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 التوطـئـــة

  

وخاصة ( 2004مثل تنقيح القانون األساسي لميزانية الدولة خالل سنة 
نقطة االرتكاز الفعلية لالنطالق في برنامج اإلصالح العام ) جديد منه 11الفصل 

رصد االعتمادات  إمكانيةللمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على 
حسب برامج ومهمات مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز 

جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية، الحوكمة  منظومة
  .الرشيدة، النجاعة والفاعلية والمساءلة

نظام التصرف في  إرساءوبناءا على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في 
  :التاليةلميزانية حسب األهداف الذي يرتكز أساسا على المبادئ ا

 المحافظة على التوازنات  االقتصادية والمالية -
 االنضباط في الميزانية -
 الشفافية والمساءلة -
 البرمجة على المدى المتوسط -

أكثر وضوح وشفافية على النفقات  إضفاء إلىوتهدف هذه المنظومة 
العمومية بغرض تحسين الفاعلية االقتصادية واالجتماعية للسياسات العمومية، 

  .دعم نجاعة التصرف العمومي والرقي بجودة الخدمات العمومية

إلى ) المبني على الوسائل(ويقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي 
، )ى النتائج أو القدرة على األداءتصرف مبني عل(منظومة التصرف الجديدة 

تقسيم مهام كل وزارة إلى برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة 
بناءا على التقسيم المذكور، يتم . إليها وتبويب ميزانياتها وفق البرامج المذكورة

وضبط ) العامة للقطاع اإلستراتيجية إطارفي (كل برنامج  إستراتيجيةتحديد 
تدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط ول. على المدى المتوسط والبعيد أهدافه

  ).كمية أو نوعية(قابلة للقياس والمتابعة ) لكل هدف(مؤشرات لقيس األداء 



 

وقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف االستفادة 
إدراج خمس وفي هذا اإلطار وقع .وذلك قبل التعميم على بقية الوزارات 

وذلك بداية  وزارات سميت بالوزارات النموذجية للدفعة األولى في مرحلة أولى
حيث كانت الوزارات المذكورة مطالبة بتقديم مشاريعها السنوية  2011من سنة 

إلى مجلس  وفق منهج التصرف حسب األهدافللقدرة على األداء وميزانياتها 
أين  2013وذلك إلى غاية سنة  لمنهجالنواب دون االلتزام بتنفيذها وفق نفس ا

   .أصبح من الملزم التقديم والتنفيذ وفق لمنهج الجديد

تقديما ( نظومةمتم في مرحلة ثانية إدراج أربع وزارات جديدة ضمن ال 
تسع وزارات تمثل  إلحاق 2015سنة ليتم خالل تقديم مشروع ميزانية  )وتنفيذا

في العمل على إدراج  2015سنة خالل  وقد شرعت وزارة المالية. الدفعة الثالثة
  ).ةيوزارات السيادال(بقية الوزارات ضمن المنظومة الجديدة 

تقديم ميزانيات  2016هذا وقد تقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 
تجربة وفق منهجية وزارات الدفعات األولى والثانية والثالثة المنخرطة في ال

ميزانية مبوبة حسب البرامج والمشاريع السنوية ( التصرف حسب األهداف
المؤرخ  12بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد ) األداءللقدرة على 

والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على  2015أفريل  16في 
  .2016للسياسات العمومية لسنة األداء 

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



1 نظـام أمـد

الباب العاشر
وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي  

. 2015 م د   سنة 510,271 م د   مقابل  568,092 في حدود  لسنة  2016

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2016 2015 2014

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د ) 
العنوان األول

%نفقات التصرف  4,5 2,723 62,916 60,193 52,044

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  12,2 55,098 505,176 450,078 376,098

ـ اإلستثمارات المباشرة
0,730* على الموارد العامة للميزانية    0,730 0,240

30,000 30,000 17,495 * على الموارد الخارجية الموظفة
13,1 55,098% 474,446 419,348 358,363 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%428,142510,271568,09257,821 الجملـــــة 11,3



نظـام أمـد

62 916 000

505 176 000

2

الباب العاشر

وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي

التوزيع حسب األجزاء

2016  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2016

 بحساب الدينار

000 092 568 الجملـــــة
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  عاشرالباب ال
  التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدوليمیزانیة وزارة  

 

 

  المؤشرات األساسیة حسب البرنامج

 المؤشرات المالیة

 بحساب م د 

 البرامج 
 النفقات

 المجموع
برنامج 
القیادة 

 والمساندة

برنامج 
اإلستثمار 

 الخارجي

برنامج التعاون 
 الدولي

برنامج التنمیة 
 الجھویة

برنامج التخطیط 
 والتحالیل

 نفقات التصرف 27,410 16,085 5,649 4,932 8,840 62,916
505,  176  نفقات التنمیة 7,590 551,،465 30,385 1,000 0,650 

البرنامجمجموع  35,000 481,636 36,034 5,932 9,490   568,092  
 

 مؤشرات الموارد البشریة

 البرامج 

 المجموع الموارد البشریة المتوفرة
برنامج 
القیادة 

 والمساندة

برنامج 
اإلستثمار 

 الخارجي

برنامج 
التعاون 

 الدولي

برنامج التنمیة 
 الجھویة

برنامج 
التخطیط 
 والتحالیل

 أعوان الوزارة 81 24 64 9 272 450
 أعوان المؤسسات 1157 580 103 88 0 1928

 المعھد الوطني لإلحصاء 998     

المعھد التونسي للقدرة التنافسیة  159     
 والدراسات الكمیة

 المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة  245    
 دیوان تنمیة الشمال الغربي  82    
 دیوان تنمیة الوسط الغربي  104    
  دیوان تنمیة الجنوب  149    

  الوكالة التونسیة للتعاون الفني   103   

  وكالة النھوض باإلستثمار الخارجي    88  

 مجموع البرنامج 1238 604 167 97 272 2378
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  :القطاعیة ھاوسیاسات الوزارةتقدیم 

تضطلع وزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي بمھام أساسیة كإعداد اإلستراتیجیات والمخططات التنمویة 

والموازین االقتصادیة كما تتولى اإلعداد و االقتراح و المشاركة في تنفیذ إستراتیجیة شاملة و متناسقة لدفع التعاون الدولي 

بین البالد التونسیة و البلدان األجنبیة و المؤسسات و المنظمات الدولیة واإلقلیمیة في المیادین االقتصادیة و المالیة و الفنیة 

  .بالنھوض بالشراكة و دعم االستثمار الخارجيو ھي مكلفة أیضا  

  :وعلى ھذا األساس تتمحور مشموالت الوزارة أساسا حول 

  .ضبط التقدیرات االقتصادیة ومتابعة وتقییم تطورات الظرف االقتصادي -

والھیاكل إعداد إستراتیجیات وسیاسات التنمیة في إطار المخططات والموازین االقتصادیة بالتنسیق مع الوزارات  -

  .المعنیة

  .ضبط السیاسات القطاعیة وبرامج البنیة األساسیة وتنمیة الموارد البشریة بالتنسیق مع الھیاكل المعنیة -

  .متابعة مشاریع التنمیة والمشاركة في وضع میزانیة الدولة وتقییم البرامج المنجزة -

ل المتدخلة كالوزارات والمجالس الجھویة إعداد سیاسات واستراتیجیات التنمیة الجھویة بالتعاون مع كل الھیاك -

  .والھیاكل الجھویة المعنیة

  .تصور وإعداد ومتابعة تنفیذ برامج التنمیة الجھویة الداعمة لمقومات التنمیة بكل مناطق البالد -

  .التصرف في البرامج الجھویة للتنمیة وبرنامج التنمیة المندمجة بما في ذلك برنامج الحضائر الجھویة -

 .دراسات االقتصادیة والقطاعیة الالزمة لدفع التنمیة الجھویة ومساندة االستثمارات بالجھاتإعداد ال -

  .النھوض بالمعلومات االحصائیة -

  .إعداد الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة -

 .تقدیم ملفات التعاون المتعلقة بالتعاون االقتصادي و المالي و الفني مع الخارج -

 .تعاون الدولي و االستثمار الخارجي بالتعاون مع الوزارات المعنیةإعداد المفاوضات في مجال ال -

 .المشاركة في المفاوضات الثنائیة في المیادین الراجعة بالنظر للوزارة -

اإلشراف على تسییر المفاوضات المتعددة األطراف في مجال التعاون الدولي و االستثمار الخارجي و إبرام  -

 .ة عنھااالتفاقیات و المعاھدات المتولد

 . متابعة تنفیذ االتفاقیات و المعاھدات في مجالي التعاون الدولي و االستثمار الخارجي -

تكثیف فرص العمل بالخارج للخبرات و القدرات وتنمیة عملیات النھوض بفرص الشراكة و االستثمار الخارجي  -

 التونسیة

ة ـاالقلیمیة ذات الصبغة المالیة و في الندوات الدولی تمثیل البالد التونسیة في االجتماعات الدوریة للھیئات الدولیة و -

 . و االقلیمیة ذات الصبغة االقتصادیة و المالیة و الفنیة و ذلك بالتعاون مع الوزارات األخرى
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 إستراتیجیة الوزارة

أھمیة بالغة باعتبار ما ینتظر تسجیلھ على المستوى المؤسساتي واالقتصادي واالجتماعي  2016تكتسي سنة 

وبلورة االستراتیجیة التنمویة للبالد لتحقیق الرؤیة الكفیلة التي من شأنھا توفیر اإلطار المالئم والحافز لبلورة منوال تنموي 

   : كفیل بتحقیق األھداف اإلستراتیجیة المنشودة المتمثلة أساسا في

تحسین مناخ األعمال  تسریع نسق النمّو وإعادة تنشیط وتنویع وتطویر االقتصاد الوطني والجھوي ومزید -

   .والتنافسیة

  .التقلیص من الفوارق الجھویة وإحكام استغالل الطاقات والثروات المتوفرة بالجھات -

 دعم اإلنتاج اإلحصائي ومواصلة تطویر منظومة اإلحصاء  -

 .دعم التنمیة البشریة ومواصلة اإلحاطة بالفئات الضعیفة -

 .تنویع مصادر التمویل لترشید التداین الخارجي -

  .مزید تعبئة الموارد في شكل ھبات وإحكام توظیفھا للتخفیض في أعباء االقتراض على میزانیة الدولة -

 .تنمیة عملیات النھوض بفرص الشراكة و االستثمار الخارجي -

 .مساندة و مساعدة عملیات االستثمار الخارجي بالبالد التونسیة -

 .التونسیةتكثیف فرص العمل بالخارج للخبرات و القدرات  -

  .جنوب- تأكید دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب -

 :خمسة برامجإلى  واإلستثمار والتعاون الدوليو قصد تجسیم ھذه اإلستراتیجیة تّم توزیع مھمة التنمیة 

v  التخطیط والتحالیل: 1برنامج عدد  

v  التنمیة الجھویة: 2برنامج عدد 

v  التعاون الدولي: 3البرنامج عدد. 

v  االستثمار الخارجي: 4البرنامج عدد. 

v  القیادة و المساندة: 5البرنامج عدد. 
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  :وستحقق البرامج المذكورة األھداف التالیة

v  التخطیط والتحالیل: 1برنامج عدد:  

 االقتصادیة واالجتماعیة، تطویر منظومة التقدیرات والتحالیل

 االقتصادي واالجتماعي،اضفاء مزید من النجاعة على مستوى القرار في المجال 

  تدعیم الركائز األساسیة للعمل اإلحصائي،

  .تطویر جودة المعطیات اإلحصائیة المنتجة

v  التنمیة الجھویة: 2برنامج عدد: 

  تحسین التصرف في البرنامج الجھوي للتنمیة ومتابعة تنفیده،

بالمعتمدیات المتدخل بھا بعث حركیة إقتصادیة محلیة وتعزیز مؤشرات التنمیة البشریة ودعم التشغیل، 

  برنامج التنمیة المندمجة،

  اعداد ومتابعة المخطط الجھوي وتطویر آلیات نشر وتحلیل المعلومة اإلحصائیة،

  .مساندة التنمیة والنھوض باإلستثمار

v  التعاون الدولي: 3عدد برنامج:  

  تطویر التعاون المالي     

  تطویر التعاون الفني

v  الخارجياالستثمار : 4عدد برنامج  

  المساھمة في دعم االستثمار الخاص     

  الترویج لتونس كموقع متمیز لالستثمار     

v  القیادة والمساندة: 5برنامج عدد: 

 سین التصرف في الموارد البشریة،تح      

 التصرف في الموارد المادیة، إحكام      

 .ةیتطویر المنظومة المعلومات      
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  :رصد اإلعتمادات التالیةوتتطلب ھذه البرامج 

  بحساب م د 

  

I. برنامج التخطیط و التحالیل:  

یضم برنامج التخطیط والتحالیل كل من اإلدارة العامة للتقدیرات واإلدارة العامة للموارد البشریة واإلدارة العامة للبنیة 

األساسیة واإلدارة العامة لقطاعات اإلنتاج والمعھد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة والمعھد الوطني لإلحصاء 

ة البرنامج التي تندرج ضمن التوجھات العامة للسیاسات التنمویة للبالد والتي تتمحور وتبعا لذلك تم ضبط استراتیجی

  :باألساس حول

المخطط، المیزان االقتصادي، اإلستراتیجیات، اإلطار االقتصادي (إعداد استراتیجیات وآفاق وسیاسات التنمیة  −

 ،...)الجملي

 متابعة الوضع االقتصادي والتوازنات الجملیة، −

 قتراح وتقییم السیاسات الجملیة على ضوء تطور الظرف االقتصادي،دراسة وا −

 دراسة واقتراح وتقییم السیاسات الھیكلیة في المیدانین االقتصادي واالجتماعي، −

 تقدیرات التمویل الداخلي والخارجي، −

 متابعة الدین وضبط سیاسات التداین، −

 ،طاعیة بالتنسیق مع مختلف الوزارات المعنیةبرمجة، إعداد، تقییم، متابعة، تحلیل وتطویر السیاسات الق −

متابعة وتحلیل واستشراف القدرة التنافسیة لالقتصاد التونسي والعناصر المحددة لھا على مستوى المنتوج وعلى  −

 المستویات الكلیة والقطاعیة والجھویة والقیام بالبحوث حول تنافسیة المؤسسة ومحیط األعمال،

سسات االقتصادیة والمنظمات ووسائل اإلعالم والباحثین وكافة المستعملین بالمعلومات مد اإلدارات العمومیة والمؤ −

 . اإلحصائیة المتعلقة بمختلف المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة

  المجموع  نفقات التنمیة  نفقات التصرف  البرنامج

  35,000  7,590 27,410  التخطیط والتحالیل

  481,636 465,551 16,085  التنمیة الجھویة

  36,034 30,385 5,649  التعاون الدولي

  5,932 1,000 4,932  اإلستثمار الخارجي

  9,940 0,650 8,840  القیادة والمساندة

  568,092 505,176 62,916  المجموع
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  :وینقسم برنامج التخطیط والتحالیل إلى برنامجین فرعیین

  التخطیط والدراسات −

 اإلحصاء  −

 ارالملیون دینبحساب 

 

  :ولقیس أھداف برنامج التخطیط و التحالیل تم تحدید مؤشرات موزعة تبعا لبیانات الجداول التالیة

  

  التخطیط والدراسات:  1.1البرنامج الفرعي عدد  .1

   :اإلقتصادیة و اإلجتماعیة تطویر منظومة التقدیرات والتحالیل: 1- 1-1الھدف 

تطویر منظومة التقدیرات والتحالیل وتحسین مناھج إعداد المیزان االقتصادي والتحالیل الظرفیة، : تقدیم الھدف -

  .المیزان االقتصادي والمخططوتحدیث مقاربة التخطیط لدعم التمشي التشاركي واالستشراف في إعداد 

اإلدارة العامة للتقدیرات واإلدارة العامة لقطاعات اإلنتاج واإلدارة العامة للموارد (اإلدارات المعنیة: مرجع الھدف -

  ).البشریة واإلدارة العامة للبنیة األساسیة

من جھة وأھمیة عدد قیس مدى التفاعل الحیني مع الوضع االقتصادي واالجتماعي : مبررات اعتماد المؤشرات -

الھیاكل المشاركة من خارج الوزارة في االستشارات المتعلقة بإعداد الموازین االقتصادیة ومخطط التنمیة من جھة 

 .أخرى

 

 

 

 

 

 

  

  اإلعتمادات  البرنامج  البیان
  8,184  التخطیط و الدراسات  1البرنامج الفرعي عدد 
  26,816  اإلحصاء  2البرنامج الفرعي عدد 

  35,000  التخطیط والتحالیل  جملة البرنامج
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  : اإلقتصادي و اإلجتماعي النجاعة في دعم القرار في المجالین: 2- 1-1الھدف 

دعم القرار في المجالین االقتصادي واالجتماعي من خالل إنجاز الدراسات والتحالیل المندرجة ضمن  :تقدیم الھدف  -
 التوجھات العامة للدولة والمستجیبة لمشاغل التنمیة في القطاعین العام والخاص

