
 :التصرف في الميزانية حسب األهداف 
 نحو تطوير منظومة التصرف في المالية العمومية 

 
 

 األهدافوحدة التصرف حسب 
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فهرسلا  

 لماذا تم اللجوء إلى تطوير التصرف في المالية العمومية؟: الباب األول 

 تقديم للمنظومة الجديدة: الباب الثّاني 

 التصرف حسب األهداف لوزارة المرأة واألسرة والطفولةمنظومة : الباب الثالث 

 في إطار المنظومة الجديدة الصالحيات الجديدة لمجلس نواب الشعب: الباب الرابع 
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 لماذا تم اللجوء إلى تطوير التصرف في المالية العمومية؟: الباب األول 



 لماذا تم اللجوء إلى تطوير التصرف في المالية العمومية؟

 و تطّور المديونية إقتصاديةصعوبات 

 أكثر بطريقة  إهتمام:  إنتظاراتهم وتطّور عقلية المواطنين

 التصرف

 في الدولة ومختلف الهياكل العموميةنمّو الشعور بقّلة الثقة 
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   توجيه : العمومي التصرف ترشيد :األداء على القدرة تطوير 

 نحو فقط وليس  نتائج تحقيق نحو أكثر العمومية الهياكل عمل

  الخدمات تقديم إجراءات

 

 

  تشريك : المواطنين إنتظارات نحو اإلداري التنظيم توجيه إعادة 

 العمومية السياسات تحديد في المواطن

 

 

  عند الشفافية مبدأ إعتمادو المقدمة المعلومة نوعية تحسين 

 والمواطنين الشعب نّواب مجلس التعامل
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 تقديم للمنظومة الجديدة: الباب الثّاني 
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 أهم الرهانات في مجال التصرف في الميزانية حسب األهداف

  مفهومة من الجميع  وجعل السياسات العمومية واضحة: 

 تخصيص اإلمكانيات الالزمة لها وتحديد األولويات    -

  إستعماالتللمطالبين باألداء حول   Rendre compteتقديم التفسيرات الالزمة-

 األموال المدفوعة من قبلهم

 توجيه التصرف العمومي نحو تصرف مبني على النتائج: 

 األهداف وتطوير جانب المسؤولية لدى المتصرفين حول مجموعة من التعهدات -

 .اإلعتمادات إستعمالن حسن يتسّ القدرة على األداء حتى  وقيس النتائج -

  المراقبة البرلمانية  ودعم الشفافية: 

 تطوير منظومة المحاسبة العمومية   -

 في مجال المالية العمومية  اإلسترتيجية اإلختياراتمزيد من الوضوح في    -
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تقسيم : ميزانية مفهومة أكثر
بحسب البرامج تترجم 

  السياسات العمومية

 ميزانية أكثر شمولية

ميزانية موجهة نحو القدرة 
إستراتيجية ،  :على األداء

 أهداف و مؤشرات

أكثر شفافية على مستوى 
 3تأخذ : المحاسبة

الميزانية، : جوانب
، دراسة العامة المحاسبة 

 الكلفة
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 منظومة جديدة للتصرف في المالية العمومية

 الخصائص الجديدة للميزانية في منظومة التصرف حسب األهداف



أهم المفاهيم المتعلقة بمنظومة التصرف حسب 
 األهداف



المهمة (la mission) 

 ويمكن .محّددة عمومية سياسية تحقيق في تساهم برامج مجموعة على المهمة تحتوي 

 ووزارة الطفولة و االسرة و المراة مهمة ذلك مثال) الوزارة مع المهمة تتطابق أن

 ذلك مثال) الواحدة الوزارة إطار تتجاوز أن يمكن كما ،( والطفولة واالسرة المراة

 بمختلف العلمي البحث برامج جملة من تتكّون أن يفترض التي العلمي البحث مهّمة

 .(الوزارات

 

البرنامج استراتيجية (la stratégie du programme) 

