقة تترجم التي األهداف اختيار 
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-efficacité socioواالقتصادية) النجاعة االجتماعية , يتمثل فيالمواطن منظور من األول البعد -

économique) والطويل السياسة العمومية على المدى المتوسط من المتوقعة تترجم الغاية واآلثار يالتو 

 المستفيدين. لصالح

 " المختارة؟ األهداف مع متطابقة تحقيقها تم التي النتائج مدى أي إلى"والتساؤل المطروح هو

 

 مسداةجودة الخدمات ال, يتمثل في الخدمة العمومية يمستخدم منظور من الثاني البعد -

 
 .بلوغها تم التي العمومية عن النتائج مستخدمي الخدمة رضاء وحيث يترجم هذا األخير مستوى

 

تغالل األمثل االس(و التي تترجم Efficience) الفاعلية, يتمثل في دافعي الضرائب منظور من الثالث البعد-

 في تحقيق النتائج المرجوة. المتاحة للبرنامج اإلمكانياتللوسائل و

 

 ولالحص تم لتيا التأثيرات هل للبرنامج؟ تخصيصها تم التي الوسائل ماهي "لتساؤل المطروح هووا

 أقل؟" بكلفة النتائج نفس تحقيق بإمكاننا كان هل المخصصة؟ الموارد مع عليهاتتماشى

 

هداف استراتيجية أ  

 نجاعة 

 جودة 

  فاعلية 

تغيير على 
المدى 
 المتوسط

تغيير على 
 المدى البعيد 

حدود 
 المسؤولية 
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 أو( صةالمخص الميزانية ضمن) المتاحة للوسائل ألمثلل االستغال مقابل النتائج تحسين تتجسد الفاعلية عند

 أقل. اعتمادات تخصيص مقابل

 جوانب تنفيذه نمتلك جميع هدف 

 الطرقات الناجمة عن حوادث الوفيات معدل تخفيض في :مثال

شترك مالوحيد بل هو هدف  نشاطه واليعكس" البري النقل" برنامج على احكر ليس الهدف هذا تحقيق إن

 .التجهيز ومهمة لداخلية ا مهمة إطار في أخرى مج معبرا

  .متناوله في يه التي األنشطة خالل من تحقيقه في البرامج من كغيره" البري النقل" برنامج وبالتالي يساهم

 

 جي جيد إذا ماكان :يهدف اإلستراتاليعتبر 

 

 الفهم من قبل الجميع ةوسهل ةودقيقً  ة: يجب أن تكون تسمية الهدف بسيطً هدف واضح 

  النهوض وتحسين ضمان: الحد ، التخفيض  ، افعلي ايترجم التزام عنه بفعلهدف يتم التعبير ، 

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

 ةمحدد أجالمن خالل مؤشرات كمية بطريقة دقيقة وفي  هدف يمكن قياسه 

 مدى تقدمه ويسهل قياس، معقول هدف واقعي يمكن تحقيقه. 

 

 .ديمكن مجازاة الجهو وبالتالي أكبر بسرعة النتائج تتحقق ،الواقعي الهدف-

 .تحقيقه دون تحول عقبة ويمثل أبطأ تقدمهيكون  الطموح الهدفإال أن   -

 يوصى بتجنب :

 

 

 االقتصاديةو االجتماعية بالبيئة مرتبطة خارجية عوامل علىكبير بشكل تحقيقها يعتمد التي األهداف 

 (أهداف تأثير) جوانب تنفيذها جميع البرنامج اليمتلك التيأو

 حوادث نع الناجمة الوفيات تقليل الخريجين، الشباب توظيف معدل تحسين ،ةنيعجز الميزا تخفيض/ أمثلة

 الفقر على الطرق،القضاء

 المدى بعيد تأثير يترجم هدف 

 المتجددة بالطاقات الحراري،النهوض االحتباس مكافحة/ أمثلة
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 شامل وغير محدد ومعقد هدف 

 السياحة لقطاع المستدامة بالتنمية والنهوض التنافسية القدرة مثال/تحسين

،وكل منهما المستدامة والتنمية التنافسية،مختلفين مفهومين يخص لغايةل وعام معقد هوهدف المقترح الهدف

 .إستراتيجية ذوطبيعة

 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة حسب السياحة التنافسية في قطاع مفهوم -

 منغيرالمقيمين،و للمقيمين جاذبيتها على تحسين في قدرتها معينة لوجهة في قطاع السياحة تتمثل التنافسية" 

 في حصة كسبو( جودة /أسعار متناسبة) للمستهلكين وجذابة ومبتكرة الجودة عالية سياحية خدمات تقديم أجل

 ".واستدامة ةبفاعلي السياحة لدعم المتاحة الموارد استخدام ضمان والعالمي،مع على المستوى الوطني السوق

 في قطاع السياحة لمستدامةا التنمية مفهوم -

 دلة،العا سياحةال البيئية، السياحة وهي أساسية أربعة جوانب تتجسد التنمية المستدامة في قطاع السياحة في

 االجتماعية السياحة التضامنية، السياحة

 قابل للتأويل هدف 

 المختصون مهايستخد لتيا والمعقدة التقنية الكلمات تجنب المستحسن فمن لذلك. فهم سوء يترتب عنه أن يمكن

 العناوين في االختصارات تجنب أيًضا يجب. معين قطاع في

 

 . كيف تحدد مؤشرات قيس األداء؟3

 بصفة موضوعية. هو تمثيل كمي يمكن من تقييم درجة تحقيق الهدف المعني مؤشر قيس األداء

 

تي عطيات الة المنظرا ألهميالمناسبعلى  اتخاذ القرار المؤشر مختلف المتدخلين في تنفيذ أداء البرنامجيساعد

 يوفرها.

 مؤشر األداء يجب أن يكون:

 

 ذو جدوى ومتالئم مع الهدف : 

ن مأن يمكن  حيث يجببين المؤشر المعتمد والهدف المحدد  ربط منطقي وواضحيستوجب ان يكون هناك 

 .Spécifique)) بصفة دقيقة قيس درجة تحقيقه

 والفاعلية(والجودة  ن األبعاد الثالثة لألداء )النجاعةاألقل من ضم على من تقييم بعد يمكن 
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 النشاطالتي تهم وتخاطب المواطن عوضا عن اعتماد مؤشرات الوسائل و مؤشرات النتائجيستحسن اعتماد 

 الخاصة بعمل اإلدارة.

عائم األنشطة و د تحديد التي تمكن من الوسيطة )على المدى المتوسط( مؤشرات نتائجيستحسن اعتماد 

عوامل بيقها ألنشطة الكفيلة بتحسين األداء عوضا عن مؤشرات النتائج النهائية )تأثير( التي يرتبط تحقا

 .خارجية

 

 

 

 

 

 

 

 يتجه التذكير أن المؤشرات تحدد حسب النوع والطبيعة: 

 منتوجالومؤشرات لنشاط اومؤشرات  الوسائلاستنادا الى سلسلة النتائج نجد مؤشرات  أنواع المؤشر: -

 (التأثير) النتائج النهائية ومؤشرات الوسيطة نتائجلاومؤشرات 

المتعلقة  جتماعيةاإل-قتصاديةالنجاعة االاستنادا إلى انتظارات المستفيدين نجد مؤشرات  طبيعة المؤشر: -

ي عالقة ف اعليةالفمتعلقة بانتظارات المتعاملين مع اإلدارة ومؤشرات ال جودةالبانتظارات المواطن ومؤشرات 

 ت دافعي الضرائببانتظارا
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 أمثلة : أهداف استراتيجية /مؤشرات قيس األداء

 مؤشرات قيس األداء األهداف اإلستراتيجية طبيعة المؤشر

إجتماعية   -مؤشر نجاعة اقتصادية

 ن()من منظورالمواط

نسبة اندماج المتحصلين على الشهائد  1.1 حسين اندماج الشباب في سوق الشغل ت -1

 العلمية 

نسبة استدامة المؤسسات الصغرى و  1.2 حسين التنافسية في القطاع الصناعي ت -2

المتوسطة المدعومة )بقاء المؤسسة 

 المدعومة(

 المسجلةتطور عدد براءات االختراع  2.2 

ات الصحية الخدم تحسين عرض -3

 بالمستشفيات 

التغطية بأطباء مختصين بالمناطق  نسبة 1.3

 الداخلية 

عدد المؤسسات الصحية على كل  تطور 2.3

 ساكن.  1000

مؤشر جودة الخدمة )من منظور 

 مستعملي الخدمة اإلدارية(

 . تسهيل النفاذ للخدمات الديوانية1

 

 

نسبة التصريح وخالص االداءات  1.1

 على الخط 

 بة خالص االداءات على الخطنس 2.1

. تحسين االستقبال بالمؤسسات 2

 االستشفائية  

 

 نسبة الرضا عن خدمة االستقبال 1.2

نسبة المطابقة مع معايير الجودة  2.2

(ISO...) 

 تطور معدل مدة إصدار األحكام 1.3 .1 . تسريع صدور األحكام القضائية3

مؤشر فاعلية )من منظوردافعي 

 الضرائب (

 . المساهمة في التصدي للفقر 1

 

نسبة المساعدات الموزعة من طرف  1.1

 الشؤون االجتماعية لفائدة العائالت المعوزة

 أو الفئات المهشمة

. المساهمة في تحسين تنافسية 2 

 المؤسسات العمومية 

 تطور نسبة الموارد الذاتية للمؤسسات  2.2

تطور حجم ميزانية برنامج القيادة  1.3 . تحسين فاعلية برنامج القيادة والمساندة3 

 والمساندة 

 تطور كلفة التسيير بالنسبة لكل عون    2.3

 

 يمكن من التقييم  مؤشر 

ف غ الهدقيس مدى بلو مستهدفة وذلك بغايةمعينة مقارنة بقيمة  تطور في وضعيةيجب أن يمكن من تقييم  

 المنشود.

  ذكي مؤشرSMART  : 

 لمبرمجة بهدف بلوغ النتائج المرجوةخاص بالهدف والتدخالت ا -
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 قابل للقياس ويسهل احتسابه -

 قابل للتحقيق واالنجاز  -

 واقعي يعكس استراتيجية البرنامج وأهدافه  -

 محدد في الزمن  -

 

 : مؤشر يترجم تدخل 

 ال يمكن االقتصار على مجرد الوقوف على النقائص لكن يجب ترجمتها في عمل أوتدخل

 

 : جيد يجب أن يكون مؤشر قيس األداء

 من طرف الجميع  واضحا ومفهوما مؤشرا -

مع كلفة عملية جت)سنويا باستثناء الحاالت التي تكون فيها  وبصفة مستمرة متوفرافي وقت محددمؤشرا -

 ( intervalle du tempsفاصل زمني في هذه الحالة يمكن اعتماد المعطيات مرتفعة

 وبين المتدخلين  الوقت رالمقارنة بمرويمكن من  مستقرمؤشر  -

د داخلي، معتمعلى المستوى ال )معتمدمن قبل اإلدارة المعنية  قابل للتحقيق الفوري واالستغاللمؤشر  -

رار و القكوسيلة لدعم القرار باعتبار عدم وجود تحليل ومتابعة مسبقة( ويمكن من توجيه المتصرفين نح

 األنسب

 لهيكلتغيرات الغير متوقعة التي يمكن أن تعترض اوالتقلبات وال المخاطر عنمستقل مؤشر  -

 اقع: المعطيات المتعلق به ليست من وحي الخيال لكنها مقترنة بالومؤشر موثوق وذو مصداقية -

 مؤشر ذو كلفة معقولة  -

 

 يوصى بتجنب

 المؤشرات ذات القيمة المطلقة (en valeur absolueفي صورة اعتمادها يتجه :) ان تطور أن يتم بي

 المستهدفة(. قيمة )بيان النتائج المسجلة سابقا و مقارنتها بالقيمةال

 

 شر شر بمؤفي هذه الحالة يكون من المستحسن دعم هذا المؤ: مؤشر له تأثيرات عكسية لما هو منتظر

 آخر لخلق التوازن بينها.

 

دل المدة الزمنية ألحكام مثال : بالنسبة لهدف "التقليص من اآلجال القضائية" المؤشر الوحيد المعتمد هو  "مع

المستوفاة خالل السنة حيث أنه يمكن أن يترتب عنه عدم استعجال النظر في الملفات القديمة واالقتصار على 
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معالجة الملفات المعروضة وبالتالي فإن الملفات المستوفاة هي المعطى الذي  تم اعتماده الحتساب المؤشر . 

يكون من المستحسن اعتماد مؤشر آخر " معدل اقدمية الملفات الجارية وعليه فإنه بغاية تفادي هذه الوضعية 

 ديسمبر. 31إلى غاية 

  المؤشرات المعقدة وصعبة االحتساب 

 واطنينا في الملمستعملي المعلومة والمتمثلين أساس موجهةوثيقة تواصل  باعتبار أن المشروع السنوي لألداء

توى على مس ه يجب االقتصار على تقديم الجانب االستراتيجيفإنوالبرلمانيين والباحثين المدني والمجتمع

 الوثيقة. 