  والدراسات الكمیةالمعھد التونسي للقدرة التنافسیة  :مرجع الھدف  -

حجم الدراسات المنجزة ونوعیتھا من شأنھا أن تساھم في اتخاذ القرار المجدي وتوفیر إن : مبررات اعتماد المؤشرات 
كما أن إنجازھا في اآلجال وتبلیغ نتائجھا إلى المعنیین لیتم توظیفھا في أشغال وزارة    السند التخاذ اإلجراءات المناسبة،

 .لحكومیة والخاصة وتطویر جودتھا تمكن من االستفادة القصوى من ھذه الدراساتاإلشراف والھیاكل ا

 

 

 

 

 

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  االنجازات

2015  
  التقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

عدد الوثائق التحلیلیة للوضع 
االقتصادي واالجتماعي 

  )دوریة(

 7 7 7  4  2  2  1  عدد

توسیع النموذج لیشمل  
  مجمعات اقتصادیة أخرى

 %90 %80 %70  %50  %35  %10  %10  نسبة

نسبة المشاركین في 
االستشارات من خارج 

  الھیاكل اإلداریةـ
 % 100 % 75 % 50  -  -  -  -  نسبة

 الوحدة مؤشرات قیس أداء الھدف
 االنجازات

2015 
 التقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

  حجم الدراسات
 100 100 100 100 97 67 129 %  )الدراسات المنجزة(

منظومة النشر 
 40 32 18 27 % واالتصال

50 55 60 

دعم المناھج وأطر 
 العمل

معدل أیام 
 التأطیر

3.8 4.8 16.1 20 25 30 30 
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 اإلحصاء: 2.1البرنامج الفرعي  عدد 

  تدعیم الركائز األساسیة للعمل اإلحصائي: 1- 2-1الھدف  §

العمل على إنجاز المسوحات المبرمجة والنھوض باإلحصائیات الجھویة باعتباراھمیة الدور الذي تلعبھ :  تقدیم الھدف -

المعطیات اإلحصائیة الرسمیة في المساعدة على أخذ القرار واقتراح المشاریع والبرامج التنمویة في كل المجاالت 

  . اإلقتصادیة واإلجتماعیة

  .ءالمعھد الوطني لإلحصا: مرجع الھدف -

  .قیس مدى إنجاز برنامج عمل المعھد: مبررات اعتماد المؤشرات -

مؤشرات قیس أداء 
 الوحدة الھدف

 االنجازات
2015 

 التقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

انجاز العملیات 
 اإلحصائیة المبرمجة

 97 95 90 85 80 75 70 نسبة

 تطویر جودة المعطیات االحصائیة المنتجة : 2- 2-1الھدف  §

بالعالقة مع تكریس مبادئ الجودة وإعتماد  العمل على تحسین جودة المعلومة اإلحصائیة واستغاللھا: تقدیم الھدف -

  . الطرق المثلى في إنتاج المعطیات اإلحصائیة الرسمیة

  .المعھد الوطني لإلحصاء:  مرجع الھدف -

التي تقوم بالعمل  لقیس مدى احترام رزنامة النشر ومدى تطویر المؤھالت البشریة :المؤشراتمبررات اعتماد  -

  .االحصائي و من شانھا ان تنھض بجودة المعلومة االحصائیة

مؤشرات قیس أداء 
 الوحدة الھدف

 االنجازات
2015 

 التقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 101 102 104 106 110 111 113 نسبة احترام رزنامة النشر

الدورات التكوینیة 
 72 70 63 55 50 40 35 نسبة المنجزة 
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II. برنامج التنمیة الجھویة:  

كل من اإلدارة العامة للتنمیة الجھویة واإلدارة العامة للتقییم والمتابعة والمندوبیة یضم برنامج التنمیة الجھویة                 

  .العامة للتنمیة الجھویة ودواوین التنمیة بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب

االشراف المعنیة بالتنمیة ترتكز إستراتجیة البرنامج على المھام الموكولة لوزارة التنمیة والتعاون الدولي وللھیاكل تحت 

 :الجھویة، ویندرج البرنامج ضمن التوجھات العامة لإلستراتیجیة التنمویة والتي تتمحور أساسا حول

 ضبط السیاسات التنمویة الجھویة لتستجیب لمشاغل التنمیة للجھات، −

المتواجدة بكل االقالیم والممثلة  السھر على متابعة تنفیذ ھذه السیاسات بصفة مباشرة وعن طریق دواوین التنمیة الجھویة −

 بكل الوالیات وذلك بالتنسیق والتعاون مع المجالس الجھویة وممثلي الھیاكل والوزارات بالجھات،

وضع الخطط واآللیات الكفیلة بتمكین الجھات من االعداد الجید لمخططات التنمیة الجھویة والمیزانیات السنویة ومتابعة  −

 حلیا وجھویا،تنفیذھا وتقییم نتائجھا م

المساھمة فى إعداد وتنفیذ ومتابعة وتقییم البرامج الجھویة للتنمیة وفق الخصوصیة واألولویات على المستویین المحلي  −

وتتسم ھذه البرامج بالمحتوى والتدخل المندمج بین عناصر تھم النھوض بظروف العیش وعناصر منتجة مساعدة . والجھوي

حداث وتدعیم موارد الرزق والمساھمة في توفیر التمویل الذاتي لباعثي المشاریع على احداث مواطن شغل من خالل ا

 الصغرى والمتوسطة،

اتخاذ التدابیر واإلجراءات الكفیلة لضمان تحقیق أھداف البرامج الجھویة للتنمیة وعلى مستوى البرمجة وضبط  −

المبرمجة بھا وذلك بالتنسیق مع المجالس الجھویة المحتوى وفتح االعتمادات ومتابعة استھالكھا ومتابعة تنفیذ العناصر 

 والوزارات والھیاكل المتدخلة،

توفیر المعلومة االحصائیة ومختلف المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة محلیا وجھویا وتحیینھا ووضعھا على ذمة  −

 طالبیھا بالقطاعین العام والخاص ومؤسسات وتنظیمات المجتمع المدني،

 یمیھ للبرامج الجھویة ولتصورات مستقبلیة لبرامج جدیدة أو مواصلة وتعمیم للبرامج الحالیة،انجاز دراسات تقی −

 تقییم الخطط التنمویة وإنجاز دراسات إستراتجیة بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشیط التنمیة بالجھات، −

لمساندة التي تقدمھا دواوین التنمیة المساھمة في تحسین وتطویر محیط االستثمار بالجھات من خالل جملة من خدمات ا −

 الجھویة وتقدیم المساعدة الفنیة والتوجیھیة والمرافقة للباعثین والمستثمرین المحلین واألجانب،

الترویج المجالي للجھات بإصدار المحامل الترویحیة وتنظیم ندوات وورشات عمل للتعریف بالخصوصیات التنمویة  −

 ة مع أطراف اجنبیة،للجھات أو ربط صالت تعاون وشراك

بلورة برامج تعاون دولي المركزي من خالل ابرام اتفاقیات مع االطراف والھیئات والمؤسسات الدولیة المعنیة وتنفیذھا  −

 .مع الھیاكل االخرى المتعاون معھا مركزیا وجھویا
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 .تنسیق عملیات تقییم اإلستراتجیات والبرامج والمشاریع العمومیة −

المشاریع العمومیة على المستوى الوطني والجھوي والعمل على تركیز منظومة للمتابعة الحینیة للمشاریع متابعة تنفیذ  −

 .العمومیة

 

  :وقد تم تحدید برنامجین فرعیین لبرنامج التنمیة الجھویة

قیس اداء ویتضمن اربعة اھداف فرعیة حدد لقیسھا تسعة مؤشرات " البرامج الجھویة للتنمیة"البرنامج الفرعي االول  −

وتسھر على تحقیق اھدافھ كل من االدارة العامة للتنمیة الجھویة واإلدارة العامة للتقییم والمتابعة والمندوبیة العامة للتنمیة 

  .الجھویة

ویتضمن ثالثة اھداف فرعیة حدد لقیسھا احدى عشرة " التخطیط الجھوي ومساندة التنمیة"البرنامج الفرعي الثاني  −

سھر على تحقیق اھدافھ االدارة العامة للتنمیة الجھویة واإلدارة العامة للتقییم والمتابعة ودیوان تنمیة مؤشر قیس اداء وت

 .الشمال الغربي ودیوان تنمیة الوسط الغربي ودیوان تنمیة الجنوب والمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة
  بحساب م د

 

: البرامج الجھویة للتنمیة: 1.2عدد البرنامج الفرعي   

 :هذتحسین التصرف في البرنامج الجھوي للتنمیة ومتابعة تنفیـ  1ـ  1ـ  2الھدف  §

  

تحسین التصرف في منظومة الحضائر الجھویة من خالل التسریع في فتح االعتمادات لفائدة الوالیات  : الھدف تقدیم -

والحرص على الرفع في نسبة االستھالك الفعلي لالعتمادات وإعداد تقاریر لمتابعة تقدم تنفیذ البرنامج بصفة دوریة 

 . الحلول المالئمة لتجاوزھا وذلك لحوصلة النتائج وجرد النقائص المتعلقة بالبرنامج قصد ایجاد

 

  

 

  

  اإلعتمادات  البرنامج  البیان

  451,637  البرامج الجھویة للتنمیة  1البرنامج الفرعي عدد 

التخطیط الجھوي ومساندة   2البرنامج الفرعي عدد 
  29,999  التنمیة

  481,636  التنمیة الجھویة  جملة البرنامج
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  :القرارات المنبثقة عن  : الھدف مرجع  -

بخصوص برنامج الحضائر الجھویة وضرورة إحكام التصرف  2012مارس  23جلسة العمل الوزاریة بتاریخ  .1

 فیھا للحد من اإلخالالت التي شابت تدخالت ھذا البرنامج،

 .والمتعلق بتسریع تنفیذ البرنامج الجھوي للتنمیة 2013أوت  06الصادر بتاریخ  26المنشور عدد  .2

الھادف إلى تدقیق وتحیین قائمات العملة بالتثبت من اإلخالالت  2015جانفي  02الصادر بتاریخ   01المنشور عدد  .3

 ومعالجتھا،

 .المتعلقة بتسویة وضعیة عملة الحضائر 2015افریل  22جلسة العمل الوزاریة بتاریخ  .4

   :شراتاعتماد المؤ مبررات -

المتابعة السنویة لمدى تقدم التحكم في برنامج الحضائر الجھویة وترشیده والتسریع في فتح االعتمادات المحالة لفائدة 

ضمان تحقیق أكبر نسبة استھالك فعلي لالعتمادات تعھدا  المجالس الجھویة بما یضمن تنفیذ المشاریع في آجالھا عالوة على

  .ومتابعة تنفیذ البرنامج الجھوي للتنمیة على المستوى الجھوي بصفة دوریةودفعا بعنوان السنة المالیة 

 مؤشرات قیس أداء الھدف -

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2015  
  تقدیرات

2012  2013  2014  2016  2017  2018  

ـ تطویر 1ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
  - 11  - 11  - 11  13-  11.3-  8,4-  3+  % التحكم   في عدد عملة الحضائر

نسبة فتح  2ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
   اعتمادات التعھد من قبل الوزارة

 

%  100  98  70  90  95  97  98  

نسبة  3ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
استھالك  اعتمادات التعھد 

 المفتوحة لفائدة المجالس الجھویة
% -  -  23  35  40  50  60  

إعداد  4ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
  96  48  48  48  -  -  - عدد  تقاریر متابعة ثالثیة
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ـ بعث حركیة إقتصادیة محلیة وتعزیز مؤشرات التنمیة البشریة ودعم التشغیل بالمعتمدیات  2ـ  1ـ  2الھدف  •
  ): PDI(المتدخل بھا برنامج التنمیة المندمجة 

  

  :ھدف برنامج التنمیة المندمجة إلىی

  

المحلیة والجھویة بما یسمـح بتثبیت المتساكنین في  بعث حركیة اقتصادیة محلیة بتثمین أنشطة تعتمد على الخصوصیات

 مناطقھم من خالل توفیر فرص شغل وتحقیق التنمیة المستدیمة،

دعم التشغیل بالجھات عبر النھوض بالتشغیل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاریع والتشجیع على العمل المستقل 

 انطالقا من الخصوصیات المحلیة والجھویة،

ات التنمیة البشریة لتحسین نوعیة حیاة الفرد والمحافظة على المحیط بإنجاز التجھیزات الجماعیة ودعم تعزیز مؤشر

  .البنیة األساسیة وفقا للحاجیات المحلیة

 

 520بتكلفة جملیة قـدرھا  2016-2011مشــروعا على مدى خمس سنوات  90ویشمل برنامج التنمیة المندمجة إنجاز 

  ). مشروعا 36مشروعـا والقسـط الثاني  54لقسط األول ا(د وذلك على قسطین .م

  

  .وتتوزع ھذه المشاریع على كامل والیات الجمھوریة

وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم إعطاء األولویة المطلقة للجھات الداخلیة للبالد التي تشكو تأخرا في مؤشراتھا التنمویة مقارنة 

من مشاریع القسط الثاني لفائدتھا،  %100من مشاریع القسط األول و  %68,5بالجھات الساحلیة وذلك من خالل تخصیص 

  .من مشاریع البرنامج %81,1وبذلك یكون نصیب ھذه الجھات 

  

بعث حركیة اقتصادیة محلیة بتثمین أنشطة تعتمد على الخصوصیات المحلیة والجھویة بما یسمـح :  تقدیم الھدف -

بتثبیت المتساكنین في مناطقھم من خالل توفیر فرص شغل وتحقیق التنمیة المستدیمة ودعم التشغیل بالجھات عبر 

مل المستقل انطالقا من الخصوصیات النھوض بالتشغیل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاریع والتشجیع على الع

المحلیة والجھویة، عالوة على تعزیز مؤشرات التنمیة البشریة لتحسین نوعیة حیاة الفرد والمحافظة على المحیط 

  .بإنجاز التجھیزات الجماعیة ودعم البنیة األساسیة وفقا للحاجیات المحلیة

  المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة:  مرجع الھدف -

ضمان تنفیذ المشاریع في آجالھا من خالل تحقیق أكبر نسبة استھالك فعلي :  اعتماد المؤشرات مبررات -

 .لإلعتمادات تعھدا ودفعا بعنوان السنة المالیة وانعكاسات البرنامج على تحقیق مواطن الشغل
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  مؤشرات قیس أداء الھدف  -

  التقدیرات  2015  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس األداء
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

نسبة تقدم االنجاز المالي 
لعناصر البنیة األساسیة 

  المنتجة
  100  94,0  74,2  44,5  19,8  7،11  4,7  )%(النسبة

نسبة تقدم االنجاز المالي 
لعناصر البنیة األساسیة و 

  التجھیزات الجماعیة
  100  97,0  83,2  53,2  38,2  24,2  12,0  )%(النسبة

المحدثة عدد مواطن الشغل 
  سنویا

  3209  4830  4818  5382  1117  1167  1392  عدد

  

   :التخطیط الجھوي ومساندة التنمیة: 2.2البرنامج الفرعي  .2

  :إعداد و متابعة المخطط الجھوي وتطویر آلیات نشر وتحلیل المعلومات اإلحصائیةـ  1ـ  2ـ  2الھدف  §
إعداد اإلستراتیجیات التنمویة والمخططات، وذلك تطویر تقنیات التخطیط الجھوي وضبط مناھج : تقدیم الھدف  -

بالمساعدة والمرافقة الفنیة لحسن إعداد مخططات التنمیة الجھویة  وتنسیق أعمال المجالس الجھویة للتنمیة وذلك في 
إطار التوجھات الوطنیة للتنمیة، برمجة مشاریع ناجعة من خالل استغالل المعلومات الجھویة في تحلیل الوضع 

صادي عالوة على المتابعة الدوریة للوضع التنموي بالجھات لترشید التصرف في المال العمومي والتحكم في كلفة االقت
  .التنمیة الجھویة

اعتماد المخططات الجھویة للتنمیة التي تتضمن رؤیة متوسطة المدى للتنمیة بالجھات مبنیة على : مرجع الھدف -
  .استراتیجیة جھویة

  
  
  .القدرة على قیاس مدى نجاعة االنشطة المبرمجة في إعداد رؤیة استراتیجیة بالجھات :ؤشراتمبررات اعتماد الم -
  :مؤشرات قیس أداء الھدف  -

  التقدیرات  2015  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس األداء
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

إعداد تقریر سنوي 
  لمتابعة المخطط الجھوي

  29  29  29  -  -  -  -  تقریر

إعداد تقاریر ثالثیة حول 
متابعة تقدم تنفیذ 

  المشاریع العمومیة

  108  108  108  60  48  28  24  تقریر

إعدادتقاریر سداسیة حول 
الظرف االقتصادي واالجتماعي 

  بالجھات

 55 55 55 55 48 34 24  تقریر

إعداد نشریات إحصائیة 
  وتحلیلیة لكل جھة

  46  34  32  30  27  22  26  نشریة
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  :ـ مساندة التنمیة والنھوض باالستثمار 2ـ  2ـ  2الھدف 

االحاطة الفنیة للمستثمرین من خالل توفیر الدراسات القطاعیة على المستوى الجھوي والتعریف بفرص  :تقدیم الھدف  -