 اإلختيارات إرساء من المدى، متوسط زمني أفق وفق البرنامج، استراتيجية تمّكن 

 باعتبار للرنامج وواقعي شامل تحليل عبر وذلك العمومي للتدخل األولوية ذات

 باقي مع تفاعله ذلك في بما للبرنامج العام والمحيط للوزارة العامة اإلستراتيجية

 .واإلنتظارات المتوّفرة اإلمكانيات مراعاة مع البرامج



 البرنامج

  نفس إلى بالنظر الراجعة العمليات من متناسقة مجموعة 

 .وطنية مصلحة ذات خطة تجسيم في تساهم والتي الوزارة

 

 اإلستراتيجية المحاور بيان إلى البرمجي التقسيم يهدف 

 له التابعة الهياكل جميع البرنامج ويضم الوزارة، لتدخل

 برنامج لكل ميزانية رصد من يمكن بما الوزارة صلب
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 األهداف

 التقسيم على األهداف حسب الميزانية في التصرف منهجية تقتصر ال  

 إلى األداء على القدرة إطار خالل من تسعى بل فحسب، الوزارة لميزانية البرمجي

 .األهداف تلكم تحقيق مدى لقيس ومؤشرات برنامج لكل مستقرة أهداف بلورة

 مؤشرات وتمكن .المتوسط المدى على برنامج كل أولويات األهداف تبرز  

 للقدرة السنوي المشروع في المعلن الهدف تحقيق تقدم مدى متابعة من األداء قيس

 .عليها االقتراع عند الوزارة ميزانية يصاحب الذي األداء على

أهداف 03 الى 02 من)الخصوصية األهداف من عدد على برنامج كلّ  ويحتوي 

 قياس ويتم . العمومية السياسات مع بالتناسق ضبطها يقع  (تقدير اقصى على

 على اهداف 3 الى 2 من)األداء لقيس مؤشرات خالل من األهداف تحقيق مستوى

 ( تقدير اقصى



 قيس األداء

  إلى قواعد محددة ويجب أن تستجيب أهداف كل برنامج أهداف البرامج يخضع اختيار

 :  وجوبا إلى جملة أو إحدى الخصائص التالية

  بالنجاعةأهداف تتعلق 

  بحسن استعمال المواردأهداف تتعلق 

  بجودة الخدماتأهداف تتعلق 

 

 

 يراعى في اختيار األهداف جانب المسؤولية عن تحقيقها بحيث يكون للمتدخلين صلب

 .البرنامج إمكانية تحقيقها بما لهم من صالحيات وما يتوفرون عليه من إمكانات
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انتظارات مستعملي 
 الخدمة اإلدارية

دافعي  انتظارات
 الضرائب 

 المواطنين  انتظارات



 المؤشرات

قيس من يمّكن اإلنجاز و لإلحتساب قابل نوعي أو كمي تمثيل هو المؤشر 

  .األداء تحقيق لمستوى الموضوعي والتقييم معين هدف تحقيق مدى

 اإلنجازات تجسيم مراقبة من يمّكن زمني جدول وفق المؤشر متابعة تكون 

 للمؤشر المنشودة بالقيم ومقارنتها السابقة

  مؤشرينو .برنامج لكل تقدير أقصى على أهداف ثالثة اعتماد عادة يتم 

 الهدف تحقيق لقيس تقدير أقصى على
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 إطار القدرة على األداء

 أهداف تحقيق على والمسؤولين والوثائق اآلليات في يتمثل 

 .البرنامج

  للقدرة السنوي المشروع” :األداء على القدرة إطار وثائق تعتبر 

 .“األداء على للقدرة السنوي التقرير“و “األداء على

      رئيس تسمية عليه تطلق مسؤول برنامج كل رأس على يعين 

   برنامج،



   البرامجيحسب التقسيم  ميزانية الوزارة
 يمكن بما الوزارة، لتدخل اإلستراتيجية المحاور بيان إلى البرمجي التقسيم يهدف

 :التالي البياني الرسم وفق برنامج لكل ميزانية رصد من
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(الباب)ميزانية الوزارة   