 الجزء الثاني: األداء العملياتي ومؤشرات العملياتية 

 األهداف العملياتية تعكس أداء الهياكل المتدخلة في تنفيذ السياسة العمومية 

 أهداف وسائل وأنشطة ومنتوجوتتمثل في 

 سائل م أو نسبة استهالك أو توزيع الوتتعلق بحج أهداف خاصة بالوسائل: -

 و المسارات أتوزيع أو تطبيق جملة من التدخالت و : تتعلق بحجم أهداف خاصة باألنشطة -

 : وتتعلق بحجم أو توزيع منتوج  أهداف متعلقة بالمنتوج -

ق حلتحقيلتمكن من توجيه المصالكن  ال تمكن من قيس نتائج السياسة العموميةهذه األهداف العملياتية 

 في المشروع السنوي لألداء. األهداف اإلستراتيجية المحددة

 اإلستراتيجية.في تحقيق األهداف  تساهماألهداف العملياتية  وبالتالي هذه

 وسائليتم قيس مدى تحقيق األهداف العملياتية باعتماد مؤشرات أداء عمليايتة على غرار مؤشرات ال

 ومؤشرات النشاط ومؤشرات المنتوج.

 ثلة مؤشرات وسائل:أم

 ( %)نسبة  المنتدبينتطور عدد  -

 (%)نسبة تطور كلفة التسيير  -

 شبكة الري  تطورعدد الفرق المسخرة لمشاريع تأهيل -

 أمثلة مؤشرات النشاط :

 نسبة تنفيذ مخطط تكوين  -

 تطور عدد أيام التكوين لفائدة العون سنويا  -
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 تطور مساحة المكاتب المهيأة -

 التالتوعية حول مخاطر السرعة  تطور حم -

  نسبة تقدم مشاريع إعادة التهيئة -

 أمثلة مؤشرات منتوج 

 نسبة الربط المائي  -

 للمسالك الفالحية المهيئة  المتراكمةنسبة  -

 نسبة التالمذة المتحصلين على شهائد  -

 نسبة المقاسم المسندة  -

 االقتصادية، الرقابة المالية قبةنسبة التغطية الرقابية ) التفقدية الشغل، المرا -

 :التمشي المعتمد في ضبط األهداف العمليايتة

 

 مثال االول :

 " تعزيز الوقاية من األمراض السارية "  1لتحقيق الهدف االستراتيجي 

  خالل:هذا الهدف يتجسد من 

 التالية: األنشطةودعائم " باألمراضوالتكفل المرسم في أمد( "الوقاية )3نشاط عدد 

 ........(ماية الشباب من التدخين )منع التدخين في األماكن العامة المغلقة، تعديل اإلطار القانوني..ح -

 ..( السمنة...... )مقاومةدعم التغذية الصحية والمتوازنة  -

 الوقاية من األمراض النادرة  -
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 لساريةادراسات اقتصادية اجتماعية حول األمراض  -

 األمراض غير السارية السارية ومتابعة ئية لألمراضالوبا تحيين المعطيات -

 تنظيم هياكل التكفل  -

 لمنظومة المعلوماتية............جودة التكفل /االستقبال/ ا -

-............. 

 عملياتية.هذه األنشطة ودعائم األنشطة سيتم ترجمتها في أهداف 

 على تحقيق الهدف االستراتيجي: وعلى هذا األساس فإن األهداف العملياتية التالية ستساعد

 تعزيز الوقاية من األمراض المزمنة  : 1الهدف العملياتي

ط الدم، تحسين جودة التكفل باألمراض المزمنة والغير سارية )التكفل بأمراض ضغ :2الهدف العملياتي 

 السكري...(

صحية  ، تغذيةالتدخين منخالل الحد  )منالمساهمة في تحسين ظروف عيش األشخاص  :3الهدف العملياتي 

 ........(والسمنةوقاية من مخاطر المحيط والتغذية 

لهياكل ا ية )تأهيلالمحل، المستشفيات )المجامعتحسين حوكمة الهياكل االستشفائية المعنية  :4الهدف العملياتي 

 توفر األدوية، تطوير الكفاءات األعوان والقيادة والتنسيق والتحسيس...........( المعنية،

 كل هدف عملياتي يتم قيس تحققه بمؤشرات عملياتية )وسائل ونشاط ومنتوج(

 : 2المثال 

 "" تطوير مكتسبات التالميذاألهداف العملياتية التالية تساهم في تحقيق الهدف االستراتيجي 

 تطوير البرامج والمناهج البيداغوجية :1الهدف العملياتي 

 سية تطوير الحياة المدر :2الهدف العملياتي 

 تطوير كفاءات االطار التربوي  :3الهدف العملياتي 

 تطوير المعلومة والتواصل  :4الهدف العملياتي 

 ضمان المتابعة وتقييم المؤسسات االبتدائية :5الهدف العملياتي 

 تطوير القيادة والتصرف في المرحلة االبتدائية  :6الهدف العملياتي 
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داء ذات الصلة ستمكن من  اعتمادها في عدة وثائق أخرى داخلية األهداف العملياتية والمؤشرات قيس األ

.األداءبعة استوى االدارة نذكر منها خاصة وثيقة ميثاق التصرف و النظام المعلوماتي لمتم على 
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 المهمة

 البرنامج
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 البرامج الفرعية*

 الوحدات العملياتية

ف
ر
ص
ر الت

حوا
 

 إطار األداء

 المشروع السنوي لالداء

استراتيجية/ أهداف استراتيجية/مؤشرات 

 قيس أداء

وثائق وآليات عمل خاصة باالدارة )ميثاق 

التصرف، النظام المعلوماتي لالداء، 

 لوحات قيادة....( 

 أهداف عملياتية/مؤشرات عملياتية

 مصالح إدارية  ر العملياتيإطا

 *مع العلم أن البرامج الفرعية يمكن أن تعهد

 امجلها تنفيذ جملة األهداف اإلستراتيجية للبرن

 وتسمى في هذه الحالة تنزيل مباشر

كثر معطيات يمكن االطالع على المذكرة أل

 التوجيهية الخاصة بتنزيل األداء

نواب الشعب، المواطن ، 

المجتمع المدني ، 

 باحثين .........
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 مذكرة توجيهية   

  حول مؤشرات قيس األداء 

 -2ملحق عدد -
 

 مقدمة  

ة تندرج منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف في إطار إصالح شامل للمالي     

لى منهجية إمبنية على منطق الوسائل  كالسيكيةفي المرور من منهجية  أساسا تتمثل والعمومية 

 األهداف. وترتكز علىعلى منطق األداء  العمومي تنبنيحديثة للتصرف 

تترجم  يجيةإستراتيد إطار أداء لكل برنامج يتمثل في ضبط ضمن هذا التمشي تحد  ويتم         

 قيس أداء لقياس مدى تحقيقها. مؤشراتتحدد لها و      أهدافإلى 

، فإنها ة بهامعناها إال من خالل األهداف المرتبط مؤشرات قيس األداء هذه ال تستمدوإن كانت  

لتجسيم اس ابوصلة التي تمكن من قيتكتسي أهمية بالغة ضمن هذا التمشي. حيث يمكن إعتبارها ال

ن ممكن الفعلي لألداء المنشود لتعطي صورة أوضح عن العوامل التي قد تأثر في تحقيقه و ت

 . اتخاذهاالتفطن لنقاط التحسين المستقبلية الواجب 

ء ألدااوبناء عليه، تسعى هذه المذكرة التوجيهية لوضع إطار مرجعي خاص بمؤشرات قيس     

ا، ليتم وخصائصها و التمييز بين مختلف أصنافه أساسا بتعريفها وبيان أهميتهافيما يتعلق 

 التعرض في الجزء األخير منها إلى محتوى وثيقة بطاقة المؤشر.

 و أهميته تعريف المؤشر . 1
 

يم قديم تقيتف و يعتبر المؤشر تمثيال كميا أو نوعيا قابال لإلحتساب يمكن من قياس مدى تحقيق الهد

 بلوغ األداء المنشود بأكبر قدر ممكن من الموضوعية و ذلك بـــــــ : لمستوى 

 .الوقوف بصفة موضوعية على النتائج التي تم تحقيقها في حيز زمني محدد •

زمعة علعى اتخعاذ اإلجعراءات الال و المسعاعدةالتفطن إلى النقائص ونقاط الضععف المسعجلة  •

 لمعالجتها.

 تبريراإلعتمادات المرصودة للبرنامج •

اء حععوار و أداة مععن أدوات التواصععل و إثععر آليععة مععن آليععات الشععفافية و المسععاءلة يعععد المؤشععرمععا ك

 . التصرف

  المؤشراتأصناف . 2 
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أي من منظور المنتفع  ((nature de l’indicateurطبيعتهاصنف المؤشرات إما حسب ت

 type de)  وعهان، دافع الضريبة، مستخدم الخدمة العمومية( أو حسب المواطن)وإنتظاراته 

l’indicateur)  نوع النتيجة المراد قياسها على مستوى سلسلة النتائجبالنظر إلى  و ذلك. 

 )indicateur’nature de l)طبيعة المؤشر  2.1

عين لمنتفمنظور إنتظارات امن  يمكن التمييز بين ثالثة أصناف من المؤشرات حسب طبيعتها أي

: 

 مؤشر نجاعة إقتصادية و إجتماعية  (indicateur d’efficacité socio-

économique.يمكن هذا الصنف من قياس مدى تحقيق   ( و ذلك من منظور إنتظارات المواطن

 اآلثار المتوقعة للسياسة العمومية على المواطن. األهداف المتعلقة بالنتائج أو 

 نسبة النجاح في البكالوريا -  :مثال

 يا العنف.....ء ضحايا العنف بمراكز التعهد بالنساء ضحانسبة التعهد بالنسا -             
 

 المسداةالمنتوج أو الخدمات  مؤشر جودة (indicateur de qualité)  ظور و ذلك من من

الجودة باألهداف المتعلقة تحقيق  قياس مدىمكن من ي المنتج أو الخدمة العمومية. مستخدم 

 . المطلوبة للخدمات العمومية المقدمة للمستخدم

 معدل مدة االنتظار بالعيادات الخارجية -: مثال

 معدل أجال التسريح الديواني للبضائع  -           

             عدل مدة التصريح بالقرارات القضائيةم -  

 

 فاعلية التصرف العمومي مؤشر indicateur d’efficience)) فع ذلك من منظور دا و

 الضريبة.

نتائج حقيق الالمتاحة للبرنامج لت واإلمكانيات ل األمثل للوسائل االستغالمكن من قياس مدى ي

 .المرجوة

 معدل كلفة إقامة طالب بالمبيت الجامعي -: مثال  

 عدل كلفة صيانة السيارات اإلداريةم -       

 
 

 )types des indicateurs(أنواع المؤشرات  2.2   

على راد قياسها النتيجة الم نوع بالنظر إلى و ذلك مؤشراتالأنواع عدة  من يمكن التمييز بين       

 سلسلة النتائج. مستوى

" كما هو مبين سلسلة النتائجمن المهم التذكير ب" فإنه، نوع المؤشر تحديدكيفية وضيح لمزيد ت و

 :بالرسم البياني التالي 
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 سلسلة النتائج 

 
 لرسمحل كما هو مبين بايمر السعي إلى تحقيق كل هدف من أهداف البرنامج بعدد من المرا

 التوضيحي اعاله.