و استغالل آلیة  اإلستثمار بالجھات عبر التنظیم والمشاركة في الندوات والتظاھرات وإعداد حوامل التسویق الجھوي

 . من خالل عقد إتفاقیات تعاون الجھوي مستوىالالتعاون الدولي الالمركزي على 

 .مساندة التنمیة بالجھات من خالل دفع باالستثمار:  مرجع الھدف -

  

القدرة على قیاس مدى نجاعة األنشطة المبرمجة في مجالي مساندة التنمیة والنھوض :  مبررات اعتماد المؤشرات -

  .باإلستثمار

  التقدیرات  2015  اإلنجازات  الوحدة  مؤشر قیس األداء
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

عدد المشاریع 
الخاصة المنجز لھا 
دراسات الجدوى 

  االقتصادیة

  540  525  500  485  472  433  355  عدد

نسبة تقدم إعداد 
الدراسات التنمویة 

  بالجھات

 نسبة
(%)  

45  85  80  70  80  90  100  

آلیات التسویق 
  الجھوي

  29  40  29  38  23  18  12  عدد

نسبة تقدم تنفیذ  
اتفاقیات التعاون 

  الدولي الالمركزي

 نسبة
(%)  

100  100  100  80  90  90  90  
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.III  برنامج التعاون الدولي:  
  

  :التعاون الدولي وقد تم تحدید برنامجین فرعیین لبرنامج
  بحساب م د

 
  

 :التعاون المالي:  1البرنامج الفرعي عدد  •
  

توازنات المالیة العمومیة لسنة  في إطار تغطیة الحاجیات المالیة الخارجیة التي یتم تحدیدھا بالمیزان االقتصادي و

، ستواصل ھیاكل التعاون الدولي عملھا على تعبئة الموارد الالزمة عبر تقدیم طلبات التمویل سواء لدعم میزانیة 2016

الدولة أو لتمویل المشاریع  و البرامج و ذلك في إطار االسترتیجیة التنمویة الجدیدة التي یتم اعدادھا حالیا والتي ستغطي 

  .2020-2016فترة ال

وترتكز إستراتیجیة التعاون المالي الدولي على العمل على تنویع مصادر التمویل لترشید التداین الخارجي خاصة 

من  حیث كلفة الدین و مزید العمل على تخفیضھا بالحصول على موارد بنسب فائدة غیر مرتفعة مع تحسین وترشید 

  .استعمال موارد االقتراض

ل التعاون المالي الدولي على مزید تعبئة الموارد في شكل ھبات للتخفیض في أعباء االقتراض كما ستعمل ھیاك

على میزانیة الدولة و خاصة في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي و من خالل التركیز على المجاالت التي یغطیھا 

متابعة طلبات التمویل التي تم تقدیمھا  2016و سیتواصل خالل سنة  2017-2013لبرنامج العمل للشراكة الممیزة للفترة 

للتفاوض  بشأنھا و إبرام اتفاقیات التمویل المتعلقة بالقروض و الھیئات المخصصة للمشاریع و البرامج  2015خالل سنة 

  .العمومیة

حكومة أو كما سیتم تقدیم طلبات تمویل جدیدة تتعلق بالمشاریع و البرامج التي سیتم إعطاؤھا األولویة من طرف ال

التي سیتم تقدیمھا خالل ملتقى التمویل المزمع عقده بتونس بحضور الشركاء المالیین لتونس لعرض االستراتیجیة التنمویة 

2016-2020.  

  اإلعتمادات  البرنامج  البیان

  35,953  التعاون المالي  1البرنامج الفرعي عدد 

  8,100  التعاون الفني  2البرنامج الفرعي عدد 

  36,034  التعاون الدولي  جملة البرنامج
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م د  2000وعلى صعید سحب الموارد التي تخص مشاریع و برامج في طور االنجاز من المنتظر سحب حوالي 

  .التحاد األوروبيد في شكل ھبات خاصة من ا.م 200منھا 

 التعاون الفني:  2البرنامج الفرعي عدد  •

v  دعم تواجد الكفاءات واإلطارات التونسیة بالخارج :  

تعتبر تنمیة نشاط توظیف المتعاونین بالخارج أحد األنشطة الرئیسیة للوكالة وھو یعكس العمل الذي تقوم بھ مصالح 

عدة من إثراء لبنك المعطیات الخاصة بالمترشحین للعمل بالخارج،  الوكالة المركزیة وممثلیاتھا بالخارج على مستویات

ومن أنشطة استكشاف واتصال وترویج ، ومن أنشطة خاصة باستقبال وتسھیل عمل لجان االنتداب األجنبیة وغیرھا من 

  .األنشطة التي لھا عالقة مباشرة وغیر مباشرة مع ھذا الھدف 

 :التونسیة بالخارج من خالل وسیتم العمل مستقبال على دعم الكفاءات

 .وضع برنامج الستقطاب الكفاءات التونسیة وتشجیعھا للعمل في اطار التعاون الفني -

 .)مھمات استكشاف ببعض البلدان( وضع برنامج استكشاف فرص توظیف التونسیین بالخارج  -

 

v جنوب -تأكید دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب :  

التونسیة للتعاون الفني وممثلیاتھا بالخارج على النھوض بالتعاون جنوب جنوب من خالل استكشاف حاجیات تعمل الوكالة 

مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساھمة في تمویل وتنفیذ ھذه المشاریع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس في 

ستقبال على الترویج للخبرة التونسیة في مجال وسیرتكز عملھا م. الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب جنوب

جنوب مع مختلف  –واإلعداد ودعم المبادرات الرامیة للنھوض بالتعاون جنوب . تنمیة القدرات البشریة والمؤسساتیة

   .الشركاء على المستوى الثنائي والثالثي ومتعدد األطراف
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 التعاون المالي :1الفرعي عدد  برنامجال §
 

 تطویر التعاون المالي:  1- 1-1الھدف  §
 .القیمة الجملیة للتمویالت الخارجیة المبرمة في إطار االتفاقیات الموقعة مع األطراف الممولة خالل السنة الجاریة :تقدیم الھدف -
  :يالتعاون المال: مرجع الھدف -
 

 

 
 التعاون الفني: 2 عدد البرنامج الفرعي §
 تطویر التعاون الفني: 2- 1-1الھدف  §

 تكثیف فرص العمل بالخارج : تقدیم الھدف -
  التعاون الفني :مرجع الھدف -

 الوحدة الھدف مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

حج   م التعھ   دات المالی    ة   : 1لمؤش   ر  ا
 المبرمة

ملیون 
 دینار

6507 1455.4 3562 5630 4374 3285 - 

نس  بة الس  حوبات مقارن  ة   : 2المؤش  ر 
 بالتعھدات المبرمة

نسبة 
 مائویة

55.46 45.98 43.78 46.4 49.3 52.5 - 

 الوحدة  الھدف مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

تط  ور ع  دد المتع   اونین   : 3المؤش  ر  
 سنویا

نسبة 
  -  % 5   % 5  % 5  % 0.9 - % 17.6 % 25.6 مائویة

ع  دد المش  اریع المنج  زة  : 4المؤش  ر 
  جنوب-في اطار التعاون جنوب

  -  38  35  32  29  33  33 عدد
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IV. الخارجي االستثمار برنامج  

یعتبر االستثمار األجنبي رافدا ودعما ضروریا لتمویل االقتصاد وأداة ھامة لمعاضدة المجھود الوطني للتنمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة من خالل مساھمتھ في تحقیق األھداف الوطنیة وال سیما منھا المتعلقة بالنمو االقتصادي  وإحداث مواطن 

وقد أمكن لتونس اكتساب تجربة ثریة في ھذا المجال وذلك بفضل المزایا التي . التنافسیة الشغل والتصدیر وتعزیز القدرة

توفرھا وخاصة منھا التموقع الجغرافي وعالقاتھا التفاضلیة مع السوق األوروبیة وتوفر الكفاءات البشریة وتنافسیتھا فضال 

  .عن االمتیازات التي یمنحھا اإلطار القانوني المنظم لالستثمار

في ھذا السیاق، یعتبر تعزیز استقطاب االستثمارات الخارجیة من االھداف الكبرى المرسومة على المستوى الوطني ومن 

ویھدف نشاط الوزارة في ھذا اإلطار، إلى المساھمة في تحسین . المھام الرئیسیة لوزارة التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي

رفع من حجم االستثمارات لتعزیز مساھمتھا في تحقیق األھداف التنمویة االقتصادیة المناخ العام لألعمال واالستثمار وال

كما یھدف أیضا إلى تحسین صورة تونس الجدیدة كموقع متمیز لالستثمار لدى أوساط األعمال العالمیة . واالجتماعیة

باإلضافة إلى متابعة المشاریع واإلحاطة واستھداف القطاعات ذات األولویة واألنشطة التي توفر فیھا بالدنا مزایا تفاضلیة 

  .بالمؤسسات ومساندة المستثمرین األجانب

وتبدو االفاق المستقبلیة ایجابیة لدعم نشاط الوزارة وھیاكلھا المختصة في مجال استقطاب االستثمار الخارجي  وذلك 

  :باعتبار

یة وإرساء المؤسسات الدائمة للدولة اثر االنتخابات توفر المناخ السیاسي المالئم واالستقرار بعد تجاوز الفترة االنتقال -

ویوفر المناخ السیاسي واالجتماعي الجدید ما بعد الثورة إطارا مالئما ومقومات إضافیة لتعزیز وتنویع . الرئاسیة والتشریعیة

المتعلقة بـمزایا إضافیة على غرار المسائل  االستثمارات الخارجیة ببالدنا وذلك بفضل تعزیز العرض التونسي

 . والتعددیة والحریات العامة والحوكمة الرشیدة والشفافیة وعامل االستقرار بعد تجاوز الفترة االنتقالیة  بالدیمقراطیة

وضوح الرؤیة على المستوى االستراتیجي والتوجھات االقتصادیة واالجتماعیة الكبرى على المدى المتوسط والتي  -

 2020-2016ثیقة التوجیھیة للخماسیة القادمة یتم العمل حالیا على بلورتھا ضمن الو
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برنامج االصالحات في المجاالت ذات العالقة بمناخ االعمال واالستثمار وال سیما المجلة الجدیدة لالستثمار  -

واالطار الجدید للشراكة بین القطاعین العام والخاص وصدور القانون الجدید المتعلق بالطاقات المتجددة فضال عن 

 اءات االداریة برنامج االصالحات في مجال تسھیل وتبسیط الخدمات واالجر

والتي اثبتت فیھا تونس قدرتھا  توفر فرص ھامة لالستثمار في العدید من القطاعات واألنشطة ذات القیمة المضافة العالیة

التنافسیة على غرار صناعة مكونات السیارات، صناعة مكونات الطائرات، الصناعات الكھربائیة االكترونیة، النسیج، 

 الخدمات المتصلة بتكنولوجیات االتصال والمعلوماتالصناعات الغذائیة،  

  

 اربحساب الملیون دین 

  

  :سیاسات االستثمار :1الفرعي عدد  البرنامج §

 المساھمة في دعم االستثمار الخاص:  1- 1-2الھدف  §

 حجم االستثمارات الخارجیة سنویا :تقدیم الھدف -

  .سیاسات االستثمار: مرجع الھدف -

 

  اإلعتمادات  البرنامج  البیان

  0,220  سیاسات اإلستثمار  1البرنامج الفرعي عدد 

  2البرنامج الفرعي عدد 
الترویج و النھوض 

  باإلستثمار الخارجي
5,712  

  5,932  اإلستثمار الخارجي  جملة البرنامج

مؤشرات قیس 
 الوحدة الھدف أداء 

 إنجازات
2015 

 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

تط   ور حج   م االس   تثمار  
  الخارجي

ملیون 
  2500 1965 1994 2588 دینار

یتعذر حالیا تحدید أھداف بالنسبة 
وسوف یتم  2018-2016للسنوات 

ضبط ھذه التقدیرات خالل االسابیع 
القادمة وذلك في إطار األشغال 
الخاصة بإعداد المخطط الخماسي 

بالتنسیق مع مختلف ) 2016-2020(
 .الھیاكل المعنیة
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 .الترویج و النھوض باالستثمار الخارجي : 2البرنامج الفرعي عدد  §

 الترویج لتونس كموقع متمیز لالستثمار: :  1- 2-2الھدف  §

 الترویج لتونس كموقع متمیز لالستثمار : تقدیم الھدف -

 .الترویج و النھوض باالستثمار الخارجي :مرجع الھدف -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

ع   دد االتص   االت المثم   رة م    ع    
 المستثمرین االجانب

 90 85 80 75 72 42 31 عدد
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V. برنامج القیادة والمساندة:  

واالستثمار والتعاون الدولي  التنمیة وزارة وبرامج أھداف تحقیق في أساسي بدور والمساندة القیادة برنامج یضطلع

 ومصالح الھیاكل  جمیع على مستوى والتسییر التصرف حسن وضمان البشریة الموارد وتأھیل تدعیم من خالل وذلك

 .اإلدارة

 :في والمساندة القیادة لبرنامج التسییري الدور ویتمثل

 اإلدارة ومصالح ھیاكل مختلف بین والتنسیق اإلشراف -

 بالبرنامج المتعلقة والترتیبیة والقانونیة اإلداریة الجوانب تأمین -

  البرامج میزانیات إعداد على اإلشراف -

 والوسائل المعدات في التصرف وترشید التحكم -

  اإلعالمیة التجھیزات استغالل وحسن صیانة على والسھر المعلوماتیة النظم تطویر -

  والتوثیق األرشیف مسك -

 : والمساندة القیادة لبرنامج فرعیین برنامجین تحدید تم وقد

  والمادیة البشریة الموارد في التصرف -

 يالمعلومات النظام -

 اربحساب الملیون دین

 

 
 
 
 
 
  

  اإلعتمادات  البرنامج  البیان

 والمادیة البشریة الموارد في التصرف  1البرنامج الفرعي عدد 
  8,343  

 المعلوماتي النظام  2البرنامج الفرعي عدد 
  1,147  

  9,490  القیادة و المساندة  جملة البرنامج
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 : والمادیة البشریة الموارد في التصرف :1البرنامج الفرعي عدد 

 

 :تنمیة كفاءة الموارد البشریة:  1- 1-3الھدف 

 تحسین التصرف في الموارد البشریة :تقدیم الھدف -

 البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشریة و المادیة: مرجع الھدف -

 

 إحكام التصرف في الموارد المادیة:  2- 1-3لھدف ا §

 إحكام التصرف في الموارد المادیة :تقدیم الھدف -

 البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشریة و المادیة: مرجع الھدف -

 

 الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

نس  بة  المس  تفیدین ب  التكوین م  ن  
  .مجموع األعوان

 95 95 90 80 80 - 35  نسبة

 الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

 - - 4232 4275 4905 3298 -  د.أ  التحكم في نفقات التسییر و التجھیز
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 تطویر النظام المعلوماتي :  3- 2-3الھدف 

 صیانة أسطول المعدات و التجھیزات اإلعالمیة :تقدیم الھدف -

 البرنامج الفرعي النظام المعلوماتي: مرجع الھدف -

 

  

 الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2015 
 تقدیرات

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

نسبة انجاز التوصیات المنبثق ة  
ع   ن تقری   ر الت   دقیق ف   ي س   المة    

 النظام المعلوماتي
 100 80 54 - - - - نسبة
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  :تحلیل نفقات التصرف حسب البرنامج

I. التخطیط والتحالیل برنامج: 

  :م د موزعة بین 27,410تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج 

  بحساب م د
    24,031                                                          (1)التأجیر العمومي -
   2,800                  وسائل المصالح  -
  0,579التدخل العمومي                                                                  -
 :نفقات التأجیر العمومي .1

  : م د على البرامج الفرعیة كما یلي 24,031البالغة  و توزع نفقات األجور     

  بحساب م د 

 6,611التخطیط و الدراسات                                                             -
 17,420                                                          اإلحصاء                -

  

  :عونا موزعین على البرامج الفرعیة كما یلي 1238ویبلغ عدد األعوان 

 240التخطیط و الدراسات                                                             -
  998اإلحصاء                                                                            -
 :نفقات وسائل المصالح  .2

  : م د على البرامج الفرعیة كما یلي  2,800توزع نفقات التسییرلھذا البرنامج والبالغة 
  بحساب م د                                                                                             

 0,970التخطیط و الدراسات                                                             -
 1,830                                                    اإلحصاء                        -

  
 :نفقات التدخل العمومي .3

الفرعیة  م د على البرامج 0,579 لھذا البرنامج والبالغة التدخل العمومي توزع نفقات            
  بحساب م د                                                                                    :كما یلي
 0,093                               التخطیط و الدراسات                             -
  0,486  اإلحصاء                                                                         -

  ةالتونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمی أ د بعنوان فواضل میزانیات سابقة للمعھد 484یضاف إلى ذلك  )1(
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II. برنامج التنمیة الجھویة: 

  : م د موزعة بین 16,085تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج   

  بحساب م د

     14,049                                                                 )2(التأجیر العمومي -
   1,769                                 )3(وسائل المصالح -
   0,268                                                                   )4(التدخل العمومي -
 :نفقات التأجیر العمومي .1

