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  لميزانيــة التقديــم العــام

 وزارة التنمية و التعاون الدولي

 



1 نظـام أمـد

الباب العاشر
وزارة التنمية و التعاون الدولي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التنمية و التعاون الدولي  

. 2014 م د   سنة 458,890 م د   مقابل  475,529 في حدود  لسنة  2015

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2015 2014 2013

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

%نفقات التصرف  9,0 4,860 58,678 53,818 50,285

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  2,9 11,779 416,851 405,072 340,245

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    1,8 0,015 0,845 0,830 0,619

% 36,4 8,000 30,000 22,000 * على الموارد الخارجية الموظفة
1,0 3,764% 386,006 382,242 339,626 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%390,530458,890475,52916,639 الجملـــــة 3,6



نظـام أمـد

58 678 000

416 851 000

2

الباب العاشر

وزارة التنمية و التعاون الدولي

التوزيع حسب األجزاء

2015  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2015

 بحساب الدينار

000 529 475 الجملـــــة
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(بحساب األلف الدینار)
الجملة 2015جزء2: التعاون الدوليجزء 1: التنمیةبیان األقسام
القسم األّول: التأجیر العمومي
240270510المنح المخولة للسلط العمومیة

530031568456تأجیر األعوان القارین
7070ـــتأجیر األعوان غیر القارین

منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجة 
31700776039460المحاسبة العمومیة بعنوان التأجیر

372401125648496جملة القسم األول
القسم الثاني: وسائل المصالح
126112502511نفقات تسییر المصالح العمومیة

منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجة 
المحاسبة العمومیة بعنوالتسییر واستغالل 

431019506260التجھیزات العمومیة
557132008771جملة القسم الثاني

210100310التدخالت في المیدان اإلجتماعي 

13619التدخالت في میدان الثقافة و الشباب و الطفولة
160ـــ160المساھمات في المنظمات العالمیة

منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة 
89230922المحاسبة العمومیة بعنوان التدخالت

12751361411جملة القسم الثالث
440861459258678جملة الباب

وزارة التنمیة و التعاون الدولي
الباب العاشر

نفقات التصرف لسنة 2015
توزیع اإلعتمادات حسب األقسام
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توزیع إعتمادات التعھد وإعتمادات الدفع حسب األقسام:
(بحساب األلف الدینار)

اإلعتمادات

بیان األقسام

ج 1 : التنمیة
ج 2 : التعاون 

الدولي

جملة 
إعتمادات 

التعھد 
ج 1 : التنمیة(ج1+ج2)

ج 2 : 
التعاون 
الدولي

جملة إعتمادات 
الدفع 

(ج1+ج2)
القسم السادس: اإلستثمارات 

530315845530315845مباشرة

5697562385059360636215623850386006القسم السابع: التمویل العمومي

القسم التاسع: إعتمادات على 
30000ــــــــ3000030000ــــــــ30000موارد القروض الخارجیة الموظفة

6002862416562445139268624165416851الجملة 

إعتمادات الدفعإعتمادات التعھد

الباب العاشر
وزارة التنمیة والتعاون الدولي

نفقات التنمیة لسنة 2015
توزیع اإلعتمادات حسب األقسام

الــتــــنـمــــیـــــة           : 398507   أ.د

إعتمـــــادات البــرامـــج: 422672 أ.د

التعــــاون الدولي            : 24165    أ.د





 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



0,279% 32,5 0,130 0,530 0,400 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 3,1 11,749 392,686 380,937 320,800 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 8,8 3,574 44,086 40,512 37,449 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2014 421,449          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 436,772 لسنة  2015
لوزارة التنمية و التعاون الدولي  جزء التنمية  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

التنمية
وزارة التنمية و التعاون الدولي

الباب العاشر
5 نظـام أمـد

3,619
%
%

36,4

1,0

8,000 30,000

362,156

22,000

358,537 320,521

* على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%358,249421,449436,77215,323 الجملـــــة 3,6



نظـام أمـد

وزارة التنمية و التعاون الدولي

تقديرات 

000 086 44الجزء األول

بيان األجزاء 

392 686 000

2015 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 
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التنمية

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب العاشر

436 772 000 الجملـــــة



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

وزارة التنمية و التعاون الدولي الباب:10
التنمية-

نفقات التصرف لسنة

1

7

2015

2015

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 570 5نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 670 31منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 240 37 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 261 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 310 4منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 571 5 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 383نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 892منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 275 1 القسم الثالث  :  جملة

000 086 44الجملة  العامة



نفقات التنمية لسنة
التنمية

10  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000530 530اإلستثمارات المباشرة

569 756 000362 156 000

30 000 000

392 686 000

دينارا000 507 398 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2015

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

600 286 000

8

30 000 000

1-
وزارة التنمية و التعاون الدولي
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  العاشرالباب 
  التنمیة و التعاون الدوليمیزانیة 

  جزء التنمـــیة
 

 

  المؤشرات األساسیة حسب البرنامج

 المؤشرات المالیة

 البرامج بحساب م د
 النفقات

برنامج القیادة  المجموع
 والمساندة

برنامج التنمیة 
 الجھویة

برنامج التخطیط 
 والتحالیل

 نفقات التصرف 24,649 14,777 4,660 44,086
 نفقات التنمیة 9,550 382,606 0,530 392,686

 مجموع البرنامج 34,199 397,383 5,190 436,772
 

 مؤشرات الموارد البشریة

 البرامج 
 الموارد البشریة المتوفرة

برنامج القیادة  المجموع
 والمساندة

برنامج التنمیة 
 الجھویة

برنامج التخطیط 
 والتحالیل

 أعوان الوزارة 90 25 157 272

 أعوان المؤسسات 1206 606 ــ 1812
 المعھد الوطني لإلحصاء 1037 ــ ــ ــ

 المعھد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 169 ــ ــ ــ

 الجھویةالمندوبیة العامة للتنمیة  ــ 260 ــ ــ

 دیوان تنمیة الشمال الغربي ــ 85 ــ ــ

 دیوان تنمیة الوسط الغربي ــ 107 ــ ــ

  دیوان تنمیة الجنوب ــ 154 ــ ــ

 مجموع البرنامج 1296 631 157 2084
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 وزارة التنمیة والتعاون الدولي

)التنمیة  جزء(   

التخطیط والتحالیل: 1ـب  
 

القیادة والمساندة: 9ـب التنمیة الجھویة: 2ـب   

  :القطاعیة ھاوسیاسات الوزارةتقدیم 
إعداد اإلستراتیجیات والمخططات كبمھام أساسیة ) قسم التنمیة(تضطلع وزارة التنمیة والتعاون الدولي 

  .التنمویة والموازین االقتصادیة

  :وفي ھذا النطاق تتمثل مشموالت الوزارة في

 ضبط التقدیرات االقتصادیة ومتابعة وتقییم تطورات الظرف االقتصادي، −

إعداد إستراتیجیات وسیاسات التنمیة في إطار المخططات والموازین االقتصادیة بالتنسیق مع  −

 ات والھیاكل المعنیة، الوزار

ضبط السیاسات القطاعیة وبرامج البنیة األساسیة وتنمیة الموارد البشریة بالتنسیق مع الھیاكل  −

 المعنیة،

 متابعة مشاریع التنمیة والمشاركة في وضع میزانیة الدولة وتقییم البرامج المنجزة، −

رات والمجالس الجھویة والھیاكل إعداد سیاسات واستراتیجیات التنمیة الجھویة بالتعاون مع الوزا −

 الجھویة المعنیة وتنفیذ ومتابعة توجھات الحكومة في المیادین التي لھا عالقة بالتنمیة الجھویة،

 تصور وإعداد ومتابعة تنفیذ برامج التنمیة الجھویة الداعمة لمقومات التنمیة بكل مناطق البالد، −

 جھویة للتنمیة وبرنامج الحضائر الجھویة،التصرف في برنامج التنمیة المندمجة والبرامج ال −

 إعداد الدراسات الالزمة لدفع التنمیة الجھویة ومساندة االستثمارات بالجھات، −

 النھوض بالمعلومات االحصائیة، −

 .إعداد الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة −

 :ثالثة برامجو قصد تجسیم ھذه اإلستراتیجیة تّم توزیع مھمة التنمیة الجھویة و التخطیط إلى 

v  التخطیط والتحالیل: 1برنامج عدد  
v  التنمیة الجھویة: 2برنامج عدد  
v  القیادة والمساندة: 3برنامج عدد 
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  :البرامج المذكورة األھداف التالیةوستحقق 

v  التخطیط والتحالیل: 1برنامج عدد:  

تحسین إعداد المیزان االقتصادي والتحالیل (تطویر منظومة التقدیرات والتحالیل  :1الھدف عدد 
 ).الظرفیة

دعم التمشي التشاركي واالستشراف في إعداد المیزان (تطویر مقاربة التخطیط  :2الھدف عدد 
 ).االقتصادي والمخطط

 .ضمان نجاعة الدراسات: 3الھدف عدد 

 .إثراء وتجدید مواضیع الدراسات :4الھدف عدد 

 .تدعیم الركائز األساسیة للعمل اإلحصائي :5الھدف عدد 

 .حصائیة المنتجةتطویر جودة المعطیات اإل :6الھدف عدد 

v  التنمیة الجھویة: 2برنامج عدد: 

  .ترشید و تحسین التصرف في منظومة الحضائر الجھویة: 1الھدف عدد 

 .تحسین نسبة إستھالك البرنامج الجھوي للتنمیة: 2الھدف عدد 

 .تحسین نسبة إستھالك إعتمادات مشاریع برنامج التنمیة المندمجة: 3 الھدف عدد

 .القسط الثالث من برنامج التنمیة المندمجة إعداد: 4الھدف عدد 

 .طیط الجھوي و المحلي و تحسین قاعدة اإلحصائیاتختلإرساء منھجیة ل: 5الھدف عدد 

  .مساندة التنمیة و النھوض باإلستثمار :6الھدف عدد 

  .تدعیم و ترشید الموارد البشریة و المادیة المشتركة  :7الھدف عدد 
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v  القیادة والمساندة: 3برنامج عدد: 

 تحسین التصرف في الموارد البشریة،: 1الھدف عدد 

 تحسین التصرف في الموارد المادیة،: 2الھدف عدد 

 ة،یتطویر المنظومة المعلومات: 3الھدف عدد 

 تحسین التصرف في األرشیف،: 4الھدف عدد 

  .إثراء الرصید الوثائقي: 5الھدف عدد 

  

  

  :اإلعتمادات التالیةوتتطلب ھذه البرامج رصد 

  بحساب الملیون دینار

  المجموع  نفقات التنمیة  نفقات التصرف  البرنامج

  34,199  9,550 24,649  التخطیط والتحالیل

  397.383 382,606 14,777  التنمیة الجھویة

  5,190 0,530 4,660  القیادة والمساندة

 436,772 392,686 44,086  المجموع
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I. التحالیل برنامج التخطیط و:  

  

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 

ضبط استراتیجیة البرنامج التي تندرج وتبعا لذلك تم والدراسات الكمیة والمعھد الوطني لإلحصاء 

  :ضمن التوجھات العامة للسیاسات التنمویة للبالد والتي تتمحور باألساس حول

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

 ،...)اإلطار االقتصادي الجملي

 لیة،متابعة الوضع االقتصادي والتوازنات الجم −

 دراسة واقتراح وتقییم السیاسات الجملیة على ضوء تطور الظرف االقتصادي، −

 دراسة واقتراح وتقییم السیاسات الھیكلیة في المیدانین االقتصادي واالجتماعي، −

 تقدیرات التمویل الداخلي والخارجي، −

 متابعة الدین وضبط سیاسات التداین، −

السیاسات القطاعیة بالتنسیق مع مختلف الوزارات  برمجة، إعداد، تقییم، متابعة، تحلیل وتطویر −

 ،المعنیة

و الدراسات والقیام بالبحوث قدرة التنافسیة لالقتصاد التونسي متابعة وتحلیل واستشراف ال −

 ،اإلقتصادیة و اإلجتماعیة

اإلدارات توفیر المعلومات اإلحصائیة المتعلقة بمختلف المجاالت االجتماعیة و االقتصادیة لفائدة   −

 . العمومیة والمؤسسات االقتصادیة والمنظمات ووسائل اإلعالم والباحثین وكافة المستعملین

  :وینقسم برنامج التخطیط والتحالیل إلى برنامجین فرعیین

  التخطیط والدراسات:  1برنامج فرعي  −

 اإلحصاء :  2برنامج فرعي  −
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 برنامج التخطیط والتحالیل

التخطیط : 1.1برنامج فرعي 
اإلحصاء :2.1رنامج فرعي ی والدراسات  

اإلدارة العامة 
 للتقدیرات

اإلدارة العامة 
 لقطاعات اإلنتاج

اإلدارة العامة للبنیة 
 األساسیة

اإلدارة العامة 
 للموارد البشریة

المعھد التونسي 
للقدرة التنافسیة 
 والدراسات الكمیة

المعھد الوطني 
 لإلحصاء

 

 

  

  

  

 الملیون دینار بحساب

  اإلعتمادات  البرنامج  البیان

  6,909  التخطیط و الدراسات  1البرنامج الفرعي عدد 

  27,290  اإلحصاء  2البرنامج الفرعي عدد 

  34,199  التخطیط والتحالیل  جملة البرنامج
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  :تبعا لبیانات الجداول التالیةولقیس أھداف برنامج التخطیط و التحالیل تم تحدید مؤشرات موزعة 

  التخطیط والدراسات:  1.1البرنامج الفرعي عدد  .1

   :تطویر منظومة التقدیرات والتحالیل: 1- 1-1الھدف 

تطویر منظومة التقدیرات والتحالیل من خالل تحسین إعداد المیزان االقتصادي  :تقدیم الھدف  −
  والتحالیل الظرفیة،

  اإلدارات المعنیة، :مرجع الھدف  −
  .لقیس مدى التفاعل الحیني مع الوضع االقتصادي واالجتماعي :مبررات اعتماد المؤشرات  −

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  االنجازات

2014  
  التقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

عدد الوثائق التحلیلیة 
للوضع االقتصادي 

  )دوریة(واالجتماعي 
 17 17 15  9  7  7  7  عدد

التقدیرات  نموذجتطویر  
   الخصوصي ةاإلقتصادی

 80 80 60  50  50  40  30  نسبة

  

  :تطویر مقاربة التخطیط : 2- 1-1الھدف 

تطویر مقاربة التخطیط لدعم التمشي التشاركي واالستشراف في إعداد المیزان  :تقدیم الھدف  −
 االقتصادي والمخطط

 اإلدارات المركزیة والجھویة المعنیة، :مرجع الھدف  −
أھمیة عدد الھیاكل المشاركة من خارج الوزارة في االستشارات : مبررات اعتماد المؤشرات  −

  .المتعلقة بإعداد الموازین االقتصادیة ومخطط التنمیة

  .لم تجرى جوالت مقاربة إلعداد مخطط خالل ھذه الفترات*

  .كل القطاعات ااإلقتصادیة المنتجة و اإلجتماعیة**

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  االنجازات

2014  
  التقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

المشاركین في االستشارات 
  *الھیاكل اإلداریةمن خارج 

 100 75 50  -  -  40  -  نسبة

اإلستراتیجیات التنمویة 

**ومتابعة تنفیذھا  
  100  80  70  50  50  50  40  نسبة
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  :ضمان نجاعة الدراسات: 3- 1-1الھدف 

یعمل المعھد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة على تحسین إنجاز  :الھدف تقدیم  −
الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة بتأمین احترام البرمجة واستكمال إنجاز الدراسات وباعتبار 
تفتح المعھد على المحیط واشتغالھ في محیط تنافسي فإن علیھ تطویر التعریف بدراساتھ وفي ھذا 

  .ال یجب متابعة استغالل الدراسات المنجزة سواء باالستغالل المباشر أو باإلطالعالمج
  .المعھد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة :مرجع الھدف  −
االستفادة القصوى من ھذه الدراسات وتأكد إنجازھا في اآلجال لیتم  :مبررات اعتماد المؤشرات  −

 .والھیاكل الحكومیة والخاصة توظیفھا في أشغال وزارة اإلشراف

  

  انجازات  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
2014  

  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

 %80 %80 %80  -  -  -  -  نسبة انجاز الدراسات المبرمجة 

 %50 %50 %50  -  -  -  -  نسبة  استغالل الدراسات

  

  :إثراء وتجدید مواضیع الدراسات: 4- 1-1الھدف 

تتظافر جھود المعھد لمواكبة التطورات والمشاغل االقتصادیة للمجموعة الوطنیة  :تقدیم الھدف  −
وذلك بالعمل على معالجة مواضیع جدیدة تبعا للمستجدات الطارئة على الساحتین الوطنیة 

  .والعالمیة ومواصلة تطویر آلیات ومناھج البحث المتبعة
  .تنافسیة والدراسات الكمیةالمعھد التونسي للقدرة ال :مرجع الھدف  −
مساندة وزارة اإلشراف والھیاكل العمومیة والخاصة عن طریق  :مبررات اعتماد المؤشرات  −

 .المساھمة في دراسة المواضیع التي تطرح علیھا وإعداد مذكرات وتقاریر حسب الطلب الوارد

  

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

الدراسات الجدیدة من 
 الدراسات المبرمجة

 % 20 % 20 %20  -  -  -  -  نسبة
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 اإلحصاء: 2.1البرنامج الفرعي  عدد  .2

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

  .العمل على إنجاز المسوحات المبرمجة والنھوض باإلحصائیات الجھویة :تقدیم الھدف 

  اإلحصاء المعھد الوطني :مرجع الھدف 

  .لقیاس مدى إنجاز برنامج عمل المعھد :مبررات اعتماد المؤشرات 

 