 هو الغرض المحدد لعملية ما و يعكس بذلك ما نعتزم القيام به.: الهد ف 

 تحسين جودة شبكة الطرقات - : مثال 

 تعاطي الرياضة دفع  - 

 الترفيع في اإلنتاج الفالحي  -

 تنمية االقتصاد الرقمي  -

 هديد.تعزيز حماية األطفال من جميع أشكال الت  -

 .هدفالحقيق المستخدمة لتنفيذ األنشطة الالزمة لت هي الموارد )Imputs (أو المدخالت الوسائل 

 تتميز الوسائل أساسا بحجمها أو بكلفتها. و

 المالية )الميزانية( والبشرية، دالموار -: لامث

 التجهيزات،  -             

 ، المقرات -             
 ..مية.معدات اإلعال -          

 وة العمومية  تستهلك الوسائل إلنتاج المنتوج او الخدمهي األعمال التي   )Activités: (األنشطة

 إلى تحقيق المخرجات. بالتالي تؤدي
ف هداتضم بالنسبة إلى كل برنامج األنشطة التي تم اعتمادها ضمن منظومة التصرف حسب األو

  .....مشاريعيمكن أن تتفرع إلى أنشطة فرعية، والتي 

  اإلداريةتهيئة المقرات  -   :مثال 

  إرساء نظم معلوماتية -                   

 تكوين اإلطارات -                   
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 بحوث و دراسات -            

 مراقبة السوق  -

 التنشيط التربوي و االجتماعي -

 تنظيم التظاهرات -
 

ما ينتجه  أي تنفيذ األنشطة نالمترتبة ع الفوريةجة النتي : )Outputs( المخرجات أو المنتوج

 .يهدف من خاللها إلى تحقيق نتائج معينه البرنامج من منتوج أو خدمة عمومية

 تعليم متوفر - مثال: 

 مرضى معالجون، -      

 طرقات مهيأة -      

 أساتذة متكونون....  -      
 

تعلق ت  (résultats intermédiaires les( سيطةالوالنتائج أو  :(les résultats) النتائج

 .مباشرة بالبرنامج كنتيجة لمخرجات أنشطة البرنامج التغييرات المتصلةب

  .لعنفامراكز التعهد بالنساء ضحايا بضحايا العنف التعهد بالنساء  نسبةتطور  - :مثال

 البريدية التغطيةنسبة  -  

 تطور عدد المجازين الرياضيين -  

 البرنامج طرف شاريع المستدامة الممولة منالمتطور  -  

 نسبة النجاح في البكالورياالترفيع في  -  
 

 لنتائج النهائيةبا تتعلق: (les impacts ou résultats finaux) النتائج النهائية  وأ التأثيرات 

و ي قتصادعلى حياة المواطن في الجانب االأو البعيد  والتغيرات المحدثة على المدى المتوسط

متصلة بعوامل أخرى تتجاوز محيط  غالباو تكون      (socio-économiqueاالجتماعي )

 البرنامج وال تنسب له بالكامل.
  

  عدة برامجتدخل يعتمد تطوره على حيث  :عدل الوفيات جراء حوادث الطرقاتم - :مثال 

 مةالسالحمالت التحسيسية من أجل التنظيم ،) مهمة التجهيز ( تحسين شبكة الطرقاتك

 ( )مهمة الصحة ، تحسين االستجابة للطوارئ )مهمة  الشؤون الداخلية

 

  واألسرةالمرأة ال ينسب فقط لبرنامج المرأة تقلص نسبة العنف ضد   -  

 هوض االجتماعي.ال يعتبر نتيجة تتعلق فقط ببرنامج الن تقلص نسبة الفقر -

 

مكن يشرات ة أعاله نوع محدد من أنواع المؤيوافق كل مستوى من مستويات سلسلة النتائج المبين

  ".سلسلة النتائج"ضمن حسب مستوى تواجدها من قياس النتائج المنتظرة 

  من :تتكون أساسا  سلسلة من المؤشراتالحديث عن  بالتالي يمكنو 

 



20 

 

 مؤشرات الوسائل 

  مؤشرات األنشطة 

  مؤشرات المنتوج 

  مؤشرات النتائج المرحلية 

 النتائج النهائية  و التأثير أ مؤشرات 
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  1عدد جدول

 و خصائصها المؤشرات أنواع 

 الخصائص التعريف نوع المؤشر

 مؤشر وسائل

بقياس  يتعلق هذا الصنف من المؤشرات

 المستخدمة إلنتاجحجم أو تكلفة الوسائل 

 العمومية . الخدمةالمنتج أو 

توفر أو كما يمكن أن يستخدم لقياس مدى 

لموارد البشرية أو ا استهالكتخصيص أو 

  ما.نشاط قيام بللالمادية أو المالية 

سين من مجموع نسبة المهند -:  مثال

 اإلطارات 

 ادات المرصودة...نسبة اإلعتم -            

  طور عدد أيام العملت -           

بوسائل و تهتم هذه المؤشرات 

أنشطة البرنامج على المستوى 

ليست لها بالضرورة  و الداخلي

عالقة بالمواطنين أو دافعي 

الضرائب أو مستخدمي الخدمة 

 .العمومية

المؤشرات من هذه مكن تال 

يمكن  إال أنهقياس األداء 

لتبرير القيم  هااستخدام

األداء ،  اتالمستهدفة لمؤشر

 اإلجراءات بيانخاصة من خالل 

المستخدمة والوسائل  المتخذة

 . من طرف رئيس البرنامج
 نشاطمؤشر 

يخصص هذا الصنف من المؤشرات لقياس 

التي تعكس نشاط  أنشطة البرنامج أي

هيكل  أوأو اإلنتاج المادي لمصلحة  األعوان

 . ما

 سبة تقدم إنجاز األشغالن -مثال 

دورات التكوينية تطور عدد ال -      

 المنظمة

 طور عدد الحمالت التوعويةت-           

  د زيارات التفقدور عدتط -          

مؤشر 

 المنتوج

قياس النتيجة المادية للعملية من  يمكن

 اإلنتاجية لبرنامج ما.

 سبة الطرقات المهيأةن -مثال 

 ،م عالجهمتالذين مرضى نسبة ال  -          

 سبة اإلطارات الذين تم تكوينهمن -           

 التي تم إنجازها عدد المساكن -           

ات األمثل لمتابعة المؤشرتعد 

 تمكن أداء البرنامج باعتبارها

إعطاء فكرة واضحة عن  من

الدور الحقيقي للبرنامج في 

من و  المرجوة  تحقيق النتائج

قياس الجانب الملموس من قبل 
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مؤشر 

النتائج 

  لوسيطةا
نتائج ) 

و     االقتصادية

 (.الجتماعيةا

 قياستمكن مؤشرات النتائج الوسيطة من 

بالنتائج أو  المتعلقة مدى تحقيق األهداف

للسياسة العمومية على  ةاآلثار المنشود

  .المواطن

لى السكن نسبة تغطية الطلب ع -:   مثال

 الجامعي

ضى بأمراض نسبة التعهد بالمر -        

 مزمنة

ل قبنسبة تشغيل المتخرجين الجدد  - 

سنة  علىثالث سنوات مرور 

 التخرج.

 .اإلداريةالخدمات  رقمنهنسبة  - 

المواطنين أو دافعي الضرائب أو 

 . مستخدمي الخدمة العمومية

مؤشر 

النتائج 

   النهائية
 التأثيرأو 

 االقتصادي 

 االجتماعي. و  

 

و  االقتصادية قياس التأثيراتمكن من ت

بصفة المواطن و المجتمع  االجتماعية على

 على المدى المتوسط أو البعيد و عامة و ذلك

بالضرورة بصفة كلية بنتائج  التي ال تتعلق

 البرنامج. 

 نسبة البطالة - : مثال

 نسبة الفقر  -            

 سبة النساء صاحبات األعمالن -           

نساء ضحايا العنف تطور عدد ال -          

 سنويا

 لمرض    نسبة انتشار ا -

 

ال تعطي هذه المؤشرات فكرة 

واضحة حول الدور الفعلي 

ي تحقيق النتيجة للبرنامج ف

النهائية الرتباطها بعوامل أخرى 

 .خارجية ال عالقة لها بالبرنامج
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لوسيطة  لقياس امؤشرات النتائج  ستعمال( إPAP) السنوية لألداء النسبة إلى المشاريعبـــهذا و يتعين 

 .األهداف اإلستراتيجية المحددة 

ئة فضمن   يفهاه باإلمكان تصننأالمسداة باعتبار ستخدام مؤشرات جودة المنتوج أو الخدمة إ يمكنكما  

 النتائج الوسيطة أي ما يقدمه البرنامج و يهم المنتفع . 

 :اعتماد  جنبت PAP)كما يتعين بالنسبة إلى هذه الوثيقة ذات الطابع اإلستراتيجي )

  .مؤشرات الوسائل و مؤشرات األنشطة  ك المؤشرات العملياتية  - 

 تي ألداءلعملياإلى هذا النوع من المؤشرات )األنشطة و الوسائل( عند التنزيل امع إمكانية اللجوء 

 البرنامج إلى مستويات عملياتية أخرى كالبرامج الفرعية و الوحدات العملياتية.

ن نطاق التي يعتمد تطورها على عوامل أخرى خارجة ع التأثير أو النتائج النهائية مؤشرات - 

 البرنامج.

 

 .حقيقهاتاألنواع لقياس مدى مختلف من  مؤشراتلبعض األهداف مرفقة بأمثلة   2عدد  الجدولحتوي ي

 اتمهمالخيارات الفعلية لل بالضرورةمثلة افتراضية ال تعكس وتجدر اإلشارة أن هذه األ

 
 2 عدد جدول

 على مستوى سلسلة النتائج أمثلة لمختلف أنواع المؤشرات
 

 مؤشر الهدف

 وسائل

 مؤشر

 نشاط

 مؤشر

 توحمن

 مؤشر

 وسيطةنتيجة 

 التأثيرمؤشر 

نتيجة أو  

 نهائية

تحسين جودة 

 التعليم الثانوي

نسبة  -

اإلعتمادات 

المرصودة 

 ذةلتكوين األسات

سبة إنجاز مخطط ن-

التكوين لفائدة 

 األساتذة

-.... 

معدل عدد -

الدورات التكوينية 

 لكل أستاذ

األساتذة نسبة  -

 المتكونين

نسبة االنقطاع -

في الدراسي 

 المرحلة الثانوية

-.. 

سالمة التحسين 

 الطرقات.ب
تطور عدد 

األعوان 

المختصين 

بسالمة 

 الطرقات

عدد الحمالت تطور 

التحسيسية حول 

 مخاطر السرعة 

عدد تطور 

التحسيسة الومضات 

 في وسائل اإلعالم

عدد مخالفات تطور 

 السرعة المسجلة 

 

الوفايات  نسبة

جراء حوادث 

 الطرقات

اية من تطوير الوق

 األمراض الخطيرة 

دد عتطور -

 الممرضات

طور عدد ت -

الحصص 

المخصصة إلجراء 

 التالقيح

تطور عدد المنتفعين 

 بالتلقيح

نسبة التغطية من 

 الحاجة للتلقيح 

نسبة انتشار 

 المرض

توفير مساكن 

اجتماعية لألسر 

 المحتاجة بأسعار

 تفاضلية

 

 

 

كلفة اليد معدل 

العاملة 

 المستخدمة

أشغال  نسبة تقدم

بناء المساكن 

 االجتماعية

نسبة المساكن 

 االجتماعية المنجزة

نسبة األسر 

المحتاجة المنتفعة 

 بالسكن االجتماعي

تطور عدد  األسر 

التي تتمتع 

 بالمسكن الالئق
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 المؤشر خصائص -  3

 

من بما يمكن  على أقصى تقدير( 3-2مؤشر أو مجموعة من المؤشرات ) إختياريتعين لقياس هدف معين 

 مدى التقدم في تحقيقه بأفضل شكل ممكن. تحديد

نه لرغم أمنها . على ا ضبط مؤشر من كل نوعو ال يعني عرضنا لمختلف أنواع المؤشرات أعاله وجوب 

صادية ة واالقتجتماعيالمؤشرات بما يمكن من قياس األبعاد الثالثة لألداء )النجاعة اال يبقى  محبذا إختيار

 و الفاعلية (.وجودة الخدمة المقدمة 

 

 و حتىعزل أ يكون قادرا علىو يجب الحرص عند اختيار مؤشر لقياس هدف معين  لبرنامج ما على أن 

ت العمل أدوا محو تأثير العوامل الخارجية للبرنامج بحيث يمكن تفسير و إرجاع تطوره إلى حد كبير إلى

 التي يمكن التحكم فيها من قبل البرنامج المعني.