 

االستثمار 

 العمومي
 التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي

1ميزانية البرنامج  1البرنامج    

2ميزانية البرنامج  2البرنامج    

3ميزانية البرنامج  3البرنامج    

مجموع ميزانية  

 الوزارة
 

مجموع االستثمار 

 العمومي
مجموع التدخل 

 العمومي
مجموع وسائل 

 المصالح
مجموع التأجير 

 العمومي
 المجموع



 وثائق القدرة على األداء

 المشروع :األهداف من جملة تحقيق حول التعهد
   سنوات PAP“: 3” األداء على للقدرة السنوي

 على للقدرة السنوي التقرير :النتائج أو اإلنجاز حول تقرير
 للمساءلة أساسية قاعدة : RAPاألداء
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تحيين معطيات سنة : تفاعل مباشر

  ن”بنتائج سنة ”مقارنة “ 1+ن”



 تحديد أهداف البرامج وقيس األداء
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 الربط تطوير مزيد من األهداف حسب الميزانية في التصرف منهجية تمكن 

 الدولة ميزانية تنفيذو (المتوسط المدى على للبرمجة آلية) المخططات بين

 : وهما أساسيتين آليتين خالل من وذلك (السنوية)

 (الوزارة تدخل لمجاالت استراتيجيا محورا) البرامج-

 المجال في للوزارة القطاعية السياسة ألهداف ترجمة) البرامج أهداف -      

 وا الوطنية أو القطاعية المخططات خالل من هاتحديد يتم التي (المحدد

  .وزاري هيكل كل مهام تضبط التي الترتيبية النصوص على كذلك

 الربط بين المخططات والميزانية



عن البرامج مقابل حرية أكثر  للمسؤولينمسؤولية أكبر 
 في مجال التصرف

برامج  مسؤولي
محددين ،أقل 

كثرة، مسؤولية 
  أكبر

برامج  مسؤولي
ملتزمين بتحقيق 

 أهداف

 :النتائج المنتظرة

 الفاعلية تحسين *
  اإلجتماعية

 للبرامج واإلقتصادية
  العمومية

 على أكثر قدرة *
 نحو التصرف توجيه
 األهداف تحقيق
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أهم المحطات لتركيز منظومة التصرف في الميزانية 
 حسب األهداف

22 

تنقيح 

القانون 

األساسي 

 للميزانية

2004 

إتفاقية مع اإلتحاد 

 :  األوروبي

 مليون اورو 30دعم 

إحداث وحدات 

التصرف حسب 
 (وزارات 4)األهداف 

2008 

المصادقة على 

المخطط المديري 

 للمنظومة الجديدة

2003 

إحداث وحدة 

تصرف حسب 

األهداف بوزارة 

 المالية

2010 

2011 

مشروع توأمة 

مع وزارة المالية 

 الفرنسية

2012 

منشور رئيس  

الحكومة  للقدرة 

و  على األداء

 البروتكول
 التجريبي

لجنة قيادة  إحداث 
 المشروع 

2007 



أهم المحطات لتركيز منظومة التصرف في الميزانية 
 حسب األهداف
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 على المبدئية المصادقة-

 الجديد األساسي القانون

 للميزانية

 المديري المخطط تحيين -

 للمشروع
 

توسيع التجربة على 

الدفعة الثالثة من 
 (وزارات 9)الوزارات 

2014 2013 

توسيع التجربة على  

الدفعة الثانية من     

 (4)الوزارات 

المصادقة على   

التوجهات 

اإلستراتيجية للنظام 

المحاسبي الجديد 
 للدولة

2015 

الشروع في توسيع  

التجربة على مستوى 

 وزارات السيادة 

إحالة مشروع  

القانون األساسي 

الجديد للميزانية 

لمجلس نواب 
 الشعب 



أهم المحطات المقبلة لمواصلة تركيز منظومة التصرف في 
 الميزانية حسب األهداف

24 

2016 

مجلس نواب مصادقة 

على القانون الشعب 
 األساسي للميزانية

2021 

إستكمال 

تركيز النظم 
 المعلوماتية

 الداخلية، الرقابة المعلوماتية، النظم تطوير

 التنظيم المحاسبة، مجلة ، التصرف رقابة

 رقابة التأجير، الهيكلي، و اإلداري
 ...الداخلي التدقيق التصرف،
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 التصرف حسب األهداف لوزارة المرأة واألسرة والطفولةمنظومة : الباب الثالث 