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  االنجازات

2014  
  التقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

نسبة انجاز العملیات 
  اإلحصائیة المبرمجة،

 95 90 85 80 80 70 60  نسبة

وضع إستراتیجیة لتطویر 
  اإلحصائیات الجھویة 

 100 60 30 * * * *  عدد

 .مشروع جدید في إطار التعاون الدولي*

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

  العمل على تحسین جودة المعلومة اإلحصائیة واستغاللھا :تقدیم الھدف 

  المعھد الوطني لإلحصاء :مرجع الھدف 

 لقیاس مدى احترام رزنامة النشر وتطویر المؤھالت البشریة :مبررات اعتماد المؤشرات 

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  االنجازات

2014  
  التقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

نسبة الدورات التكوینیة 
 70 63 55 50 40 35 20 نسبة  المنجزة

درجة النفاذ الى نتائج 
 6.91 6.28 5.75 5.19 5.24 5.19 * نسبة  المنتجة المعطیات

  .2012انطالق المسح سنة *
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II. برنامج التنمیة الجھویة  

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

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

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

المعنیة بالتنمیة الجھویة، ویندرج البرنامج ضمن التوجھات العامة لإلستراتیجیة التنمویة والتي تتمحور 

 :أساسا حول

 لجھات،باتستجیب لمشاغل التنمیة التي السیاسات التنمویة الجھویة  ات واإلستراتجی ضبط −

متابعة تنفیذ ھذه السیاسات بصفة مباشرة وعن طریق دواوین التنمیة الجھویة وذلك بالتنسیق  −

 والتعاون مع المجالس الجھویة وممثلي الھیاكل والوزارات بالجھات،

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

 على المستویین المحلي والجھوي،

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

 والمیزانیات السنویة ومتابعة تنفیذھا وتقییم نتائجھا محلیا وجھویا،

لة لضمان تحقیق أھداف البرامج الجھویة للتنمیة وعلى مستوى اتخاذ التدابیر واإلجراءات الكفی −

البرمجة وضبط المحتوى وفتح االعتمادات ومتابعة استھالكھا ومتابعة تنفیذ العناصر المبرمجة بھا 

 وذلك بالتنسیق مع المجالس الجھویة والوزارات والھیاكل المتدخلة،

دیة واالجتماعیة محلیا وجھویا وتحیینھا توفیر المعلومة االحصائیة ومختلف المؤشرات االقتصا −

 ووضعھا على ذمة طالبیھا بالقطاعین العام والخاص ومؤسسات وتنظیمات المجتمع المدني،

 ،المستقبلیة لبرامج جدیدةلتصورات اانجاز دراسات تقییمیھ للبرامج الجھویة و −

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

 التنمیة بالجھات،

المساھمة في تحسین وتطویر محیط االستثمار بالجھات من خالل جملة من خدمات المساندة التي  −

تقدمھا دواوین التنمیة الجھویة وتقدیم المساعدة الفنیة والتوجیھیة والمرافقة للباعثین والمستثمرین 

 المحلین واألجانب،

یة وتنظیم ندوات وورشات عمل للتعریف جمل الترویالترویج للجھات بإصدار المحا −

 ربط صالت تعاون وشراكة مع أطراف اجنبیة، و بالخصوصیات التنمویة للجھات
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بلورة برامج تعاون دولي المركزي من خالل ابرام اتفاقیات مع االطراف والھیئات والمؤسسات  −

 .كزیا وجھویاخرى المتعاون معھا مرألالدولیة المعنیة وتنفیذھا مع الھیاكل ا

 .تنسیق عملیات تقییم اإلستراتجیات والبرامج والمشاریع العمومیة −

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

 .للمتابعة الحینیة للمشاریع العمومیة

 

  :وقد تم تحدید برنامجین فرعیین لبرنامج التنمیة الجھویة

ویتضمن اربعة اھداف حدد لقیسھا تسعة " البرامج الجھویة للتنمیة"الفرعي االول البرنامج  −

مؤشرات قیس اداء وتسھر على تحقیق اھدافھ كل من االدارة العامة للتنمیة الجھویة واإلدارة العامة 

  .للتقییم والمتابعة والمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة

ویتضمن ثالثة اھداف حدد لقیسھا " ي ومساندة التنمیةالتخطیط الجھو"البرنامج الفرعي الثاني  −

االدارة العامة للتنمیة الجھویة واإلدارة العامة للتقییم  ھااحدى عشرة مؤشر قیس اداء وتسھر على تحقیق

ودیوان تنمیة الشمال الغربي ودیوان تنمیة الوسط الغربي  والمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة والمتابعة

  .ودیوان تنمیة الجنوب

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 برنامج التنمیة الجھویة

 التخطیط الجھوي ومساندة التنمیة البرامج الجھویة للتنمیة

اإلدارة العامة 
 للتنمیة الجھویة

اإلدارة العامة 
 للتقییم والمتابعة

المندوبیة العامة 
 للتنمیة الجھویة

 دواوین التنمیة
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: البرامج الجھویة للتنمیة: 1.2عدد البرنامج الفرعي   
  

  :ـ ترشید وتحسین التصرف في منظومة الحضائر الجھویة 1ـ  1ـ  2الھدف 

  

لما اصبح التحكم في برنامج الحضائر وترشیده ومتابعة تنفیذ ذلك من سنة ألخرى نظرا : تقدیم الھدف 

  .یشكلھ من ضغوطات على مستوى العدد واالعتمادات المصروفة سنویا

بخصوص برنامج الحضائر  2012مارس  23محضر جلسة العمل الوزاریة بتاریخ  :مرجع الھدف

  .البرنامج االجھویة وضرورة احكام التصرف فیھا للحد من اإلخالالت التي شابت تدخالت ھذ

  .تابعة السنویة لمدى تقدم التحكم في برنامج الحضائر الجھویة وترشیدهالم: مبررات اعتماد المؤشرات

  

  

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

ـ نسبة تراجع 1ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 

 عدد العملة 
%  850,2*  2,8  -8,4  -10  -15  -22  -30  

  .2011و  2010بین سنتي  250,8 %عدد عمال الحضائر بنسبة   تضاعف*

  

  :مادات البرنامج الجھوي للتنمیةإعتـ تحسین نسبة استھالك  2ـ  1ـ  2الھدف 

  

تعتبر االعتمادات المحالة من قبل وزارة التنمیة والتعاون الدولي لفائدة المجالس  :تقدیم الھدف 

لالعتمادات تعھدا ودفعا  بالجھاتالجھویة موارد ذاتیة لھذه االخیرة إال ان مستوى االستھالك الفعلي 

  . یبقى الھدف االساسي لضمان تنفیذ عناصر البرنامج بكل والیة

 2013اوت  06الصادر بتاریخ  26ت المقرة ضمن المنشور عدد تنفیذ االجراءا :مرجع الھدف

  .والمتعلق بتسریع تنفیذ البرنامج الجھوي للتنمیة

متابعة تنفیذ البرنامج الجھوي للتنمیة على المستوى الجھوي من خالل  :مبررات اعتماد المؤشرات

  . بعنوان السنة المالیةالعمل على ضمان تحقیق أكبر نسبة استھالك فعلي لالعتمادات تعھدا ودفعا 
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  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

ـ بلوغ نسبة  1ـ  2ـ  1ـ  2المؤشر 

االستھالك الفعلي  التعھد على مستوى

 لالعتمادات البرنامج الجھوي للتنمیة 

%  55  34  65  65  65  65  70  

بلوغ نسبة  ـ 2 ـ 2ـ  1ـ  2المؤشر 

دفع على مستوى االستھالك الفعلي 

لالعتمادات المتعھد بھا ضمن 

 البرنامج الجھوي للتنمیة 

% 54  34  34  40  42  44  46  

  

  

  : ـ تحسین نسبة استھالك اعتمادات مشاریع برنامج التنمیة المندمجة 3ـ  1ـ  2الھدف 

  

  :یھدف برنامج التنمیة المندمجة إلى 
  

اقتصادیة محلیة بتثمین أنشطة تعتمد على الخصوصیات المحلیة والجھویة بما یسمـح بعث حركیة 
 بتثبیت المتساكنین في مناطقھم من خالل توفیر فرص شغل وتحقیق التنمیة المستدیمة،

دعم التشغیل بالجھات عبر النھوض بالتشغیل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاریع والتشجیع 
 طالقا من الخصوصیات المحلیة والجھویة،على العمل المستقل ان

تعزیز مؤشرات التنمیة البشریة لتحسین نوعیة حیاة الفرد والمحافظة على المحیط بإنجاز 
  .التجھیزات الجماعیة ودعم البنیة األساسیة وفقا للحاجیات المحلیة

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

 36مشروعـا والقسـط الثاني  54القسط األول (د وذلك على قسطین .م 520جملیة قـدرھا 
  ). مشروعا

  
  .وتتوزع ھذه المشاریع على كامل والیات الجمھوریة

وتجدر اإلشارة إلى أنھ تم إعطاء األولویة المطلقة للجھات الداخلیة للبالد التي تشكو تأخرا في 
من مشاریع القسط  %68,5رنة بالجھات الساحلیة وذلك من خالل تخصیص مؤشراتھا التنمویة مقا

من  %81,1من مشاریع القسط الثاني لفائدتھا، وبذلك یكون نصیب ھذه الجھات  %100األول و 
 .مشاریع البرنامج
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تحسین نسبة استھالك اعتمادات مشاریع برنامج التنمیة المندمجة للتمكن من االیفاء  :تقدیم الھدف 

  .بعقد االھداف الممضى في الغرض والمحدد للمدة الزمنیة لتنفیذ عناصر البرنامج بكل معتمدیة

  عقد االھداف الممضى لمشاریع القسط االول والثاني للبرنامج :مرجع الھدف

 عة السنویة لتقدم تنفیذ البرنامجالمتاب:مبررات اعتماد المؤشرات

  

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

ـ نسبة تعھد على  1ـ  3ـ  1ـ  2المؤشر 

مستوى االستھالك الفعلي لالعتمادات 

 القسط األول،

% 18  35  61  94  99  100  -  

ـ نسبة دفع على  2ـ  3ـ  1ـ  2المؤشر

مستوى االستھالك الفعلي لالعتمادات 

  القسط األول 

  

% 30,4  48,5  58,5  62,6  86  97  100  

ـ نسبة تعھد على  3ـ  3ـ  1ـ  2المؤشر 

مستوى االستھالك الفعلي لالعتمادات 

  القسط الثاني 

% *  *  *  20  70  80  100  

ـ نسبة دفع على  4ـ  3ـ  1ـ  2المؤشر 

مستوى االستھالك الفعلي لالعتمادات 

  القسط الثاني 

% *  *  *  40  50  75  90  

  

  .2014القسط الثاني من برنامج التنمیة المندمجة في بدایة سنة  إنطالق*

  

  

  

  

  



23 
 

  :ـ اعداد القسط الثالث من برنامج التنمیة المندمجة  4ـ  1ـ  2الھدف 

  

  اعداد القسط الثالث من برنامج التنمیة المندمجة :تقدیم الھدف 

تنمویة بالمعتمدیات التي  تدعیم تدخالت برنامج التنمیة المندمجة لالستجابة لمشاغل:مرجع الھدف

  .تتمیز بمؤشرات تنمیة ضعیفة

  المتابعة السنویة لتقدم تنفیذ البرنامج :مبررات اعتماد المؤشرات

  

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

ـ نسبة تعھد  1ـ  4ـ  1ـ  2المؤشر 

الفعلي على مستوى االستھالك 

  لالعتمادات القسط الثالث

% *  *  *  *  2  8  15  

نسبة دفع ـ  2ـ  4ـ  1ـ  2المؤشر 

على مستوى االستھالك الفعلي 

  لالعتمادات القسط الثالث

% *  *  *  *  60  62  63  

  
  .لم یتم بعد إمضاء عقود برامج مشاریع القسط الثالث و ھي بصدد اإلعداد*

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  



24 
 

   :التخطیط الجھوي ومساندة التنمیة: 2.2 البرنامج الفرعي الثاني. 2

  :ـ إرساء منھجیة للتخطیط الجھوي والمحلي وتحسین قاعدة اإلحصائیات 1ـ  2ـ  2الھدف 

  

وضع منھجیة مستحدثة للتخطیط الجھوي والمحلي تضمن اعداد مخططات تنمویة  :تقدیم الھدف 

  .جھویة بصیغة تشاركیة

اعتماد المخططات الجھویة للتنمیة تتضمن رؤیة متوسطة المدى للتنمیة بالجھات مبنیة : مرجع الھدف

  . على استراتیجیة جھویة

  

  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات  الوحدة

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

نسبة تقدم ـ  1ـ  1ـ  2ـ  2المؤشر 

في إعداد المخططات الجھویة 

  للتنمیة

  100  70  20  *  *  *  *  نسبة

 عددـ  2ـ  1ـ  2ـ  2المؤشر 

دوریة حول الوضع المذكرات ال

االقتصادي الجھوي ومتابعة 

  المشاریع العمومیة،

  52  52  52  16  8  4  4  عدد

 عددـ  3ـ  1ـ  2ـ  2المؤشر 

جھویة الحصائیة اإلنشریات ال

خاصة بكل السنویة المحلیة الو

  والیة،

  32  32  32  24  24  24  24  عدد

 
  .2011التتوفر معطیات حیث تم التخلي عن إعداد و متابعة المخططات الجھویة للتنمیة منذ بدایة سنة *
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  :ـ مساندة التنمیة والنھوض باالستثمار 2ـ  2ـ  2الھدف 

الجھوي و تثمین فرص  يترویج الترابال حولمساندة التنمیة بالجھات بإنجاز دراسات  :تقدیم الھدف 

  .الدولي الالمركزيالتعاون 

   .مساندة التنمیة بالجھات بتنفیذ تدخالت تدفع باالستثمار العمومي والخاص :مرجع الھدف

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

   والنھوض باإلستثمار الخاص

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

عدد  ـ 1ـ  2ـ  2ـ  2المؤشر 

دراسات الجدوى االقتصادیة 

  للمشاریع الخاصة،

  585  550  505  390  473  439  310  العدد

عدد  ـ 2ـ  2ـ  2ـ  2ـ المؤشر

  الدراسات القطاعیة واإلستراتیجیة، 
  8  8  11  2  0  1  0  العدد

عدد محامل ـ  3ـ  2ـ  2ـ  2المؤشر

  التسویق الجھوي، 
  33  35  35  14  14  13  14  العدد

عدد  ـ 3ـ  2ـ  2ـ  2ـالمؤشر 

  التظاھرات والندوات،
  37  35  30  18  15  12  4  العدد

عدد  ـ 4ـ  2ـ  2ـ  2ـالمؤشر 

  اتفاقیات التعاون الدولي الالمركزي،
  16  15  18  7  3  3  1  العدد
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  :ـ تدعیم وترشید الموارد البشریة والمادیة المشتركة 3 ـ 2ـ  2الھدف 

  تدعیم وترشید توظیف الموارد البشریة واستغالل االمكانیات المادیة المتوفرة  :تقدیم الھدف

  حسن توظیف ودعم الموارد البشریة ووسائل العمل :مرجع الھدف

مكانیات المتوفرة في االعالمیة الوقوف على تطور نسبة التأطیر وتوظیف اال:مبررات اعتماد المؤشرات

  . على مستوى الوسائل والكفاءات الفنیة باإلضافة الى متابعة تنفیذ برامج التكوین

  

 

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
  انجازات

2014  
  تقدیرات

2011  2012  2013  2015  2016  2017  

  56,37  55,0  53,4  55,1  54,5  54,2  51,3  النسبة ـ التأطیر، 1ـ  3ـ  2ـ  2

ـ استغالل اإلعالمیة  2ـ  3ـ  2ـ  2

 في كل المجاالت،
  91,25  81,25  71,5  59,6  47,3  51,5  34,0  النسبة

عدد المنتفعین ـ  3ـ  3ـ  2ـ  2

 بالدورات التكوینیة،
  266  256  215  242  72  107  129  العدد
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III. برنامج القیادة والمساندة:  

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

التخطیط "وبرنامج" التنمیة الجھویة"باعتباره برنامجا أفقیا لدعم برنامج ) قسم التنمیة( الدولي

على وذلك من خالل تدعیم وتأھیل الموارد البشریة وضمان حسن التصرف والتسییر " والتحالیل

  . مستوى جمیع الھیاكل ومصالح اإلدارة

  

  :ویتمثل الدور التسییري لبرنامج القیادة والمساندة في

 اإلشراف والتنسیق بین مختلف ھیاكل ومصالح اإلدارة −

 تأمین الجوانب اإلداریة والقانونیة والترتیبیة المتعلقة بالبرنامج −

 اإلشراف على إعداد میزانیات البرامج  −

 التصرف في المعدات والوسائلالتحكم وترشید  −

 تطویر النظم المعلوماتیة والسھر على صیانة وحسن استغالل التجھیزات اإلعالمیة −

 مسك األرشیف والتوثیق −

  : وقد تم تحدید برنامجین فرعیین لبرنامج القیادة والمساندة 

 التصرف في الموارد البشریة والمادیة −

 النظام المعلوماتي −

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

 القیادة والمساندة

 النظام المعلوماتي التصرف في الموارد البشریة والمادیة

وحدة التصرف في  الدیوان
 المیزانیة حسب األھداف

إدارة الشؤون اإلداریة 
 والمالیة

إدارة التنظیم واألسالیب  إدارة األرشیف والتوثیق
 اإلعالمیة
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 :الموارد البشریة والمادیةالتصرف في : 1.9البرنامج الفرعي  .1

  

  :تحسین التصرف في الموارد البشریة: 1- 1-9الھدف 

تم اعتماد ھذا الھدف في إطار برنامج القیادة والمساندة من أجل الترفیع من جودة الخدمات اإلداریة 

تنمیة وتنمیة الكفاءات والقدرات على مستوى المصالح اإلداریة باعتبار الطبیعة النوعیة لنشاط وزارة ال

 .والتعاون الدولي

متابعة تطور نسبة التأطیر على مستوى مختلف الإلدارات وتوسیع قاعدة المستفیدین من  :  المبررات