 :SMARTذكية   مؤشراتضروري عند تحديد المؤشرات الحرص على أن تكون نه من الأما ك

 بسيطة (Simple.يسهل تعريفها و فهمها من طرف الجميع ) 

 قابلة للقياس (Mesurableيسهل احتسابها و تمكن من المقارنة ) 

 قابلة للتحقيق (atteignable )و اإلنجاز 

 واقعية (réalisteتعكس إستراتيجية البرنامج و أ )هدافه 

  بزمن ةمحدد:  temporel  

  

 : يوصى بتجنبو 

 عددة صعبة القياس والتحليل التي يتم إحتسابها من خالل ترجيح قيم مت المؤشرات المعقدة -

 نتائج التظاهرات الرياضية العالمية الرسمية أكابر وكبريات :مثال    

 عليها كالتالي:( باحتساب مجموع النقاط المتحصل Formuleيتم قياس قيمة المؤشر ) 

 نقاط 3المرتبة األولى أو الميدالية الذهبية -

 المرتبة الثانية أو الميدالية الفضية نقطتان-

 المرتبة الثالثة أو الميدالية البرنزية نقطة واحدة -

  

 المؤشرات ذات الصياغة القابلة للتأويل -

 المؤشرات ذات المعطيات غير الدقيقة. -

  يقي للمؤشر.ال تعكس التطور الحق قد( التي en valeur absolue) مطلقةالمؤشرات ذات القيمة ال -

 عدد المتخرجين من التعليم العالي  : مثال 

تعليم ين من اللمتخرجلالتعليم العالي، فقد يرتفع العدد المطلق  أداء برنامجال يمكن هذا المؤشر من تقييم 

ن رجين ممؤشر نسبة المتخرجين )عدد المتخالعالي لمجرد إرتفاع عدد المسجلين به. في حين يعكس 

 عدد المسجلين ( جودة التعليم العالي و فاعليته.
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 .لقراركبر في اتخاذ اأذات جدوى مئوية في صيغة نسب باستعمال المؤشرات  في المقابل،و ينصح  

 نسبة التمدرس، - مثال:         

 نتاج الفالحي،نسبة نمو اإل -                     

 نسبة تطور الصادرات،  -                    

 ،بكات األنترناتنسبة التغطية بش -                    

                    

 . متابعة المؤشر4

للسنة  منشودة إنجازات السنوات الفارطة و توقع قيم تسجيلمتابعة المؤشر وفق جدول زمني يمكن من  تتم 

 المقبلة. والسنوات الثالثالحالية 

 . نقائص المؤشر 5

 

 ر أوالمؤش اختيار لذا يتمتغطية جميع الجوانب المتعلقة بتحقيق الهدف.  غالباال يمكن لمؤشر واحد 

 .البرنامج و إشارة عن نتائجأصورة جزئية  ها ال تعطي سوىنبأمؤشرات األنسب مع قبول ال

 

 محتوى بطاقة مؤشر قيس األداء .6

 

نموذج نظر األأكل مؤشر إعداد ورقة بيانات تسمى بطاقة مؤشر )إلى من الضروري أن يتم بالنسبة 

 .أسفله( بما يمكن من حسن توثيقه و متابعته و تحليله

 .  .برنامجدة القيال وكما تكتسي هذه البطاقة أهمية بالغة في إعداد الوثائق ذات الطابع الميزانياتي  

محكمة وتشكل عنصًرا من العناصر المساعدة على التدقيق في منهجية األداء من قبل البرلمان  و 

 المحاسبات او أي جهة معنية بالتقييم.

ألساسية، خصائصه العامة وشرح تفاصيله الفنية )طريقة جمع البيانات ا نوتتولى بطاقة المؤشر بيا

مشكالت لول للحاقتراح ضافة إلى المسؤول عن جمع البيانات وقراءة نتائجه. باإلوطريقة احتسابه وتحديد 

 .(اإلحصائية التي تمت مواجهتها

 .ة المؤشرصالب ويتوجب إدراج البيانات المطلوبة بهذه البطاقة الهامة بكل دقة وعناية بما يضمن قوة و

  

دراج المعطيات المطلوبة بكل جزء وفي ما يلي عرض لمحتوى هذه البطاقة مع شرح تفصيلي لكيفية إ

 منها.

 الوحدة مؤشرال

 إلنجازاتا

 ن

 التقديـرات

 3ن+ 2ن+ 1ن+ 1-ن 2-ن 3-ن
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 ذكر عنوان المؤشر بطريقة واضحة و مفهومة )غير تقنية(  و مختصرة :مؤشر األداءبطـاقة   
 رقم الهدف /رقم المؤشررقم البرنامج الفرعي /رقم البرنامج/ : المؤشر رمز

 

 

 

IV- الخصائص العامة للمؤشر 

 وعنوان الهدف الذي يرجع إليه المؤشر بالنظر ذكر رقمالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:. 1

 

 قياسه.شرح مختصر للمؤشر لفهمه وبيان أهميته ومدى مالئمته للهدف الذي يقوم ب المؤشر: تعريف. 2

 ختلف عن طريقة االحتساب. المؤشر فتعريف المؤشر ي وال يتم في هذا الجزء بيان طريقة احتساب                     

 efficacité socioتحديد طبيعة المؤشر إما مؤشر نجاعة اقتصادية و اجتماعية  طبيعة المؤشر: .3    

économique) مؤشر جودة (    أو(qualité) فاعليةمؤشر  أو efficience )). 

 :تحديد نوع المؤشر:نوع المؤشر. 4

 أو (ind d’activitéنشاط ) مؤشرأو  indi de moyens)بالنسبة للمؤشرات العملياتية: إما مؤشر وسائل ) 

 ( ind de produitتوج )من مؤشر

 ( ind de résultatsمؤشر نتائج )بالنسبة للمؤشرات اإلستراتيجية: 

  . المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي5

V- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 صر من يز بين كل عنبيان الطريقة التي يتم بها حساب المؤشر مع التمي (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ).1

ام ( والمقnumérateurعناصر االحتساب.في حالة أستعمال نسبة مائوية من الضروري التمييز بين البسط )

(dénominateur .) 

 ......نسبة، يوم ،عدد ، ألف دينار، كم ، ساعة  :القيس وحدة.2

خارجي  ي، هيكلداخل معلوماتي إما نظام تحديد مصدر تجميع المعطيات:الحتسابهمصدر المعطيات األساسية  .3

 منتج للمعطيات....

 تاريخ(ال ع ذكرالتاريخ المتوقع لتوفر المؤشر أم أن المؤشر متاح منذ..... ) م أي : توفر المؤشرتاريخ . 4

 التاريخ و ليس اآلجال . ويتعين التنصيص بصفة واضحة على
 

ي يتعّهد رئيس أي القيمة الت ....... سنة ......: (Valeur cible de l’indicateurللمؤشر )القيمة المستهدفة .5

لمتوقع فيها سنوات أو أكثر( مع ذكر السنة ا 3البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط )

 بلوغ القيمة المستهدفة. 
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هيكل يس اليتعين التنصيص على اسم الشخص المسؤول عن المؤشر و ل:متابعة المؤشر بالبرنامج المسؤول عن6.
ا  ر وفق  الذي يسهر على احترام أجال  توفير المعطيات الحتساب المؤش أي الشخص

 .لما يضبطه رئيس البرنامج ، و على ضمان جودة هذه البيانات ومطابقتها
 

 ...مثال:السيد )ة(..... الهيكل او اإلدارة ..... رقم الهاتف.....البريد االلكتروني ....

 

.IIIاءة في نتائج المؤشرقر 

ها لتنصيص على النتائج التي تم الحصول عليا ائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النت.1

 للسنوات الثالث الفارطة وتقديرات الثالث سنوات المقبلة   )اإلنجازات(

 ديرات )بصفة مختصرة(......تحليل النتائج والتق .2

3.  

نتائج و تحليل ال م فيهال يجب االقتصار ضمن هذه الفقرة على بيان األرقام المحققة بل يتعين تضمين نص مختصر يت

همت في بلوغ ل التي سالعوامابيان دعائم األنشطة التي تم القيام بها للحصول على النتائج المحققة. مع إمكانية بيان 

ذها تبعا قترح اتخاة الملمؤشر وتلك التي شكلت عائقا دون تحقيقها و تحديد التوجهات المستقبليالقيمة المنشودة ل

 للنتائج المحققة. 

 

تياره شر وتبرير اختحديد الحدود والنقائص المعروفة عن المؤ المتعلقة بالمؤشر : (limitesتحديد أهم النقائص ).3

 .الرغم من هذه الحدودعلى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة : مؤشر قيس األداء

 اإلنجازات

 ن

 التقديـرات

 3ن+ 2ن+ 1ن+ 1-ن 2-ن 3-ن
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 رة توجيهيةمذك

 حول إطار النفقات متوسط المدى 

 3ملحق عدد 

 

 الهدف من المذكرة التوجيهية

ست النصوص القانونية والترتيبية عملية البرمجة على المدى المتوسط للميزانية  ها في أهميتولقد كر 

ق  ية هجلمنلإصالح المالية العمومية وأس ست إلى ترسيخ مبادئها األساسية دون الخوض في بسط معم 

 المعتمدة في هذا المجال. 

هة باألساس إلى الوزارات قصد اعتمادها عند إع طر داد أوعليه تهدف هذه المذكرة، والتي هي موج 

قات طار النفقديم إالمنهجية وأهم  المبادئ الخاصة بإعداد وت النفقات متوسطة المدى القطاعية، على تقديم

 يا على مستوى كل مهمة .متوسط المدى القطاعي والذي يتم إعداده سنو

 

 أهمية البرمجة على المدى المتوسط 

 ألهداف،حسب افي الميزانية قائم على منهجية التصرف الإنخرطت تونس في إصالح المالية العمومية 

لحوار احيث تمك ن من تعميق على المدى المتوسط من أهم مستجدات هذا اإلصالح.  ةوتعتبر البرمج

أن ها  ة إلىمكانيات المتاحة على فترة تمتد على ثالث سنوات. هذا باإلضافبخصوص األولويات ضمن اإل

 تكتسي أهمية بالغة في مجال التأطير المالي للتصرف ألن ها تيس ر من عملية التثبت من:

ل هذه اآللية تدريجيا إلى أداة إضا - ا يحو  يذ افية لتنفنصهار الميزانية ضمن مخطط التنمية الخماسي مم 

 جيات،اإلستراتي

 نعكاسات السياسات على المدى المتوسط تتالءم مع اإلمكانيات المتاحة والتوازنات العامة،إ -

ا يمكن من دعم اإلنضباط في الميزات -  نية.صرف رؤساء البرامج في حدود السقف المالي المضبوط مم 

 وعليه، تتلخص أهمي ة البرمجة على المدى المتوس ط في النقطتين التاليتين:

ى تبويب عتماد علرؤية على المدى المتوسط وشموليتها: ثالث سنوات عوضا عن السنوية الحالية باالال -

 يراعي المعايير الدولية 

 .للدولة االقتصادية األهدافلنفقات المبرمجة مع تطابق الميزانية وااإلنضباط في ميدان الميزانية:  -
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 مراحل البرمجة على المدى المتوسط وأدواتها

 13خ في والمؤر 2019لسنة  15من القانون األساسي للميزانية عدد  39و 4لمقتضيات الفصلين طبقا 

 فإن ه:  2019فيفري 

سنوات( 3) نيةوتقديمهافيإطارمتوسطالمدىازيتالمايتمإعدادتقدير -

انية الميزن  نى أبمع .قانونالماليةيرخصفيإستخالصالمواردوضبطالنفقاتالمتعل قةبالسنةاألولىفقطويبقى

 ةوالثالث لثانيةالميزانية المتوسط المدى وتكون السنة ا إطارسنوية تتطابق مع السنة األولى من ال

 ،(indicatives)ذات صبغة تقديرية  لتقديرات اإلطار

ثر إوارق وفق التطورات االقتصادية مع ضرورة شرح الفنيةمتوسطالمدىايتمسنوياتحيينإطارالميز -

 ،كل تحيين

 بهدف :

 هدافوتحقيقهااألةشاملةورؤيةماليةمتوسطةالمدىلرسمإعطاءرؤيةاقتصادي، 

 نيةالدولةاالتحكمأكثرفيتوازناتميز، 

 نيةاتوطريقةمناقشةالميزاتحسينجودةالتقدير. 

 

 : أدوات البرمجة على المدى المتوسط1رسم عدد 
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ي، ، يتم انطالقا من المؤشرات الجملية )الناتجالمحلي، اإلستهالكالعموم1طبقا للرسم عدد 

 تهالكالخاص، حجم اإلدخار...(:اإلس

 Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE)إعداد جدول العمليات المالية للدولة-

 مجموع النفقات = العجز(، –)مجموع الموارد 

لجملي حديد كيفية تمويل العجز وضبط الحجم النهائي لمجموع الموارد المتاحة، وبالتالي السقف ات -

 لنفقات، لسنوات إطار الميزانية متوسط المدى،لمجموع ا

 مة، وزيع مجموع النفقات بين الوزارات بعد التشاور على مستوى الحكومة: أي تحديد سقف لكل مهت -

 لتزام كل رئيس مهمة بالسقف الذي تم ضبطه ويقوم بتوزيعه بين مختلف البرامج داخل مهمته،ا -

لفرعية اصصة لبرنامجه ويقوم بالتوزيع بين البرامج ات المخإلتزام كل رئيس برنامج بحجم اإلعتماد -

 الراجعة له بالنظر.

 منهجية إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي

ج ج والبرامة وفق البراماالعتمادات الجملية داخل كل مهم   القطاعي المدى متوسط النفقات إطاريوزع 

ن ه يستمد  سقف كما أ .يجيات القطاعية ومخططات التنميةالفرعية والمنبثقة أساسا من األهداف واالسترات

لمدى اعلى  نفقاته من إطار الميزانية متوسط المدى كما تم بيانه بالعنصر المتعلق بأدوات البرمجة

 المتوسط.