 

  في التصرف وحدة إحداث جاء وقد 

 المرأة بوزارة  األهداف حسب الميزانية

 المنبثقة للتوصيات تجسيما   والطفولة واألسرة

  جوان 03 بتاريخ  الوزارية العمل جلسة عن

 إلصالح عام برنامج  إطار في وذلك 2010

 في التصرف منظومة  إرساء عبر  الميزانية

 .األهداف  حسب الميزانية
 

 

 



 لسنة  3674 عدد األمر بمقتضى  الوحدة تركيز تم

 بإحداث المتعلق 2014 أكتوبر 3 في لمؤرخ 2014

  تطوير مشروع النجاز األهداف حسب للتصرف  وحدة

 سيرها، وطرق تنظيمها وبضبط  الميزانية في التصرف

  .قطاعية



المتعلق بإحداث وحدة  2014أكتوبر  3المؤرخ في  3674من األمر عدد   3حسب الفصل 

تصرف حسب األهداف إلنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها 

   سيرها،وطرق 

 

 :تتولى وحدة التصرف حسب األهداف سنويا في المساهمة  في

  تدعيم قدرات اإلطارات  في مجال التصرف في الميزانية حسب األهداف 

 وضع قاعدة معطيات ومناقشة خارطة برامج الوزارة مع اإلدارات واإلطارات المعنية 

 ،قيادة أشغال تحديد هذه البرامج وتحديد إطار األداء المرتبط بكل برنامج 

 قيادة أشغال إعداد تمرين حول ميزانية الوزارة للسنة المقبلة وضبط جداول العبور إلى تبويب

 الميزانية وفق البرامج،

 2018و 2017-2016- 2015) الشروع في إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء 

 والمساعدة في  ضبط ميزانية الوزارة وفق البرامج،(  بصدد االنجاز



  األهداف تحقيق بغاية سنويا بها القيام المبرمج التدخالت و األنشطة  تحديد و ضبط في المشاركة 
   سنويا المطلوبة االعتمادات حجم مع  بالتوازي للبرامج  المرسومة

برنامج بكل  المؤشرات و األهداف عدد من التقليص 

القيمة تكون أن ضرورة على التأكيد مع النتائج مؤشرات اختيار عملية في  البرامج رؤساء مساعدة 
 .للتحقيق قابلة و واقعية للمؤشرات المنشودة

االداء على  للقدرة التاليفي  السنوي التقرير اعداد 

األداء على للقدرة التاليفي  السنوي المشروع إعداد. 

مع المباشر بالتنسيق األهداف حسب التصرف منهجية وفق سنويا الوزارة ميزانية إعداد في  المساهمة 
  الفنية، االدارات و  المشتركة للمصالح العامة االدارة و المالية الشؤون إدارة

المبرمجة، السنوية الميزانيات لمشاريع المصاحبة والوثائق التقارير إعداد في المساهمة 

البرنامج ميزانية مشروع مع بالتوازي األداء على للقدرة السنوية المشاريع تقديم 

 

 القطاعية اإلستراتيجية تجسيم في تساهم برامج أربع إلى "واألسرة المرأة" مهمة تقسيم تم اإلطار هذا وفي
 :كالتالي تتوزع وهي واألسرة المرأة لوزارة

واألسرة، المرأة برنامج 

الطفولة، برنامج 

المسنين، برنامج 

والمساندة القيادة برنامج. 
 