  الدورات التكوینیة

  تقاریر إداریة :  المرجع

  : ولتقییم ومتابعة تنفیذ ھذا الھدف تم اعتماد المؤشرات التالیة

  نسبة التأطیر - 1-1- 9-1  −

 التكوین وتنمیة الكفاءاتنسبة  -2- 1-1- 9 −

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

مؤشرات قیس أداء 

 الھدف
 الوحدة

 إنجازات
2014 

 تقدیرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

  65 64 63 60 60 62 - % نسبة التأطیر

نسبة التكوین 

 وتنمیة الكفاءات

عدد 

 المشاركین
- 70 87 90 90 95 100 
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  :تحسین التصرف في الموارد المادیة :  2- 1-9الھدف 

  

یبین ھذا الھدف مجھودات الوزارة في إطار ترشید اإلستھالك والتحكم في نفقات التیسیر وذلك في 

إطار المجھود الوطني للتحكم في نفقات الطاقة ونفقات اإلستھالك باإلضافة إلى تحسین التصرف في 

  فضال عن تأمین ظروف عمل مناسبة لمختلف األعوان والوسائل من قبل األعوانالتجھیزات 

  تكریس المجھود العام فى التحكم فى النفقات خاصة منھا نفقات الطاقة والوقود : المبررات

  الحرص على تحسین ظروف العمل من خالل توفیر مكاتب مؤھلة     

  تقاریر الإلستھالك وبرنامج الشراءات  :  المرجع

  

  

  :وقد تم اعتماد المؤشرات التالیة 

  التحكم في نفقات التسییر والتجھیز:  1- 1-2- 9 −

  جھزةعدد المكاتب الم:  2- 1-2- 9 −

  

  

  

  

  

  

  

  

 الوحدة الھدفمؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2014 
 تقدیرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

في نفقات التسییر  التقلیص

 والتجھیز
 3902 3236 3407 3596 2851 2052 - الدینار

  جھزةعدد المكاتب الم

 

عدد 

 المكاتب
- 14 15 22 20 20 20 
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  :النظام المعلوماتي: 2.9البرنامج الفرعي  .2

 

  :تطویر المنظومة اإلعالمیة :  1- 2-9الھدف 

النظام "تم اعتماد ھذا الھدف في إطار برنامج القیادة والمساندة حیث یعتبر البرنامج الفرعي  

نظاما أفقیا یشمل بقیة البرامج وذلك نظرا ألھمیة توفر منظومات معلوماتیة وتجھیزات " المعلوماتي

خدمات إعالمیة متطّورة باعتبارھا أدوات ضروریة لتحسین عمل اإلدارة والترفیع من جودة ال

  .باإلضافة إلى توفیر جمیع التجھیزات واآللیات الضروریة لعمل األعوان

  تحسین النظام المعلوماتي للوزارة : المبررات

  مواصلة مجھودات الدولة فى تحسین سالمة األنظمة المعلوماتیة     

  الخدمات المحوسبة وتقاریر التدقیق  : المرجع

  :وقد تّم اعتماد المؤشرات التالیة 

  نسبة الخدمات المحوسبة :  1- 2-1- 9 −

  العمر الوسیط ألسطول الحواسیب:  2- 2-1- 9 −

  سالمة النظام المعلوماتي:  3- 2-1- 9 −

  

    .2016برمجة تدقیق في سالمة النظام المعلوماتي خالل سنة * 

 الوحدة الھدف مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2014 
 تقدیرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 %83.2 %81.5 %77.8 %74.1 %63 %48.1 %44.4 % نسبة الخدمات المحوسبة

سیط السطول العمر الو

 الحواسیب

عدد 

 السنوات
4.15 3.84 3.71 3.45 3.36 3.26 3.17 

 - *100 90 53 21 تدقیق - % ظام المعلوماتيسالمة الن



31 
 

  :تحسین التصرف في األرشیف: 2- 2-9الھدف 

یأتي ھذا الھدف في إطار تحسین الخدمات اإلداریة والمساھمة في توفیر المعلومات المناسبة للعمل 

النوعي المطلوب فضال عن تكریس احترام التراتیب المتعلقة بمسك األرشیف وضرورة المحافظة 

  . علیھ وتوثیقھ

  متابعة نشاط إدارة األرشیف والتوثیق : المبررات

  تقریر النشاط : المرجع

  :ولقیس تطّور إنجاز ھذا الھدف تم اعتماد المؤشر التالي

  :عدد الحافظات المعالجة :  1- 2-2- 9 −

 الوحدة الھدف مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2014 
 تقدیرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

 عدد الحافظات المعالجة
عدد 

 الحافظات
276 314 810 647 880 930 1000 

  

  :إثراء الرصید الوثائقي : 3- 2-9الھدف 

 ،على الدراسات والتحالیل واالستشراف) قسم التنمیة(أنشطة وزارة التنمیة والتعاون الدولي  ترتكز

وفي ھذا اإلطار یلعب الرصید الوثائقي دورا ھاما لما یوفره من مراجع ودراسات وكتب لفائدة أعوان 

   .اإلدارة وكذالك الباحثین

  الوثائقتوسیع قاعدة المستفیدین من المراجع والكتب و : المبررات

  عدد الوافدین على المكتبة وعدد اإلطالعات على الخط : المرجع

  :تم اعتماد المؤشر التالي  

  عدد المستفیدین :  1- 2-2- 9 −

 الوحدة الھدف مؤشرات قیس أداء 
 إنجازات

2014 
 تقدیرات

2011 2012 2013 2015 2016 2017 

  المستفیدین عددتطور

 

عدد 

 المستفیدین
- 154 233 91* 275 355 415 

  

 .2014ولى من سنة إحتساب السداسیة األتم *
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  :تحلیل نفقات التصرف حسب البرنامج

I. التخطیط والتحالیل برنامج: 

  )بحساب م د: (م د موزعة بین 24,649تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج 

         21,505                    التأجیر العمومي                                             -
   2,541                  وسائل المصالح  -
  0,603التدخل العمومي                                                                  -

  
 :التأجیر العمومينفقات  .1

  )بحساب م د(: م د على البرامج الفرعیة كما یلي  21,505البالغة  و توزع نفقات األجور   

 6,005                                   التخطیط و الدراسات                         -
 15,500                          اإلحصاء                                               -

  
  :عونا موزعین على البرامج الفرعیة كما یلي 1296ویبلغ عدد األعوان 

 169التخطیط و الدراسات                                                             -
 1037اإلحصاء                                                                            -

  .عونا90في تحقیق أھداف ھذا البرنامج  و یبلغ عدد أعوان اإلدارة المركزیة المساھمین 

سیتم إنتدابھم بالمعھد التونسي و ،أعوان 4ویبلغ عدد األعوان المرخص في إنتدابھم 

في  للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة من الحائزین على شھادة الدكتوراة

   .إقتصادي رئیسرتبة

  
 :نفقات وسائل المصالح  .2

  :   م د على البرامج الفرعیة كما یلي  2,541توزع نفقات التسییرلھذا البرنامج والبالغة 

 م د 0,711التخطیط و الدراسات                                                      -
 م د 1,83        اإلحصاء                                                               -
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 :نفقات التدخل العمومي .3

م د على البرامج الفرعیة   0,603لھذا البرنامج والبالغة التدخل العمومي توزع نفقات 
  :  كما یلي

 م د 0,093                          التخطیط و الدراسات                             -
 م د 0,510                                  اإلحصاء                                    -

  

II. برنامج التنمیة الجھویة: 

  : م د موزعة بین14,777تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج 

    م د 12,719                      التأجیر العمومي                                      -
  م د 1,769                              وسائل المصالح  -
 م د 0,289                    التدخل العمومي                                          -

  
  

 :نفقات التأجیر العمومي .1

  : م د على البرامج الفرعیة كما یلي  12,719توزع نفقات األجور و البالغة     

  بحساب م د  

 م د5,337        البرامج الجھویة للتنمیة                                              -
 م د7,382     التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة                                    -

  
  :عونا موزعین على البرامج الفرعیة كما یلي 631ویبلغ عدد األعوان 

  
 م د 220                                       البرامج الجھویة للتنمیة                 -
 م د 411                                التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة           -

و یبلغ عدد أعوان اإلدارة المركزیة المساھمین في تحقیق أھداف ھذا البرنامج        
  .عونا25
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 :نفقات وسائل المصالح  .2

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

  : یلي

   

 م د 0,931                                    البرامج الجھویة للتنمیة                 -
 م د 0,838               التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة                         -

  
 

  :نفقات التدخل العمومي .3

م د على البرامج الفرعیة   0,289توزع نفقات التدخل العمومي لھذا البرنامج والبالغة 
  :  كما یلي

 م د 0,121البرامج الجھویة للتنمیة                                                    -
 م د 0,168                                  التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة     -

  
 

III. برنامج القیادة والمساندة:  

  : م د موزعة بین 4,660تبلغ نفقات التصرف لھذا البرنامج 

    م د 3,016     التأجیر العمومي                                                       -
  م د 1,261            وسائل المصالح  -
 م د 0,383        التدخل العمومي                                                    -

  
وتخصص كامل ھذه النفقات لفائدة المصالح المركزیة للوزارة، ویبلغ عدد 

  :عونا یتوزعون على برنامجین فرعیین كالتالي 157األعوان بھذا البرنامج 
 115                                    :  التصرف في الموارد البشریة و المادیة -
 42:                                                                  النظام المعلوماتي -
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  :تحلیل نفقات التنمیة حسب البرنامج

  

I. التخطیط والتحالیل برنامج: 

لمعھد التونسي للقدرة التنافسیة و ل التمویل العموميفي لھذا البرنامج  نفقات التنمیة تتمثل 
  :م د موزعة كما یلي 9,550 تبلغالدراسات الكمیة و المعھد الوطني لإلحصاء و 

  

 :التخطیط و الدراسات  .1

  :لمعھد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیةل البرامج التنمویةتتمثل في 

  م د 0,070                                                المرصد الوطني للقدرة التنافسیة -
  م د 0,010                                                                  تجھیزات مختلفة  -
  م د 0,020                  تھیئات مختلفة                                                     -

  ـــــــــــــــــــــــــ  

  م د  0,100                                                                                      

 اإلحصاء .2

  :للمعھد الوطني لإلحصاء البرامج التنمویةتتمثل في 

  م د 1,000   المسوحات اإلقتصادیة                                                           -
  م د 3,500                             المسوحات حول التشغیل                              -
 م د 3,500                                       المسوحات حول اإلنفاق و اإلستھالك     -
 م د 1,450..)                                   اإلعالمیة، وسائل النقل(تجھیزات مختلفة -

  ـــــــــــــــــــــــ                                                                                     

 م د 9,450                                                                                        
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II. رنامج التنمیة الجھویةب:  

 

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

  :موزعة كما یلي م د 382,606 و تبلغ  العامة للتنمیة الجھویة و دواوین التنمیة الجھویة

  

 :البرامج الجھویة للتنمیة  .1

  :و البرنامج الجھوي للتنمیة  تتمثل في نفقات التنمیة للمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة 

  

v المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة: 

 م د 77,552ماقدره للمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة   وتبلغ اإلعتمادات المخصصة

  : موزعة كما یلي

  : 2015إعتمادات سنة  ×

 م د 0,050                                                           تجھیزات مختلفة               -

  م د 0,050                                                          إقتناء وسائل النقل              -

 م د 30,000                                              موظفة                 خارجیة قروض -

 م د 0,025                                                              المرصد الجھوي للتنمیة   -

  ـــــــــــــــــــــــ    

  م د 30,125            الجملة  

  

  

 

  : إعتمادات متوفرة وھبات ×
 )م د 0,650 (                                                                              )1(الدراسات و الندوات •

 )م د 2,000(                                                       )2(التنمیة المندمجةالقسط الثالث لبرنامج  •

  )م د 44,500(                                ة المندمجة              إعتمادات متوفرة بعنوان برنامج التنمی •

  )م د 0,277(                            )                                             التعاون األوروبي(الھبات  •

  
  أ د 650تمّول الدراسات و الندوات بفواضل المیزانیات السابقة و البالغة  )1(

 م د 2 یمول القسط الثالث لبرنامج التنمیة المندمجة بإعتمادات مجمدة بالخزینة تقدر بـ )2(
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v البرنامج الجھوي للتنمیة: 

 بحساب الملیون دینار 

  

  

  اإلعتمادات  البیــــان

  الدفع  التعھد

إعادة تھیئة المناطق الصناعیة   -

  خارج مناطق التنمیة الجھویة

2,0  2,0  

  تحسین ظروف العیش -

  

330,0  122,4  

  5,0  5,0  إحداث و تدعیم مواطن الشغل -

عموالت لفائدة الدیوان الوطني  -

منح عمال تحویل للبرید مقابل 

  الحضائر

3,0  3,0  

  2,0  2,0  ؤتدعیم لسعر شراء الحلفاء -

  180,0  180,0  حضائر عادیة و ظرفیة -

  1,0  1,0  التكوین المھني -

المساھمة في التمویل الذاتي   -

  لمشاریع البنك التونسي للتضامن

15,0  15,0  

مشاریع بنك المساھمة في تمویل  -

المؤسسات الصغرى و المتوسطة 

  )إعتماد اإلنطالق(

20,0  20,0  

  ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  

  350,4  558,0  الجملة
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 :التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة .2

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

v المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة: 

 

 د أ 150,0                                                                       *تجھیزات إعالمیة  -

 د أ 25,0                  المعلومات الجھویة                                                        -

  ــــــــــــــــــ

  د أ 175,0                                                                                             

v دواوین التنمیة: 

 

 :**دیوان تنمیة الجنوب -

  د أ 20,0  ندوات وأیام دراسیة 

  د أ 50,0     دراسات قطاعیة 

  د أ 15,0  تجھیزات إعالمیة

  د أ 10,0  مختلفةتجھیزات 

  د أ 10,0  التعاون الفني

  د أ 35,0  وسائل النقل

  د أ 20,0  منظومة اإلحاطة بالباعثین

  ـــــــــــــــــــ  

  د أ 160,0  

  

  

  

  
    .2013أد فواضل میزانیة التنمیة للمندوبیة العامة للتنمیة الجھویة لسنة  50,0*  

  .2013لدیوان تنمیة الجنوب لسنة أد فواضل میزانیة التنمیة  85,0**  
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 :دیوان تنمیة الوسط الغربي  -

  د أ 84,0  ندوات و دراسات 

  د أ 50,0    تجھیزات إعالمیة   

  د أ 25,0  تجھیزات مختلفة

  د أ 60,0  وسائل نقل

بناء مقر اإلدارة الجھویة 

  للتنمیة بسیدي بو زید

  د أ 427,0

  أ د 1000,0  بناء مقر الدیوان

  ـــــــــــــــــــــــ     

  د أ 1646,0  

  

 :دیوان تنمیة الشمال الغربي  -

  

  

  

  

  د أ 5,0  ندوات و ایام دراسیة 

  د أ 5,0  تجھیزات مختلفة

  د أ 70,0  وسائل النقل

  د أ 20,0  تجھیزات إعالمیة

  ــــــــــــــــــــــ  

  د أ 100,0  
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III. برنامج القیادة و المساندة:  

 

 و البالغة اإلستثمارات المباشرة لإلدارة المركزیة في  أساسا لھذا البرنامج نفقات التنمیة   تتمثل 

  :موزعة كما یليینار د ألف 530,0

 :التصرف في الموارد البشریة و المادیة  .1

  

  

 :النظام المعلوماتي  .2

  

  

  

 

  
 

  

  د أ 280,0  دراسة بناء المقر الجدید للوزارة -

  د أ 110,0  تھیئة مقر الوزارة -

  د أ 50,0  وسائل النقل -

  د أ 30,0  تجھیزات مختلفة -

  ــــــــــــــــــــــــ  

  د أ 470,0  

  د أ 60,0  البرامج اإلعالمیة -



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2015

2015

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التنمية و التعاون الدولي
التنمية

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2014

المجموع
تقديرات
النسبة2015 المبلغ

الفـارق ق م
2014

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2015 2014

ق م
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000 550 0009 400 26التخطيط و التحاليل 24 649 250-16 850 00026 400 00034 199 250 -64

250 909 0006 00012 000100 25088 809 6التخطيط و الدراسات 88 000 14

000 290 00027 862 16-000 450 0009 312 00026 840 17اإلحصاء 26 312 000 -64

000 606 000382 777 352التنمية الجهوية 14 776 80929 829 000352 777 000397 382 809 8

049 913 000386 865 00028 525 000380 660 049351 388 6البرامج الجهوية للتنمية 351 660 000 8

760 469 00010 000964 081 0002 117 7601 388 8التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 1 117 000 86

000 000530 400القيادة و المساندة 4 659 941130 000400 0005 189 941 33

581 340 0004 000130 000470 581340 870 3التصرف في الموارد البشرية و المادية 340 000 38

360 000849 00060 36060 789النظام المعلوماتي 60 000

44 086 000379 577 000392 686 000 000 772 000436 577 000379 109 13الجملـة العـامة : 3



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2015 نفقات التصرف لسنة
التنمية -1

وزارة التنمية و التعاون الدولي 10  الباب:
42

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%
0002464925024649250 000603 000603 541 0002 541 2502 505 25021 505 21التخطيط و التحاليل1

00068092506809250 00093 00093 000711 250711 005 2506 005 6التخطيط و الدراسات1

0001784000017840000 000510 000510 830 0001 830 0001 500 00015 500 15اإلحصاء2

0001477680914776809 000289 000289 769 0001 769 8091 718 80912 718 12التنمية الجهوية2

00063880496388049 000121 000121 000931 049931 336 0495 336 5البرامج الجهوية للتنمية1

00083887608388760 000168 000168 000838 760838 382 7607 382 7التخطيط الجهوي و مساندة التنمية2

00046599414659941 000383 000383 261 0001 261 9411 015 9413 015 3القيادة و المساندة9

00038705813870581 000383 000383 103 0001 103 5811 384 5812 384 2التصرف في الموارد البشرية و المادية1
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%

000789360789360 000158 360158 360631 631النظام المعلوماتي2

000 275 1  الجملة 1 275 000 5 571 000 5 571 000 37 240 000 37 240 0004408600044086000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