إن عملية إعداد الميزانية على المدى المتوسط تقتضي منهجية واضحة ومشتركة بين الوزارة المكلفة 

ارات القطاعية وذلك بغاية حث الوزارات القطاعية على ترتيب أولويات السياسات العمومية بالمالية والوز

بطريقة تتناغم مع اإلستراتيجيات الوطنية المرسومة على غرار مخطط التنمية من جهة ، ومن جهة 

إعداد أخرى األخذ بعين اإلعتبار الضغوطات المالية. حيث تتطابق عملية إعداد الميزانية السنوية مع 

والمتعلق  2019مارس  15إطار النفقات متوسط المدى بالنظر إلى أحكام قرار السيد وزير المالية بتاريخ 

بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة وكما يبي نه الرسم عدد 
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الكلّي  اإلقتصادإطار 

الجدول التقديري للعمليات المالية
س ف ال      الجمل 

إطار الميزانية متوسط المدى 
 +س←  +س

تحديد ا س ف ل   و ار 

ت دير المرو ة

م     
المجلس الوزاري

دراسة ا ط ر و  رار أس ف ال      ب ل سبة للو ارا 

الو ارا  ال ط عية   عداد م  ري  المي ا ي  
جوا    

أ توبر  
مناقشات الميزانية

إتمام الميزانية وإطار النفقات متوسط المدى

م     

 ط ر ال      متوسط المدى         
 

 : مراحل إعدادالميزانيةوإطارالنفقاتمتوسطالمدى2رسم عدد 

 

 وإطارالنفقاتمتوسطالمدى إلى مرحلتين أساسيتين: الميزانيةتستجيب طريقة إعداد 

: تهدف إلى صياغة الخيارات اإلستراتيجية )أهداف الميزانية اإلجمالية ، تخصيص مرحلة التأطير -

الموارد بين القطاعات(، وبالتالي ضمان االرتباط بين الخيارات الوطنية العامة والميزانية. يجب أن 

 Tableau des (TOFE)قعات جدول العمليات المالية للدولةتؤدي هذه المرحلة إلى إعداد تو

opérations financières de l’Etat  وإطار الميزانية متوسط المدى. حيث يتم تحديد سقف اإلنفاق

لكل مهمة إنطالقا من إطار الميزانية متوسط المدى والذي بدوره يأط ر بطريقة مباشرة عملية إعداد 

توسط المدى القطاعية، بمعنى أن سقف إطار النفقات متوسط المدى القطاعي الميزانيات وأطر النفقات م

 ال يمكن أن يتجاوز السقف المحدد له ضمن إطار الميزانية متوسط المدى.

والجدير بالذ كر في هذه المرحلة، أن  عملية إعداد األسقف بالنسبة إلى كل الوزارات ليست مسقطة، فكما 

ار السيد وزير المالية المتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية وطبقا لقر 2بي نه الرسم عدد 

السنة  ميزانية وتحيين السنةالفارطة تنفيذ تقييمماي مخصصة لمناقشة  15للسنة فإن  مرحلة ما قبل 

الوزارات وهي مرحلة تسبق  مختلف مع المدى القطاعي متوسط تإطار النفقا مشاريع ومناقشة الجارية
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وزارة والتي تكون على أقصى تقدير موفى شهر  لكل اإلعتمادات سقف لتحديد رسال مكتوبعملية إ

 ماي كآخر أجل. 25في  متوسط المدى إطارالميزانية على الوزراء مجلس ماي بعد مصادقة

ة ت الميزاني)بما في ذلك توقعا لتقديرات النهائية ألطر النفقات متوسطة المدى القطاعيةامرحلة إعداد  -

لمهمات حسب ا تنطلق هذه المرحلة من التحكيم داخل المهمات وتقديم مشاريع الميزانيات(المقبلةنة للس

 توافق معي، بما على البرامج داخل المهمات من قبل الوزارات القطاعية االعتماداتوالبرامج. يتم توزيع 

لمكلفة رة اختصة بالوزاأسقف النفقات المحددة في مرحلة التأطير. كما يتم مناقشتها مع المصالح الم

 مة إعدادروزنابالمالية )الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة( على فترات محد دة مضبوطة طبقا ل

 ميزانية الدولة :

 لسنويةا والمشاريع المدى توسطةمالنفقات  أطر متضمنة الميزانيات مشاريع إرسالجوان:  15قبل -

 المالية وزارة إلى لألداء

 المدى متوسط لميزانيةا إطارعلى غرار المالية قانون لمشروع المرفقة الوثائق إعدادوت: أ 31قبل  -

 وتوزيعه القطاعي وذلك في صيغته النهائية. اإلجمالي

 

نة بإطار ( 3وس+ 2س+و 1القطاعي )س+ المدى متوسط النفقات إن  منهجية بناء تقديرات النفقات المضم 

ر المرجعي للنفقات تقوم باألساس على مبدأ التفريق بين ير التدابو خّط مرجعيعن طريق ضبط  التطو 

 تالف طبيعة النفقة.( . كما أن  هذه المنهجية تختلف باخ1)أنظر الجدول عدد بالنقصانأو  بالزيادةالجديدة 

ى المد متوسط لبناء تقديرات إطارالنفقات (Tableau de passageعبور ):جدول 1عدد  جدول

 لقطاعيا
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ر المرجعي للنفقاتبوالمقصود  ، ر متغيرةاسة غيهو تقدم اإلنفاق المرتبط بتطوره التلقائي، مع سي التطو 

عن  مرجعيال طّ الخأي بالنظر إلى أن القواعد والسياق القانوني المعمول به لن يتطور. لذلك يجب تمييز 

أن  مناقشة  المبدأ، من حيث . وعليه يمكن إعتبار ،بالنقصانأو  بالزيادة سواء كانتالتدابير الجديدة تأثير 

 التدابير الجديدة تساهم في توضيح اإلنعكاس المالي لألهداف القطاعية العامة.

 تقاإطار النفبنة فيما يلي أهم  النقاط التي يجب أخذها بعين االعتبار عند بناء تقديرات النفقات المضم  

 القطاعي مبوبة حسب طبيعة النفقات: المدى متوسط

 نفقات التأجير: 

 

 نفقات التسيير: 
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 نفقات التدخالت: 

والمؤرخ  2019 لسنة 15باالستناد إلى التبويب الجديد المنصوص عليه بالقانون األساسي للميزانية عدد 

 2019أفريل  10منه، وقرار السيد وزير المالية بتاريخ  15وخاصة الفصل  2019فيفري  13في 

يخ بتار 9د مة عدوكما تم  بيانه بمنشور السيد رئيس الحكو ضبط تبويب نفقات ميزانية الدولةوالمتعل ق ب

تغيير حيث تم   ، فإن  نفقات التدخالت شملها2020والمتعلق بإعداد ميزانية الدولة لسنة  2019مارس  29

ن قسم التمويل ( سابقا مع النفقات التي كانت مدرجة ضم03دمج نفقات التدخل العمومي المدرجة بالقسم )

 سابقا. (07العمومي )

 :( سابقا تستجيب للمنهجية التالية03وعليه فإن  النفقات الخاصة بقسم التدخل العمومي )

 

نفس المنهجية  ( سابقا تستجيب إلى07في حين أن  النفقات التي كانت مدرجة ضمن قسم التمويل العمومي )

 الخاصة بنفقات االستثمار المبينة تباعا.

 نفقات االستثمار: 
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رنامج كل  ببم السنوية للمشاريع الجديدة والمتواصلة يمكن إعتماد جدول عبور ثان خاص وفي ضبط القي

 على حدة :

كل لبناء تقديرات نفقات االستثمار الخاصة ب (Tableau de passageعبور ):جدول 2عدد  جدول

 برنامج

 البرنامج........
 إنجازات 

 م س ق.م.
 تقديرات 

3-س 2-س  1-س  1س+  2س+  3س+   

 يع متواصلةمشار

               المشروع .....................

               على الموارد العامة للميزانية

               على موارد القروض الخارجية الموظفة

               على موارد الهبات

.......               

               جملة المشاريع المتواصلة 

               العامة للميزانية على الموارد

               على موارد القروض الخارجية الموظفة

               على موارد الهبات

 مشاريع جديدة

               المشروع .....................

               على الموارد العامة للميزانية

               على موارد القروض الخارجية الموظفة

               على موارد الهبات

.......               

               جملة المشاريع الجديدة 

               على الموارد العامة للميزانية

               على موارد القروض الخارجية الموظفة

               على موارد الهبات

               جملة المشاريع

               على الموارد العامة للميزانية

               على موارد القروض الخارجية الموظفة

               على موارد الهبات

 

 نفقات العمليات المالية: 

 أنظر المنهجية الخاصة بنفقات التدخالت.
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 مدى القطاعيمثال تطبيقي لبناء تقديرات النفقات المضّمنة بإطار النفقات متوسط ال

ن من الهياكل التالية: اإلدارةالعامةNلنعتبر البرنامج "  "C" والوكالة "B" يةواإلدارةالجهو "A" " المتكو 

 والتي هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية:

 :"Nلبرنامج "نفقات التأجير والتسيير والتدخالت ل -1

 ل  : 2022لنفترض النفقات التالية لسنة : المعطــى األو 

 :الدينارالوحدة

 النفقة
 "Nمجموع البرنامج "

 "Nعلى الموارد الذاتية للمؤسسات التابعة للبرنامج "  على الموارد العامة للميزانية

 3267.000 4955.000 التأجير
 3024.000 438.000 التسيير

 16.000 0 التدخالت
 

 لخاصة يات والتدرج االتقاعد وبرنامج الترق تقديرات التأثير المالي لالنتدابات واإلحاالت على-: المعطــى الثاني

 2025-2023للفترة  "Nبالبرنامج "

 الوحدة:الدينار
 2023 2024 2025 

 على الموارد الذاتية على الميزانية على الموارد الذاتية على الميزانية على الموارد الذاتية على الميزانية

 التأثير المالي

 لإلنتدابات
220.000 100.000 200.000 110.000 250.000 120.000 

التأثير المالي 

لإلحاالت على 

 التقاعد

280.000 50.000 250.000 50.000 300.000 50.000 

التأثير المالي 

 للترقيات
30.000 8.000 40.000 8.000 45.000 8.000 

التأثير المالي 

 للتدرج
15.000 4.000 18.000 4.000 12.000 4.000 

 

 يات العمل:فرض: المعطــى الثالث 

  : سنويا %5نسبة التضخم 

  :سنويا %4.75نسبة الزيادة في األجور 

 : المطلوب

لقة بنفقات والمتعإعتمادا على المعطيات المذكورة أعاله "N"للبرنامج ( 2025-2023إعداد إطار النفقات متوسط المدى )

 .التأجير والتسيير والتدخالت

******************************* 
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 :الحل  

 

 :2025-2024-2023للسنوات  الخط المرجعياحتساب  

 2025 2024 2023 مصدر التمويل طبيعة النفقة

 التأجير

 على الميزانية
(4955000 *1.0475 )

+15000 =5205363 

(5205363*1.0475+)

18000 =5470617 

(5470617*1.0475+)

12000 =5742472 

 على الموارد الذاتية
(3267000 *1.0475 )

+4000 =3426183 

(3426183*1.0475+)4000 

=3592926  

(3592926*1.0475+)4000 

=3767590  

 التسيير

 507040=1.05*482895 482895=1.05*459900 459900=1.05*438000 على الميزانية

 على الموارد الذاتية
3024000*1.05=

3175200 
3175200*1.05 =3333960 3333960*1.05=3500658 

 التدخالت
   - زانيةعلى المي

 18522= 1.05*17640 17640= 1.05*16800 16800= 1.05*16000 على الموارد الذاتية

 

 :2025-2024-2023للسنوات  الزيادةاحتساب 

 2025 2024 2023 مصدر التمويل طبيعة النفقة

 التأجير

 250000=30000+220000 على الميزانية
250000+200000+40000 

=490000 

490000+250000 +45000 

 =785000 

 108000=8000+100000 على الموارد الذاتية
108000+110000+8000=

226000 

226000+120000+8000=

354000 

 

 :2025-2024-2023للسنوات  النقصاناحتساب 

 2025 2024 2023 مصدر التمويل طبيعة النفقة

 التأجير

 530000=250000+280000 280000 على الميزانية
280000+250000  +

300000  =830000 

 150000=50000+100000 100000=50000+50000 50000 على الموارد الذاتية

 

 2025-2023إطار النفقات متوسط المدى 
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 2025 2024 2023 مصدر التمويل طبيعة النفقة

 التأجير

 على الميزانية
5205363+250000-

280000  =5175363  

5470617+490000-

530000 =5430617 

5742472+785000-

830000  =5697472 

 على الموارد الذاتية
3426183+108000-

50000 =3484183 

3592926+226000-

100000 =3718926 

3767590+354000-

150000=3971590 

 التسيير
 507040 482895 459900 على الميزانية

 3500658 3333960 3175200 على الموارد الذاتية

 التدخالت
 - - - على الميزانية

 18522 17640 16800 على الموارد الذاتية
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 :"N"للبرنامج  االستثمارنفقات   -2

 :مثـال إلعـداد جدول دفوعـات المشاريــع -1

 المعطيات:  - 1.1

 

 مد ة اإلنجاز سنة إنطالق المشروع الكلفـة بحساب  )د( المشاريــع

 سنوات 900.000 2021 5 (P1مشـــروع متواصــل )

 (Xمشــروع جديـــد )
=X 2022 3 سنوات 

 (Yمشــروع جديـــد )
=Y 2023 3 سنوات 

 (Zمشــروع جديــد )
=Z  204 4 سنوات 

 (Hمشــروع جديــد )
=H 2025 5 سنوات 

إلعتمادات المخصصة أنه سيتم صرف قيم سنوية متساوية لكما أنه نعتبر  2021د سنة  100.000تــم  صـرف مبلـغ  (P1)بالنسبة للمشروع المتواصل 

 له.