  : م د على البرامج الفرعیة كما یلي 14,049توزع نفقات األجور و البالغة         
  بحساب م د  

 6,116                              البرامج الجھویة للتنمیة                                -
 7,934                                    التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة             -

  
  :عونا موزعین على البرامج الفرعیة كما یلي 604ویبلغ عدد األعوان 

 229            البرامج الجھویة للتنمیة                                                    -
 375            التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة                                       -

 
 :وسائل المصالح نفقات  .2

  : م د على البرامج الفرعیة كما یلي 1,769توزع نفقات التسییرلھذا البرنامج والبالغة 
  بحساب م د 

 0,931              البرامج الجھویة للتنمیة                                                -
 0,838                التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة                                 -
  :نفقات التدخل العمومي .3

م د على البرامج الفرعیة   0,268توزع نفقات التدخل العمومي لھذا البرنامج والبالغة 
  :  كما یلي

  بحساب م د

 0,100               البرامج الجھویة للتنمیة                                               -
 0,168                   التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة                              -

 
 تنمیة الشمال الغربي بعنوان فواضل میزانیات سابقةأد لدیوان 11و مبلغ العامة للتنمیة الجھویة أ د للمندوبیة  124یضاف إلى ذلك مبلغ  )2(
أد لدیوان تنمیة الجنوب  61أد لدیوان تنمیة الشمال الغربي ومبلغ 15و مبلغ  العامة للتنمیة الجھویةأ د للمندوبیة 130یضاف إلى ذلك مبلغ  )3(

 بعنوان فواضل میزانیات سابقة 
أد لدیوان تنمیة الجنوب  9أد لدیوان تنمیة الوسط الغربي ومبلغ30و مبلغ الجھویة  العامة للتنمیةأ د للمندوبیة  120یضاف إلى ذلك مبلغ  )4(

  بعنوان فواضل میزانیات سابقة
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III. برنامج التعاون الدولي: 

  )بحساب م د: (م د موزعة بین 5,649تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج 

  بحساب م د

     5,339                                                التأجیر العمومي                      -
  0,280                                        )5(وسائل المصالح -

  0,030                                                 التدخل العمومي                     
  
  
 :نفقات التأجیر العمومي .1

  :م د على البرامج الفرعیة كما یلي 5,339توزع نفقات األجور و البالغة         
  بحساب م د   

 1,619                      التعاون المالي                                                    -
 3,720                                                                          تعاون الفنيال -

  
  :على البرامج الفرعیة كما یلي عونا موزعین 167ویبلغ عدد األعوان 

 64                           التعاون المالي                                                   -
 103                                                                            تعاون الفنيال -

  
 :نفقات وسائل المصالح  .2

  :   م د كما یلي 0,280 توزع نفقات التسییرلھذا البرنامج والبالغة
  بحساب م د   

 0,280                                                                          تعاون الفنيال -
  
 :نفقات التدخل العمومي .3

  :  م د كما یلي 0,030توزع نفقات التدخل العمومي لھذا البرنامج والبالغة 
  بحساب م د   

 0,030                                                                          تعاون الفنيال -
  

  

 

  .للتعاون الفنيأ د بعنوان فواضل میزانیات سابقة للوكالة التونسیة  500یضاف إلى ذلك مبلغ  )5(
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IV. االستثمار الخارجي برنامج 

  : م د موزعة بین 4,932تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج 

  بحساب م د

     4,560                                                 التأجیر العمومي                      -
  0,327                                       )6(وسائل المصالح  -
 0,045                                                                   )7(التدخل العمومي -

  
 :نفقات التأجیر العمومي .1

  :م د على البرامج الفرعیة كما یلي  4,560توزع نفقات األجور و البالغة     
  بحساب م د   

 0,220             سیاسات اإلستثمار                                                       -
 4,340                الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي                         -

  
  :عونا موزعین على البرامج الفرعیة كما یلي 97ویبلغ عدد األعوان 

 9                 سیاسات اإلستثمار                                                          -
 88                  الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي                            -
-   

 :نفقات وسائل المصالح  .2
  : كما یلي موزعةم د  0,327توزع نفقات التسییرلھذا البرنامج والبالغة 

  بحساب م د   

  0,327                                الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي          -
 :نفقات التدخل العمومي .3

م د على البرامج الفرعیة كما  0,045توزع نفقات التدخل العمومي لھذا البرنامج والبالغة 
  :  یلي

  بحساب م د

 0,045                                الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي          -

  

  

 
 بعنوان فواضل میزانیات سابقة لوكالة النھوض باإلستثمار الخارجي أ د  900یضاف إلى ذلك مبلغ  )6(
 بعنوان فواضل میزانیات سابقة لوكالة النھوض باإلستثمار الخارجي أ د  18یضاف إلى ذلك مبلغ  )7(
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V. برنامج القیادة والمساندة:  

  : م د موزعة بین 8,840تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج 

  بحساب م د

     5,539                                                التأجیر العمومي                      -
  2,811                                      وسائل المصالح  -
 0,489                                                التدخل العمومي                      -

  

وتخصص كامل ھذه النفقات لفائدة المصالح المركزیة للوزارة، ویبلغ عدد 
  :عونا یتوزعون على برنامجین فرعیین كالتالي272األعوان بھذا البرنامج 

 224                          :                 رد البشریة و المادیةالتصرف في الموا -
  48                              :                                         النظام المعلوماتي -
 :نفقات التأجیر العمومي .1

  :م د على البرامج الفرعیة كما یلي  5,539توزع نفقات األجور و البالغة     
  بحساب م د   

 4,802                                   :      التصرف في الموارد البشریة و المادیة -
 0,737                                                           :        النظام المعلوماتي -

  

 :نفقات وسائل المصالح  .2
  : كما یلي موزعةم د  2,811توزع نفقات التسییرلھذا البرنامج والبالغة 

  بحساب م د      

 2,562                                   :      التصرف في الموارد البشریة و المادیة -
 0,249                                                           :        النظام المعلوماتي -

  

 :نفقات التدخل العمومي .3

  :  كما یلي  موزعةم د   0,489 العمومي لھذا البرنامج والبالغةتوزع نفقات التدخل 

  بحساب م د      

 0,489                                   :      التصرف في الموارد البشریة و المادیة -
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  :تحلیل نفقات التنمیة حسب البرنامج

     

I. التخطیط والتحالیل برنامج: 

الدراسات لقدرة التنافسیة ولمعھد التونسي لل التمویل العموميفي لھذا البرنامج  نفقات التنمیة تتمثل 

  :م د موزعة كما یلي 7,590 تبلغالكمیة و المعھد الوطني لإلحصاء و 

  

 :التخطیط و الدراسات :1البرنامج الفرعي 

أ د  510,0البالغة و  لمعھد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیةلالتنمیة  تتمثل في نفقات

  :موزعة كمایلي

 د أبحساب 

 

 

 

 

  

  

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  200  200  200  المرصد الوطني للقدرة التنافسیة

  30  30  150  تجھیزات مختلفة

  30  30  30  تھیئات مختلفة

  150  150  150  تجھیزات إعالمیة

  100  100  100  وسائل النقل
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  510  510  510  الجملة
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 حصاءاإل:   2البرنامج الفرعي 

  :م د موزعة كمایلي  7,080و البالغة  تتمثل في نفقات التنمیة للمعھد الوطني لإلحصاء

 د أبحساب 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  450  450  450  المخطط المدیري لإلعالمیة

  1000  1000  1000  المسوحات اإلقتصادیة

  3000  3000  3000  المسوحات حول التشغیل

  1500  1500  1500  المسوحات حول اإلنفاق و اإلستھالك

  850  850  850  وسائل النقل

  200  200  200  تھیئة مقر المعھد

  50  50  50  لإلحصاء الوطني المجلس

  30  30  30  تجھیزات مختلفة
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  7080  7080  7080  الجملة
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II. رنامج التنمیة الجھویةب:  

 

لبرنامج التنمیة  و القروض الخارجیة الموظفة التمویل العموميفي  لھذا البرنامج نفقات التنمیة  تتمثل

 465,551 تبلغو للمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة و دواوین التنمیة الجھویةالمندمجة و نفقات التنمیة 

  :موزعة كما یلي م د

 :البرامج الجھویة للتنمیة :1البرنامج الفرعي 

وبرنامج التنمیة المندمجة  للمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة الدراسات و الندواتتتمثل في نفقات 

  :البرنامج الجھوي للتنمیة و

  

v المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة: 

 د أبحساب 
 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 
 أ د للمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة بعنوان فواضل میزانیات سابقة  348یضاف إلى ذلك مبلغ  )8(

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  152  652  652 )8(الدراسات و الندوات

        برنامج التنمیة المندمجة

  30000  60000  60000  الموظفةعلى القروض الخارجیة 

  )20000(  )15700(    )15700(   إعادة تقییم على موارد عامة للمیزانیة
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  50000  75700  75700  الجملة
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v البرنامج الجھوي للتنمیة: 

  بحساب م د    

  

  

  

v برنامج تدعیم النشاط اإلقتصادي بالجھات: 

 بحساب م د

  

  

  

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
إعادة تھیئة المناطق الصناعیة  خارج 

  مناطق التنمیة الجھویة

2,000  2,000  2,000  

  162,755  350,310  350,310  تحسین ظروف العیش

  5,000  5,000  5,000  إحداث و تدعیم مواطن الشغل

عموالت لفائدة الدیوان الوطني للبرید مقابل 

  منح عمال الحضائر

3,000  3,000  3,000  

  1,000  1,000  1,000  تدعیم لسعر شراء الحلفاء

  152,000  152,000  152,000  حضائر عادیة و ظرفیة

  2,000  2,000  2,000  التكوین المھني

المساھمة في التمویل الذاتي  لمشاریع البنك 

  التونسي للتضامن

10,000  10,000  10,000  

المساھمة في تمویل مشاریع بنك المؤسسات 

  الصغرى و المتوسطة 

15,000  15,000  15,000  

  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

  352,755  540,310  541,210  الجملة

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  80,000  80,000  80,000  برنامج تدعیم النشاط اإلقتصادي بالجھات
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 :التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة:  2البرنامج الفرعي 

  :الجھویةتتمثل في  بقیة نفقات التنمیة للمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة  ونفقات التنمیة لدواوین التنمیة 

v المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة: 

 د أبحساب 

 
 

v دواوین التنمیة: 
 

 :)9(دیوان تنمیة الجنوب -
 د أبحساب 

 

  

  

 

أد  20مبلغ وأد للتعاون الفني  14مبلغ و للدراسات القطاعیةأد  60و مبلغ  ندوات و الدرساتأ د لل 30 مبلغ یضاف إلى ذلك )9(

 .بعنوان فواضل میزانیات سابقةللتھیئات المختلفة لدیوان تنمیة الجنوب 

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  100  100  100 تجھیزات إعالمیة 

  70  70  70 تجھیزات مختلفة

  25  25  25 الجھویةالمعلومات 

  200  400  400 البناءات

  45  45  45 تھیئات مختلفة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  440  640  640  الجملة

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  30  30  30  تجھیزات إعالمیة
  25  25  25  تجھیزات مختلفة

  70  70  70  وسائل النقل
مشروع الحد من الفقر من خالل منظومة قطاع تربیة 

  الماشیة بوالیة تطاوین
100  100  100  

  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  
  225  225  225  الجملة
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 :الغربي دیوان تنمیة الوسط  -

 د أبحساب 

  

  :دیوان تنمیة الشمال الغربي 

 د أبحساب 

 

  

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  84  84  84  ندوات و دراسات 

  50  50  50  تجھیزات إعالمیة   
  20  20  20  تجھیزات مختلفة

  70  70  70  وسائل نقل
بناء مقر اإلدارة الجھویة للتنمیة بسیدي بو 

  زید

823  823  500  

  1000  1000  1000  مقر الدیوان بناء
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

  1724  2047  2047  الجملة

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  40  40  40  ندوات و ایام دراسیة 

  20  20  20  تجھیزات مختلفة

  140  140  140  النقلوسائل 

  15  15  15  تجھیزات إعالمیة

  40  80  80  دراسات قطاعیة
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

  255  295  295  الجملة
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III. برنامج التعاون الدولي: 

المساھمات الدولیة ونفقات التنمیة للوكالة التونسیة للتعاون الفني تتمثل نفقات التنمیة لھذا البرنامج  في 
  :م د موزعة كما یلي 30,385نفقات التنمیة لھذا البرنامج  و تبلغ

  : التعاون المالي:1البرنامج الفرعي 
  اإلستثمارات المباشرة

 د أبحساب 

 
  التمویل العمومي

  
  بحساب م د

  

  

  البیـــــــــان  التكلفة  التعھد  الدفع
 المشاریع التنمویة الكبرىتظاھرة تمویل   80  80  80

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان

  12,350  12,350  12,350 المساھمة في رأس مال البنك اإلفریقي للتنمیة

  0,550  0,550  0,550 المساھمة في موارد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

اإلسالمي للتنمیةالمساھمة في رأس مال البنك   1,264  1,264  1,264  

المساھمة في رأس مال الصندوق العربي

لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 

6,319  6,319  6,319  

 المساھمة في رأس مال المصرف العربي

للتنمیة في إفریقیا   

2,380  2,380  2,380  

  1,197  1,197  1,197 االمساھمة في راس مال الشركة العربیة لإلستثمار

المساھمة في رأس مال المؤسسة العربیة لضمان 
 وإتمان الصادرات

0,860  0,860  0,860  

المساھمة في رأس مال الھیئة العربیة  لإلستثمار و 
 اإلنماء الزراعي

0,110  0,110  0,110  

المساھمة في رأس مال الصندوق اإلستثماري إفرقیا 
50 

5,000  5,000  5,000  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  30,030  30,030  30,030  الجملة
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 التعاون الفني:  2البرنامج الفرعي 

  للتعاون الفني الوكالة التونسیة

 د أبحساب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بیة لفائدة التشاد ینفذه عرغة اللبرنامج تعلیم ال مولت أ د للوكالة التونسیة للتعاون الفني بعنوان فواضل میزانیات سابقة 250یضاف إلى ذلك مبلغ )10(

  .الوطني لتكوین المكونین في التربیة بقرطاجالمركز 

  الدفع  التعھد  التكلفة البیـــــــــان

 التعاون مشاریع في المساھمة
)10(الفني   

60  60  60  

الفني بالتعاون النھوض  100  100  100  

إعالمیة تجھیزات  40  40  40  

الجودة نظام متابعة  30  30  30  

نقل وسائل إقتناء  35  35  35  

الوكالة بمقر تھیئة أشغال   10  10  10  

 
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  275  275  275 الجملة
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. IVاالستثمار الخارجي برنامج  

تبلغ وللوكالة النھوض باإلستثمار الخارجي تتمثل نفقات التنمیة لھذا البرنامج  في التمویل العمومي 
   :م د موزعة كما یلي1,0

 

  :الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي:1 عدد البرنامج الفرعي §

  

  وكالة النھوض باإلستثمارالخارجي

 د أبحساب 
  

  الدفع  التعھد  التكلفة البیـــــــــان
)11(بالخارج الوكالة أنشطة  415  415  415  

 باالستثمار النھوض عملیات مساندة
)12(الخارجي  

302  302  302  

مختلفة تجھیزات إقتناء  15  15  15  

إعالمیة تجھیزات  68  68  68  

نقل وسائل اقتناء  120  120  120  

الوكالة بمقر تھیئة اشغال  60  60  60  

بالوكالة الجودة نظام تعزیز  20  20  20  

 
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ

  1000  1000  1000  الجملة

 

 

 

  
 

 أ د للوكالة النھوض باإلستثمار الخارجي بعنوان فواضل میزانیات سابقة  1300یضاف إلى ذلك مبلغ )11(  
  بعنوان فواضل میزانیات سابقةللوكالة النھوض باإلستثمار الخارجي أ د  400یضاف إلى ذلك مبلغ )12(
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V. برنامج القیادة و المساندة:   
 

تتمثل  نفقات التنمیة  لھذا البرنامج أساسا  في اإلستثمارات المباشرة لإلدارة المركزیة  و البالغة 
  :د موزعة كما یليأ  650,0

  
  :التصرف في الموارد البشریة و المادیة : 1البرنامج الفرعي  §

 د أبحساب 

 

  
  
  
 :النظام المعلوماتي :  2 عدد البرنامج الفرعي §

 د أبحساب 
  

  

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  90  90  90  تھیئة مقر الوزارة

  120  120  120  وسائل النقل
  50  50  50  تجھیزات مختلفة

  30  30  30  تجھیز مطبعة الوزارة
  50  100  100  تظاھرات التعریف بالمخطط الخماسي

  150  500  500  البرنامج اإلتصالي للوزارة
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  490  890  890  الجملة

  الدفع  التعھد  التكلفة  البیـــــــــان
  75  75  75 اقتناء معدات إعالمیة للوزارة

  20  20  20 "واب"تركیز موقع 
  45  45  45 تركیز نظام السالمة المعلوماتیة

  20  20  20  إقتناء واقي من الفیروسات
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