44

التخطيط و التحاليل1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط و الدراسات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 975 250

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010560 230

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011655 619

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012209 340

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01473 327

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0163 769

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017263 115

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030178 338

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035303

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03631 209

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011384 030 000

مؤسسات البحث 044 030 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 0524 030 000

6 005 250 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113815 500 000

مؤسسات البحث 0415 500 000
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المعهد  الوطني  لإلحصاء 05115 500 000

15 500 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتخطيط و التحاليل جملة 21 505 250
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التنمية الجهوية2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهوية للتنمية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136161 049

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01036 799

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01149 051

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01211 760

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0145 127

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016657

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01718 854

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03033 022

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0365 779

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011385 175 000

مؤسسات التنمية الجهوية 155 175 000

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 0215 175 000

5 336 049 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136417 760

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010107 280

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011128 484

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01245 360

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01413 887

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 324

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01751 627

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  03058 485

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  03578

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

011386 965 000

مؤسسات التنمية الجهوية 156 965 000

ديوان  تنمية  الجنوب 0223 335 000

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 0231 980 000

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 0241 650 000

7 382 760 جملة البرنامج الفرعي

دالتنمية الجهوية جملة 12 718 809
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشرية و المادية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 384 581

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  002110 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004130 872

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010835 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011600 969

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01274 008

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01464 316

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01582 624

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0168 808

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017258 157

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030186 666

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035494

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03632 667

2 384 581 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136631 360

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010105 414

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011112 192

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012190 205

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01410 200

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016957

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01753 247

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  030135 210

المنح العائلية_ تأجير األعوان غير القارين  035273

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03623 662



49 نظـام أمـد

631 360 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 3 015 941

دالجملة  العامة 37 240 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

50

التخطيط و التحاليل1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط و الدراسات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

02238711 000

مؤسسات البحث 04711 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 052711 000

711 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

022381 830 000

مؤسسات البحث 041 830 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 0511 830 000

1 830 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتخطيط و التحاليل جملة 2 541 000

التنمية الجهوية2البرنـامج



51 نظـام أمـد

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهوية للتنمية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

02238931 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15931 000

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 021931 000

931 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

02238838 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15838 000

ديوان  تنمية  الجنوب 022306 000

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 023301 000

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 024231 000

838 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتنمية الجهوية جملة 1 769 000



52 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشرية و المادية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 103 000

األكرية واألداءات البلدية 02050 000

استهالك الماء 0218 000

استهالك الكهرباء والغاز 02275 000

االتصاالت الهاتفية 02390 000

تراسل المعطيات 02440 000

تأثيث اإلدارة 03440 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04355 000

شراء الوقود للتسخين 044100

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045160 000

المراسالت اإلدارية 0546 000

نفقات أخرى للبريد 0561 000

معدات التصرف اإلداري 06215 000

تأمين وسائل النقل 0805 000

تأمين األشخاص 081500

تأمين البناءات 082500

اإلعتناء بالبنايات 09150 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09250 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09315 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0963 000

عمليات الصيانة األخرى 0971 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10310 000

لوازم المكاتب 111100 000

المطبوعات الرسمية 1123 000

مطبوعات األخرى 1172 500

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1274 000

اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمعية و البصرية 128500

نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي 129500

مصاريف اإلستقباالت 15640 000



53 نظـام أمـد

مصاريف اإلقامة 15710 000

مصاريف المهمات 16345 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16540 000

المنحة اليومية للتنقل 1745 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1751 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1761 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1843 000

إشتراكات النقل 1856 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18650 000

ملتقيات للتكوين 19410 000

تربصات تكوين 19530 000

التكوين المستمر 1965 000

نفقات التداوي 2122 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2131 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 2195 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23130 000

اللجان الطبية 2321 000

دفع الخطايا والتعويضات 2341 000

معاليم الجوالن 2416 800

معاليم العبور 2425 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2495 000

نقل األثاث والمعدات 3025 000

اتفاقيات مع أطباء 3061 600

خدمات مختلفة 3116 000

نفقات التصرف األخرى 4032 000

1 103 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236158 000

الوثائق المكتوبة 1235 000

الصحف والمجالت 12545 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13530 000

شراء منظومات اإلعالمية 13640 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13710 000



54 نظـام أمـد

نفقات استغالل منظومة أدب 1453 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1462 500

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 500

استغالل منظومات إعالمية أخرى 1506 000

التكوين في اإلعالمية 19715 000

158 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 1 261 000

دالجملة  العامة 5 571 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

55

التخطيط و التحاليل1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط و الدراسات 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

0333893 000

مؤسسات البحث 0493 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 05293 000

93 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

03338510 000

مؤسسات البحث 04510 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 051510 000

510 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتخطيط و التحاليل جملة 603 000

التنمية الجهوية2البرنـامج



56 نظـام أمـد

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهوية للتنمية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

03338121 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15121 000

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 021121 000

121 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

03338168 000

مؤسسات التنمية الجهوية 15168 000

ديوان  تنمية  الجنوب 02275 000

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 02348 000

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 02445 000

168 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتنمية الجهوية جملة 289 000
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القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشرية و المادية 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336383 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234205 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  2365 000

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

المعهد العربي للتخطيط بالكويت_ منظمات ذات صبغة خصوصية  76375 000

المعهد اإلفريقي للتنمية االقتصادية والتخطيط_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
بدكار

76428 000

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

76543 000

المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية_ منظمات ذات صبغة خصوصية 
بعمان

76614 000

383 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 383 000

دالجملة  العامة 1 275 000



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

58

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

10 الباب:
التنمية

2015

316700008900004310000474000892000146000368720001510000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1953000076500025410001960006030002200022674000983000 مؤسسات البحث

12140000125000176900027800028900012400014198000527000 مؤسسات التنمية الجهوية

000 510 0001 872 00036 000146 000892 000474 310 0004 000890 670 31الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

59

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

10 الباب:
التنمية

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1953000076500025410001960006030002200022674000983000مؤسسات البحث

12140000125000176900027800028900012400014198000527000مؤسسات التنمية الجهوية

000 510 0001 872 00036 000146 000892 000474 310 0004 000890 670 31الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

60

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

10 الباب:
التنمية

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1953000076500025410001960006030002200022674000983000مؤسسات البحث

15500000183000051000017840000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

403000076500071100019600093000220004834000983000 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

12140000125000176900027800028900012400014198000527000مؤسسات التنمية الجهوية

51750001250009310001600001210001150006227000400000 المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

333500030600083000750009000371600092000 ديوان  تنمية  الجنوب

19800003010002500048000232900025000 ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

16500002310001000045000192600010000 ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

000 510 0001 872 00036 000146 000892 000474 310 0004 000890 670 31الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

61

10 الباب:
التنمية

2015
 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

403000076500071100019600093000220004834000983000 مؤسسات البحث

403000076500071100019600093000220004834000983000 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

983 000 4 834 000 22 000 93 000 196 000 711 000 765 000 4 030 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

62

10 الباب:
التنمية

2015
 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

15500000183000051000017840000 مؤسسات البحث

15500000183000051000017840000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

17 840 000 510 000 1 830 000 15 500 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

983 000 22 674 000 22 000 603 000 196 000 2 541 000 765 000 19 530 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

63

10 الباب:
التنمية

2015
 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

51750001250009310001600001210001150006227000400000 مؤسسات التنمية الجهوية

51750001250009310001600001210001150006227000400000 المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

400 000 6 227 000 115 000 121 000 160 000 931 000 125 000 5 175 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

64

10 الباب:
التنمية

2015
 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

696500083800011800016800090007971000127000 مؤسسات التنمية الجهوية

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

333500030600083000750009000371600092000 ديوان  تنمية  الجنوب

19800003010002500048000232900025000 ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

16500002310001000045000192600010000 ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

127 000 7 971 000 9 000 168 000 118 000 838 000 6 965 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

527 000 14 198 000 124 000 289 000 278 000 1 769 000 125 000 12 140 000 جملة البرنامج 2
000 510 1الجملة  العامة 36 872 000 146 000 892 000 474 000 4 310 000 890 000 31 670 000



نظـام أمـد
65

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية

10 الباب:

2015
 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

000 817 5مؤسسات البحث 5 817 000 983 000 4 834 000

000 817 5المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 5 817 000 983 000 4 834 000

000 817 15 جملة البرنامج الفرعي  5 817 000 983 000 4 834 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

اإلحصاء البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 840 17مؤسسات البحث 17 840 000 17 840 000

000 840 17المعهد  الوطني  لإلحصاء 17 840 000 17 840 000

000 840 217 جملة البرنامج الفرعي  17 840 000 17 840 000

123 657 000 23 657 000 983 000 000 674 22جملة البرنامج 



نظـام أمـد
66

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية

10 الباب:

2015
 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

000 627 6مؤسسات التنمية الجهوية 6 627 000 400 000 6 227 000

000 627 6المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 6 627 000 400 000 6 227 000

000 627 16 جملة البرنامج الفرعي  6 627 000 400 000 6 227 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

التخطيط الجهوي و مساندة التنمية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 098 8مؤسسات التنمية الجهوية 8 098 000 127 000 7 971 000

000 808 3ديوان  تنمية  الجنوب 3 808 000 92 000 3 716 000

000 354 2ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 2 354 000 25 000 2 329 000

000 936 1ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 1 936 000 10 000 1 926 000

000 098 28 جملة البرنامج الفرعي  8 098 000 127 000 7 971 000

214 725 000 14 725 000 527 000 000 198 14جملة البرنامج 



نظـام أمـد
67

توزيع نفقات التصرف لسنة
التنمية

10 الباب:

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 382 00038 382 00038 510 0001 872 36الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



( إعتمادات الدفع )2015نفقات التنمية لسنة
التنميةالجزء:

وزارة التنمية و التعاون الدولي الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

68نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2014

تقديرات

2015

تقديرات ق م
201420152015 2014

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20142015

1 التخطيط و التحاليل: البرنامج

1 88100128812:البرنامج الفرعي 100 14التخطيط و الدراسات

2 862 16-312 86226 16-450 3129 26:البرنامج الفرعي 9 450 64-اإلحصاء

64-850 16-550 4009 85026 16-550 4009 126جملة البرنامج

2 التنمية الجهوية: البرنامج

1 000 00030 22:البرنامج الفرعي 329 660350 52520 8658 000351 66028 865 380 525 368البرامج الجهوية للتنمية

2 117964 0819641 1172 1:البرنامج الفرعي 2 081 86التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

000 60622 777352 2330جملة البرنامج 21 82930 0008 000352 777382 60629 829 368

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 340470130340130:البرنامج الفرعي 470 3838التصرف في الموارد البشرية و المادية

2 60606060:البرنامج الفرعي النظام المعلوماتي
9400530130400530130جملة البرنامج 3333

109 68613 577392 000379 0008 00030 97922 1564 177362 400530130357الجملة العامة 331363



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

69

_101 الباب:

بناءات إدارية 06603390390390

تجهيزات إدارية 06604808080

برامج إعالمية 06605806060

550530530 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

70

_101 الباب:

بناءات إدارية 06603110110110

تجهيزات إدارية 06604808080

برامج إعالمية 06605806060

270250250 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2015ميزانية الدولة لسنة

التنمية

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

71نظـام 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

110110110تهيئة مقر الوزارة 00 0006
110110110 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

505050اقتناء وسائل نقل 00 0001

303030إقتناء تجهيزات مختلفة    00 0003
808080 06604جملــة الفصـل

190190190 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

806060اقتناء تجهيزات إعالمية للوزارة 00 0001
806060 06605جملــة الفصـل
806060 2جملــة البرنامج الفرعي
270250250 9جملــة البرنامج
270250250 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

72

_101 الباب:

بناءات إدارية 06603280280280

280280280 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2015ميزانية الدولة لسنة

التنمية

73نظـام 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

بناءات إدارية 06603

280280280المقرالجديد للوزارة دراسات 11 0005
280280280 06603جملــة الفصـل
280280280 1جملــة البرنامج الفرعي
280280280 9جملــة البرنامج
280280280 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

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

201320142015 2012

التنمية10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

74

1_

680 2بناءات إدارية06603 390 100 23 180 390 100 2 523 3 193

208تجهيزات إدارية06604 80 240 227 155 195 80 240 235 160 910

188برامج إعالمية06605 60 60 52 65 155 60 60 78 72 425

7مصاريف مختلفة06608 23 30 30
4 5583134005305302662794005303 083 2 785 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2015
نظـام أمـد

التنمية_10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

75

د1000بحساب 

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
2 500 280 23 280 2 523 2 803 المقرالجديد للوزارة دراسات000511
180 110 100 180 110 100 390 تهيئة مقر الوزارة000600

680 523100390180231003902 1932 066033جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
144 50 200 198 108 143 50 200 199 108 700 اقتناء وسائل نقل000100
29 10 11 29 10 11 50 تجهيز مطبعة الوزارة000200
35 30 30 29 36 23 30 30 36 41 160 إقتناء تجهيزات مختلفة   000300

066049101602352408019515522724080208جملــة الفصـل

1 888 6832353404703751782273404702 1032 4جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

النظام المعلوماتي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

برامج إعالمية 06605
35 60 60 52 53 2 60 60 78 60 260 اقتناء تجهيزات إعالمية للوزارة000100

066052606078606025352606035جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

76 نظـام أمـد

2 2606078606025352606035جملــة البرنامج الفرعي

9 923 7433134005303772312794005302 3632 4جملــة البرنامج

4 3633134005303772312794005302 923 2 743 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

77

_101 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 30التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 30 000 176 156 383 756 177 15630 000

450 4509 4509 9المعهد الوطني للإلحصاء

100100100المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية

100100100ديوان تنمية الشمال الغربي

646 6461 6461 2ديوان تنمية الوسط الغربي

160160160ديوان تنمية الجنوب

400 000164 400372 164المجالس الجهوية

000 00030 00030030030 30030المندوبية العامة للتنمية الجهوية

000 185التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 185 000 189 801

000 000185 801185 189المجالس الجهوية

000 1التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 1 000 1 000

000 0001 0001 1المجالس الجهوية

000 00030 15630 756362 000569 95730 367الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

78

_101 الباب:

000 30التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 30 000 175 411 383 011 176 41130 000

750 7508 7508 8المعهد الوطني للإلحصاء

100100100المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية

100100100ديوان تنمية الشمال الغربي

646 6461 6461 2ديوان تنمية الوسط الغربي

140140140ديوان تنمية الجنوب

400 000164 400372 164المجالس الجهوية

000 00030 00027527530 27530المندوبية العامة للتنمية الجهوية

000 185التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 185 000 189 801

000 000185 801185 189المجالس الجهوية

000 1التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 1 000 1 000

000 0001 0001 1المجالس الجهوية

000 00030 41130 011361 000569 21230 367الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التنمية

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

79نظـام 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
100المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 100 100

06000070 70 70 نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية

06030010 10 10 تجهيزات مختلفة

06060020 20 20 تهيئات مختلفة

07810100100جملــة الفصـل 100
100100100 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
750 8المعهد الوطني للإلحصاء 8 750 8 750

050000450 450 450 المخطط المديري لإلعالمية

0501001 000 1 000 1 000 مسوحات إقتصادية

050400200 200 200 تهيئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء

050500100 100 100 تجهيزات مختلفة

0511003 500 3 500 3 500 المسح الوطني حول التشغيل

0515003 500 3 500 3 500 المسح حول اإلنفاق واإلستهالك

750 7508 078108جملــة الفصـل 8 750
8 7508 7508 750 2 جملــة البرنامج الفرعي

8 8508 8508 850 1 جملــة البرنامج

2 التنمیة الجھویةالبرنامج



د1000بحساب 

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

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

80 نظـام أمـد

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
400 164المجالس الجهوية 372 000 164 400

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

01970035 000 35 000 35 000 المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن

019800122 400 330 000 122 400 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 30 000 100 100 30 000 100

00500050 50 50 المندوبية العامة للتنمية الجهوية-تجهيزات مختلفة 

00540030 000 30 000 30 000 برنامج التنمية المندمجة

00590050 50 50 اقتناء وسائل نقل

000 00030 50030 100164 000372 0781030جملــة الفصـل 164 500
التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811

000 185المجالس الجهوية 185 000 189 801

0196003 000 3 000 7 801  عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال
الحضائر

0197002 000 2 000 2 000 تدعيم لسعر شراء  الحلفاء

019800180 000 180 000 180 000 حضائر عادية و ظرفية

000 000185 07811185جملــة الفصـل 189 801
التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812

000 1المجالس الجهوية 1 000 1 000

0199001 000 1 000 1 000 التكوين المهني

000 0001 078121جملــة الفصـل 1 000
355 30130 000558 100350 50030 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
100ديوان تنمية الشمال الغربي 100 100

0300005 5 5 ندوات و أيام دراسية

0302005 5 5 تجهيزات مختلفة

03030070 70 70 إقتناء وسائل نقل

03090020 20 20 تجهيزات اعالمية

646 1ديوان تنمية الوسط الغربي 1 646 2 646



د1000بحساب 

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

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

81 نظـام أمـد

07810

04000084 84 84 ندوات و دراسات

04010050 50 50 تجهيزات إعالمية

04020025 25 25 تجهيزات مختلفة

04030060 60 60 وسائل نقل

040800427 427 427 بناء مقر اإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد

0410001 000 1 000 2 000 بناء مقر الديوان

140ديوان تنمية الجنوب 140 140

02000020 20 20 ندوات و أيام دراسية

02010050 50 50 دراسات قطاعية

02020015 15 15 تجهيزات إعالمية

02030010 10 10 تجهيزات مختلفة

02040010 10 10 التعاون الفني

02060035 35 35 وسائل النقل

175المندوبية العامة للتنمية الجهوية 175 175

005200150 150 150 تجهيزات إعالمية

00560025 25 25 المعلومات الجهوية

061 0612 078102جملــة الفصـل 3 061
3 0612 0612 061 2 جملــة البرنامج الفرعي

358 36230 000560 161352 56130 00030 000 2 جملــة البرنامج
000 00030 41130 011361 000569 21230 367الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