 
 جدول دفوعـات المشاريع: - 1.2

 

 2025ما بعد  2025تقديرات 2024تقديرات  203تقديرات  2022ميزانية  المشــروع

 المشاريع المتواصلة

 (P1مشـــروع  )

200.000  +

contrainte 

2021  

200.000  +X2 200.000  +X3 

 +Y2 

200.000  +Y3 

 +Z2 

+ Z3Z4  +

H2 +H3 + H4 

 +H5 

 المشاريع الجديـــدة

 (Xمشـــروع  )

 (Yمشـــروع  )

 (Zمشـــروع  )

 (Hمشـــروع  )

 

X1 

 

 

Y1 

 

 

 
Z1 

 

 

 

 
H1 

 

 

: دفوعـات أهم  ما يمكن استخالصه من مثال جدول  المشاريع أن 

لخط االمدى تمثل  طار النفقات متوسطبالنسبة إلى كل سنة من سنوات تقديرات إ المشاريع المتواصلةجملة  -

ط المدى ات متوسالجديدة بالنسبة إلى كل سنة من سنوات تقديرات إطار النفقالمشاريع المرجعي، في حين أن جملة 

 تمثل الزيادة. 

فية ن أهم  المعطيات الواجب معرفتها بخصوص المشاريع وذلك بغاية تعمير جدول دفوعات المشاريع بالكيم -

كلفة المشروع ومدة إنجازه وسنة بدايته ، وذلك باإلضافة إلى  المطلوبة:

 قيمة بطضط مع توزيعالمشاريعالمبرمجةضمننفقاتاالستثمارعلىالبرامجحسبالهياكاللمتدخلةفيكلبرنامجونوعيةالنشا

 والجديدة. المتواصلة للمشاريع السنوية اإلعتمادات
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 :" N"معطيات حول نفقات التنمية للبرنامج  -2

 ل المعطــى  التاليـــة : الجديـــدة: لنفتـرض المشاريع األو 

ل  سنة بداية اإلنجــاز الكلفـــة )د.( إسم المشروع الهيكل المتدخ 
 مــد ة اإلنـجــاز

 )سنـوات(

  04 2023 800.000 متعلقة بـ....دراسة  "A"اإلدارة العامة 

  03 2023 300.000 2برنامج   "A"اإلدارة العامة 
  03 2024 600.000 3برنامج   "A"امة اإلدارة الع

  B" 1.000.000 2025 02مشروع اإلدارة الجهوية " "Bاإلدارة الجهوية "
  C " 450.000 2024 03"تجهيز وكالة  "C"وكالة 

 التاليـــة : المتواصلـــة: لنفتـرض المشاريع المعطــى الثانـــي 

ل  ة بداية اإلنجــازسنــ الكلفـــة)د.( إسم المشروع الهيكل المتدخ 
 مـد ة اإلنجـاز )سنـوات(

 a-1برنامج   "A"اإلدارة العامة 
800.000 2020 04  

  a  300.000 2020 03-2برنامج  "A"اإلدارة العامة 

 "Bاإلدارة الجهوية "
  B" 6.400.000 2020 04مشروع اإلدارة الجهوية "

 "C"وكالة 
  C" 400.000 2020 04"تجهيز وكالة 

 : وبالمطل

كورة أعاله مع إعتمادا على المعطيات المذ "N"للبرنامج ( 2025-2023إعداد جدول دفوعـات المشاريع وإطار النفقات متوسط المدى )

 اعتمـاد أقساط متساوية عند توزيع كلفـة المشاريع طيلة فترة إطار متوسط المدى.

******************************* 
 

:الحل  
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 شاريـــعدفـوعــات المجدول 

 

 )د( 2022السنة المرجعيّة  إسم المشروع
 تقديــــــرات )د(

 2025ما بعد  2025 2024  202

 المشاريع المتواصلة 

 -                                 a-  بر  مج -

 - -                         a- بر  مج -

 B"   6         6         6         6       500.000" م روع  دار الجهوية  -

 C"                         100.000+150.000 150.000" تجهي الو  لة  -

 200.000 200.000 200.000 - - متعل ة بـ    دراسة  -

 -  00.000  00.000  - -  بر  مج  -

 200.000 200.000 - - -  بر  مج  -

 1.050.000 2.550.000 00.000 .2 2.000.000 2.000.000 جملـة الم  ري  المتواصلـة

 المشاريع الجديدة 

 - - - 200.000 - متعلقة بـ....دراسة  -

 - - - 00.000  -  ر  مج ب -

 - - 200.000 - - 2رنامج ب  -

 - B" - - - 500.000" مشروعاإلدارةالجهوية -

 - - C" - -  50.000" تجهيزالوكالة -

 0 500.000 50.000  300.000 - جملة الم  ري  الجديد 

 1.050.000 050.000.  2.650.000 00.000 .2 2.000.000 جملة نفقاتاالستثمار
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 "N"للبرنامج ( 2025- 202جدول عبور إلطار النفقات متوسط المدى)

 النفقات

 انجازات 

 2022 تق,م,  

 تقديرات

20 9 2020 202  202  2024 2025 

ا.ن.م.م     صانالنق الزيادة الخط المرجعي
CDMT 

ا.ن.م.م     النقصان الزيادة الخط المرجعي
CDMT 

ا.ن.م.م     النقصان الزيادة الخط المرجعي
CDMT 

 511 204 6 000 830 000 785 511 249 6 512 913 5 000 530 000 490 512 953 5 263 635 5 000 280 000 250 263 665 5 000 433 5 000 111 5 000 725 4 000 500 4 على موارد الميزانية

 472 697 5 000 830 000 785 472 742 5 617 430 5 000 530 000 490 617 470 5 363 175 5 000 280 000 250 363 205 5 000 995 4 000 691 4 000 335 4 000 120 4 التأجير 

 040 507     040 507 895 482     895 482 900 459     900 459 000 438 000 420 000 390 000 380 التسيير

 770 490 7 000 150 000 354 770 286 7 526 070 7 000 100 000 226 526 944 6 183 676 6 000 50 000 108 183 618 6 000 307 6 000 830 6 000 980 6 000 896 8 على الموارد الذاتية للمؤسسات

 590 971 3 000 150 000 354 590 767 3 926 718 3 000 100 000 226 926 592 3 183 484 3 000 50 000 108 183 426 3 000 267 3 000 520 3 000 664 3 000 320 3 التأجير 

 658 500 3     658 500 3 960 333 3     960 333 3 200 175 3     200 175 3 000 024 3 000 300 3 000 306 3 000 566 5 التسيير

 522 18     522 18 640 17     640 17 800 16     800 16 000 16 000 10 000 10 000 10 تالتدخال

 000 050 3 0 000 500 000 550 2 000 650 2 0 000 350 000 300 2 000 300 2 0 000 300 000 000 2 000 000 2 000 378 2 000 527 3 000 103 6 على موارد الميزانية

     000 500 000 550 2 000 650 2   000 350 000 300 2 000 300 2   000 300 000 000 2 000 000 2 000 378 2 000 527 3 000 103 6 االستثمار 

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

5 348 000 2 659 000 6 025 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

   000 025 6 000 659 2 000 348 5 االستثمار 
  

    0       0       
  

 281 745 16 000 980 000 639 1 281 086 16 038 634 15 000 630 000 066 1 038 198 15 445 611 14 000 330 000 658 445 283 14 000 740 13 000 344 20 000 891 17 000 847 24 عالمجمو
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 "N"للبرنامج ( 2025- 202إطار النفقات متوسط المدى)

 النفقات

 انجازات 

 2022 تق,م,  

 تقديرات

20 9 2020 202  202  2024 2025 

 CDMTا.ن.م.م     CDMTا.ن.م.م     CDMTا.ن.م.م    

 511 204 6 512 913 5 263 635 5 000 433 5 000 111 5 000 725 4 000 500 4 على موارد الميزانية

 472 697 5 617 430 5 363 175 5 000 995 4 000 691 4 000 335 4 000 120 4 التأجير 

 040 507 895 482 900 459 000 438 000 420 000 390 000 380 التسيير

 770 490 7 526 070 7 183 676 6 000 307 6 000 830 6 000 980 6 000 896 8 على الموارد الذاتية للمؤسسات

 590 971 3 926 718 3 183 484 3 000 267 3 000 520 3 000 664 3 000 320 3 التأجير 

 658 500 3 960 333 3 200 175 3 000 024 3 000 300 3 000 306 3 000 566 5 التسيير

 522 18 640 17 800 16 000 16 000 10 000 10 000 10 تالتدخال

 000 050 3 000 650 2 000 300 2 000 000 2 000 378 2 000 527 3 000 103 6 على موارد الميزانية

   000 650 2 000 300 2 000 000 2 000 378 2 000 527 3 000 103 6 االستثمار

   0 0 0 000 025 6 000 659 2 000 348 5 على موارد القروض الخارجية الموظفة

   0 0   000 025 6 000 659 2 000 348 5 االستثمار

 281 745 16 038 634 15 445 611 14 000 740 13 000 344 20 000 891 17 000 847 24 المجموع
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 جع المعتمدة:المرا

  2019فيفري  13لمؤرخ في وا 2019لسنة  15القانون األساسي للميزانية عدد  -

 والمتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة. 2019مارس  15المالية بتاريخ  قرار السيد وزير -

 الدولة. ميزانية نفقات تبويب بضبط والمتعل ق 2019 أفريل 10 بتاريخ وزيرالمالية قرارالسيد -

 .2020 لسنة الدولة ميزانية بإعداد والمتعلق 2019 مارس 29 بتاريخ 9 عدد الحكومة رئيس منشورالسيد-

 2009، نوفمبر Daniel Tomasiالمدى )بدعم من اإلتحاد األوروبي(،  دليل منهجي حول إعداد إطار النفقات متوسط -

 2010، 6د لسعدي، سلسلة معارف برلمانية عدميزانية الدولة والتصرف حسب األهداف، على ا -

- Cours « la budgétisation des programmes et les CDMTs », formation des formateurs en GBO, Daniel Tomasi, février 

2012 

 2013المدى )عرض(، الوحدة القطاعية بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري،  إطار النفقات متوسط -

-Cadre de dépenses à moyen terme (présentation), Ibtissem ben Algia, formation des formateurs en GBO, septembre 2015 

- Une meilleure planification pour une meilleure gouvernance budgétaire en Tunisie : le cadre de dépenses à moyen terme, 

OCDE, 2016 

- Guide méthodologique du budget pluriannuel, Franck Mordacq, projet d’appui aux réformes budgétaire et comptable 

dans le cadre de mise en œuvre de la Loi Organique du Budget de l’Etat, février 2019 

 2019عمر،  بن أكويس وجواهر افوتحدياته)عرض(، درص الجديد للميزانية األساسي القانون أهمية -

 

 



 

45 

 

 

 مذكرة توجيهية

 حـــــول الميزانيــــة المراعيـــــة للنـــــــوع االجتماعــــــــي 

 4ملحق عدد 

 

 

 اإلطار العام للمذكرة:

مة ترجية جتماعي في السياسات العمومية وفي كامل مسار الميزانمقاربة النوع اإل يعد إدراج

بين  تام بضمان حقوق اإلنسان وتأكيدا على حرصها على وضع مبادئ المساواةتونس الإللتزام 

 الجنسين حيز التنفيذ الفعلي.

 وقد تجسد هذا االنخراط خاصة من خالل:

ة المستدام لمجال،وتبنيها أهداف التنميةافي  المعاهدات واالتفاقيات الدوليةمصادقة بالدنا على جل  -

 .2015( لسنة 17السبعة عشر )

سنة لتونسية لس دستور الجمهورية اكرّ اإلنخراط في إصالحات تشريعية وقانونية ومؤسساتية. وقد  -

 .46و 21مبدأ المساواة والقضاء على التمييز بين الجنسين خاصة في فصليه  2014

عيما تد 2019فيفري  13بتاريخ 2019لسنة  15األساسي للميزانية عدد ويعتبر صدور القانون 

اج ل إدرمن خالأساسية للتكريس الفعلي للمساواة بين الجنسين  القانونية وركيزةلهذه الترسانة 

 مقاربة النوع االجتماعي ضمن السياسات العمومية والميزانيات.