  160  160  160  الجملة



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي 
التنمية

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

41

000 590 0007 100 7التخطيط و التحاليل 27 410 000 25 641 2501 768 750490 0002 258 750 32 741 25035 000 000 774

000 000510 000100 674 2507 904 6التخطيط و الدراسات 769 750410 0001 179 750 8 184 000 7 004 250 1141017

000 080 0007 000 0007 736 00019 737 18اإلحصاء 999 00080 0001 079 000 26 816 000 25 737 000 514

000 551 000465 223 418التنمية الجهوية 16 086 500 15 212 809873 69147 328 00048 201 691 433 435 809481 637 500 61111

000 907 000462 192 500416 146 0497 560 6البرامج الجهوية للتنمية 586 45146 715 00047 301 451 470 053 500 422 752 049 91111

000 644 0002 031 0002 940 7608 652 8التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 287 240613 000900 240 11 584 000 10 683 760 3308

500 648 5005 648 5005 648 5التعاون الدولي 100100100

500 618 5001 618 5001 618 1التعاون المالي 100100100

000 030 0004 030 0004 030 4التعاون الفني 100100100

100100100التعاون الالمركزي

700 931 7004 931 7004 931 4اإلستثمار الخارجي 100100100

700 700219 700219 219سياسات االستثمار 100100100

000 712 0004 712 0004 712 4الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي 100100100

000 000420 415القيادة و المساندة 8 839 300 4 851 9413 987 3595 0003 992 359 5 266 9419 259 300 82173

000 000330 000355 853 5817 994 3التصرف في الموارد البشرية و المادية 3 858 419-25 0003 833 419 8 183 000 4 349 581 97-788



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي 
التنمية

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

42

000 00090 30060 360986 857النظام المعلوماتي 128 94030 000158 940 1 076 300 917 360 155017

45 706 00062 916 000425 738 000473 561 000 000 033 00065 823 00047 210 17الجملـة العـامة : 471 444 000536 477 000 11 3814



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2016 نفقات التصرف لسنة
التنمية -1

وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي  10  الباب:
43

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
000 24-000 000579 000603 000472 800 0002 328 7502 320 0001 031 25024 710 22التخطيط و التحاليل1 620-4256412502741000017687507

000 00093 00093 000319 000970 750651 000450 611 2506 160 6التخطيط و الدراسات1 7496904250767400076975011

000 24-000 000486 000510 000153 830 0001 677 0001 000870 420 00017 550 16اإلحصاء2 59-518737000197360009990005

000 21-000 000268 000289 000147 769 0001 622 6911 500747 049 80914 301 13التنمية الجهوية2 69-715212809160865008736916

000 21-000 000100 000121 00078 000931 451853 500529 115 0496 586 5البرامج الجهوية للتنمية1 99-17656004971465005864519

000 000168 000168 00069 000838 240769 000218 934 7607 715 7التخطيط الجهوي و مساندة التنمية2 39865276089400002872403

00056485005648500 00030 00030 000280 500280 338 5005 338 5التعاون الدولي3

50016185001618500 618 5001 618 1التعاون المالي1



44

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%

00040300004030000 00030 00030 000280 000280 720 0003 720 3التعاون الفني2

التعاون الالمركزي3

00049317004931700 00045 00045 000327 700327 559 7004 559 4اإلستثمار الخارجي4

700219700219700 700219 219سياسات االستثمار1

00047120004712000 00045 00045 000327 000327 340 0004 340 4الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي2

000 000106 000489 000383 550 0001 811 0002 261 3591 331 3002 539 9415 207 3القيادة و المساندة9 731232848519418839300398735982

000 000106 000489 000383 459 0001 562 0002 103 4191 293 0002 802 5814 508 2التصرف في الموارد البشرية و المادية1 911322839945817853000385841997

000 00091 000249 940158 30037 360737 699النظام المعلوماتي2 55885736098630012894015

000 136  الجملة 1 411 000 1 275 000 2 776 000 7 987 000 5 211 000 14 298 000 53 518 000 39 220 00036531145706000629160001721000038



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

45

التخطيط و التحاليل1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط و الدراسات 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 975 2502 011 00035 750

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010560 230610 00049 770

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011655 619620 000-35 619

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012209 340230 00020 660

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01473 32770 000-3 327

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01528 00028 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0163 7693 000-769

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017263 115270 0006 885

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030178 338180 0001 662

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035303-303

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03631 209-31 209

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011384 185 0004 600 000415 000

مؤسسات البحث 044 185 0004 600 000415 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 0524 185 0004 600 000415 000

6 611 000 750 450جملة البرنامج الفرعي 6 160 250

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113816 550 00017 420 000870 000



46 نظـام أمـد

مؤسسات البحث 0416 550 00017 420 000870 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 05116 550 00017 420 000870 000

17 420 000 000 870جملة البرنامج الفرعي 16 550 000

دالتخطيط و التحاليل جملة 24 031 000
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التنمية الجهوية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهوية للتنمية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136161 049111 500-49 549

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01036 79938 0001 201

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01149 05133 000-16 051

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01211 76017 0005 240

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0145 1276 4001 273

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016657100-557

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01718 85417 000-1 854

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03033 022-33 022

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0365 779-5 779

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011385 425 0006 004 000579 000

مؤسسات التنمية الجهوية 155 425 0006 004 000579 000

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 0215 425 0006 004 000579 000

6 115 500 451 529جملة البرنامج الفرعي 5 586 049

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136417 760572 000154 240

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010107 280140 00032 720

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011128 484165 00036 516

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01245 36068 00022 640

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01413 88720 0006 113

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 3241 000-1 324

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01751 62768 00016 373

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03058 485110 00051 515

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03578-78

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03610 235-10 235
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منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011387 298 0007 362 00064 000

مؤسسات التنمية الجهوية 157 298 0007 362 00064 000

ديوان  تنمية  الجنوب 0223 485 0003 330 000-155 000

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 0232 080 0002 230 000150 000

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 0241 733 0001 802 00069 000

7 934 000 240 218جملة البرنامج الفرعي 7 715 760

دالتنمية الجهوية جملة 14 049 500
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التعاون الدولي3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون المالي 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 618 500

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010490 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011625 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012180 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01475 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0155 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0163 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017240 000

1 618 500 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011383 720 000

مؤسسات إدارة عامة 023 720 000

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 0313 720 000

3 720 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتعاون الدولي جملة 5 338 500
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اإلستثمار الخارجي4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

سياسات االستثمار 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136219 700

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01074 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01174 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01225 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01411 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  015700

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01733 000

219 700 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011384 340 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 174 340 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 0014 340 000

4 340 000 جملة البرنامج الفرعي

داإلستثمار الخارجي جملة 4 559 700
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشرية و المادية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 508 5814 802 0002 293 419

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  002112 000260 000148 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004132 872470 000337 128

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010915 0001 200 000285 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011620 9691 347 000726 031

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01274 00897 00022 992

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01320 0004 000-16 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01464 316125 00060 684

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01582 62460 000-22 624

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0168 80818 0009 192

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017258 157649 000390 843

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030186 66646 000-140 666

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031480 000480 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  0354941 000506

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03632 66745 00012 333

4 802 000 419 293 2جملة البرنامج الفرعي 2 508 581

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136699 360737 30037 940

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010135 414167 00031 586

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011150 192182 00031 808

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012190 205139 000-51 205

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01410 20017 0006 800

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0159 0009 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0169571 300343

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01753 24768 00014 753

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030135 210-135 210
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األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031154 000154 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035273-273

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03623 662-23 662

737 300 940 37جملة البرنامج الفرعي 699 360

دالقيادة و المساندة جملة 5 539 300

دالجملة  العامة 53 518 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

53

التخطيط و التحاليل1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط و الدراسات 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238651 000970 000319 000

مؤسسات البحث 04651 000970 000319 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 052651 000970 000319 000

970 000 000 319جملة البرنامج الفرعي 651 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022381 677 0001 830 000153 000

مؤسسات البحث 041 677 0001 830 000153 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 0511 677 0001 830 000153 000

1 830 000 000 153جملة البرنامج الفرعي 1 677 000

دالتخطيط و التحاليل جملة 2 800 000

التنمية الجهوية2البرنـامج
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهوية للتنمية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238853 000931 00078 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15853 000931 00078 000

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 021853 000931 00078 000

931 000 000 78جملة البرنامج الفرعي 853 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238769 000838 00069 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15769 000838 00069 000

ديوان  تنمية  الجنوب 022281 000306 00025 000

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 023277 000301 00024 000

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 024211 000231 00020 000

838 000 000 69جملة البرنامج الفرعي 769 000

دالتنمية الجهوية جملة 1 769 000
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التعاون الدولي3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238280 000

مؤسسات إدارة عامة 02280 000

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 031280 000

280 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتعاون الدولي جملة 280 000
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اإلستثمار الخارجي4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238327 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17327 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 001327 000

327 000 جملة البرنامج الفرعي

داإلستثمار الخارجي جملة 327 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشرية و المادية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 103 0002 562 0001 459 000

األكرية واألداءات البلدية 02050 000245 000195 000

استهالك الماء 0218 00015 0007 000

استهالك الكهرباء والغاز 02275 000160 00085 000

االتصاالت الهاتفية 02390 000150 00060 000

تراسل المعطيات 02440 00060 00020 000

تأثيث اإلدارة 03440 00040 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04355 000100 00045 000

شراء الوقود للتسخين 044100100

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045160 000325 000165 000

المراسالت اإلدارية 0546 00010 0004 000

نفقات أخرى للبريد 0561 0001 000

معدات التصرف اإلداري 06215 00040 00025 000

معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 0632 0002 000

اقتناء معدات مختلفة 0742 0002 000

تأمين وسائل النقل 0805 00011 0006 000

تأمين األشخاص 0815001 000500

تأمين البناءات 0825001 000500

اإلعتناء بالبنايات 09150 00080 00030 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09250 00085 00035 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09315 00025 00010 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0963 0006 0003 000

عمليات الصيانة األخرى 0971 0002 0001 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10310 00015 0005 000

لوازم المكاتب 111100 000180 00080 000

المطبوعات الرسمية 1123 0003 000

مطبوعات األخرى 1172 5003 000500

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12625 00025 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1274 0005 0001 000
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اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمعية و البصرية 128500500

نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي 129500500

مصاريف اإلستقباالت 15640 00080 00040 000

مصاريف اإلقامة 15710 00020 00010 000

مصاريف المهمات 16345 000135 00090 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16540 00065 00025 000

المنحة اليومية للتنقل 1745 0003 000-2 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1751 0002 0001 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1761 0001 500500

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1843 00010 0007 000

إشتراكات النقل 1856 0007 0001 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18650 000120 00070 000

ملتقيات للتكوين 19410 00017 0007 000

تربصات تكوين 19530 00035 0005 000

التكوين المستمر 1965 0008 0003 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2131 0001 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 2195 0006 0001 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23130 000300 000270 000

اللجان الطبية 2321 0002 0001 000

دفع الخطايا والتعويضات 2341 0002 0001 000

معاليم الجوالن 2416 80013 0006 200

معاليم العبور 2425 0004 000-1 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2495 00019 40014 400

نقل األثاث والمعدات 3025 0002 000-3 000

الترجمة 3032 0002 000

اتفاقيات مع أطباء 3061 6004 0002 400

خدمات مختلفة 3116 000105 00099 000

نفقات التصرف األخرى 4032 0003 0001 000

2 562 000 000 459 1جملة البرنامج الفرعي 1 103 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236158 000249 00091 000

الوثائق المكتوبة 1235 0005 000
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الصحف والمجالت 12545 00070 00025 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13530 00055 00025 000

شراء منظومات اإلعالمية 13640 00045 0005 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13710 00025 00015 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1453 0006 0003 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1462 5006 0003 500

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 5006 0004 500

استغالل منظومات إعالمية أخرى 1506 0006 000

التكوين في اإلعالمية 19715 00025 00010 000

249 000 000 91جملة البرنامج الفرعي 158 000

دالقيادة و المساندة جملة 2 811 000

دالجملة  العامة 7 987 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

60

التخطيط و التحاليل1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط و الدراسات 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333893 00093 000

مؤسسات البحث 0493 00093 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 05293 00093 000

93 000 000 93جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338510 000486 000-24 000

مؤسسات البحث 04510 000486 000-24 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 051510 000486 000-24 000

486 000 000 24-جملة البرنامج الفرعي 510 000

دالتخطيط و التحاليل جملة 579 000

التنمية الجهوية2البرنـامج



61 نظـام أمـد

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهوية للتنمية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338121 000100 000-21 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15121 000100 000-21 000

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 021121 000100 000-21 000

100 000 000 21-جملة البرنامج الفرعي 121 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338168 000168 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15168 000168 000

ديوان  تنمية  الجنوب 02275 00075 000

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 02348 00048 000

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 02445 00045 000

168 000 000 168جملة البرنامج الفرعي

دالتنمية الجهوية جملة 268 000



62 نظـام أمـد

التعاون الدولي3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333830 000

مؤسسات إدارة عامة 0230 000

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 03130 000

30 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتعاون الدولي جملة 30 000



63 نظـام أمـد

اإلستثمار الخارجي4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333845 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1745 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 00145 000

45 000 جملة البرنامج الفرعي

داإلستثمار الخارجي جملة 45 000



64 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشرية و المادية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336383 000489 000106 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234205 000310 000105 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  2365 0001 000-4 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  55313 00020 0007 000

المعهد العربي للتخطيط بالكويت_ منظمات ذات صبغة خصوصية  76375 00060 000-15 000

المعهد اإلفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
بدكار

76428 00040 00012 000

مركز األبحاث االقتصادية و االجتماعية و_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
التدريب بالدول اإلسالمية

76543 00033 000-10 000

المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
بعمان

76614 00017 0003 000

منظمة التعاون و التنمية االقتصادية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  7928 0008 000

489 000 000 106جملة البرنامج الفرعي 383 000

دالقيادة و المساندة جملة 489 000

دالجملة  العامة 1 411 000



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

65

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
التنمية

2016

4344600061900051760001606000922000177000495440002402000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3720000280000500000300004030000500000 مؤسسات إدارة عامة

22020000484000280000057900025399000484000 مؤسسات البحث

13366000135000176900020600026800015900015403000500000 مؤسسات التنمية الجهوية

434000032700090000045000180004712000918000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

000 402 0002 544 00049 000177 000922 606 0001 176 0005 000619 446 43الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

66

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3720000280000500000300004030000500000مؤسسات إدارة عامة

22020000484000280000057900025399000484000مؤسسات البحث

13366000135000176900020600026800015900015403000500000مؤسسات التنمية الجهوية

434000032700090000045000180004712000918000مؤسسات النهوض بالقطاعات

000 402 0002 544 00049 000177 000922 606 0001 176 0005 000619 446 43الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

67

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3720000280000500000300004030000500000مؤسسات إدارة عامة

3720000280000500000300004030000500000 الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

22020000484000280000057900025399000484000مؤسسات البحث

17420000183000048600019736000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

4600000484000970000930005663000484000 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

13366000135000176900020600026800015900015403000500000مؤسسات التنمية الجهوية

60040001240009310001300001000001200007035000374000 المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

333000030600061000750009000371100070000 ديوان  تنمية  الجنوب

22300003010004800030000257900030000 ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

1802000110002310001500045000207800026000 ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

434000032700090000045000180004712000918000مؤسسات النهوض بالقطاعات

434000032700090000045000180004712000918000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

000 402 0002 544 00049 000177 000922 606 0001 176 0005 000619 446 43الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

68

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التخطيط و التحاليل

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التخطيط و الدراساتالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

4600000484000970000930005663000484000 مؤسسات البحث

4600000484000970000930005663000484000 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

484 000 5 663 000 93 000 970 000 484 000 4 600 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

69

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

اإلحصاءالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

17420000183000048600019736000 مؤسسات البحث

17420000183000048600019736000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

19 736 000 486 000 1 830 000 17 420 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

484 000 25 399 000 579 000 2 800 000 484 000 22 020 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

70

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التنمية الجهوية
2

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

البرامج الجهوية للتنميةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

60040001240009310001300001000001200007035000374000 مؤسسات التنمية الجهوية

60040001240009310001300001000001200007035000374000 المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

374 000 7 035 000 120 000 100 000 130 000 931 000 124 000 6 004 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

71

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التخطيط الجهوي و مساندة التنميةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

73620001100083800076000168000390008368000126000 مؤسسات التنمية الجهوية

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

333000030600061000750009000371100070000 ديوان  تنمية  الجنوب

22300003010004800030000257900030000 ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

1802000110002310001500045000207800026000 ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

126 000 8 368 000 39 000 168 000 76 000 838 000 11 000 7 362 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

500 000 15 403 000 159 000 268 000 206 000 1 769 000 135 000 13 366 000 جملة البرنامج 2



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

72

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التعاون الدولي
3

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

التعاون الفنيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

3720000280000500000300004030000500000 مؤسسات إدارة عامة

3720000280000500000300004030000500000 الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

500 000 4 030 000 30 000 500 000 280 000 3 720 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