82

_101 الباب:

745التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 745 745

700700700المعهد الوطني للإلحصاء

202020ديوان تنمية الجنوب

252525المندوبية العامة للتنمية الجهوية

745745745الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التنمية

83نظـام أمـد

_101 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

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

2 اإلحصاءالبرنامج الفرعي

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
700المعهد الوطني للإلحصاء 700 700

00100700ج 700 700 إقتناء وسائل نقل

07810700700جملــة الفصـل 700
700700700 2 جملــة البرنامج الفرعي

700700700 1 جملــة البرنامج

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
25المندوبية العامة للتنمية الجهوية 25 25

0030025ج 25 25 المرصد الجهوي للتنمية

078102525جملــة الفصـل 25
252525 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
20ديوان تنمية الجنوب 20 20

0020020ج 20 20 منظومة اإلحاطة بالباعثين

078102020جملــة الفصـل 20
202020 2 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

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

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

84 نظـام أمـد

454545 2 جملــة البرنامج
745745745الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015
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

20132014 2012

التنمية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20152015

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

85

_101 الباب:

719 855التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 176 156 190 537 108 240 1 311 645 274 327 383 756 395 162 206 650 1 382 402 146 509 2 642 297

262 10المعهد الوطني للإلحصاء 9 450 27 512 10 288 41 671 5 074 9 450 32 700 10 288 41 671 99 183
224المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 100 183 3 673 100 183 224 3 673 4 180

93ديوان تنمية الشمال الغربي 100 200 50 1 816 93 100 200 50 1 816 2 259
105 1ديوان تنمية الوسط الغربي 1 646 645 1 658 1 105 1 646 645 1 658 5 054

22ديوان تنمية الجنوب 160 224 39 3 148 22 160 224 39 3 148 3 593
834 782المجالس الجهوية 164 400 161 580 97 688 1 120 404 267 871 372 000 361 000 195 874 1 130 161 2 326 906

179 61المندوبية العامة للتنمية الجهوية 300 193 175 139 275 162 300 210 175 200 275 146 509 201 122
535 178التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 185 000 167 000 211 639 1 053 812 161 544 185 000 167 000 211 473 1 070 969 1 795 986

244 167المجالس الجهوية 185 000 167 000 204 739 924 012 150 253 185 000 167 000 204 573 941 169 1 647 995
291 11المندوبية العامة للتنمية الجهوية 6 900 129 800 11 291 6 900 129 800 147 991

174 10التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 1 000 1 000 642 33 214 10 174 1 000 1 000 642 33 214 46 030

174 10المجالس الجهوية 1 000 1 000 642 33 214 10 174 1 000 1 000 642 33 214 46 030
4 484 313146 509418 765563 162569 756446 0452 398 671320 521358 537362 1561 044 428 2 486 585 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

نظـام أمـد

التنمية

86

_101 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

التخطیط و التحالیل 1البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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
144المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 100 88 1 931 100 88 144 1 931 2 263

نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية 0600001 6901 42811478701 4287870114
تجهيزات مختلفة 060300385345201010345101020
تهيئات مختلفة 06060018815810201582010

93188100144 931144881001 2631 2جملــة الفصـل 07810

2 2631 931144881001 93188100144 1 جملــة البرنامج الفرعي

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

87 نظـام أمـد

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
612 8المعهد الوطني للإلحصاء 9 450 26 312 8 288 26 247 3 724 9 450 31 200 8 288 26 247 78 909

المخطط المديري لإلعالمية 0500004 4683 0435304504453 043530450445
مسوحات إقتصادية 05010011 0797 8366841 2201 0003397 8366841 1321 000427

تهيئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء 0504001 536836200200300836200200300
تجهيزات مختلفة 0505001 5971 1571001002401 157100100240

نظام المعلومات الجغرافية 0507001909010090100
المجلس الوطني لإلحصاء 05080075965950506595050

2013التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  05090045 9547 0007 55429 0002 4007 0007 55424 2007 200
المسح الوطني حول التشغيل 0511006 7763 2763 5003 2763 500

المسح حول اإلنفاق واإلستهالك 0515005 8502 3503 5002 3503 500
إقتناء وسائل نقل 00100700700700ج

612 4508 3129 28826 2478 72426 4503 2009 28831 2478 90926 78جملــة الفصـل 07810

78 90926 2478 28831 2009 4503 72426 2478 28826 3129 4508 612 2 جملــة البرنامج الفرعي

81 17228 1788 43231 2889 5503 72428 1788 28826 4009 5508 756 1 جملــة البرنامج

التنمیة الجھویة 2البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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
834 782المجالس الجهوية 164 400 161 580 97 688 1 120 404 267 871 372 000 361 000 195 874 1 130 161 2 326 906

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تونس 01000046 44636 08010 36635 66610 366414



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

88 نظـام أمـد

07810

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية أريانة 01010041 28634 5456 74134 5451 7365 005
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بن عروس 01020035 29827 5567 74227 5447 74212
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 01030051 30542 0769 22942 0769 122107
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 01040052 44047 5944 84647 5924 740108

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 01050040 57434 6675 90734 6671225 785
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 01060060 82654 4206 40654 4201 9294 477

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 01070070 11361 2978 81661 2972 1306 686
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 01080051 07645 0965 98045 0965 980
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 01090052 44847 1895 25947 1892 3202 939

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 01100087 95478 4579 49778 4572 9966 501
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 01110087 56373 83213 73173 5346 6587 371

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 01120080 88971 0629 82771 0557 5742 260
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 01130051 79944 8486 95144 8488006 151

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 01140045 53638 1517 38538 0851 5105 941
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 01150058 39645 37713 01945 2972 69610 403
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 01160071 33359 80711 52659 8072 0199 507
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 01170051 63944 2407 39944 2402 1335 266
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 01180065 46956 2129 25756 2123 2206 037
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 01190058 49252 6115 88152 6118005 081
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 01200021 29118 1413 15018 1013 15040

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 01210042 67137 8974 77437 8974 774
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 01220037 46731 9765 49131 9382 0413 488
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 01230039 92433 2306 69433 2301 1305 564

إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية 01960016 0002 0002 00012 0002 0002 00012 000
المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن 01970075 0005 00010 00025 00035 0005 00010 00025 00035 000

البرنامج الجهوي للتنمية-تحسين ظروف العيش 019800867 6718 800329 000330 000199 871129 580122 400615 691



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

89 نظـام أمـد

07810

البرنامج الجهوي للتنمية-إحداث و تدعيم مواطن الشغل 01990066 0005 0005 00056 0005 0005 00056 000
20المندوبية العامة للتنمية الجهوية 125 80 75 116 341 20 125 80 75 116 341 141 833 116 641

برنامج التنمية الريفية المندمجة 0004007 9005 8337 9007 900
المندوبية العامة للتنمية الجهوية-تجهيزات مختلفة  005000377262455020262455020

برنامج التنمية المندمجة 005400108 000136 000108 000108 000
اقتناء وسائل نقل 005900339179308050179308050

المرصد الجهوي للتنمية 00300252525ج
854 525782 660164 763161 74597 236 8911 125267 080372 949361 502195 246 8331 547141 443 2جملــة الفصـل 07810

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
244 167المجالس الجهوية 185 000 167 000 204 739 924 012 150 253 185 000 167 000 204 573 941 169 1 647 995

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تونس 01000022 87722 87722 877
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية أريانة 01010013 11813 11813 118

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بن عروس 01020016 43216 43216 432
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 01030026 27126 27126 271
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 01040012 99912 99912 999

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 01050016 55316 5193416 00334516
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 01060024 29324 29324 293

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 01070037 33737 33737 337
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 01080051 56251 56251 276286
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 01090031 07231 07230 707365

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 01100029 99029 81817229 818172
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 01110093 95193 20075187 220496 682

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 01120053 96651 6462 32048 6752 3012 990
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 01130012 06412 06412 064

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 01140012 57812 57812 578



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

90 نظـام أمـد

07811

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 01150015 06815 06815 068
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 01160019 05619 05618 756300
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 01170019 91418 6331 28118 6331 281
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 01180015 01315 01315 013
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 01190096 62996 34028994 2002732 156
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 01200021 99721 88810921 708109180

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 01210017 88517 880516 77051 110
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 01220013 58113 45113013 126130325
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 01230012 04312 0192412 01924

 عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال
الحضائر

01960012 6811 8803 0003 0004 8011 8733 0003 0004 808

تدعيم لسعر شراء  الحلفاء 01970021 5008 0002 0002 0009 5008 0002 0002 0009 500
حضائر عادية و ظرفية 019800866 165214 440197 578162 000180 000112 147212 651198 488162 000180 000113 026
برامج تشغيل خصوصية 02000061 40037 59523 80536 40025 000

244 000167 000185 739167 012204 253924 000150 000185 573167 169204 995941 647 1جملــة الفصـل 07811

التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812
174 10المجالس الجهوية 1 000 1 000 642 33 214 10 174 1 000 1 000 642 33 214 46 030

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

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنعروس 0102001 020875145875145
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 010300257257257
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 010400707707707

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 0105005965742257422
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 010600524524524

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 0107001 4021 3021001 302100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

91 نظـام أمـد

07812

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 010800850850850
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 010900435435435

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 0110001 8751 7351401 735140
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 0111001 4561 386701 38670

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 0112001 0851 0851 085
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 0113001 9401 9401 940

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 011400674674674
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 0115008518015080150
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 0116002 1202 1202 120
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 011700481481481
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 0118001 1461 096501 09650
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 0119002 1352 1352 135
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 0120009629125091250

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 0121001 1901 1901 190
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 012200625625625
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 0123004984831548315

التكوين المهني 01990020 8748 7001 0001 00010 1748 7001 0001 00010 174
174 00010 0001 2146421 17433 00010 0001 2146421 03033 46جملــة الفصـل 07812

4 137 572141 8332 220 885401 164529 080558 125428 3182 193 971303 144329 660350 525960 272 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

92 نظـام أمـد

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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
93ديوان تنمية الشمال الغربي 100 155 50 1 725 93 100 155 50 1 725 2 123

ندوات و أيام دراسية 0300004513963052039630520
دراسات قطاعية 03010055749740204974020
تجهيزات مختلفة 030200196154102057154102057
إقتناء وسائل نقل 0303004302392550704623925507046
تجهيزات اعالمية 030900464414151520414151520

النظام الوطني لجودة الخدمات اإلدارية 031200252525
100 1ديوان تنمية الوسط الغربي 1 646 645 1 603 1 100 1 646 645 1 603 4 994

ندوات و دراسات 04000079863084846308484
تجهيزات إعالمية 04010051337786503778650
تجهيزات مختلفة 04020020913450251345025

وسائل نقل 040300422262506050262506050
بناء مقر اإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد 04080049215427501542750

بناء مقر الديوان 0410002 5602003601 0001 0002003601 0001 000
22ديوان تنمية الجنوب 160 204 39 2 940 22 160 204 39 2 940 3 365

ندوات و أيام دراسية 020000579495204420495204420
دراسات قطاعية 020100924795196050795196050
تجهيزات إعالمية 02020065561030156103015
تجهيزات مختلفة 02030045743710104371010



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

93 نظـام أمـد

07810

التعاون الفني 02040027024020102402010
وسائل النقل 020600420323403522323403522

اقتناء تجهيزات اعالمية 020800404040
منظومة اإلحاطة بالباعثين 00200202020ج

159المندوبية العامة للتنمية الجهوية 175 113 100 1 374 142 175 130 100 1 374 1 921

تجهيزات إعالمية 00520097176145151507614515150
المندوبية العامة للتنمية الجهوية-دراسات و ندوات 0053007415364010065536408382
المعلومات الجهوية 00560020977151525777715152577

374 0811 1172 6421891 3577 0811 1342 6421891 4037 12جملــة الفصـل 07810

12 4037 6421891 1342 0811 3577 6421891 1172 0811 374 2 جملــة البرنامج الفرعي

4 149 975141 8332 228 527401 353530 214560 206429 6752 201 613303 333330 777352 606961 646 2 جملــة البرنامج
4 231 147141 833409 785561 502569 756433 3992 229 791311 621357 177362 156970 402 2 256 705 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20132014 2012

التنمية

20152015

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

94

_101 الباب:

000 84التدخالت في الميدان اإلقتصادي 30 000 22 000 10 509 30 000 76 000 30 000 10 509 146 509 09810

000 84المندوبية العامة للتنمية الجهوية 30 000 22 000 10 509 30 000 76 000 30 000 10 509 146 509

146 50930 00076 00030 00010 50922 00030 00084 000 10 509 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

نظـام أمـد

التنمية

95

_101 الباب:

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

التنمیة الجھویة 2البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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

000 00084 00030 83322 0005 00030 00076 83330 8335 141المندوبية العامة للتنمية الجهوية

برنامج التنمية الريفية المندمجة 0004005 833 5 833 5 833
برنامج التنمية المندمجة 00540030 00084 000 22 000 30 000 76 000 30 000 136 000

000 00084 00030 83322 0005 00030 00076 83330 8335 141جملــة الفصـل 09810

1 000 00084 00030 83322 0005 00030 00076 83330 8335 141جملــة البرنامج الفرعي

2 000 00084 00030 83322 0005 00030 00076 83330 8335 141جملــة البرنامج

000 84الجملة  العامة 30 000 22 000 5 833 30 000 76 000 30 000 5 833 141 833
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توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :

2015 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

2 مكلف بمأمورية

1 ملحق بالديوان

4جملة البرنامج الفرعي

4القيادة و المساندة جملة

4الجملة  العامة
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توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

13 متصرف مستشارمتصرف

23 متصرف رئيسمتصرف مستشار

23 متصرف عاممتصرف رئيس

43 متصرفملحق إدارة

13 كاتب تصرفمستكتب إدارة

13 ملحق إدارةكاتب تصرف

13 مهندس عاممهندس رئيس

23 مهندس رئيسمهندس أول

13 تقني أولعون تقني

13 تقني رئيستقني أول

16جملة البرنامج الفرعي

Administrateur
Text Box
مكرر
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16القيادة و المساندة جملة

16الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 16تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

98

2015توزيع االنتدابات لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
70 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 70 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

6 2 2متصرف

6 2 2مستشار المصالح العمومية

6 1 1متصرف في الوثائق و األرشيف

5جملة البرنامج الفرعي 5

55 جملة البرنامج

الجملة  العامة

5 5

70 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

99

2015توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  73 000

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

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

73 000

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 متصرف مستشار
2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس عام

1 مهندس أول
5سلك العملة

4 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 

9جملة البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

9

73 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

100

توزيع األعوان المرخص فيهم

التخطيط و التحاليلالبرنـامج :

التخطيط و الدراساتالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

40 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
8 متصرف
9 متصرف مستشار
4 متصرف رئيس
1 متصرف عام
2 متصرف أول
14 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

27 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
6 مهندس رئيس
2 مهندس عام
19 مهندس أول

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

10 سلك مستشاري المصالح العمومية
10 مستشار المصالح العمومية

9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
4 تقني رئيس
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2 تقني أول
3 تقني

90جملة البرنامج الفرعي

90التخطيط و التحاليل جملة



102 نظـام أمـد

التنمية الجهويةالبرنـامج :

البرامج الجهوية للتنميةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
3 كاتب تصرف

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

4 سلك العملة
3 1عامل صنف 
1 8عامل صنف 

5 سلك مستشاري المصالح العمومية
5 مستشار المصالح العمومية

25جملة البرنامج الفرعي

25التنمية الجهوية جملة



103 نظـام أمـد

القيادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشرية و الماديةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

50 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
8 متصرف
5 متصرف مستشار
1 متصرف عام
23 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
9 كاتب تصرف

8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
6 مهندس أول

78 سلك العملة
18 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
8 9عامل صنف 
20 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 واضع برامج

3 سلك مستشاري المصالح العمومية
3 مستشار المصالح العمومية

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

8 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 تقني أول
6 تقني

153جملة البرنامج الفرعي

153القيادة و المساندة جملة

268الجملة  العامة



105 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المعهد  الوطني  لإلحصاء

72710اإلطارات 7

66720تقني رئيس  5

3520محلل رئيس  1

2470محلل  1

2080أعوان المساندة أو التسيير  1

2080ملحق إدارة  1

874790جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

67800اإلطارات 2

38800إقتصادي رئيس  1

29000إعالمي أول  1

19000أعوان المساندة أو التسيير  1

19000إعالمي مساعد  1

10200أعوان التنفيذ  2

10200عون خدمات مختص  2

597000جملة المؤسسة : 

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

69000اإلطارات 3

35000متصرف رئيس  2

34000مهندس عام  1

7000أعوان المساندة أو التسيير  1
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 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

7000ملحق إدارة  1

476000جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الجنوب

36000اإلطارات 3

25000متصرف عام  1

11000متصرف أول  2

20300أعوان المساندة أو التسيير  2

20300ملحق إدارة  2

42100أعوان التنفيذ  5

4500حارس  1

31600سائق  3

6000ميكانيكي  1

1098400جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

11700أعوان المساندة أو التسيير  2

11700فني سامي  2

14100أعوان التنفيذ  1

14100سائق ميكانيكي  1

325800جملة المؤسسة : 

30371990  الجملة العامة : 



107نظـام أمـد

توزيع الترقيات حسب األصناف و الرتب 
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

المعهد  الوطني  لإلحصاء

اإلطارات

76,031617 مهندس عاممهندس رئيس

26,06660 مهندس رئيسمهندس أول

16,04263 محلل رئيسمحلل مركزي

16,0563 متصرف مستشارمتصرف

96,018919 تقني رئيستقني أول

16,0335 محلل مركزيمحلل

16,0563 حافظ أولحافظ إعالمي

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

26,0582 متصرفملحق إدارة

1291 مكتبي موثقمكتبي مساعد

16,0291 موثق أرشيفموثق مساعد

156,033153 تقني أولتقني

16,01549 محللواضع برامج أو مبرمج

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

16,02751 مساعد تقنيعون تقني
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الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان التنفيذ 