ساس أرئيس البرنامج يعمل على إعداد الميزانية على  منه على أن"..... 18لفصل حيث نص ا 

ة بين كافين النساء والرجال أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص ب  ة فئاتوبصفة عام 

 . المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على ذلك األساس "

 الهدف من المذكرة  

تهدف هذه المذكرة التوجيهية أساسا إلى وضع إطار مرجعي موحد لفائدة رؤساء البرامج 

 .بالميزانيةو سات العموميةالسيابفي إدراج مقاربة النوع اإلجتماعي الفاعلين والمتدخلين ومختلف
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لنوع لاعية وتشتمل المذكرة على محورين أساسين يخصص المحور األول لتقديم تعريف للميزانية المر

يان ن خالل بجها ماإلجتماعي وبيان غاياتها وأهم أهدافها فيما يعنى المحور الثاني بتوضيح منهجية إدرا

 أهم المراحل والوسائل المعتمدة لذلك.

 ؟يزانية المراعية للنوع االجتماعيما هي الم

جتماعي نوع االالمقاربة تعد الميزانية المراعية للنوع اإلجتماعي منهجية متكاملة تسعى إلدراج 

ها بعين ل وأخذللنساء والرجا لمختلفةتحليل الحاجيات ا علىفي كامل دورة الميزانية. وتنبني أساسا 

ء حسين أداين وتة وذلك بهدف تعزيز المساواة بين الجنساإلعتبار في السياسات العمومية وفي الميزاني

 البرامج. 

ساء نويفسر هذا التوجه من منظور أن المواطنين ليسوا أشخاص مجردين بل هم في الواقع 

جيات ورجال ينتمون إلى فئات إجتماعية وإقتصادية مختلفة ويعيشون ظروف متباينة ولهم إحتا

 خصوصية وانتظارات متنوعة.

لقطاعية نية واالميزانية أداة تترجم التوجهات السياسية والخيارات اإلستراتيجية الوطوبما أن 

رجال فإنه من الضروري وضع ميزانيات تأخذ بعين اإلعتبار الفوارق المسجلة بين النساء وال

 وتستجيب لحاجياتهم وإنتظاراتهم المختلفة.

وجه ا التأهمية بالغة في تكريس هذ تكتسي الميزانية المراعية للنوع اإلجتماعي فإن   وعليه  

 باعتبارها أداة تمكن من التوظيف األنسب للموارد المتاحة لتحقيق النجاعة المرجوة.

 وال تعد الميزانية مراعية للنوع االجتماعي بمثابة : 

 رصد ميزانية خاصة للنساء. -

 تقسيم إعتمادات ميزانية الدولة بالتساوي بين النساء والرجال. - 

 يع في حجم االعتمادات المخصصة للمرأة والتقليص من النفقات المخصصة للرجالالترف -

 إحداث ميزانية خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال -

 

يد مدى لتحد وإنما هي باألحرى منهجية ترتكز أساسا على تحليل للميزانية من منظور النوع اإلجتماعي

 جال.قدرتها على تلبية الحاجيات المختلفة للنساء والر
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ى غرار رى علكما أن األخذ بعين اإلعتبار للتقاطعات بين النوع االجتماعي و معطيات أو معايير أخ

لبيتها تعلى  السن، الفئة اإلجتماعية، الجهة... يمكن من تعميق فهم الحاجيات الخصوصية قصد العمل

 والحد من الفوارق المسجلة. 

 تماعي؟ما الغاية من الميزانية المراعية للنوع االج

على  أكيداإن األخذ بعين اإلعتبار لبعد النوع اإلجتماعي ضمن كامل مسار الميزانية ال يعد ت

ة للمساوا لفعليامجهودات الدولة في مجال حقوق اإلنسان إنما يتجاوز ذلك باعتباره سيمكن من التجسيد 

 بين الجنسين على أرض الواقع.

 

 : تعتبر الميزانية المراعية للنوع االجتماعي

 تقليص الفوارق وتعزيز حقوق اإلنسان، آلياتمن  آلية -

لمحددة اتمك ن من المرور باألهداف  وسيلة لدعم التوجه المبني على األداء في التصرف العمومي -

 إلى إجراءات عملية لها تأثيرات ملموسة،

 أداة أساسية لدعم شفافية الميزانية،  -

 الة االجتماعية،وسيلة من وسائل تحقيقالتكافؤ والمساواة والعد -

لتنمية اتحقيق لواالقتصاديةوالسياسية  االجتماعيةتقنية عملية تساعد على الربط بين التأثيرات  -

 المستدامة.

ضمان للدولة اإلى مزيد تطوير التصرف في ميزانية  االجتماعيكما تهدف الميزانية المراعية للنوع 

 .التحقيق التزاماتها في مجال المساواة بين النساء والرج

 

 ؟تماعيإلجما هو التمشي المعتمد إلدراج مقاربة النوع ا

ي هذا ونس فيمكن توخي طرق مختلفة  إلدراج مقاربة النوع اإلجتماعي في الميزانية. وقد إتجهت ت

 ية.المجال نحو إعتماد تمشي يرتكز على معطيات وبيانات واقعية ويعتمد تقنيات تحليل عمل

جتماعي ع اإللف المراحل التي يتوجب اتباعها إلدراج مقاربة النويلخص الرسم البياني التالي مخت

 في التخطيط وبرمجة الميزانية.
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1رسم بياني عدد   

 مراحل ادراج مقاربة النوع االجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الوضع الراهن1المرحلة 

الراهن  لوضعشيء تقييم ا إن عملية إدراج بعد النوع اإلجتماعي في الميزانية يتطلب أوالً وقبل كل

اصة قطاع  خجرد للوقوف على واقع ال عدسات النوع االجتماعي. أي القيام بعملية من منظورللقطاع 

 فيما يتعلق :

ثائق والنصوص القانونية الخاصة بالقطاع واستغالل جميع الو المرجعيةالتعرف إلى األطر -

يات ألولواا يمكن من إعطاء فكرة عامة عن المرتبطة بدعم المساواة بين الجنسين في القطاع، بم

 الوطنية والقطاعية في هذا المجال.

 

 الوضع الراهن

 

 التشخيص
إدراج مقاربة 

النوع االجتماعي 

في إطار األداء 

 وفي الميزانية 

دراسات،  -

معطيات، بيانات، 

 أشغال .....

مشاريع الممولة  -

من الجهات 

 المانحة...

تحديد الحاجيات  -

من االحصائيات 

 ...لدراساتوا

تشخيص وتحديد  -

الفوارق بين 

 الجنسين 

ترتيب الفوارق  -

حسب األولوية 

وتحديد اإلشكالية 

مل التي سيتم الع

 على حلها.

تحليل اإلشكالية  -

 ذات األولوية 

إدراج النوع  -

االجتماعي في صياغة 

االستراتيجية واألهداف 

 ومؤشرات قيس األداء 

اقتراح األنشطة ودعائم  -

 والمشاريع  األنشطة

ترجمة مالية         -

 ورصد  االعتمادات  
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 وتتمثل أهم المراجع في االلتزامات الدولية في مجال المساواة على غرار اتفاقية سيداو

CEDAW وأهداف التنمية المستدامة....(. هذا إضافة الى اإلطار القانوني والمراجع الوطنية على

 2017لسنة  58والقوانين المتعلقة بمجابهة التمييز ضد المرأة )القانون عدد  2014غرار دستور سنة 

 2020-2016وإلدماج ومأسسة النوع االجتماعي ( وخطة العمل الوطنية2017أوت  11بتاريخ 

و كل  1325 وبرنامج العمل الوطني بخصوص قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم

 ع....االلتزامات الخاصة بالقطا

 كما يتعين خالل هذه المرحلة:

الطالع على الدراسات واألعمال المنجزة في المجال و تجميع وتحليل وفهم المعطيات ا-

ي ى العالملمستوواإلحصائيات المتعلقة بالفوارق المسجلة بين النساء والرجال الخاصة بالقطاع على ا

 والوطني.

  تجميع المعطيات واإلحصائيات موزعة حسب الجنس، -

 التثبت من وجود مشاريع منجزة أو بصدد اإلنجاز ممولة من قبل الجهات المانحة، -

 قة فيمالمحقاونتائجها  هااإلطالع على األعمال والتدخالت التي سبق القيام بها وتحليل انعكاسات -

 يتعلق بالحد من اإلشكاليات الخاصة بالنوع االجتماعي.

راتهم إنتظاة المتدخلة في المجال وبيان خصائصهم وهذا إلى جانب تحديد مصفوفة األطراف الفاعل

 ومدى انخراطهم وتبنيهم لقضية المساواة بين الرجال والنساء في القطاع.

وتحديد  جنسينتعتبر هذه المرحلة بمثابة بداية الوعي بواقع القطاع من منظور المساواة بين ال

ن أو تحيي توفرةلمعطيات واإلحصائيات المالنقاط الواجب العمل على توفيرها على غرار إنتاج وإثراء ا

ية ي ة ونوع بعض الدراسات الموجودة، أو الوقوف على الحاجة إلى إحصائيات ودراسات ومعطيات كم 

 إضافية.

 : التشخيص 2المرحلة 

ليات إشكا هي المرحلة التي يتم فيها التعرف على الفوارق المسجلة بين النساء والرجال وتحديد

ات ذشكاليات و اإلأا في القطاع. ويتم الحقا ترتيبها حسب درجة أهميتها وضبط اإلشكالية الالمساواة بينهم

 األولوية التي سيتم العمل على معالجتها في المرحلة الموالية.
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 تحديدعدة آليات تحليل يمكن اعتمادها بخصوص اإلشكالية المراد حلها خاصة في ما يتعلق ب

ل العم لمسؤوليات وضبط األهداف والمؤشرات وأخيرا وضع خطةأسبابها و تأثيراتها والمتدخلين وا

وفة شجرة اإلشكاليات" و"شجرة الحلول" و"مصفوفة اإلطار المنطقي" و"مصف»والميزانية. وتعد 

 التحليل.  آلياتالمتدخلين" أمثلة من 

هذه  مج فيوتمثل شجرة اإلشكاليات إحدى أهم اآلليات األكثر استخداما من قبل المهمات والبرا

 المرحلة األولى من مستوى التقدم في إدراج مقاربة النوع اإلجتماعي. 

سم رشكل  أداة تحليل تشاركية تمكن من تمثيل أسباب وتأثيرات اإلشكالية المطروحة في حيث تعتبر

اجب الو  بياني وذلك بغاية مزيد التعمق في فهمها والتفكير بشكل أفضل في التدخالت واإلجراءات

 اوزها.اتخاذها لتج

ة من ة الرئيسشكاليإذ تساعد هذه الوسيلة على تحديد األسباب )المباشرة والغير المباشرة والهيكلية( لإل

ا في وصل إليهم التجهة واآلثار الناتجة عنها من جهة أخرى بناًء على استغالل البيانات األساسية التي ت

 مرحلة االولى لجرد القطاع من منظور النوع االجتماعي.

 

 

2رسم البياني ال  

 هيكلة شجرة اإلشكاليات 

 

 

 اإلشكالية الرئيسية
 التأثيرات

 األسباب
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ضح ني يووبالتالي فإن شجرة اإلشكاليات تمكن من وضع تصور لإلشكالية المطروحة في شكل رسم بيا

 تأثيرات المترتبة عنها.العالقات بين األسباب وال

 بما ويتم إجراء هذا التمرين في إطار عمل تشاركي ضمن فريق عمل او فرق فرعية متكاملة

 بمختلف جوانب االشكالية لفهمها وتحليلها. اإلمكانيمكن من اإللمام قدر 

في  و  همة  كما أنة يتعين عند تحديد األسباب التركيز على األسباب التي تندرج ضمن مسؤوليات الم

 نطاق صالحياتها و مشموالتها 

المعني  قطاعات في اليلخص الرسم البياني التالي المراحل التي يتعين اتباعها لتحديد اإلشكالي

 وإعداد شجرة اإلشكاليات الخاصة باإلشكالية /اإلشكاليات ذات األولوية.