 :برنامج المرأة واألسرة:  1البرنامج  

 : أهداف البرنامج

 تشغيليتهادعم التمكين االقتصادي للمرأة للمساهمة في الرفع من. 

 المبكر عن الدراسة ومحو األمية  اإلنقطاعدعم التمكين االجتماعي للمرأة واألسرة من خالل التصدي لظاهرة
 .وتقريب الخدمات واإلحاطة بذوات الحاجيات الخصوصية للمحافظة على توازن األسرة واستقرارها

 المحلية لالرتقاء  والحوكمةدعم التمكين السياسي للمرأة من خالل تعزيز مشاركتها في الحياة العامة والسياسية
 .بتواجدها في مواقع القرار والقيادة

مناهضة العنف والتمييز ضّد المرأة  . 

  و المحلية بما يساهم في تجسيم مفهوم مبدأ تكافئ الفرص، الجهويةإدماج النوع االجتماعي في التنمية 

،تعميق مفاهيم المساواة والشراكة داخل األسرة من خالل توزيع األدوار 

 تطوير قدرات المرأة وحفز روح القيادة والمبادرة لديها وتمكينها من التوفيق بين الحياة األسرية والحياة
 المهنية،

 تنفيذ خطة النهوض بالمرأة الريفية ومزيد العناية بالمرأة المهاجرة إضافة إلى مواصلة اإلحاطة بالمرأة ذات

الحاجيات الخصوصية والعمل على دعم الترابط األسري والتوفيق العائلي ودعم قدرات األسرة في مجال تنشئة 
 أطفالها ووقايتهم من المخاطر وتثمين مكانة المسن في األسرة والمجتمع،

العمل على مزيد تقليص الفجوة بين المرأة الريفية والمرأة في الوسط الحضري 



   

 :برنامج الطفولة: 2البرنامج 

 

 وضع منظومة متكاملة لحماية الطفولة. 

تمكين كل طفل من العيش داخل أسرة طبيعية أو بديلة. 

 بحقهم في ( سنوات 5-3)األطفال في الطفولة المبكرة  تمتيع

 .االلتحاق برياض أطفال ذات جودة

 المحفوفة  والسلوكاتإتاحة الترفيه لألطفال ووقايتهم من العنف

 .بالمخاطر

 تطوير وتنمية الكفاءات العاملة في مجال الطفولة 



 :برنامج المسنين: 3البرنامج 

كّل المسّنين دون تمييز بخدمات الوقاية والحماية االجتماعّية والقانونّية بما يضمن لهم  تمّتيع

 العيش الكريم

المحافظة على المسنين داخل أسرهم وفي محيطهم الطبيعي. 

تطوير خدمات الرعاية االجتماعية والصحية بما يستجيب لخصوصياتهم. 

تثمين كفاءات المتقاعدين واستثمار خبراتهم. 

 

 :المساندة وبرنامج القيادة : 9

تحسين  التصرف في الموارد البشرية 

تطوير المنظومة المعلوماتية 

  التجهيزات وتطوير التصرف في البناءات 

 



عدد   

 المؤشرات

 البرنامج البرنامج الفرعي عدد األهداف

 المرأة- 05 09

 األسرة-

 المرأة واألسرة

 رعاية وحماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل - 03 04

 التنشيط التربوي واالجتماعي والترفيه-

 و تنمية الكفاءات البيداغوجيالتجديد -

 الطفولة

 للمسنين الرعائيةالخدمات - 04 07

 إدماج المسنين في الحياة العامة -

 المسنين

 اإلشراف والمساندة والمتابعة- 03 06

 األساليب واألنظمة المعلوماتية-

 القيادة والمساندة



 :   1المؤشر عدد 

   أوصغرىمشروع متناهي الصغر  8000إحداث 

التمكين : 1الهدف عدد 

 االقتصادي للمرأة

 1المؤشر عدد 

الرفع في عدد المدارس اإلعدادية المنتفعة بالمشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي -

 2020مدرسة إعدادية سنة  20إلى  2017مدارس سنة  07خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية من 