26,04510 عون تقنيعامل

---- جملة المؤسسة :  45106047

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

اإلطارات

16,0668 متصرف عاممتصرف رئيس

16,0652 مهندس عاممهندس رئيس

16,0639 مهندس رئيسمهندس أول

36,01917 متصرف رئيسمتصرف أول

16,0639 محلل رئيسمحلل أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

76,03710 متصرفأ.كاتب مديرية د

16,0530 متصرفمحاسب مختص

أعوان المساندة أو التسيير 

36,01188 مكتبي مساعدكاتب مديرية

36,01188 مكتبي مساعدكاتب راقن

66,02376 ملحق إدارةعون فني مختص

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

16,0290 كاتب راقنراقن

16,0290 عون فني مختصساعي



109نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

16,0290 عون فني مختصعامل

46,01584 فني ساميسائق ميكانيكي

---- جملة المؤسسة :  3415961

ديوان  تنمية  الجنوب

اإلطارات

36,04500 مهندس رئيسمهندس أول

66,07200 متصرف أولمتصرف

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

16,0900 متصرفملحق إدارة

أعوان المساندة أو التسيير 

66,05400 ملحق إدارةكاتب راقن

16,0900 كاتب تصرفمعاون مكتبي

26,02050 فني ساميعون فني مختص

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

26,01200 كاتب راقنراقن

أعوان التنفيذ 

26,0850 عامل مختصعامل

---- جملة المؤسسة :  2323000

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي



110نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

أعوان المساندة أو التسيير 

23,0480 ملحق إدارةكاتب مديرية

---- جملة المؤسسة :  2480

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

اإلطارات

56,01290 متصرف عاممتصرف رئيس

36,01040 مهندس عاممهندس رئيس

36,0600 مهندس رئيسمهندس أول

106,01580 متصرف رئيسمتصرف أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

36,0560 متصرفملحق إدارة

أعوان المساندة أو التسيير 

16,0116 ملحق إدارةكاتب مديرية

76,0814 ملحق إدارةكاتب راقن

16,068 ملحق إدارةخازن

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

26,0132 فني ساميسائق ميكانيكي

أعوان التنفيذ 

36,0180 عاملمنظفة

---- جملة المؤسسة :  386380



111نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية   المدة المؤسسة 
 بحساب الديناربالشهر

----   الجملة العامة :  142151868



112 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

468100اإلطارات

43,068100إقتصادي رئيس 

 ---- 468100جملة المؤسسة : 

100 68---- 4  الجملة العامة : 



113 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المعهد  الوطني  لإلحصاء

405اإلطارات

7متصرف مستشار 

2حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

7مهندس عام 

38مهندس رئيس 

26مهندس أول 

49تقني رئيس 

3محلل رئيس 

10محلل مركزي 

171متصرف 

1متصرف في الوثائق و األرشيف 

75تقني أول 

12محلل 

1إقتصادي أول 

1إقتصادي 

1رئيس المجلس الوطني لإلحصاء 

1متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف 

408أعوان المساندة أو التسيير 

73ملحق إدارة 

1مكتبي مساعد 



114 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

3متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

182تقني 

3واضع برامج أو مبرمج 

67كاتب تصرف 

29مساعد تقني 

50مستكتب إدارة 

224أعوان التنفيذ 

23عون تقني 

3عون إستقبال 

175عامل صنف  

357عامل صنف  

411عامل صنف  

526عامل صنف  

620عامل صنف  

71عامل صنف  

82عامل صنف  

106عامل صنف  

1037جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

113اإلطارات

1متصرف رئيس 

14متصرف 

8متصرف أول 

23إقتصادي رئيس 

37إقتصادي أول 



115 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

10إقتصادي 

10إعالمي أول 

3حافظ أول 

3إعالمي 

4حافظ إعالمي 

17أعوان المساندة أو التسيير 

6ملحق إدارة 

9كاتب مديرية 

1كاتب إدارة 

1إقتصادي مساعد 

39أعوان التنفيذ 

6عون تقني 

1موزع أو مشغل هاتف 

1عون إستقبال 

9عامل مختص 

22عامل 

169جملة المؤسسة : 

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

146اإلطارات

10متصرف عام 

12متصرف رئيس 

1مستشار المصالح العمومية 

2مهندس عام 

3مهندس رئيس 

10مهندس أول 



116 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1تقني رئيس 

61متصرف 

18متصرف أول 

8مهندس 

5تقني أول 

10محلل أول 

2إقتصادي أول 

3موثق عام 

75أعوان المساندة أو التسيير 

14ملحق إدارة 

1كاتب صحفي مساعد 

6كاتب مديرية 

19كاتب راقن 

3مساعد إداري 

1محاسب 

7فني سامي 

13عون فني مختص 

2عون مختص 

7أ.كاتب مديرية د 

1عون توثيق 

1محاسب مختص 

39أعوان التنفيذ 

1راقن 

1عون طباعة 

1عون مكتب 



117 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1عون إستقبال 

3حارس 

6عون خدمات 

1ساعي 

1عامل مختص 

4عامل 

12سائق ميكانيكي 

61عامل صنف  

7منظفة 

260جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الجنوب

65اإلطارات

9متصرف عام 

1متصرف رئيس 

6مهندس عام 

1مهندس رئيس 

11مهندس أول 

29متصرف 

5متصرف أول 

3محلل 

35أعوان المساندة أو التسيير 

7ملحق إدارة 

2موثق مساعد 

2مهندس مساعد 

5تقني سامي 



118 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

4كاتب تصرف 

9كاتب مديرية 

4كاتب راقن 

2عون فني مختص 

54أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

8راقن 

1موزع أو مشغل هاتف 

4عون مكتب 

3حارس 

17سائق 

4عامل مختص 

6عامل 

1ميكانيكي 

7منظفة 

154جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

49اإلطارات

4متصرف رئيس 

9مهندس رئيس 

9مهندس أول 

12متصرف 

12متصرف أول 

1مهندس 

1محلل 



119 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1موثق أول 

29أعوان المساندة أو التسيير 

4ملحق إدارة 

5تقني سامي 

5كاتب مديرية 

5كاتب راقن 

2محاسب 

5فني سامي 

3عون فني مختص 

29أعوان التنفيذ 

1راقن 

2موزع أو مشغل هاتف 

3عون مكتب 

1عون إستقبال 

7حارس 

3عون خدمات 

3سائق 

2عامل 

5سائق ميكانيكي 

2منظفة 

107جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

44اإلطارات

5متصرف رئيس 

1مهندس عام 



120 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

3مهندس رئيس 

9مهندس أول 

1محلل رئيس 

15متصرف 

8متصرف أول 

1محلل 

1موثق رئيس 

25أعوان المساندة أو التسيير 

10ملحق إدارة 

1كاتب مديرية 

9كاتب راقن 

1محاسب 

1خازن 

3فني سامي 

16أعوان التنفيذ 

2حارس 

3عون خدمات 

1سائق 

1عامل 

6سائق ميكانيكي 

3منظفة 

85جملة المؤسسة : 

812 1  الجملة العامة : 





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



121 

 توطـــئــــة

 

) جدید 11و خاصة الفصل ( 2004مّثل تنقیح القانون األساسي لمیزانیة الدولة خالل سنة 

الفعلیة في برنامج اإلصالح العام للمیزانیة وذلك من خالل تركیز منظومة جدیدة  االنطالقة

منظومة التصرف المبني على النتائج أو القدرة على (للتصرف في المیزانیة حسب األھداف 

  ). األداء

ویندرج ھذا اإلصالح في إطار وضع نظام جدید للتصرف في میزانیة الدولة ینبني على 

البرامج العمومیة وضمان  فاعلیةو تحسین نجاعةوالذي یمكن من  رشیدةمبدأ الحوكمة ال

  .میزانیة الدولةشفافیة أھداف 

  :وترتكز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف على جملة من المبادئ من أھمھا

 والمالیة ، االقتصادیةمبدأ المحافظة على التوازنات  •

 ،)La discipline budgétaire (في المیزانیة  االنضباطمبدأ  •

  ).Transparence et Redevabilité(مبدأ الشفافیة والمساءلة  •

 عةجاونبأكثر وضوح ) البشریة والمادیة(كما تمكن ھذه المنظومة من توظیف اإلمكانیات  

في إطار البرمجة على المدى المتوسط یتم على إثرھا تقییم الّنتائج  برامج وأھدافحسب 

تمكن ) Indicateurs de performance(ضوعیة لقیس األداء الحاصلة حسب مھّشرات مو

  .الموارد وتحقیق األھداف المعلنة مسبقا استعمالمن تحدید المسھولیة والمساءلة حول 

تصرف مبني على األھداف " إلى  "التصرف المبني على الوسائل"ویقتضى المرور من 

وفھ " والنتائج تترجم السیاسات العمومیة  فرعیةبرامج وبرامج ھیكلة میزانیة كل وزارة 

      . وزیر اإلشراف من طرفمسؤول برنامج تعیین  برنامج والمھام الموكولة إلیھا ویتم بالنسبة لكل

التي األھداف وتحدید أولویاتھ عبر جملة من  إستراتیجیتھكما یتم بالنسبة لكل برنامج ضبط 

  .)كمیة أو نوعیة( الحتسابلقابلة  مؤشرات قیس أداءیتم تقییم درجة تحقیقھا عبر 
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قبل التعمیم  االستنتاجالمرحلیة والتدرج في تركیز المنظومة الجدیدة بھدف  اعتمادولقد تم 

وزارة الفالحة، وزارة الصحة، (وذلك عبر إدراج خمس وزارات نموذجیة ضمن الدفعة األولى 

وأربع ) وزارة التربیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوین المھني والتشغیل

   )الصناعة وزارة المالیة، وزارة النقل،وزارة التجھیز ووزارة(وزارات ضمن الدفعة الثانیة 

  . )عاون الدوليتجزء ال(لتنمیة و التعاون الدولي ا وزارةعة الثالثة منھا ضمن الدف اتعشرة وزارو

دفعة األولى ـتقدیم لمیزانیات ال 2015مشروع میزانیة الدولة لسنة ـھذا وتقرر بالنسبة  ل

مشروع (من الوزارات النموذجیة وفق منھجیة التصرف حسب األھداف  و الثالثة ثانیةـوال

بما یتوافق مع منشور ) المیزانیة وفق المنظور البرامجي مع المشاریع السنویة للقدرة على األداء

والمتعلق بإعداد مشروع میزانیة الدولة  2014أفریل  28بتاریخ  15السید رئیس الحكومة عدد 

 .2015ء للسیاسات العمومیة لسنة وإطار القدرة على األدا

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



0,340% -26,7 -0,115 0,315 0,430 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 0,1 0,030 24,165 24,135 19,445 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 9,7 1,286 14,592 13,306 12,835 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2014 37,441          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 38,757 لسنة  2015
لوزارة التنمية و التعاون الدولي  جزء التعاون الدولي  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

التعاون الدولي
وزارة التنمية و التعاون الدولي

الباب العاشر
123 نظـام أمـد

0,145% 0,6 23,850 23,705 19,105 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%32,28037,44138,7571,316 الجملـــــة 3,5



نظـام أمـد

وزارة التنمية و التعاون الدولي

تقديرات 

000 592 14الجزء األول

بيان األجزاء 

24 165 000

2015 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

124

التعاون الدولي

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب العاشر

38 757 000 الجملـــــة
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  )جزء التعاون الدولي(التنمیة و التعاون الدولي  وزارة

  المیزانیة حسب البرامج

  

تندرج ضمن  )جزء التعاون الدولي( التنمیة و التعاون الدولي أن وزارة  عتباراب

من الوزارات النموذجیة المعنیة بتركیز منظومة التصرف في المیزانیة  لثةالثاالدفعة 

حسب األھداف، وبغایة تحسین نجاعة وفاعلیة التصرف العمومي وضمان شفافیة أھداف 

 برنامجین ثالث وفق) جزء التعاون الدولي(میزانیة الدولة، تّم ھیكلة میزانیة الوزارة 

  :مساندة وفقا لما یلي  القیادة و موكولة إلیھا وبرنامجالسیاسات العمومیة والمھام ال یترجمان

برامج فرعية وهي على  3 يتضمنو الذي  دوليـالتعاون ال: 1البرنامج عدد  §

 : التوالي

  التعاون المالي 1- 1

 التعاون الفني 2- 1

  التعاون الالمركزي 3- 1

رعيين ـبرنامجين ف يـتضمنذي ـوال خارجيـالتثمار ـاالس: 2دد ـالبرنامج ع §

 : هماو 

  سـياسات االسـتثمار    2-1

 .الخارجي باالستثمارالترويج و النهوض     2-2

رعيين ـرنامجين فـب يتضمنذي ـوال مساندةـقیادة  و الـال :3دد ـامج عـالبرن §

  : و هما

  و المساندة و المتابعة اإلشراف 1- 3

  المنظومة المعلوماتية و األرشيف تطوير 3-2

  



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2015

2015

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التنمية و التعاون الدولي
التعاون الدولي

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2014

المجموع
تقديرات
النسبة2015 المبلغ

الفـارق ق م
2014

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2015 2014

ق م

126

000 092 00022 930 21التعاون الدولي 5 538 000162 00021 930 00027 630 000 1

000 917 00022 000127 832 00021 705 00021 085 1التعاون المالي 21 705 000 1

000 620 0004 00035 000260 000225 360 4التعاون الفني 225 000 16

000 00093 93التعاون الالمركزي 100

000 828 0001 995 1اإلستثمار الخارجي 5 628 000-167 0001 995 0007 456 000 -8

000 000248 150-000 000150 248سياسات االستثمار 150 000 -100

000 208 0007 17-000 828 0001 845 0001 380 5الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي 1 845 000 -1

000 000245 210القيادة و المساندة 3 426 00035 000210 0003 671 000 17

000 441 0003 00040 000170 000130 271 3اإلشراف و المساندة و المتابعة 130 000 31

000 000230 5-000 00075 00080 155النظام المعلوماتي و األرشيف 80 000 -6

14 592 00024 135 00024 165 000 000 757 00038 135 00024 30الجملـة العـامة : 0
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  )جزء التعاون الدولي( التنمیة و التعاون الدولي وزارة 

  األداءحوصلة ألھداف ومؤشرات قیس 

  حسب البرامج

جزء التعاون ( التنمیة و التعاون الدولي في نطاق تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لوزارة 

 األھدافوتكریسا لمبدأ المسؤولیة في تنفیذ السیاسات العمومیة  تم ضبط جملة من  )الدولي

جزء الخاص بوزارة الالتي تترجم األولویات اإلستراتیجیة لكل برنامج في إطار مھمة 

  . التعاون الدولي

لقیس  المؤّشرات الموضوعیةتقییم نجاعة وأداء ھذه البرامج تم ضبط جملة من  وبغایة

 االعتمادات استعمالدرجة تحقیق األھداف المعلنة وتقییم النتائج الُمحّقـقة بالتوازي مع 

  .المرسمة لفائدة كل برنامج

الخاص بكل برنامج  على األداء إطار القدرةمع العلم أنھ یتم التطرق بالتفصیل إلى 

المشروع السنوي للقدرة على ضمن ) ، األھداف ومؤشرات قیس األداءستراتیجیةاإل(

الملحق بھذا  2015 لسنة )جزء التعاون الدولي( التنمیة و التعاون الدولي األداء لوزارة 

  .التقریر

الخاصة  األداءومؤشرات قیس  ألھدافویتم من خالل الجداول الالحقة تقدیم حوصلة 

  .)جزء التعاون الدولي(وزارة الببرامج 
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  وزارة التنمیة والتعاون الدولي
  التعاون المالي: 1البرنامج الفرعي 

 ھداف ومؤشرات قیس األداءأ

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

تطویر  :1الھدف
المالیة الموارد تعبئة 

لتحقیق  الخارجیة
  أھداف التنمیة

التعھدات  عدد :1.1المؤشر
  4880  3100  1633  ددع  نجزةالمالیة الم

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

 سبلتطویر  :2الھدف
التنسیق و المتابعة

لضمان النجاعة في 
استعمال الموارد 

  خارجیةال

  46,5  51,5  47  %  السحوباتنسبة  :1.2المؤشر

 ععدد المشاری :2.2المؤشر
  29  29  17 عدد  التي تشھد صعوبات

 

  التعاون الالمركزي: 2البرنامج الفرعي 

  أھداف ومؤشرات قیس األداء

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

النهوض  :1الھدف
  بالتعاون الالمركزي

عدد المشاريع  :1.1.المؤشر

  0  0  304  عدد  ذات المشاركة التونسية المقدمة

  
عدد المشاريع ذات  :2.1رالمؤش

  0  0  35  عدد  التونسية الممولةالمشاركة 
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  الفني التعاون: 3البرنامج الفرعي 

  أھداف ومؤشرات قیس األداء

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

  
تنمية   :1الھدف

نشاط توظيف 
  المتعاونين بالخارج

  5  8.5  17.6  %  تطور عدد المتعاونين سنويا :1.1المؤشر

نسبة االستجابة لعروض  :2.1المؤشر
  االنتداب

%  71.7  73.7  75.7  

نسبة توظيف المتعاونين  :3.1المؤشر 
  باألسواق الجديدة

%  20  22  24  

تنمية  :2الھدف
نشاط التعاون 

  جنوب-جنوب

عدد مهمات المعونة الفنية  :1.2المؤشر 
  17  15  13  عدد  المنجزة

عدد الدورات التدريبية  :2.2المؤشر 
  10  10  5.26  عدد  والزيارات الدراسية

عدد الشركاء الجدد في  :3.2المؤشر 
  10  10  0  عدد  المجال

 

   



130 

  سیاسات االستثمار: 1البرنامج الفرعي 

  أھداف ومؤشرات قیس األداء

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

المساهمة  :1الھدف
  االستثمارفي دعم 

تطور حجم  :1.1 المؤشر
  االستثمار الخارجي

  2550  1775  1957  د.م

 