500 000 4 030 000 30 000 500 000 280 000 3 720 000 جملة البرنامج 3



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

73

10 الباب:
التنمية

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
اإلستثمار الخارجي

4

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

434000032700090000045000180004712000918000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

434000032700090000045000180004712000918000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

918 000 4 712 000 18 000 45 000 900 000 327 000 4 340 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

918 000 4 712 000 18 000 45 000 900 000 327 000 4 340 000 جملة البرنامج 4
000 402 2الجملة  العامة 49 544 000 177 000 922 000 1 606 000 5 176 000 619 000 43 446 000



نظـام أمـد
74

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية

10 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

التخطيط و التحاليل
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

التخطيط و الدراسات البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 147 6مؤسسات البحث 6 147 000 484 000 5 663 000

000 147 6المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 6 147 000 484 000 5 663 000

000 147 16 جملة البرنامج الفرعي  6 147 000 484 000 5 663 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

اإلحصاء البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 736 19مؤسسات البحث 19 736 000 19 736 000

000 736 19المعهد  الوطني  لإلحصاء 19 736 000 19 736 000

000 736 219 جملة البرنامج الفرعي  19 736 000 19 736 000

125 883 000 25 883 000 484 000 000 399 25جملة البرنامج 



نظـام أمـد
75

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية

10 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

التنمية الجهوية
2 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

البرامج الجهوية للتنمية البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 409 7مؤسسات التنمية الجهوية 7 409 000 374 000 7 035 000

000 409 7المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 7 409 000 374 000 7 035 000

000 409 17 جملة البرنامج الفرعي  7 409 000 374 000 7 035 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 494 8مؤسسات التنمية الجهوية 8 494 000 126 000 8 368 000

000 781 3ديوان  تنمية  الجنوب 3 781 000 70 000 3 711 000

000 609 2ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 2 609 000 30 000 2 579 000

000 104 2ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 2 104 000 26 000 2 078 000

000 494 28 جملة البرنامج الفرعي  8 494 000 126 000 8 368 000

215 903 000 15 903 000 500 000 000 403 15جملة البرنامج 



نظـام أمـد
76

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية

10 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

التعاون الدولي
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

التعاون الفني البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 530 4مؤسسات إدارة عامة 4 530 000 500 000 4 030 000

000 530 4الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 4 530 000 500 000 4 030 000

000 530 24 جملة البرنامج الفرعي  4 530 000 500 000 4 030 000

34 530 000 4 530 000 500 000 000 030 4جملة البرنامج 



نظـام أمـد
77

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية

10 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

اإلستثمار الخارجي
4 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 630 5مؤسسات النهوض بالقطاعات 5 630 000 918 000 4 712 000

000 630 5وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 5 630 000 918 000 4 712 000

000 630 25 جملة البرنامج الفرعي  5 630 000 918 000 4 712 000

45 630 000 5 630 000 918 000 000 712 4جملة البرنامج 

000 946 00051 946 00051 402 0002 544 49الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





نفقات التنمية لسنة
التنمية

10  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000420 900اإلستثمارات المباشرة

631 759 000443 141 000

60 000 000

473 561 000

دينارا000 559 693 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2016

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

692 659 000

78

30 000 000

1-
وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي 



نفقات التنمية لسنة

البــنود

التنمية
10  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

300

600

612 214

80 445

300220

600200

551 314

80 445

60 000 362 896

80 245

30 000

التعهد

300220

600200

611 314392 896

80 44580 245

900900420900420

692 659631 759443 14160 00030 000691 759473 141

693 559632 659443 56160 00030 000692 659473 561

 II جملة فرعية

2016

79

_ 1
وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي 



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
التنميةالجزء:

وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي  الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

80نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

1 التخطيط و التحاليل: البرنامج

1 100510410100410:البرنامج الفرعي 510 410التخطيط و الدراسات

2 00080 080807 0007 7:البرنامج الفرعي 7 080 1اإلحصاء

5904907 1007 5904907 1007 17جملة البرنامج

2 التنمية الجهوية: البرنامج

1 000 00030 30:البرنامج الفرعي 386 192432 90746 715416 19246 715 462 907 11البرامج الجهوية للتنمية

2 031613 6446132 0312 2:البرنامج الفرعي 2 644 30التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

000 55130 223435 2388جملة البرنامج 47 32830 000418 223465 55147 32811

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 25-25355-355330:البرنامج الفرعي 330 7-7-التصرف في الموارد البشرية و المادية

2 6090306030:البرنامج الفرعي 90 5050النظام المعلوماتي

941542054154205جملة البرنامج 11

823 56147 738473 000425 00030 81830 14147 323443 4154205395الجملة العامة 11211



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

التنمية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

81

_101 الباب:

بناءات إدارية 0660310010050

تجهيزات إدارية 0660411011080

برامج إعالمية 06605909090

مصاريف مختلفة 06608600600200

900900420 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

التنمية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

82

_101 الباب:

بناءات إدارية 0660310010050

تجهيزات إدارية 0660411011080

برامج إعالمية 06605909090

300300220 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

التنمية

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

83نظـام أمـد

_101 الباب:

د1000بحساب 
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

10010050تهيئة مقر الوزارة 00 0006
10010050 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

808050اقتناء وسائل نقل 00 0001

101010تجهيز مطبعة الوزارة 00 0002

202020إقتناء تجهيزات مختلفة    00 0003
11011080 06604جملــة الفصـل
210210130 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

النظام المعلوماتي 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمية 06605

404040اقتناء تجهيزات إعالمية للوزارة 00 0001

202020اقتناء واقي من الفيروسات 00 0003
303030التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية 00 0004

909090 06605جملــة الفصـل
909090 2جملــة البرنامج الفرعي
300300220 9جملــة البرنامج
300300220 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

التنمية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

84

_101 الباب:

مصاريف مختلفة 06608600600200

600600200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

التنمية

85نظـام أمـد

_101 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1البرنامج الفرعي

مصاريف مختلفة 06608

10010050تظاهرات التعريف بالمخطط الخماسي 00 001ج

500500150البرنامج اإلتصالي للوزارة 00 002ج
600600200 06608جملــة الفصـل
600600200 1جملــة البرنامج الفرعي
600600200 9جملــة البرنامج
600600200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

التنمية10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

86

1_

943 2بناءات إدارية06603 50 275 2 23 180 100 390 100 2 523 3 293

359تجهيزات إدارية06604 80 80 119 382 192 110 80 243 395 1 020

208برامج إعالمية06605 90 60 60 117 155 90 60 80 150 535

407مصاريف مختلفة06608 200 23 600 30 630
5 4784235309005275451814154203 917 3 098 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2016
نظـام أمـد

التنمية_10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

87

د1000بحساب 

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
2 615 165 23 280 2 523 2 803 المقرالجديد للوزارة دراسات000511
328 50 110 2 180 100 110 100 490 تهيئة مقر الوزارة000600

943 523100390100180232275502 2932 066033جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
255 50 50 119 306 126 80 50 217 307 780 اقتناء وسائل نقل000100
39 10 11 39 10 11 60 تجهيز مطبعة الوزارة000200
65 20 30 65 27 20 30 26 77 180 إقتناء تجهيزات مختلفة   000300

020395243801101923821198080359 066041جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608
50 50 100 100 تظاهرات التعريف بالمخطط الخماسي00100ج
350 150 500 500 البرنامج اإلتصالي للوزارة00200ج

06608600600200400جملــة الفصـل

1 702 9183434708103724051213553303 9132 4جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

88 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

النظام المعلوماتي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

برامج إعالمية 06605
35 40 60 60 105 2 40 60 60 138 300 اقتناء تجهيزات إعالمية للوزارة000100
25 20 5 20 20 45 اقتناء واقي من الفيروسات000300
38 30 12 38 30 12 80 التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية000400

066054251508060904511760609098جملــة الفصـل

2 4251508060904511760609098جملــة البرنامج الفرعي

9 800 0684235309004175221814154203 3383 5جملــة البرنامج

5 3384235309004175221814154203 800 3 068 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التنمية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

89

_101 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 30التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 60 000 285 141 473 759 474 65960 000

080 0807 0807 7المعهد الوطني للإلحصاء

510510510المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية

295295255ديوان تنمية الشمال الغربي

724 0471 0472 2ديوان تنمية الوسط الغربي

225225225ديوان تنمية الجنوب

755 310274 210462 463المجالس الجهوية

000 00030 29259260 0001 29260 1المندوبية العامة للتنمية الجهوية

000 156التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 156 000 156 000

000 000156 000156 156المجالس الجهوية

000 2التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 2 000 2 000

000 0002 0002 2المجالس الجهوية

000 00030 14160 759443 000631 65960 632الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

التنمية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

90

_101 الباب:

000 30التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 60 000 204 896 393 314 394 21460 000

080 0807 0807 7المعهد الوطني للإلحصاء

510510510المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية

295295255ديوان تنمية الشمال الغربي

724 0471 0472 2ديوان تنمية الوسط الغربي

225225225ديوان تنمية الجنوب

755 310194 210382 383المجالس الجهوية

000 00030 00084734760 84760المندوبية العامة للتنمية الجهوية

000 156التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 156 000 156 000

000 000156 000156 156المجالس الجهوية

000 2التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 2 000 2 000

000 0002 0002 2المجالس الجهوية

000 00030 89660 314362 000551 21460 552الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التنمية

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

91نظـام أمـد

_101 الباب:

1 التخطیط و التحالیلالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

1 التخطیط و الدراساتالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
510المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 510 510

060000200 200 200 نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية

060100150 150 150 تجهيزات إعالمية

060200100 100 100 إقتناء وسائل نقل

06030030 30 30 تجهيزات مختلفة

06060030 30 30 تهيئات مختلفة

07810510510جملــة الفصـل 510
510510510 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 اإلحصاءالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
080 7المعهد الوطني للإلحصاء 7 080 7 080

050000450 450 450 المخطط المديري لإلعالمية

0501001 000 1 000 1 000 مسوحات إقتصادية

050400200 200 200 تهيئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء

05050030 30 30 تجهيزات مختلفة

05080050 50 50 المجلس الوطني لإلحصاء

0511003 000 3 000 3 000 المسح الوطني حول التشغيل

0515001 500 1 500 1 500 المسح حول اإلنفاق واإلستهالك

051700850 850 850 إقتناء وسائل نقل

080 0807 078107جملــة الفصـل 7 080
7 0807 0807 080 2 جملــة البرنامج الفرعي

7 5907 5907 590 1 جملــة البرنامج



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

92 نظـام أمـد

2 التنمیة الجھویةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

1 البرامج الجھویة للتنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
755 194المجالس الجهوية 382 310 383 210

0196002 000 2 000 2 000 إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية

01970025 000 25 000 25 000 المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن

019800162 755 350 310 351 210 البرنامج الجهوي للتنمية-تحسين ظروف العيش

0199005 000 5 000 5 000 البرنامج الجهوي للتنمية-إحداث و تدعيم مواطن الشغل

000 30المندوبية العامة للتنمية الجهوية 60 000 152 652 60 000 652

005300152 652 652 المندوبية العامة للتنمية الجهوية-دراسات و ندوات

00540030 000 60 000 60 000 برنامج التنمية المندمجة

000 00030 90760 962194 000382 0781060جملــة الفصـل 383 862
التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811

000 156المجالس الجهوية 156 000 156 000

0196003 000 3 000 3 000  عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال
الحضائر

0197001 000 1 000 1 000 تدعيم لسعر شراء  الحلفاء

019800152 000 152 000 152 000 حضائر عادية و ظرفية

000 000156 07811156جملــة الفصـل 156 000
التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812

000 2المجالس الجهوية 2 000 2 000

0199002 000 2 000 2 000 التكوين المهني

000 0002 078122جملــة الفصـل 2 000
541 86260 000540 962352 90760 00030 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 التخطیط الجھوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
255ديوان تنمية الشمال الغربي 295 295

03000040 40 40 ندوات و أيام دراسية

03010040 80 80 دراسات قطاعية

03020020 20 20 تجهيزات مختلفة

030300140 140 140 إقتناء وسائل نقل



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

93 نظـام أمـد

07810

03090015 15 15 تجهيزات اعالمية

724 1ديوان تنمية الوسط الغربي 2 047 2 047

04000084 84 84 ندوات و دراسات

04010050 50 50 تجهيزات إعالمية

04020020 20 20 تجهيزات مختلفة

04030070 70 70 وسائل نقل

040800500 823 823 بناء مقر اإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد

0410001 000 1 000 1 000 بناء مقر الديوان

225ديوان تنمية الجنوب 225 225

02020030 30 30 تجهيزات إعالمية

02030025 25 25 تجهيزات مختلفة

02060070 70 70 وسائل النقل

021000100 100 100  مشروع الحد من الفقر من ةخالل تثمين منظومة قطاع تربية
الماشية بوالية تطاوين

195المندوبية العامة للتنمية الجهوية 195 195

00500070 70 70 المندوبية العامة للتنمية الجهوية-تجهيزات مختلفة 

005200100 100 100 تجهيزات إعالمية

00560025 25 25 المعلومات الجهوية

399 7622 078102جملــة الفصـل 2 762
2 7622 7622 399 2 جملــة البرنامج الفرعي

544 62460 000543 724355 30660 00030 000 2 جملــة البرنامج
000 00030 89660 314362 000551 21460 552الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

التنمية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

94

_101 الباب:

245 80التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 80 445 80 445

000 00080 00080 80المجالس الجهوية

445445245المندوبية العامة للتنمية الجهوية

245 44580 44580 80الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التنمية

95نظـام أمـد

_101 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

2 التنمیة الجھویةالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

1 البرامج الجھویة للتنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 80المجالس الجهوية 80 000 80 000

000 0010080ج 80 000 80 000 برنامج تدعيم النشاط اإلقتصادي للجهات

000 00080 0781080جملــة الفصـل 80 000
80 00080 00080 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 التخطیط الجھوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
245المندوبية العامة للتنمية الجهوية 445 445

00200200ج 400 400 بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية

0030045ج 45 45 تهيئات مختلفة

07810445245جملــة الفصـل 445
445445245 2 جملــة البرنامج الفرعي

80 44580 44580 245 2 جملــة البرنامج
245 44580 44580 80الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2015 2014 2013

2016
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20142015 2013

التنمية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20162016

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

96

_101 الباب:

958 123 1التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 285 141 220 191 145 433 1 419 885 412 207 473 759 463 756 264 634 1 580 252 236 509 3 194 608

494 24المعهد الوطني للإلحصاء 7 080 7 000 23 730 51 959 22 044 7 080 9 450 23 730 51 959 114 263
389المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 510 100 118 3 673 283 510 100 3 897 4 790

233ديوان تنمية الشمال الغربي 255 100 200 1 866 193 295 100 200 1 866 2 654
074 4ديوان تنمية الوسط الغربي 1 724 1 646 645 1 658 3 751 2 047 1 646 645 1 658 9 747

262ديوان تنمية الجنوب 225 160 224 3 187 262 225 160 224 3 187 4 058
352 032 1المجالس الجهوية 274 755 210 885 120 323 1 218 092 385 220 462 310 452 000 239 642 1 317 235 2 856 407

154 62المندوبية العامة للتنمية الجهوية 592 300 193 139 450 454 1 292 300 193 200 450 236 509 202 689
146 309التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 156 000 174 307 187 365 1 140 430 281 291 156 000 185 000 187 536 1 157 421 1 967 248

855 297المجالس الجهوية 156 000 174 307 187 365 1 003 730 270 000 156 000 185 000 187 536 1 020 721 1 819 257
291 11المندوبية العامة للتنمية الجهوية 136 700 11 291 136 700 147 991

874 18التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 2 000 1 000 444 25 156 18 874 2 000 1 000 444 25 156 47 474

874 18المجالس الجهوية 2 000 1 000 444 25 156 18 874 2 000 1 000 444 25 156 47 474
5 209 330236 509452 614649 756631 759712 3722 585 471333 242395 498443 1411 451 978 2 762 829 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

نظـام أمـد

التنمية

97

_101 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

التخطیط و التحالیل 1البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

التخطیط و الدراسات 1البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
339المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 510 100 118 3 455 283 510 100 3 629 4 522

نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية 0600001 9601 542702001481 4287870200184
تجهيزات إعالمية 0601001 4011 206150451 1763015045
إقتناء وسائل نقل 0602004983481005034810050
تجهيزات مختلفة 06030042536510302034510103030
تهيئات مختلفة 060600238168203020158203030

455118100510339 6291005102833 5223 4جملــة الفصـل 07810

4 5223 6291005102833 455118100510339 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

98 نظـام أمـد

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

اإلحصاء 2البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
445 13المعهد الوطني للإلحصاء 7 080 7 000 1 179 19 891 10 995 7 080 9 450 1 179 19 891 48 595

المخطط المديري لإلعالمية 0500005 3683 0433404504501 0853 0433402004501 335
مسوحات إقتصادية 05010013 0798 5206321 0001 0001 9278 5206328001 0002 127

تهيئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء 0504001 936836107200200593836107200200593
تجهيزات مختلفة 0505001 7271 157100100303401 15710010030340