 3الرسم البياني 

تتعلق بعدم المساواة  إشكاليةمراحل تحليل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ات ذنية تفكير تشاركي لتحديد اإلشكاليات التي تعتبرها كافة األطراف المع 1

 أولوية

حلة ي مرفاليات التي تم تحديدها اختيار إشكالية )أو أكثر( من مجموع اإلشك 2

 التشخيص ليتم معالجتها

 ص 

 الشروع في تحديد ترتيب األسباب والتأثيرات 

 األسباب المرتبطة باإلشكالية الرئيسية في البحث

 تعميق البحث في األسباب

 تدقيق الشجرة والتأكد من اكتمالها وتناسق عناصرها رسم أسهم لربط األسباب بالتأثيرات المترتبة عنها 

5 

6 6 

3 

4 
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 : إدراج المقاربة في إطار االداء وفي الميزانية  3المرحلة 

 تنطلق مرحلة مراد حلها وتحليلها باستخدام أداة شجرة اإلشكاليات مثال،بمجرد تحديد اإلشكالية ال

ة لشجر البحث عن الحلول. يتم ذلك من خالل بناء شجرة األهداف التي تمثل استمراًرا منطقيًا

 .اإلشكاليات التي سبق اعدادها

ية يجاباإليتم عمليا التحول من الوضعية السلبية لإلشكالية المطروحة إلى وضع تصور للحالة 

 وحة.المطر بالنسبة لألسباب والتأثيرات الخاصة باإلشكاليةراد بلوغها مع تكرار نفس التمشي الم

 :تعويض من خالل شجرة األهداف  يتم إعدادو

 اإلشكالية الرئيسية المطروحة بالهدف المراد بلوغه -

  األثربالتأثيرات  -

 العمل عليها.األسباب بالتدخالت واألعمال التي سيتم  -

مراد ية البذلك يتم المرور من شجرة اإلشكاليات إلى شجرة األهداف أو الحلول التي تبين الوضعو

 بلوغها.

4الرسم البياني عدد   

 هيكلة شجرة األهداف 

 

 

 

 

 ف الرئيسيالهد
 رااالث

 التدخالت
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من تندرج ض التي يتعين خالل عملية تحديد األهداف المراعية للنوع االجتماعي التقيد باالعمال والتدخالت

 المعنية ومشموالتها. مجال تدخل المهمة

امل كي في يتم الشروع في إدراج مقاربة النوع االجتماع و باكتمال الصورة عن الوضعية المستهدفة

 مكونات إطار أداء البرنامج المعني و في ميزانيته كما يلي:

 

ى إل نزيلهاتو النوع اإلجتماعي  جية السياسة العمومية  أخذا بعين اإلعتبار لمقاربةصياغة استراتي -

 محاور استراتيجية .

عزيز تتضمن وتحديد أهداف لمواجهة اشكالية الفوارق بين الجنسين التي تم تحديدها و تحليلها  -

 المساواة بين النساء والرجال. 

ق لفواراتحديد مؤشرات قيس أداء مراعية للنوع االجتماعي تمكن من  قيس درجة التقليص من  -

 المسجلة بين الجنسين.

من  و أنشطة فرعية أو دعائم أنشطة أو مشاريع تمكن من التقليص الفعليقتراح أنشطة إ -

 الفوارق 

 ترجمة المالية لإلجراءات المقترحة .المرور أخيرا الي ال -

راج ل إلدوتتمثل عملية وضع إطار أداء مراعي للنوع اإلجتماعي مرحلة أولى هامة ضمن مسار متكام

ن أداء وتحسي يمكن من تحقيق المساواة بين النساء والرجالمقاربة النوع اإلجتماعي بالميزانية بما 

 السياسات العمومية. 
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  مذكرة توجيهية

 بطاقة الفاعل العموميإعداد حول 

 5ملحق عدد 

 

 اإلطار العام للمذكرة: 

تندرج هذه المذكرة في إطار مزيد توضيح المسؤوليات والعالقات بين مختلف المتدخلين في تنفيذ 

ة عمومية في إطار منهجية التصرف في الميزانية المبني على األداء وذلك بهدف تحقيق سياس

 األهداف المتعهد بها سنويا.  

 الهــــدف من المذكرة:

يتمثل أساسا في مزيد توضيح عالقة الفاعل العمومي بالبرنامج أو البرامج مرجع النظر وذلك في  

كل سياسة عمومية والتي توثق في هذه المرحلة من مسار إطار سلسلة المسؤوليات المحددة بالنسبة ل

 تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف ضمن بطاقة الفاعل العمومي.  

 تعريف الفاعل العمومي: 

باالستقاللية اإلدارية والمالية يقدم خدمة عمومية وغير خاضع لمجلة المحاسبة  يتمتعهو هيكل 

ذ السياسات العمومية للدولة و يتمتع بتحويالت مباشرة أو غير مباشرة من العمومية ويساهم في تنفي

 ميزانية الدولة. 

 ويكون في أغلب الحاالت إما مؤسسات عمومية غير إدارية أو منشآت عمومية... 

وذلك من خالل  القطاعيةعمومية ال اتسياسالفي تنفيذ من أهم المتدخلين الفاعل العمومي  يعتبر

 حقيق هدف أو أهداف البرنامج أو البرامج الراجع إليها بالنظر. المساهمة في ت

وفي المقابل فإن المسؤول عن الفاعل العمومي أو من ينوبه مدعو إلى المشاركة في جلسات حوار 

التصرف التي ينظمها رئيس البرنامج وإلى موافاته بصفة دورية بتقارير حول تقدم تنفيذ االلتزامات 

 الموكولة اليه.
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ضمن بطاقة الفاعل العمومي بيان مساهمة الفاعل العمومي في تحقيق أهداف السياسات العمومية يتم 

 الملحقة سنويا بمشروع السنوي لألداء الخاص بكل برنامج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجراءات خاصة بالفاعل العمومي: 

 لتي يشترطالمعايير ايين بالنسبة لكل مهمة على أساس جملة من مضبط قائمة الفاعلين العموتم 

في المذكرة التوجيهية الخاصة بالفاعل العمومي وتتعلق هذه  توضيحهاتوفرها والتي سبق أن تم 

وتلحق هذه الهياكل وجوبا بخارطة  واإلشراف والرقابةالشروط أساسا بالنشاط والجانب المالي 

 برامج المهمة كل حسب مجال تدخله.

دراج بطاقات بعض الفاعلين العموميين من غير أن رئيس البرنامج يمكن له أن يقتصر على إ

الملحقين بخارطة برنامجه ضمن مالحق المشروع السنوي لألداء  نمجموع الفاعلين العموميي

وتشريكهم في جلسات حوار التصرف، ويتم اختيارهم من بين الذين تعتبر مساهمتهم في تنفيذ 

 همية على أساس معيارين أساسيين:أولويات وأهداف السياسة العمومية هامة ويتم تقييم هذه األ

يتعلق بمساهمة الفاعل العمومي في تنفيذ أهداف السياسة العمومية على المدى المتوسط  األول:

المعلن عنها ضمن المشروع السنوي لألداء والتي تعتبر مساهمة هامة من حيث األهداف الموكل له 

 لفاعل العمومي تنفيذها.تنفيذها ومن حيث األنشطة ودعائم األنشطة التي سيتولى ا

 يتعلق بحجم التمويل الذي يتلقاه الفاعل العمومي من ميزانية البرنامج والمهمة.   الثاني:

 

 الفالحة مهمةبأمثلة: الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه تساهم في تنفيذ سياسة "المياه" 

 والموارد المائية والصيد البحري 

 تقليدية"ات التنفيذ سياسة " السياحة والصناعلوطني التونسي للسياحة يساهم في الديوان ا      

 بمهمة السياحة 

وسياسة  ائي"يساهم في تنفيذ سياسة "مرحلة التعليم االبتد وجيا التربيةالوطني لتكنول المركز

 "مرحلة التعليم اإلعدادي والثانوي" بمهمة التربية.
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 محتوى بطاقة الفاعل العمومي:   

 تتضمن بطاقة الفاعل العمومي ثالث أجزاء رئيسية:

ساسي والرئيسي : يتعلق أساسا بإعطاء لمحة عن الهيكل من خالل تحديد النشاط األالجزء األول

بصفة مختصرة وذكر مراجع اإلحداث بما يمكن من مزيد االطالع على مهام الهيكل وأهم 

 صالحياته عند الضرورة .

ويتعين اإلشارة إلى آخر تاريخ خاص بإمضاء عقد برنامج أو عقد أهداف أو عقد أداء بين المهمة 

الهيكل في مجال التوجهات  والهيكل في صورة وجوده باعتبار أنها وثيقة توضح التزامات

 اإلستراتيجية للقطاع المعني ويمكن االستئناس بها في إعداد هذه البطاقة.

: يتعلق بتوضيح مساهمة الفاعل العمومي في تحقيق أهداف السياسة العمومية الراجع الجزء الثاني

المتوسط مع بيان إليها بالنظر وذلك من خالل توضيح توجهاته اإلستراتيجية واألولويات على المدى 

 مدى تالؤمها مع التوجهات اإلستراتيجية وأولويات السياسة العمومية مرجع النظر.

في هذا الجزء يجب أن يتم االقتصار على ضبط التوجهات اإلستراتيجية وأولويات الهيكل التي 

ها مع تعتبر في عالقة بتوجهات السياسة العمومية وذلك بصفة مقتضبة مع ضرورة بيان مدى تالؤم

 التوجهات اإلستراتيجية للسياسة العمومية مرجع النظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يلي: مثال: التوجهات اإلستراتيجية للديوان الوطني التونسي للسياحة تتمثل أساسا فيما

كة للحر ذيةاقالمغاألسوعلى تنويع  برةالمثافي مجال الترويج: تدعيم الوجهة السياحية التونسية أي •

قيمة  دة ذاتالتقليدية واكتساح أسواق سياحية جدي باألسواقالسياحية الوافدة بتعزيز تواجدها 

 مضافة عالية، 

 ومحتواه ونوعية الخدمات وتنويع العرض  المنتوج: النهوض بجودة في مجال الجودة •

 شطةاألنمن  إثراء العرض بأنماط إضافية خاللن م المنتوجالسياحي: تنويع  االستثمارفي مجال •

 السياحية مدعمة للسياحةالشاطئية

لمتعلقة ية" اهذه التوجهات واألولويات تنصهر ضمن أولويات برنامج "السياحة والصناعات التقليد

 الجوار. سياحةوبدفع االستثمار في المجال السياحي وتحسين جودة المنتوج ودفع السياحة الداخلية 

 



 

57 

 

 

 

يتجه أيضا ضمن هذا الجزء توضيح أهم األهداف اإلستراتيجية واألولويات الخاصة بالفاعل 

العمومي مع ضرورة توضيح األهداف الموكولة له من طرف البرنامج الراجع له بالنظر ومؤشرات 

قيس مدى تحقيقها. ويمكن أن تكون هذه المساهمة بصفة مباشرة عن طريق قيس األداء الكفيلة ب

 تحقيق أهداف إستراتيجية أو بصفة غير مباشرة عن طريق أهداف عملياتية.  

 

 

 

 

 

 

 

 لفاعلمن الضروري أن يتم ضمن البطاقة توضيح األنشطة الرئيسية والمشاريع التي سيتولى ا

 لنظر.رجع امف المتعهد بها في إطار البرنامج أو البرامج العمومي تنفيذها بغاية تحقيق األهدا

 

كولة له المو ويتعين االقتصار على األنشطة والمشاريع التي في عالقة بتحقيق الهدف أو األهداف 

 من البرنامج دون الخوض في أنشطة الهيكل بمختلف أنواعها.

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 مثال 

ادية الع دعم البذور الممتازة للحبوب وإعادة تكوين المخزون االحتياطي من البذورنشاط " :

اهمة يذه للمستنف تولى ديوان الحبوب" الذي يالمراقبة للشعير والبذور الممتازة والمحافظة عليهماو

 خاص" التنمية منظومات اإلنتاج الفالحي لتحقيق األمن الغذائيفي الهدف االستراتيجي "

 .إلنتاج الفالحي والجودة والسالمة الصحية للمنتجات الفالحيةببرنامج " ا

 : مثلةأ

ندوق القروض ودعم الجماعات المحلية فاعل عمومي ببرنامج "دعم الالمركزية والتنمية ص  -

 ن الهدفعنبثق المحلية" يساهم في تحقيق الهدف العملياتي " الدعم المالي للجماعات المحلية" الم

 االستراتيجي  " دعم ومرافقة مسار الالمركزية".

ة في برنامج "النقل البري" يساهم بصفة مباشرفاعل عمومي بالشركة الوطنية للسكك الحديدية  -

 تحقيق الهدف االستراتيجي "دعم النقل الحديدي للبضائع".
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 لمتوسط ويتضمن أساسا:يتعلق بتقديرات الميزانية على المدى ا :الجزء الثالث

 قيق أهدافتعمل على تح الميزانية على المدى المتوسط )ثالث سنوات( باعتبار أن هذه الهياكل تتقديرا -

 تقديرات ى ضبطإستراتيجية وتتدخل في تنفيذ أهداف البرامج المحددة على المدى المتوسط فإنها مدعوة إل

ع مرج جق مع ما تم اعتماده على مستوى البرنامالميزانية على مدى ثالث سنوات حتى تكون في تناس

  النظر وتتمكن في إطار برمجة متوسطة المدى من اإليفاء بالتزاماتها في الغرض.

 