انجازات   الوحدة    
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

المساهمة في  :2الھدف
دعم المجهود الوطني 
  إلحداث مواطن الشغل

عدد مواطن  :1.1 المؤشر
من قبل  ثةالشغل المحد

  المؤسسات األجنبية
  10000  9000  9715  عدد

 

  الترویج: 2البرنامج الفرعي 

  أھداف ومؤشرات قیس األداء

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

بناء وتدعيم  :1الھدف
 كموقعصورة تونس 

  لالستثمار متميز

عدد عمليات  :1.1 المؤشر
  الترويج المنجزة

  100  150  128  عدد

 

انجازات   الوحدة    
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

النهوض  :2الھدف
 خارجيال االستثمارب

 القطاعات في
  المستهدفة

عدد عمليات  :1.2 المؤشر
الموجهة للقطاعات الترويج 

  المستهدفة
  100  91  136  عدد
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  اإلشراف و المساندة: 1البرنامج الفرعي 

  أھداف ومؤشرات قیس األداء

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

 تقدیرات
2015  

تحسين  1الھدف
التصرف في 
  الموارد البشرية

  80  90  45  %  نسبة التأطير :.1.1المؤشر 

عدد الدورات  :2.1 المؤشر
  55  50  10  عدد  التكوينية

 

انجازات   الوحدة    
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

إحكام  :2الھدف
التصرف في نفقات 
  التسيير و الصيانة

معدل استهالك  :1.2.المؤشر
  191100  200000  201212  كلواط  الكهربائية للعون الواحد الطاقة

معدل استهالك  :2.2.المؤشر
  22800  23800  25440  لتر  كلم 100الوقود سنويا في مسافة

 

  تطوير المنظومة المعلوماتية و األرشيف: 2البرنامج الفرعي 

  ءأھداف ومؤشرات قیس األدا

  

انجازات   الوحدة  
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

صيانة أسطول  :1الھدف
  المعدات و التجهيزات اإلعالمية

معدل سن  :1.1 المؤشر
 أسطول المعدات اإلعالمية

  المبرمجة
  3  3  3  سنة

  

انجازات   الوحدة    
2013  

تقدیرات 
2014  

تقدیرات 
2015  

إحكام  :2الھدف
التصرف في الوثائق و 

  األرشيف

  200  500  300  عدد  عدد الحافظات المعالجة :1.2المؤشر 

  350  335  850  عدد  عدد االقتناءات سنويا :2.2 المؤشر
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% الفارق تقديرات تقديرات المعطيــات
2015 2014

 I - التذكير بإعتمادات العنوان األول (أ.د)

5,7 606 11 256 10 650  - نفقات التأجير العمومي
26,3  667 3 200 2 533  - نفقات وسائل المصالح
10,6 13 136 123  - نفقات التدخل العمومي

9,7 1 286 14 592 13 306 المجموع  :
-1 120 1 120  - نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات االدارية ( أ د)

(1 120) (وكالة النهوض باالستثمار الخارجي)

1,2 166 14 592 14 426 المجموع العام :
 II - الوسائل البشرية المتوفرة

الـــوزارة
26 181 155  - األعوان القارون
-1 4 5  - أعضاء الديوان
13 109 96  - األعوان اإلداريون
4 14 10  - األعوان الفنيون
10 54 44  - العملة

-(1) ( 7) ( 8)  - اإلنتدابات
(1) -(1) -(2)  - اإلحالة على التقاعد
-20 4 24  - األعوان غير القارين 

 - اإلنتدابات

6 185 179 المجموع  :

2 196 194 المؤسســات
-(4) (1) (5)  - اإلنتدابات
(2) -(8) -(10)  - اإلحالة على التقاعد

8 381 373 جملة األعوان  :

العنـوان األول

معطیات عامة

وزارة التنمیة والتعــاون الدولــي
(جزء التعاون الدولي)
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% الفارق تقديرات تقديرات المعطيــات
2015 2014

 III - هياكل التدخل

_ _  * المؤسسات العمومية اإلدارية

 * المؤسسات العمومية غير اإلدارية

1 1  - مؤسسات اإلدارة العامة 
    (الوكالة التونسية للتعاون الفني)

1 1  - مؤسسات النهوض بالقطاعات 
    (وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي)

2 2 الجملـــة :
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 لــوان األّوــالعن
    

**/**  
  نفقــات التصــرف

  
  
  ماليـجاإلقدیم ـتال
  

سنة ـل )التعاون الدوليجزء ( والتعاون الدولي التنميةضبطت نفقات التصرف لوزارة 

  :كما يلي    2015

  

   د.م  14,592      2015اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

 د.م  13,306      2014سنة في  رسمةاإلعتمادات الم -
  ـــــــــ

  د.م    1,286       هاقــدر بزيادةأي         
  ٪9̦7طور بــ ـسبة تـمثل نـت      

 :  يـرف كما يلـاالعتمادات الخاصة بنفقات التصوتتوزع 

      
 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 )د.بحساب أ(                                                                                                                  
  
  بیان النفقات

  
  انجازات

  
  ق م

  
  تقدیرات

 
  الفارق

  
  النسبة

  2013  2014  2015    %  
            

 + 5.7    + 606  11 256  10 650  10 173  نفقات التأجير العمومي -

 + 26.3    + 667  3 200  2 533  2 546  وسائل المصالح  نفقات -

  + 10.6   +    13  136  123  116  نفقات التدخل العمومي -
            

  + 9.7   +1286  14 592  13 306  12 835  الجملــة
              

  

  
  
  
  
  



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2015 نفقات التصرف لسنة
التعاون الدولي -2

وزارة التنمية و التعاون الدولي 10  الباب:
135

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%
00055380005538000 00030 00030 000730 000730 778 0004 778 4التعاون الدولي1

00010850001085000 085 0001 085 1التعاون المالي1

00043600004360000 00030 00030 000730 000730 600 0003 600 3التعاون الفني2

0009300093000 00093 93التعاون الالمركزي3

00056280005628000 220 0001 220 0001 408 0004 408 4اإلستثمار الخارجي2

000248000248000 000248 248سياسات االستثمار1

00053800005380000 220 0001 220 0001 160 0004 160 4الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي2

00034260003426000 000106 000106 250 0001 250 0001 070 0002 070 2القيادة و المساندة9
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 014
تقديرات
2015

الفارق

014 2النسبة المبلغ

م.ق

2015
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2015
تقديرات

2 014

م.ق

%%%%

00032710003271000 000106 000106 250 0001 250 0001 915 0001 915 1اإلشراف و المساندة و المتابعة1

000155000155000 000155 155النظام المعلوماتي و األرشيف2

000 136  الجملة 136 000 3 200 000 3 200 000 11 256 000 11 256 0001459200014592000
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I  - التأجیر العمومي نفقات  
 
  

  د.م 10,650 د مقابل.م 11,256بـ  2015تأجير العمومي لسنة ـددت نفقات الـح

تتوزع حسب البرامج على النحو  %  5,7تمثل نسبة م د  0,606أي بزيادة قدرها  2014نة ـس

  : التالي

  )د مبحساب (                                                                         

االستثمار   التعاون الدولي  البرنامج

  الخارجي

ية النفقات اإلجمال  القيادة و المساندة

  للتأجير العمومي

االعتمادات 

  المرصودة

778 ̦4  408 4̦  070 2̦  256 ̦11  

  
  :كما يلي   2015لسنة  ةالمقترح التأجير العمومي عتماداتاوزع ـتتو

  د.م  3,496         نفقات تأجير أعوان الوزارة -

 د.م  7,760         نفقات تأجير أعوان المؤسسات  -
  
  

  : ات التاليةوقد تم ضبط هذه النفقات على أساس المعطي
  

    373    2014ن إلى موفى سنة وعوان المباشرألا - 
   179          الوزارة §
  194         المؤسسات §

  
    8       2015اإلنتدابات الجديدة لسنة  - 

 7          الوزارة §
  1         المؤسسات §

 
  9      اإلحــاالت علــى التقاعــد - 

   1          الوزارة §
 8         المؤسسات §

  
    381    2015المباشرون إلى موفى سنة األعوان  - 

   185          الوزارة §
 196         المؤسسات §
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لفائدة المؤسسات العمومية غير اإلدارية  2015سنة وتتوزع اإلعتمادات المقترح ترسيمها 

  :التابعة للوزارة كما يلي  

  

  الوكالة التونسیة للتعاون الفني  - 1

  

بعنوان نفقات  د لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفني.أ 3600يقترح ترسيم اعتماد قدره 

  ).أعوان 7(ومكاتبها بالخارج ) عونا 101(ألعوانها بتونس  تأجير

  

باعتبار االنتدابات  الوكالة التونسية للتعاون الفنيعوان أعدد ،2015موفى سنة  في ويبلغ

 :يليموزعين كما  عونا108الجديدة 

  
 69          إطارات -
 18          أعوان مساندة -
 21          أعوان تنفيذ -

 ــــــ                                            
  108                        :الجملة                    

  
  وكالة النھوض باإلستثمار الخارجي   - 2

الخارجي بعنوان نفقات  باالستثمارد لفائدة وكالة النهوض .أ 4160يقترح ترسيم اعتماد قدره 

 15مبلغ  االعتمادويتضمن هذا ) عون 13(ا بالخارج وبمكاتبه) عونا 75(األجور ألعوانها بتونس 

  . أشهر 6 لمدةف متصر  النتدابد .أ

الجديدة  االنتداباتباعتبار  2015ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

  :عونا موزعين كما يلي   88على التقاعد  التحااإلو

 51          إطارات -
 21          أعوان مساندة -
 16          أعوان تنفيذ -

 ــــــ   
  88         الجملة       
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II  -  نفقات وسائل المصالح  
  

والمؤسسات التابعة لها  )جزء التعاون الدولي( الوزارة مصالح نفقات وسائلتم ضـبط 

 هاقدر بزيادةأي  2014سنة في د .م 2,533د مقابل .م 3,200 بـ 2015لسنة  بالنسبة

  .% + 26,3بـ  زيادةد تمثل نسبة .م 0,667

  
  :لي  ـكما ي 2015لسنة  رحةـوزع اإلعتمادات المقتـوتت

  د.م  1,250    نفقات وسائل مصالح الوزارة   -

  د.م  1,950    نفقات وسائل مصالح المؤسسات   -

  : النفقات المخصصة لتسيير المؤسسات على النحو التاليوتتوزع 

  
       منحة الدولة  المؤسسات

  )د.م(
    

        
      0,730  كالة التونسية للتعاون الفنيالو -

      1,220  وكالة النهوض باالستثمار الخارجي -

      ــــ  
      1,950  الجملـة

  

III  - نفقات التدخل العمومي  
  

مقابل   د بعنوان نفقات التدخل .م 0,136 هقدر اعتمادترسيم  2015يقترح بالنسبة لسنة 

  .د.م  0,013 هاقدر بزيادةأي  2014سنة في د .م 0,123

  

  :ي  ـكما يل ترح ترسيمهـاالعتماد المقوزع ـتوي 

 د.أ  100          منح لفائدة وداديات األعوان •

 د.أ     6      منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان •

 التونسية للتعاون الفني لفائدة الوكالةمنحة  •

 د.أ    30                 بعنوان التعاون الفني
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  نــــوان الثانــي الع

**/**  

  نفقــات التنمیـة
  
  
I -  5201لسنة  )جزء التعاون الدولي( یزانیة التنمیة للوزارةأھداف وتوجھات م :  

  
 جزء( والتعاون الدولي التنميةوزارة ل بميزانية التنمية تتمثل أهم األهداف والتوجهات الخاصة

  :في   )التعاون الدولي

ية واستشراف مزيد من فرص التشغيل بالخارج الخارج االستثماراتاستقطاب  -

 .للكفاءات في إطار التعاون الفني

تـنفيذ إستراتيجية شـاملة و متناسقة لـدفع التعاون الدولي بين الجمهورية التونسية  -

و البلدان األجنبية و المؤسسات و المنظمات الدولية و اإلقليمية في الميادين 

 النهوض بالشراكة و دعم االستثمار الخارجياالقتصادية و المالية و الفنية و 

  
بما يفترض توفير  2015ميزانية التنمية لسنة  تم ضبط الوزارة تجسيما ألهداف وتوجهاتو

   : الالزمة النجاز برامج عمل مختلف مصالحها و المتضمن خاصة تاإلمكانيا

     لى دفعإ تعبئة أكثر قدر ممكن من االستثمارات الخارجية المباشرة و السعي -   
  االستثمار الخاص بصفة عامة       

  
تكثيف الجهود لدفع التعاون الدولي بمختلف أبعاده االقتصادية و المالية و الفنية مع  -

المنظمات العالمية و التكتالت اإلقليمية و خاصة االتحاد األوربي و دول الخليج و 
 المغرب العربي و البلدان اإلفريقية و اإلسالمية

  
بالتعاون الفني من خالل عمليات توظيف الكفاءات التونسية بالخارج لنهوض ا  -

  .والتعاون الفني الثالثي التي تقوم به الوكالة التونسية للتعاون الفني

انجاز المخططات والبرامج اإلعالمية ونظم السالمة المعلوماتية إضافة إلى  مواصلة -

 .ابعة لهاـوزارة والمؤسسات التـالمختلفة بال توالتهيئابرامج التجهيزات 

  

  

  



( إعتمادات الدفع )2015نفقات التنمية لسنة
التعاون الدوليالجزء:

وزارة التنمية و التعاون الدولي الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

141نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2014

تقديرات

2015

تقديرات ق م
201420152015 2014

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20142015

1 التعاون الدولي: البرنامج

1 705127 76212721 63521 707021:البرنامج الفرعي 21 832 1التعاون المالي

2 2252603522535:البرنامج الفرعي 260 16التعاون الفني

022 86022 17021جملة البرنامج 7016221 93022 0921621

2 اإلستثمار الخارجي: البرنامج

1 150-150150-150:البرنامج الفرعي 100-100-سياسات االستثمار

2 17-845 171-828 8451 1:البرنامج الفرعي 1 828 1-الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي

828 8451 21501جملة البرنامج -150-171 9951 828-167 -100-8

9 القيادة و المساندة: البرنامج

1 1301704013040:البرنامج الفرعي 170 3131اإلشراف و المساندة و المتابعة

2 5-580-8075:البرنامج الفرعي 75 6-6-النظام المعلوماتي و األرشيف

92102453521024535جملة البرنامج 1717

16530 13524 85014524 70523 11523-430315الجملة العامة -2710



( إعتمادات الدفع )2015نفقات التنمية لسنة
التعاون الدوليالجزء:

وزارة التنمية و التعاون الدولي الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

142نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201420152015 2014

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20142015
%%%

1 التعاون الدولي: البرنامج
1 127التعاون المالي:البرنامج الفرعي 21 832 21 705 127 21 832 21 70511

2 35التعاون الفني:البرنامج الفرعي 260 225 35 260 2251616

092162 93022 09216221 93022 121جملة البرنامج 11

2 اإلستثمار الخارجي: البرنامج
1 150-سياسات االستثمار:البرنامج الفرعي 150 -150 150-100-100

2 17-الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي:البرنامج الفرعي 1 828 1 845 -17 1 828 1 845-1-1

167-828 9951 1671-828 9951 21جملة البرنامج -8-8

9 القيادة و المساندة: البرنامج
1 40اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي 170 130 40 170 1303131

2 5-النظام المعلوماتي و األرشيف:البرنامج الفرعي 75 80 -5 75 80-6-6

92102453521024535جملة البرنامج 1717

30الجملة العامة 24 165 30 24 165 24 13500 24 135

2014/12/05 11صفحة:تاريخ الطباعة: //
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II - 5201 نفقات التنمیة لسنة  
  
  

مقابل اعتمادات مرسمة بقانون  م د 24,165بـ  2015لسنة المقترحة قدر اعتمادات الدفع ت

  :النحو التالي   علىوتتوزع هذه االعتمادات م د  24,135بـ  2014لسنة المالية 

  )د.بحساب أ(                       

   ميزانية   
2014  

  تقديرات
2015  

      
  315  430  االستثمارات المباشرة - 

  315  430  عتمادات على الموارد العامة للميزانيةا*  

  23850  23705  التمويل العمومي - 

  23850  23705  عتمادات على الموارد العامة للميزانيةا*  

  -  -  ى القروض الخارجية الموظفةعتمادات علا*  

  24165  24135  الجملــة
  

  

  

  اإلستثمارات المباشرة  - 1
  
  

بدراسات لمشاريع االستثمار  دفع وذلك للقيام تعهد و أد كإعتمادات 315رصد مبلغ  قترحـي

الوزارة وتجهيزات إدارية ومعدات إعالمية إضافة إلى التدقيق الدوري  بأشغال تهيئة بمقر و

 طـلى الخـة عـات اإلداريـوإنجاز الخدم داخليةـالشبكة الانجاز دراسة علوماتية وـالم للسالمة

  .و القيام بتظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى
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  :تـوزع علـى النحـو التالـي  تخص هذه االعتمادات المشاريع الجديدة وتو

  
  )د.بحساب أ(                       
  الفقرة
  

  الترقيم
  الجهوي

قانون   ـان المشاريـعبي
  البرامج

  عتماداتا
  التعهد

  عتماداتا
  الدفع

            
  بنايات إدارية : 06.603الفصل  -    

  
      

  تهيئة مقر الوزارة *    11  6
  

40  
  

40  40  

  40  40  40  06.603جملة الفصل     
      

تجهيزات  : 06.604الفصل  - 
  إدارية

   

      

  60  60  60  اقتناء وسائل نقل*    11  1
  40  40  40  إقتناء تجهيزات مختلفة*    11  2
3  11  

  
  30  30  30  مطبعة الوزارة تجهيز*  

  130  130  130  06.604جملة الفصل     
البرامج  : 506.60الفصل  -     

  اإلعالمية
  

      