المجلس الوطني لإلحصاء 05080080970950507095050
المسح الوطني حول التشغيل 05110013 2763 2763 5003 0003 5003 2762 5003 0004 500

المسح حول اإلنفاق واإلستهالك 05150010 8502 3503 5001 5003 5002 3502 5001 5004 500
إقتناء وسائل نقل 0517001 550700850700850

445 08013 0007 1797 8911 99519 08010 4507 1799 8911 59519 48جملــة الفصـل 07810

48 59519 8911 1799 4507 08010 99519 8911 1797 0007 08013 445 2 جملــة البرنامج الفرعي

53 11723 5201 1799 5507 59011 27823 3461 2977 1007 59013 784 1 جملــة البرنامج

التنمیة الجھویة 2البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

99 نظـام أمـد

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

البرامج الجھویة للتنمیة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
352 032 1المجالس الجهوية 274 755 210 885 120 323 1 218 092 385 220 462 310 452 000 239 642 1 317 235 2 856 407

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تونس 01000049 92346 4463 47746 0329752 916
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية أريانة 01010046 45541 2865 16936 2811 0629 112

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بن عروس 01020042 95635 2987 65835 2861 6126 058
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 01030061 06351 3059 75851 1982 0387 827
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 01040066 42652 44013 98652 3324 2039 891

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 01050046 82140 5746 24734 7896 8555 177
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 01060070 31560 8269 48956 3491 55112 415

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 01070079 36570 1139 25263 4279 1886 750
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 01080059 17951 0768 10351 0761 6216 482
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 01090062 93052 44810 48249 5092 06111 360

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 011000105 98987 95418 03581 4534 98519 551
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 011100104 06987 56316 50680 1928 74215 135

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 01120097 95380 88917 06478 6293 03716 287
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 01130058 75951 7996 96045 6487 4265 685

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 01140050 99545 5365 45939 5955 5885 812
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 01150069 08858 39610 69247 99310 10610 989
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 01160083 81171 33312 47861 8268 87813 107
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 01170060 42951 6398 79046 3736 0548 002
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 01180079 16165 46913 69259 4326 04013 689



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

100 نظـام أمـد

07810

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 01190070 83758 49212 34553 4117 37310 053
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 01200025 65121 2914 36021 2512 0982 302

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 01210048 21242 6715 54142 6711 1084 433
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 01220043 65937 4676 19233 9791 3988 282
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 01230047 83139 9247 90734 3606 3247 147

إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية 01960018 0002 0002 00014 0001 4852 00014 515
المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن 019700100 00015 00010 00035 00025 00015 00015 00010 00025 00025 00025 000

البرنامج الجهوي للتنمية-تحسين ظروف العيش 019800975 894330 000350 310295 584102 400162 755710 739
البرنامج الجهوي للتنمية-إحداث و تدعيم مواطن الشغل 01990070 6365 0005 00060 6362 0005 00063 636

استحداث نسق المشاريع العمومية 07000080 00080 00080 000
برنامج تدعيم النشاط اإلقتصادي للجهات 000 00080 00080 0010080ج
582المندوبية العامة للتنمية الجهوية 152 83 108 576 82 652 83 108 576 226 000 109 393

المندوبية العامة للتنمية الجهوية-دراسات و ندوات 0053001 393576836528257683152582
برنامج التنمية المندمجة 005400108 000226 000108 000108 000

934 032 9071 885274 406210 668120 326 3021 962385 000462 725452 811239 425 0001 800226 965 2جملــة الفصـل 07810

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
683 258المجالس الجهوية 156 000 174 307 186 231 295 991 246 195 156 000 185 000 187 140 296 877 1 071 212

 عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال
الحضائر

01960014 6811 8801 9403 0003 0004 8611 8731 9263 0003 0004 882

تدعيم لسعر شراء  الحلفاء 01970021 3662 0001 00018 3661 3071 00019 059
حضائر عادية و ظرفية 0198001 035 165294 997185 200180 000152 000222 968294 118184 305170 000152 000234 742

683 000258 307156 231174 991186 195295 000246 000156 140185 877187 212296 071 1جملــة الفصـل 07811

التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812
874 18المجالس الجهوية 2 000 1 000 444 25 156 18 874 2 000 1 000 444 25 156 47 474



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

101 نظـام أمـد

07812

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تونس 0100002 2442 2442 244
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية أريانة 010100838383

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنعروس 0102001 0201 0201 020
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 010300257257257
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 010400707707707

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 0105006225962659626
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 010600524524524

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 0107001 4021 4021 402
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 010800850850850
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 010900435435435

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 0110001 8751 8751 875
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 0111001 5261 456701 45670

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 0112001 0851 0851 085
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 0113002 0261 940861 94086

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 0114006896741567415
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 011500851851851
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 0116002 1202 1202 120
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 011700481481481
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 0118001 1961 146501 14650
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 0119002 2322 135972 13597
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 012000962962962

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 0121001 2901 1901001 190100
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 012200625625625
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 012300498498498

التكوين المهني 01990021 8741 0002 00018 8741 0002 00018 874



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

102 نظـام أمـد

874 00018 0002 1564441 87425 00018 0002 1564441 47425 47جملــة الفصـل 07812

4 084 486226 0001 747 844427 309638 000620 962650 3711 647 815307 081386 192432 9071 310 491 1 جملــة البرنامج الفرعي

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة 2البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
233ديوان تنمية الشمال الغربي 255 100 155 1 750 193 295 100 155 1 750 2 493

ندوات و أيام دراسية 03000049639630540253963054025
دراسات قطاعية 030100637497408020497404060
تجهيزات مختلفة 03020022116420520121642052012
إقتناء وسائل نقل 03030064026450701401162645070140116
تجهيزات اعالمية 0309004994291520152042915201520

069 4ديوان تنمية الوسط الغربي 1 724 1 646 645 1 603 3 746 2 047 1 646 645 1 603 9 687

ندوات و دراسات 0400009666308484848463084848484
تجهيزات إعالمية 0401006133778650505037786505050
تجهيزات مختلفة 0402002541345025202513450252025

وسائل نقل 040300552262506070110262506070110
بناء مقر اإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد 0408001 7421542782347715427500800

بناء مقر الديوان 0410005 5602003601 0001 0003 0002003601 0001 0003 000

182ديوان تنمية الجنوب 225 60 80 1 370 182 225 60 80 1 370 1 917

تجهيزات إعالمية 0202007006103015301561030153015
تجهيزات مختلفة 0203004924371010251043710102510

وسائل النقل 0206005253234035705732340357057



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

103 نظـام أمـد

07810

 مشروع الحد من الفقر من ةخالل تثمين منظومة قطاع تربية
الماشية بوالية تطاوين

021000200100100100100

522المندوبية العامة للتنمية الجهوية 440 225 30 1 205 322 640 225 30 1 205 2 422

المندوبية العامة للتنمية الجهوية-تجهيزات مختلفة  005000497307507070307507070
تجهيزات إعالمية 0052001 2218061515010015080615150100150
المعلومات الجهوية 0056002599215252510292152525102

بناءات إدارية للمندوبيات الجهوية 00200400400200200ج
تهيئات مختلفة 00300454545ج

006 6445 0312 9289102 4435 2074 0313 9289102 5195 16جملــة الفصـل 07810

16 5195 9289102 0313 2074 4435 9289102 0312 6445 006 2 جملــة البرنامج الفرعي

4 101 005226 0001 753 772428 219640 031624 169654 8141 653 743307 991388 223435 5511 315 497 2 جملــة البرنامج
4 154 122226 000429 398649 581631 759666 0921 677 089309 288395 323443 1411 329 281 1 777 292 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20142015 2013

التنمية

20162016

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

104

_101 الباب:

505 148التدخالت في الميدان اإلقتصادي 30 000 30 000 17 495 10 509 30 000 60 000 30 000 76 000 40 509 236 509 09810

505 148المندوبية العامة للتنمية الجهوية 30 000 30 000 17 495 10 509 30 000 60 000 30 000 76 000 40 509 236 509

236 50976 00030 00060 00030 00010 50917 49530 00030 000148 505 40 509 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

نظـام أمـد

التنمية

105

_101 الباب:

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

التنمیة الجھویة 2البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد المصروفة فيالمسندة فيم.خ.ق.م

البرامج الجھویة للتنمیة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي 09810

505 000148 00030 49530 00017 00030 00060 00030 00076 00030 226المندوبية العامة للتنمية الجهوية

برنامج التنمية المندمجة 00540030 000148 505 30 000 17 495 30 000 60 000 30 000 76 000 30 000 226 000
505 000148 00030 49530 00017 00030 00060 00030 00076 00030 226جملــة الفصـل 09810

1 505 000148 00030 49530 00017 00030 00060 00030 00076 00030 226جملــة البرنامج الفرعي

2 505 000148 00030 49530 00017 00030 00060 00030 00076 00030 226جملــة البرنامج

505 148الجملة  العامة 30 000 30 000 17 495 30 000 60 000 30 000 76 000 30 000 226 000





نفقات التنمية لسنة
التعاون الدولي

10  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000310 310اإلستثمارات المباشرة

31 305 00031 305 000

31 615 000

دينارا000 615 31 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2016

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

31 615 000

106

2-
وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي 



نفقات التنمية لسنة

البــنود

التعاون الدولي
10  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

310

31 305

310310

31 30531 305

التعهد

310310

31 30531 305

310310310310310

31 30531 30531 30531 30531 305

31 61531 61531 61531 61531 615

 II جملة فرعية

2016

107
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وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي 



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
التعاون الدوليالجزء:

وزارة التنمية و اإلستثمار و التعاون الدولي  الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

108نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

3 التعاون الدولي: البرنامج

1 278 8328 26821 0308 76230 70801021:البرنامج الفرعي 30 110 1438التعاون المالي

2 2602751526015:البرنامج الفرعي 275 6التعاون الفني

305 02230 37022جملة البرنامج 80108 28322 09230 3858 293 1438

4 اإلستثمار الخارجي: البرنامج

1 سياسات االستثمار:البرنامج الفرعي
2 828-828 8281-000 8281 1:البرنامج الفرعي 1 000 45-الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي

45-828-000 8281 8281-000 8281 41جملة البرنامج

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 10-10170-170160:البرنامج الفرعي 160 6-6-اإلشراف و المساندة و المتابعة

2 65705655:البرنامج الفرعي 70 88النظام المعلوماتي و األرشيف

5-5235230-9235230جملة البرنامج -2-2

460 6157 15531 45524 3057 85031 305310523الجملة العامة 23131



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

109

_102 الباب:

بناءات إدارية 06603404040

تجهيزات إدارية 06604120120120

البرامج اإلعالمية 06605707070

مصاريف مختلفة 06608808080

310310310 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

110

_102 الباب:

بناءات إدارية 06603404040

تجهيزات إدارية 06604120120120

البرامج اإلعالمية 06605707070

مصاريف مختلفة 06608808080

310310310 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

التعاون الدولي

111نظـام أمـد

_102 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

التعاون الدولي3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

التعاون المالي 1البرنامج الفرعي

مصاريف مختلفة 06608

808080تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى 00 0007
808080 06608جملــة الفصـل
808080 1جملــة البرنامج الفرعي
808080 3جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

404040تهيئة مقري الوزارة 11 0006
404040 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

707070إقتناء وسائل نقل 00 0001

303030إقتناء تجهيزات مختلفة 00 0002

202020تجهيز مطبعة الوزارة 11 0003
120120120 06604جملــة الفصـل
160160160 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

النظام المعلوماتي و األرشیف 2البرنامج الفرعي

البرامج اإلعالمية 06605

353535اقتناء معدات إعالمية للوزارة 11 0003

واب"تركيز موقع  "202020 00 0005

151515تركيز نظام السالمة المعلوماتية 00 0008
707070 06605جملــة الفصـل
707070 2جملــة البرنامج الفرعي
230230230 9جملــة البرنامج
310310310 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

التعاون الدولي10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

112

2_

300دراسات عامة06600 95 300 95 395

794 3بناءات إدارية06603 40 40 606 2 450 40 40 1 950 4 480

993تجهيزات إدارية06604 120 130 21 2 979 735 120 130 29 3 229 4 243

750 1البرامج اإلعالمية06605 70 75 1 520 1 564 70 75 67 1 639 3 415

207مصاريف مختلفة06608 80 70 38 345 190 80 70 50 350 740

340النهوض باإلستثمارات06659 340 340
13 6131463153105 2395 885593153107 044 7 603 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2016
نظـام أمـد

التعاون الدولي_10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

113

د1000بحساب 

التعاون الدولي 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعاون المالي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

مصاريف مختلفة 06608
102 80 70 38 90 80 70 50 290 تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى000700

0660829050708090387080102جملــة الفصـل

1 29050708090387080102جملــة البرنامج الفرعي

3 29050708090387080102جملــة البرنامج

اإلستثمار الخارجي 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

سیاسات االستثمار 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
300 300 300 دراسات لمشاريع اإلستثمار000400

06600300300300جملــة الفصـل

1 300300300جملــة البرنامج الفرعي

4 300300300جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

114 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
15 225 9 231 240 تهيئة مقرالوزارة000311

2 529 40 40 358 2 441 40 40 446 2 967 تهيئة مقري الوزارة000611
544 45058340402 20767740402 066033جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
691 70 60 1 819 608 70 60 1 902 2 640 إقتناء وسائل نقل000100
241 30 40 21 699 126 30 40 9 826 1 031 إقتناء تجهيزات مختلفة000200
61 20 30 461 1 20 30 20 501 572 تجهيز مطبعة الوزارة000311

97921130120993 229291301207352 2433 066044جملــة الفصـل

1 537 562211701603 1853 906291701603 4503 7جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

النظام المعلوماتي و األرشیف 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمية 06605
852 35 35 1 025 700 35 35 40 1 137 1 947 اقتناء معدات إعالمية للوزارة000311

20 13 20 13 33 واب"تركيز موقع 000500 "
107 15 30 43 107 15 30 43 195 تركيز نظام السالمة المعلوماتية000800
19 21 19 21 40 دراسة(السالمة المعلوماتية 000900 )
20 6 14 20 تحيين منظومة السالمة المعلوماتية001100

1026570998 2145465708321 2351 066052جملــة الفصـل

2 1026570998 2145465708321 2351 2جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

115 نظـام أمـد

9 535 664212352304 0174 120832352304 6855 9جملــة البرنامج

10 2751333053104 4074 664593053104 937 5 120 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.خ.ق.مم.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

116

_102 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

275 1التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 1 275 1 275

000 0001 0001 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

275275275الوكالة التونسية للتعاون الفني

030 30المساهمات07821 30 030 30 030

350 35017 35017 17البنك اإلفريقي

550550550الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

264 2641 2641 1البنك االسالمي للتنمية

319 3196 3196 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

380 3802 3802 2المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

197 1971 1971 1الشركة العربية لإلستثمار

860860860المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات

110110110الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

305 30531 30531 31الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

117

_102 الباب:

275 1التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 1 275 1 275

000 0001 0001 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

275275275الوكالة التونسية للتعاون الفني

030 30المساهمات07821 30 030 30 030

350 35017 35017 17البنك اإلفريقي

550550550الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

264 2641 2641 1البنك االسالمي للتنمية

319 3196 3196 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

380 3802 3802 2المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

197 1971 1971 1الشركة العربية لإلستثمار

 المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان
الصادرات

860860860

110110110الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

305 30531 30531 31الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التعاون الدولي

118نظـام أمـد

_102 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

3 التعاون الدوليالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

1 التعاون الماليالبرنامج الفرعي

المساهمات07821
350 17البنك اإلفريقي 17 350 17 350

00020012 350 12 350 12 350 المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية

000 001005ج 5 000 5 000 50الصندوق الجديد للبنك اإلفريقي للتنمية أفريكا    AFRICA

550الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 550 550

000500550 550 550 المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

264 1البنك االسالمي للتنمية 1 264 1 264

0019001 264 1 264 1 264 المساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية

319 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 6 319 6 319

0014006 319 6 319 6 319  المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و
اإلجتماعي

380 2المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 2 380 2 380

0015002 380 2 380 2 380 المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

197 1الشركة العربية لإلستثمار 1 197 1 197

0016001 197 1 197 1 197 االمساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار

860المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 860 860

001700860 860 860  المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان
الصادرات

110الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 110 110

001800110 110 110 المساهمة في رأس مال الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

030 03030 0782130جملــة الفصـل 30 030
30 03030 03030 030 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 التعاون الفنيالبرنامج الفرعي



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

119 نظـام أمـد

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
275الوكالة التونسية للتعاون الفني 275 275

08010060 60 60 المساهمة في مشاريع التعاون الفني

080200100 100 100 النهوض بالتعاون الفني

08030040 40 40 تجهيزات إعالمية

08050030 30 30 متابعة نظام الجودة

08060035 35 35 إقتناء وسائل نقل

08090010 10 10 أشغال تهيئة بمقر الوكالة

07810275275جملــة الفصـل 275
275275275 2 جملــة البرنامج الفرعي

30 30530 30530 305 3 جملــة البرنامج

4 اإلستثمار الخارجيالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.خ.ق.مم.ع.م
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجيالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 000 1 000