 .وسليانةوالقصرين وبنزرت  وجندوبةفي واليات القيروان 

التمكين : 2الهدف عدد 

 االجتماعي للمرأة

 :2المؤشر عدد 

 :اإلجتماعيةفي نسبة النساء العامالت في الوسط الريفي  المنتفعات بالتغطية  الترفيع 

 (.  الفالحيفي القطاع ) 2020في سنة  % 13.5إلى  2016سنة %  10.5من -

 (.في الصناعات التقليدية% )35إلى  2016سنة % 32من  -

 :  1المؤشر عدد 

 .2020بلوغ التناصف بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار في حدود 

دعم تكافؤ : 3الهدف عدد 

الفرص بين الرجال 

والنساء ومناهضة التمييز 

 ضد المرأة
 :  2المؤشر عدد 

 .في جودة خدمات التعهد واإلحاطة المقدمة للنساء ضحايا العنف الترفيع



 :  1المؤشر عدد 

سنة  المنتفعين بخدمات اإلعداد للحياة  40و 25عدد الشباب المتراوحة أعمارهم بين 

 الزوجية

  

النهوض باألسر وتحقيق  : 1الهدف عدد 

 رفاهها

 :1المؤشر عدد 

عدد األسر ذات الوضعيات الخاصة المنتفعة بخدمات التدخل 

 .والمرافقة( االقتصادي واالجتماعي والثقافي)

حماية األسرة :  2الهدف عدد

 وتعزيز تماسكها
 : 2المؤشر عدد  

 عدد األسر المنتفعة بدورات توعية وتثقيف وتوفيق أسري

 :  3المؤشر عدد 

المحفوفة بالمخاطر  السلوكاتعدد األسر المنتفعة بخدمات الوقاية من 

 .األسرة بفضاءات



 لبرنامج ا

 الفرعي
 المؤشرات األهداف

وحماية الطفولة رعاية 

 والنهوض بحقوق الطفل

ينتفع األطفال  :1:.الهدف

بالحماية ويتمتعون بكامل 

 حقوقهم

نسبة األطفال المنتفعين ببرنامج .1المؤشر•

 اإليداع بالعائلي

التنشيط التربوي  

 الترفيه واالجتماعي    

 :2.الهدف

يتمتع األطفال في إطار تكافؤ 

الفرص بحقهم في التنشيط 

التربوي االجتماعي المتنوع ذي 

 الجودة

األطفال بمؤسسات  إلتحاقنسبة : 1المؤشر•

 المبكرةالطفولة 

األطفال المنتفعين بخدمات نسبة : 2.المؤشر•

 والخاصةالتنشيط في المؤسسات العمومية 

و البيداغوجي التجديد 

 تنمية  الكفاءات

  

 :1الهدف 

الكفاءة المهنية لدى  تطوير

مختلف الفاعلين في مؤسسات 

 الطفولة

 

  

االطارات  المستفيدة من نسبة : 1المؤشر•

 التكوين

معدل  ساعات  التكوين لكل إطار :  2المؤشر•

 (نشاط)في السنة

 انتاجاتنسبة اإلطارات التي لها : 3المؤشر •

 (نتيجة للتكوين)لتطوير الممارسة 
 



 البرنامج الفرعي األهداف المؤشرات

من جودة الخدمات الرفع  الزيارات للمسنين الفاقدين لالستقالليةدورية 

 االجتماعية والصحية للمسنين
 

 

 للمسنين الرعائيةالخدمات 
 المسنين المكفولين لدى عائالت حاضنةعدد 

ظروف العيش تحسين  التغطية المباشرةنسبة 

 بمؤسسات رعاية المسنين
 التغطية غير المباشرةنسبة 

واستثمار كفاءات توظيف  الكفاءات الموظفة والمنخرطة بالسجلعدد  

 وخبرات كبار السن
 

المسنين في الحياة إدماج 

 المشاريع المنجزة في إطار دعم القدراتعدد  العامة

 بأوضاع المسنينالنهوض  .البرامج الخصوصية الموجهة لكبار السنعدد 



 البرنامج الفرعي األهداف 2020الى حدود سنة 2017المؤشرات  من 

  الى 70التكوين من نسبة انجاز مخطط تحسين : 1المؤشر 

90% 

نسبة إنجاز االنتدابات في السنة المالية تحسين : 2المؤشر 

 %60إلى  20من  المعنية

 1الهدف 

تحسين التصرف  في 

 الموارد البشرية

  1البرنامج الفرعي 

اإلشراف والمساندة  

 والمتابعة 

 الهاتف استهالك كلفة في التخفيض : 1المؤشر

 الماء استهالك كلفة في التخفيض : 2 المؤشر

 الكهرباء استهالك كلفة في التخفيض : 3 المؤشر

 2الهدف 

الترشيد في استهالك 

الماء، الكهرباء )الطاقة 

 (والهاتف

 لألنترنات الداخلية بالشبكة التغطية نسبة :1المؤشر

 بموزع ثم الرقمي بالهاتف المندوبيات ربط : 2المؤشر

 الوزارة
 .الخصوصية اإلدارية المطبوعات تقييس نسبة : 3 المؤشر

 1الهدف 

تطوير البنية األساسية  

المعلوماتية والخدمات عن 

 بعد

2البرنامج الفرعي  

األساليب واألنظمة   

 المعلوماتية



40 40 40 

 في إطار المنظومة الجديدة الصالحيات الجديدة لمجلس نواب الشعب: الباب الرابع 



على مستوى المصادقة على الميزانية   :دعم دور المجلس   

 السياسات أهداف شفافية تضمن جديدة بوثائق المالية قانون إرفاق 

 المضّمنة المالية للمعلومات أفضل ومقروئية (البرامج) العمومية
 : خاصة وهي المالية بقانون

 

األداء على للقدرة السنوية المشاريع ((PAP المهمات حسب 

 المعنية، المالية للسنة والبرامج

المتوسط، المدى على للميزانية العامة التوازنات جدول 

وتوزيعه إجمالي (سنوات 3) المدى متوسط للميزانية إطار 

 المتوسط المدى على للبرمجة كأداة البرامج حسب القطاعي

الفارطة للسنة الميزانية غلق قانون مشروع 
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مراقبة تنفيذ الميزانية ودعم دور المجلس في عملية إعداد   

 المالية قانون تنفيذ متابعة في النواب مجلس دور دعم 

 في التنفيذية السلطة “تقييد” خالل من عليه المصادق

 بين اإلعتمادات تحويل التجميد، اإللغاء، ) تعديله

   (...البرامج،

 

يتعلق تقريرا الشعب نواب لمجلس الحكومة تقدم 

 للسنة المالية قانون أحكام وبتطبيق الميزانية تنفيذ بنتائج

 .“مالية سنة كل من األولى السداسية انقضاء إثر
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 دعم دور المجلس في مراقبة تنفيذ الميزانية
  بإضفاء كفيلة جديدة بوثائق الميزانية غلق قانون مشروع إرفاق 

 و (البرامج) العمومية السياسات ميزانية تنفيذ حول أكبر شفافية
   :سابقا المرسومة األهداف مع بالمقارنة المسّجلة النتائج

 محكمة ومالحظات األداء على للقدرة السنوية التقارير -
 بشأنها، المحاسبات

 وسالمة صحة على بالمصادقة المتعلق المحاسبات محكمة تقرير -
 و الحقوق إثبات مبدأ وفق العامة المحاسبة مسك الدولة حسابات
 ( محاسبية معايير إلى تستند التي و الدولة إلتزامات

 تصريح مع الدولة ميزانية بغلق المتعلق المحاسبات محكمة تقرير-
 العام للحساب العموميين المحاسبين تصرف حسابات بمطابقة

 للدولة
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   شكرا

http://askville.amazon.com/make-paper-colored-pencils/AnswerViewer.do?requestId=89458394