070100415 415 415 أنشطة الوكالة بالخارج

070200302 302 302 مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي

07030015 15 15 إقتناء تجهيزات مختلفة

07060068 68 68 تجهيزات إعالمية

070800120 120 120 اقتناء وسائل نقل

08070060 60 60 اشغال تهيئة بمقر الوكالة

08080020 20 20 تعزيز نظام الجودة بالوكالة

000 0001 078101جملــة الفصـل 1 000
1 0001 0001 000 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 0001 0001 000 4 جملــة البرنامج
305 30531 30531 31الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2015 2014 2013

2016
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20142015 2013

التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20162016

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

120

_102 الباب:

143 27التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 1 275 2 088 2 048 22 092 27 143 1 275 2 088 2 048 22 092 54 646

039 27وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 000 1 828 1 823 21 116 27 039 1 000 1 828 1 823 21 116 52 806
104الوكالة التونسية للتعاون الفني 275 260 225 976 104 275 260 225 976 1 840

186 43المساهمات07821 30 030 21 762 23 073 65 593 43 086 30 030 21 762 23 073 65 693 183 644

454 28البنك اإلفريقي 17 350 12 200 12 144 37 808 28 383 17 350 12 200 12 144 37 879 107 956
700الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 550 411 404 2 072 671 550 411 404 2 101 4 137

264 1البنك االسالمي للتنمية 6 214 1 264 6 214 7 478
980 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 6 319 5 400 5 740 7 555 6 980 6 319 5 400 5 740 7 555 31 994

123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 123 339 123 123 339 585
580 3البنك األوروبي إلعادة التعمير و التنمية 3 545 3 580 3 545 7 125

320المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار و إئتمان الصادرات 310 320 310 630
750 7صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 7 750 7 750

81البنك الدولي 81 81
950 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 2 380 1 950 1 950 1 950 2 380 1 950 1 950 8 230

905الشركة العربية لإلستثمار 1 197 982 1 059 905 1 197 982 1 059 4 143
860المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 726 1 561 860 726 1 561 3 147

93الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 110 93 92 93 110 93 92 388
238 29025 12123 85031 30570 22987 68525 12123 85031 30570 329 87 785 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

نظـام أمـد

التعاون الدولي

121

_102 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

التعاون الدولي 3البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

التعاون المالي 1البرنامج الفرعي

المساهمات07821
527 27البنك اإلفريقي 17 350 12 200 12 144 37 808 27 456 17 350 12 200 12 144 37 879 107 029

المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية 000200102 02937 87912 14412 20012 35027 45637 80812 14412 20012 35027 527
50الصندوق الجديد للبنك اإلفريقي للتنمية أفريكا    AFRICA 000 0005 0005 001005ج

700الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 550 411 404 2 072 671 550 411 404 2 101 4 137

المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 0005004 1372 1014044115506712 072404411550700
264 1البنك االسالمي للتنمية 1 264 1 264

المساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية 0019001 2641 2641 264
960 4الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 6 319 5 400 5 740 4 960 6 319 5 400 5 740 22 419

 المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و
اإلجتماعي

00140022 4195 7405 4006 3194 9605 7405 4006 3194 960

950 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 2 380 1 950 1 950 1 950 2 380 1 950 1 950 8 230

المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 0015008 2301 9501 9502 3801 9501 9501 9502 3801 950
905الشركة العربية لإلستثمار 1 197 982 1 059 905 1 197 982 1 059 4 143



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

122 نظـام أمـد

07821

االمساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار 0016004 1431 0599821 1979051 0599821 197905
860المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 726 1 561 860 726 1 561 3 147

المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان الصادرات 0017003 1471 5617268601 561726860

93الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 110 93 92 93 110 93 92 388

المساهمة في رأس مال الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 001800388929311093929311093
135 03036 76230 95021 88022 03539 03036 76230 95021 98022 75739 150جملــة الفصـل 07821

150 75739 98022 95021 76230 03036 03539 88022 95021 76230 03036 135 1 جملــة البرنامج الفرعي

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

التعاون الفني 2البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
104الوكالة التونسية للتعاون الفني 275 260 225 976 104 275 260 225 976 1 840

المساهمة في مشاريع التعاون الفني 0801005203106060603031060606030
النهوض بالتعاون الفني 080200470178509010052178509010052

تجهيزات إعالمية 080300377217705040217705040
متابعة نظام الجودة 080500179104252030104252030
إقتناء وسائل نقل 080600249167253522167253522

أشغال تهيئة بمقر الوكالة 08090045201510201510
840976225260275104976225260275104 1جملــة الفصـل 07810

1 840976225260275104976225260275104 2 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

123 نظـام أمـد

152 59740 95623 17522 02230 30536 13940 85623 17522 02230 30536 239 3 جملــة البرنامج

اإلستثمار الخارجي 4البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي 2البرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
039 7وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 000 1 828 1 823 21 116 7 039 1 000 1 828 1 823 21 116 32 806

أنشطة الوكالة بالخارج 07010010 6087 9081 0109884152877 9081 010988415287
مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي 07020020 60512 5335706103026 59012 5335706103026 590

إقتناء تجهيزات مختلفة 07030025517045515201704551520
تجهيزات إعالمية 0706004982301001006823010010068
اقتناء وسائل نقل 07080046413458100120521345810012052
تجهيز مقر الوكالة 070900373737

اشغال تهيئة بمقر الوكالة 080700194492056060492056060
تعزيز نظام الجودة بالوكالة 08080014555202020305520202030

039 0007 8281 8231 1161 03921 0007 8281 8231 1161 80621 32جملــة الفصـل 07810

32 80621 1161 8231 8281 0007 03921 1161 8231 8281 0007 039 2 جملــة البرنامج الفرعي

32 80621 1161 8231 8281 0007 03921 1161 8231 8281 0007 039 4 جملــة البرنامج
185 40324 99823 85031 30543 17861 97224 99823 85031 30543 278 62 072 الجملة  العامة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124نظـام أمـد

توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :

2016 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

4 مكلف بمأمورية

1 ملحق بالديوان

6جملة البرنامج الفرعي

6القيادة و المساندة جملة

6الجملة  العامة



125نظـام أمـد

توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

33 متصرف مستشارمتصرف

43 متصرف رئيسمتصرف مستشار

33 متصرف عاممتصرف رئيس

143 متصرفملحق إدارة

23 كاتب تصرفمستكتب إدارة

13 ملحق إدارةكاتب تصرف

13 مهندس عاممهندس رئيس

113 مهندس رئيسمهندس أول

13 محللواضع برامج

13 تقني رئيستقني أول

23 تقني أولتقني

43جملة البرنامج الفرعي



126 نظـام أمـد

43القيادة و المساندة جملة

43الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 560 22تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

127

2016توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  91 200

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

91 200

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف رئيس

1 متصرف

1 ملحق إدارة
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس
4سلك العملة

4 1عامل صنف 

8جملة البرنامج الفرعي

8جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

8

91 200

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

128

توزيع األعوان المرخص فيهم

التخطيط و التحاليلالبرنـامج :

التخطيط و الدراساتالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

4 أسالك مختلفة
4 رتب مختلفة

37 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
12 متصرف
7 متصرف مستشار
5 متصرف رئيس
1 متصرف عام
2 متصرف أول
8 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

22 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
5 مهندس رئيس
1 مهندس عام
16 مهندس أول

3 سلك العملة
1 10عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 9 و8عملة صنف 

2 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
2 موثق
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6 سلك مستشاري المصالح العمومية
6 مستشار المصالح العمومية

7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
5 تقني رئيس
1 تقني أول
1 تقني

81جملة البرنامج الفرعي

81التخطيط و التحاليل جملة
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التنمية الجهويةالبرنـامج :

جملة البرنامج الفرعي

التخطيط الجهوي و مساندة التنميةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 متصرف
2 متصرف رئيس
1 متصرف أول
2 كاتب راقن
1 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
5 مهندس أول

2 سلك العملة
1 1عامل صنف 
1 8عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل أول

6 سلك مستشاري المصالح العمومية
6 مستشار المصالح العمومية

24جملة البرنامج الفرعي

24التنمية الجهوية جملة
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التعاون الدوليالبرنـامج :

التعاون الماليالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

25 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
10 متصرف
4 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
1 متصرف عام
4 كاتب راقن
4 ملحق إدارة
1 راقن

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس أول

6 سلك العملة
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
1 متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية

30 سلك مستشاري المصالح العمومية
30 مستشار المصالح العمومية

64جملة البرنامج الفرعي

64التعاون الدولي جملة
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اإلستثمار الخارجيالبرنـامج :

سياسات االستثمارالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
3 ملحق إدارة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية

9جملة البرنامج الفرعي

9اإلستثمار الخارجي جملة
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القيادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة

86 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
26 متصرف
7 متصرف مستشار
5 متصرف رئيس
29 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
6 راقن
2 عون إستقبال
7 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
3 مهندس أول
1 مهندس أشغال

128 سلك العملة
41 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
14 4عامل صنف 
9 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
9 9عامل صنف 
26 10عامل صنف 

6 سلك مستشاري المصالح العمومية
6 مستشار المصالح العمومية
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9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
2 تقني رئيس
6 تقني

236جملة البرنامج الفرعي

النظام المعلوماتيالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
1 ملحق إدارة

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس عام
6 مهندس أول

1 سلك العملة
1 10عامل صنف 

8 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
5 محلل
2 محلل رئيس
1 واضع برامج

7 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف
2 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
1 متصرف في الوثائق و األرشيف
3 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 تقني أول
3 تقني

30جملة البرنامج الفرعي

266القيادة و المساندة جملة
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444الجملة  العامة
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المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

30900اإلطارات 2

23900متصرف عام  1

7000متصرف مستشار  1

3600أعوان التنفيذ  1

3600عامل  1

334500جملة المؤسسة : 

المعهد  الوطني  لإلحصاء

77400اإلطارات 5

41670مهندس رئيس  2

32720تقني رئيس  2

3010محلل رئيس  1

11800أعوان التنفيذ  3

611800عامل صنف   3

889200جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

112540اإلطارات 6

49000إقتصادي أول  2

20850إقتصادي  1

36000إعالمي أول  2

6690إعالمي  1

12530أعوان المساندة أو التسيير  1
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 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

12530كاتب مديرية  1

43730أعوان التنفيذ  4

12530عون تقني  1

15100عون خدمات مختص  1

16100عامل  2

11168800جملة المؤسسة : 

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

115000اإلطارات 6

65000متصرف عام  3

18000متصرف  1

10000متصرف أول  1

22000موثق عام  1

64000أعوان المساندة أو التسيير  4

19000ملحق إدارة  1

17000كاتب صحفي مساعد  1

15000مساعد إداري  1

13000أ.كاتب مديرية د  1

11000أعوان التنفيذ  1

11000منظفة  1

11190000جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الجنوب

25000اإلطارات 1

25000متصرف أول  1

3800أعوان المساندة أو التسيير  1

3800ملحق إدارة  1

47000أعوان التنفيذ  5
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 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

9000عون إستقبال  1

1400حارس  1

17000عامل مختص  1

19600ميكانيكي  2

775800جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

3700أعوان التنفيذ  1

3700حارس  1

13700جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

6300اإلطارات 1

6300متصرف  1

16300جملة المؤسسة : 

42568300  الجملة العامة : 
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

67اإلطارات

8متصرف رئيس 

18متصرف مستشار 

1مهندس عام 

2مهندس أول 

34متصرف 

2تقني أول 

2محلل أول 

16أعوان المساندة أو التسيير 

12ملحق إدارة 

2تقني سامي 

2كاتب إدارة 

20أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

1موزع أو مشغل هاتف 

3حارس 

1عون خدمات مختص 

3سائق 

4سائق ميكانيكي 

5منظفة 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

103جملة المؤسسة : 

المعهد  الوطني  لإلحصاء

380اإلطارات

7متصرف مستشار 

2حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

6مهندس عام 

38مهندس رئيس 

21مهندس أول 

47تقني رئيس 

5محلل رئيس 

7محلل مركزي 

164متصرف 

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

70تقني أول 

9محلل 

1إقتصادي أول 

1إقتصادي 

1متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف 

402أعوان المساندة أو التسيير 

73ملحق إدارة 

1مكتبي مساعد 

3متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

177تقني 

2واضع برامج أو مبرمج 

62كاتب تصرف 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

6كاتب راقن 

27مساعد تقني 

1موثق 

50مستكتب إدارة 

216أعوان التنفيذ 

23عون تقني 

3عون إستقبال 

1116عامل صنف  

314عامل صنف  

433عامل صنف  

57عامل صنف  

69عامل صنف  

77عامل صنف  

83عامل صنف  

101عامل صنف  

998جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

108اإلطارات

1متصرف رئيس 

1محلل رئيس 

16متصرف 

7متصرف أول 

23إقتصادي رئيس 

35إقتصادي أول 

8إقتصادي 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

7إعالمي أول 

4حافظ أول 

3إعالمي 

3حافظ إعالمي 

17أعوان المساندة أو التسيير 

6ملحق إدارة 

9كاتب مديرية 

1كاتب إدارة 

1إقتصادي مساعد 

34أعوان التنفيذ 

4عون تقني 

1عون إستقبال 

10عامل مختص 

19عامل 

159جملة المؤسسة : 

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

132اإلطارات

15متصرف عام 

9متصرف رئيس 

1مستشار المصالح العمومية 

4مهندس عام 

6مهندس رئيس 

9مهندس أول 

1تقني رئيس 

1محلل رئيس 



143 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

46متصرف 

26متصرف أول 

3مهندس 

5تقني أول 

1محلل أول 

2إقتصادي أول 

3موثق عام 

81أعوان المساندة أو التسيير 

19ملحق إدارة 

9مكتبي مساعد 

1موثق مساعد 

1كاتب صحفي مساعد 

1مهندس مساعد 

5كاتب مديرية 

9كاتب راقن 

1مساعد إداري 

3محاسب 

12فني سامي 

13عون فني مختص 

7أ.كاتب مديرية د 

32أعوان التنفيذ 

1راقن 

1عون إستقبال 

3حارس 

4عون خدمات 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1ساعي 

2عامل مختص 

6عامل 

7سائق ميكانيكي 

7منظفة 

245جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الجنوب

64اإلطارات

8متصرف عام 

1متصرف رئيس 

6مهندس عام 

1مهندس رئيس 

11مهندس أول 

31متصرف 

3متصرف أول 

3محلل 

35أعوان المساندة أو التسيير 

6ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

2مهندس مساعد 

7تقني سامي 

4كاتب تصرف 

9كاتب مديرية 

3كاتب راقن 

3عون فني مختص 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

50أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

8راقن 

1موزع أو مشغل هاتف 

4عون مكتب 

7حارس 

13سائق 

3عامل مختص 

3عامل 

1ميكانيكي 

7منظفة 

149جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

45اإلطارات

2متصرف رئيس 

8مهندس رئيس 

8مهندس أول 

14متصرف 

10متصرف أول 

1مهندس 

1محلل 

1موثق أول 

26أعوان المساندة أو التسيير 

3ملحق إدارة 

5تقني سامي 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

5كاتب مديرية 

5كاتب راقن 

2محاسب 

4فني سامي 

2عون فني مختص 

33أعوان التنفيذ 

1راقن 

2موزع أو مشغل هاتف 

3عون مكتب 

1عون إستقبال 

7حارس 

3عون خدمات 

3سائق 

6عامل 

5سائق ميكانيكي 

2منظفة 

104جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

42اإلطارات

5متصرف رئيس 

1مهندس عام 

3مهندس رئيس 

9مهندس أول 

1محلل رئيس 

14متصرف 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

7متصرف أول 

1محلل 

1موثق رئيس 

25أعوان المساندة أو التسيير 

10ملحق إدارة 

1كاتب مديرية 

9كاتب راقن 

1محاسب 

1خازن 

3فني سامي 

15أعوان التنفيذ 

2حارس 

3عون خدمات 

1سائق 

1عامل 

5سائق ميكانيكي 

3منظفة 

82جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

48اإلطارات

3متصرف عام 

3متصرف رئيس 

2متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

2مهندس عام 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

2مهندس رئيس 

3مهندس أول 

1متصرف مركزي 

14متصرف 

16متصرف أول 

1موثق رئيس 

21أعوان المساندة أو التسيير 

5ملحق إدارة 

2كاتب مديرية 

7كاتب راقن 

32 و 2موزع هاتف درجة  

1فني سامي 

2عون مختص 

51عون فني مختص صنف  

1خازن أول 

17أعوان التنفيذ 

2حارس 

1عون خدمات 

5سائق 

2سائق ميكانيكي 

5منظفة 

32عون مكتب صنف  

86جملة المؤسسة : 

926 1  الجملة العامة : 



149 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

2اإلطارات

2متصرف 

2جملة المؤسسة : 

2  الجملة العامة : 
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