اقتناء معدات إعالمية *    11  
  للوزارة

  

35  35  35  

16  
  01ج

  

00  
00  
  
  

  الخدمات اإلدارية على الخط* 
مة تركيز نظام السال* 

  المعلوماتية
  

10  
30  

10  
30  
  
  

10  
30  

  75  75  75  06.605جملة الفصل     
  
  
7 

  

  
  
00  

مصاريف  : 806.60الفصل  - 
   مختلفة
تظاهرة تمويل المشاريع * 

  التنموية الكبرى

  
  
70  

  
  

70  

  
  
70  

  70  70  70  06.608جملة الفصل     
  315  315  315  الجديدةجملة المشاريع     
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  : النحو التالي علىوفقا للتقسيم البرامجي  هذه االعتماداتوتتوزع 

  )د 1000بحساب (                                                                                         

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  قانون البرامج  البرنامج

  70  70  70  التعاون المالي

  170  170  170  اإلشراف و المساندة

  75  75  75  النظام المعلوماتي

  315  315  315  : المجموع

  

  
  
  وميـویل العمـالتم  -  2
 
  

  بعنوان التمويل العمومي مقدار 2015تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 

  :لتمويل    ستخصص  د .م 23,850
  

 د.م  2,088    :      مختلفةالستثمارات اال -
 
 د.م  21,762    :        المساهمـات -

 
  

          :مومي ترسيم اإلعتمادات التالية سم التمويل العويستوجب ق

 

  إعتمادات  
  برامج

  )د.م(

  إعتمادات
  تعهد

  )د.م(

 إعتمادات
  دفع

  )د.م(
  

        
  2,088  2,088  2,088    مختلفةالستثمارات اال -

  
  21,762  21,762  21,762  المساهمات -

  
  ــــــ  ــــــ  ــــــ  

  23,850  23,850  23,850  الجملـة
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  مختلفــةال ستثماراتاال §
  

  :تعهد ودفع توزع كما يلي ود  كاعتمادات برامج .أ 2 .088يقترح رصد مبلغ 
  

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
        
  828.1  828.1  828.1   ستثمار الخارجيالوكالة النهوض با* 

  988  988  988  أنشطة الوكالة بالخارج  -

  610  610  610  ت النهوض باالستثمار الخارجيمساندة عمليا -

  100  100  100  المعدات و البرامج اإلعالمية -

  100  100  100    وسائل نقل اقتناء -
  5  5  5    أشغال تهيئة مقر الوكالة -
  5  5  5  تجهيزات مختلفة  -
  20  20  20    رىـنفقات أخ -
        

  026  026  026    الوكالة التونسية للتعاون الفني* 

  50  50  50    تجهيزات وبرمجيات إعالمية -

  60  60  60    الفني المساهمة في مشاريع التعاون -

  90  90  90    التعاون الفنيالنهوض ب -

  15  15  15    تهيئة مقر الوكالة -

  اقتناء وسائل نقل -

    متابعة منظومة الجودة -

25  

20  

25  

20  

25  

20  

  ـــــ  ـــــ  ـــــ  

  2.088  2.088  2.088  الجملـة
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  : النحو التالي علىهذه االعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي وتتوزع    

  )د 1000بحساب (                                                                                        

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد  قانون البرامج  البرنامج

  260  260  260  التعاون المالي

النهوض  :  الترويج

  باإلستثمار الخارجي

1828  1828  1828  

  2088  2088  2088  : المجموع

  
 

       المساهمـات §

د للمساهمة في رأس مال .أ 21.762 بمبلغ ات برامج وتعهد ودفعيقترح رصد إعتماد  

 :المنظمات الدولية التالية  

  إعتمـــادات  
 
 
  المساهمة في رأس مال البنك اإلفريقي  -
تنمية                                                                                    لل

  برامج
  )د.أ(

12.200  

  تعهد
  )د.أ(

12.200  

  دفع
  )د.أ(

12.200  

القسط (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -
الصندوق  في رأس مال التاسعمن التجديد  الثالث

  )2015 -  2013لسنوات 
  

411  
  

411  
  

411  

الشركة العربية المساهمة في رأس مال  -
  )2018-2014( لالستثمار

  
982  

  
982  

  
982  

المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية  -
- 2013(تالصادراتمان الضمان االستثمار و

2017                                      (  

  
  

726  

  
  

726  

  
  

726  
بي المصرف العر مال المساهمة في رأس -

    )القسط الثاني(     للتنمية في إفريقيا
  

1.950  
  

1.950  
  

1.950  
المساهمة في رأس مال الصندوق العربي  -

  )القسط الثاني( االقتصادي و االجتماعي لإلنماء
  

5.400  
  

5.400  
  

5.400  
الهيئة العربية  مال المساهمة في رأس -

  )2018-2014(الزراعي اإلنماءالستثمار و 
  
93  
  

  
93  
  

  
93  
  

  ــــ  ــــ  ــــ  
  21.762  21.762  21.762  :الجملة
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  : النحو التالي علىهذه االعتمادات وفقا للتقسيم البرامجي وتتوزع 

  )د 1000بحساب (                                                                                  

  دات الدفعاعتما  اعتمادات التعهد  قانون البرامج  البرنامج

  21762  21762  21762  التعاون المالي

  21762  21762  21762  : المجموع

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

وزارة التنمية و التعاون الدولي الباب:10
التعاون الدولي-

نفقات التصرف لسنة

2

149

2015

2015

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 496 3نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 760 7منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 256 11 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 250 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 950 1منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 200 3 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 106نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 30منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 136 القسم الثالث  :  جملة

000 592 14الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

10 وزارة التنمية و التعاون الدولي الباب:
التعاون الدولي-

نفقات التصرف لسنة

2

150

2015

2015

الفارق 2014 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 496 0003 496 3نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 760 0007 760 7منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 256 00011 256 11 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 250 0001 250 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 950 0001 950 1منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 200 0003 200 3 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العموميالقسم الثالث  :



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

10 وزارة التنمية و التعاون الدولي الباب:
التعاون الدولي-

نفقات التصرف لسنة

2

151

2015

2015

الفارق 2014 م. ق 

000 000106 106نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 00030 30منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 000136 136 القسم الثالث  :  جملة

000 592 00014 592 14الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

152

التعاون الدولي1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون المالي 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 085 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010295 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011394 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012169 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01452 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01511 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017162 000

1 085 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011383 600 000

مؤسسات إدارة عامة 023 600 000

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 0313 600 000

3 600 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الالمركزي 3
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014



153 نظـام أمـد

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113693 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01019 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01124 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01222 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01410 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0152 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01714 000

93 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتعاون الدولي جملة 4 778 000



154 نظـام أمـد

اإلستثمار الخارجي2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

سياسات االستثمار 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136248 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01076 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01168 500

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01245 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01417 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0152 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01737 500

248 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011384 160 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 174 160 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 0014 160 000

4 160 000 جملة البرنامج الفرعي

داإلستثمار الخارجي جملة 4 408 000



155 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 915 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  00290 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004180 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010666 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011490 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01269 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0135 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01444 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01530 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017238 000

أعوان يشغلون خطط وقتية_ تأجير األعوان غير القارين  0307 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03170 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03623 000

1 915 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي و األرشيف 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136155 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01010 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01171 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01230 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01422 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0157 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01714 000

155 000 جملة البرنامج الفرعي



156 نظـام أمـد

دالقيادة و المساندة جملة 2 070 000

دالجملة  العامة 11 256 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

157

التعاون الدولي1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

02238730 000

مؤسسات إدارة عامة 02730 000

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 031730 000

730 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتعاون الدولي جملة 730 000

اإلستثمار الخارجي2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

022381 220 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 171 220 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 0011 220 000

1 220 000 جملة البرنامج الفرعي

داإلستثمار الخارجي جملة 1 220 000



158 نظـام أمـد

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022361 250 000

األكرية واألداءات البلدية 020234 000

استهالك الماء 0216 000

استهالك الكهرباء والغاز 02241 000

االتصاالت الهاتفية 02361 000

تراسل المعطيات 02429 000

تأثيث اإلدارة 03425 000

شراء الوقود لوسائل النقل 0435 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045158 000

المراسالت اإلدارية 0546 500

نفقات أخرى للبريد 056500

معدات التصرف اإلداري 0629 000

معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 0632 000

اقتناء معدات مختلفة 0742 000

تأمين وسائل النقل 0804 000

تأمين األشخاص 081500

تأمين البناءات 082500

اإلعتناء بالبنايات 09140 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09222 900

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09311 500

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0963 500

عمليات الصيانة األخرى 0971 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1035 000

لوازم المكاتب 11175 000

المطبوعات الرسمية 1122 000

مطبوعات األخرى 1171 500

الوثائق المكتوبة 1231 000

الصحف والمجالت 12530 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12615 000



159 نظـام أمـد

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1276 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 13530 000

شراء منظومات اإلعالمية 13625 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13715 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1453 500

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1463 500

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 500

مصاريف اإلستقباالت 15660 000

مصاريف اإلقامة 15720 000

مصاريف المهمات 163100 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16525 000

المنحة اليومية للتنقل 174500

المنحة الكيلومترية للتنقل 175500

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 176500

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1842 000

إشتراكات النقل 1854 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 186115 000

ملتقيات للتكوين 1945 000

تربصات تكوين 1956 000

التكوين المستمر 1963 500

التكوين في اإلعالمية 19712 000

نفقات التداوي 212200

شراء األدوية والمواد الصيدلية 213300

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 2192 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2311 000

اللجان الطبية 2321 100

دفع الخطايا والتعويضات 234500

معاليم الجوالن 2415 800

معاليم العبور 242200

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2491 000

نقل األثاث والمعدات 3022 000

الترجمة 3031 000

اتفاقيات مع أطباء 3061 000

خدمات مختلفة 3111 000

نفقات التصرف األخرى 4031 000

1 250 000 جملة البرنامج الفرعي



160 نظـام أمـد

دالقيادة و المساندة جملة 1 250 000

دالجملة  العامة 3 200 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

161

التعاون الدولي1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

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

اإلستثمار الخارجي2البرنـامج

داإلستثمار الخارجي جملة

القيادة و المساندة9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1
2015 الفارقم. ق  تقديرات 2014

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336106 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234100 000



162 نظـام أمـد

منح للمنظمات و الجمعيات_ تدخالت لفائدة الشباب  5296 000

106 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 106 000

دالجملة  العامة 136 000



163نظـام أمـد

توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

2015 تقديرات الـرتبـة

4 مكلف بمأمورية

4جملة البرنامج الفرعي

4القيادة و المساندة جملة

4الجملة  العامة



164نظـام أمـد

توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

13 تقني رئيستقني أول

23 متصرف مستشارمتصرف

23 متصرف رئيسمتصرف مستشار

23 متصرف عاممتصرف رئيس

33 متصرفملحق إدارة

13 ملحق إدارةكاتب تصرف

11جملة البرنامج الفرعي

11القيادة و المساندة جملة

11الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 8تكلفة الترقيـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

165

2015توزيع االنتدابات لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
36 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 36 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

33السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

6 2 2متصرف

6 1 1كاتب راقن

44سلك العملة

6 3 13عامل صنف 

6 1 51عامل صنف 

7جملة البرنامج الفرعي 7

77 جملة البرنامج

الجملة  العامة

7 7 0

36 000 دينــارتكلفة االنتدابات : 

العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

166

2015توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  11 500

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2015 تقديراتالسلك و الرتبة

11 500

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف عام

1جملة البرنامج الفرعي

1جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1

11 500

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

167

توزيع األعوان المرخص فيهم

التعاون الدوليالبرنـامج :

التعاون الماليالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

1 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1 رتب مختلفة

26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
9 متصرف
5 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
1 متصرف عام
3 كاتب راقن
6 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس أول

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

1 سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
1 متفقد الشؤون اإلقتصادية

27 سلك مستشاري المصالح العمومية



168 نظـام أمـد

27 مستشار المصالح العمومية

62جملة البرنامج الفرعي

التعاون الالمركزيالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
1 كاتب راقن

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس أول

4 سلك مستشاري المصالح العمومية
4 مستشار المصالح العمومية

7جملة البرنامج الفرعي

69التعاون الدولي جملة



169 نظـام أمـد

اإلستثمار الخارجيالبرنـامج :

سياسات االستثمارالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
1 كاتب راقن
3 ملحق إدارة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس

8جملة البرنامج الفرعي

8اإلستثمار الخارجي جملة



170 نظـام أمـد

القيادة و المساندةالبرنـامج :

اإلشراف و المساندة و المتابعةالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

38 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
10 متصرف
2 متصرف مستشار
3 متصرف رئيس
5 كاتب راقن
15 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس أول

51 سلك العملة
15 1عامل صنف 
2 3عامل صنف 
12 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
5 9عامل صنف 
6 10عامل صنف 

1 سلك القضاة من الصنف العدلي
1 قاض من الرتبة الثانية

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
2 تقني

94جملة البرنامج الفرعي



171 نظـام أمـد

النظام المعلوماتي و األرشيفالبرنامج الفرعي :
2015 تقديرات السلك و الرتبة

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس عام
1 مهندس أول

3 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
2 محلل
1 محلل رئيس

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

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني أول
1 تقني

10جملة البرنامج الفرعي

104القيادة و المساندة جملة

181الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

172

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

10 الباب:
التعاون الدولي

2015

77600001950000300009740000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3600000730000300004360000 مؤسسات إدارة عامة

416000012200005380000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

000 740 0009 00030 950 0001 760 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

173

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

10 الباب:
التعاون الدولي

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3600000730000300004360000مؤسسات إدارة عامة

416000012200005380000مؤسسات النهوض بالقطاعات

000 740 0009 00030 950 0001 760 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

174

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

10 الباب:
التعاون الدولي

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

3600000730000300004360000مؤسسات إدارة عامة

3600000730000300004360000 الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

416000012200005380000مؤسسات النهوض بالقطاعات

416000012200005380000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

000 740 0009 00030 950 0001 760 7الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

175

10 الباب:
التعاون الدولي

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
التعاون الدولي
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

التعاون الفنيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

3600000730000300004360000 مؤسسات إدارة عامة

3600000730000300004360000 الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

4 360 000 30 000 730 000 3 600 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

4 360 000 30 000 730 000 3 600 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

176

10 الباب:
التعاون الدولي

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
اإلستثمار الخارجي

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

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

416000012200005380000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

416000012200005380000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

5 380 000 1 220 000 4 160 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

5 380 000 1 220 000 4 160 000 جملة البرنامج 2
000 740 9الجملة  العامة 30 000 1 950 000 7 760 000



نظـام أمـد
177

توزيع نفقات التصرف لسنة
التعاون الدولي

10 الباب:

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

التعاون الدولي
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

التعاون الفني البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 360 4مؤسسات إدارة عامة 4 360 000 4 360 000

000 360 4الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 4 360 000 4 360 000

000 360 24 جملة البرنامج الفرعي  4 360 000 4 360 000

14 360 000 4 360 000 000 360 4جملة البرنامج 



نظـام أمـد
178

توزيع نفقات التصرف لسنة
التعاون الدولي

10 الباب:

2015
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

اإلستثمار الخارجي
2 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 380 5مؤسسات النهوض بالقطاعات 5 380 000 5 380 000

000 380 5وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 5 380 000 5 380 000

000 380 25 جملة البرنامج الفرعي  5 380 000 5 380 000

25 380 000 5 380 000 000 380 5جملة البرنامج 

000 740 0009 740 0009 740 9الجملة  العامة



179 نظـام أمـد

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

42000اإلطارات 5

12000متصرف مستشار  2

30000متصرف  3

9000أعوان المساندة أو التسيير  1

9000كاتب إدارة  1

651000جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

1اإلطارات

1متصرف عام 

6500أعوان المساندة أو التسيير  1

86500عون إستقبال صنف   1

26500جملة المؤسسة : 

857500  الجملة العامة : 



180 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الكلفةالعدد   المدة

باألشهر
الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

115000اإلطارات

16,015000متصرف 

 ---- 115000جملة المؤسسة : 

000 15---- 1  الجملة العامة : 



181 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

64اإلطارات

1متصرف عام 

8متصرف رئيس 

18متصرف مستشار 

1مهندس عام 

2مهندس أول 

30متصرف 

1تقني أول 

2محلل أول 

1موثق أول 

15أعوان المساندة أو التسيير 

11ملحق إدارة 

3تقني سامي 

1مستكتب إدارة 

18أعوان التنفيذ 

1مستكتب إدارة 

1موزع أو مشغل هاتف 

1عون خدمات مختص 

3سائق 

1عامل مختص 



182 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

3سائق ميكانيكي 

5منظفة 

13حارس صنف  

97جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

46اإلطارات

3متصرف عام 

3متصرف رئيس 

1متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

2مهندس عام 

2مهندس رئيس 

3مهندس أول 

1متصرف مركزي 

14متصرف 

15متصرف أول 

1موثق رئيس 

17أعوان المساندة أو التسيير 

5ملحق إدارة 

2كاتب مديرية 

3كاتب راقن 

32 و 2موزع هاتف درجة  

1فني سامي 

1عون فني مختص 

2عون مختص 



183 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1خازن أول 

11أعوان التنفيذ 

1حارس 

4سائق 

3منظفة 

51عون مكتب صنف  

52سائق ميكانيكي صنف  

74جملة المؤسسة : 

171  الجملة العامة : 



184 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

5اإلطارات

5متصرف 

3أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

1مستكتب إدارة 

3أعوان التنفيذ 

2مستكتب إدارة 

1سائق 

11جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

5اإلطارات

3متصرف 

2متصرف أول 

4أعوان المساندة أو التسيير 

4كاتب راقن 

5أعوان التنفيذ 

1عون مكتب 

1عون خدمات 

1سائق 

2منظفة 



185 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

14جملة المؤسسة : 

25  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة
التعاون الدولي

10  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000315 315اإلستثمارات المباشرة

23 850 00023 850 000

24 165 000

دينارا000 165 24 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2015

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

24 165 000

186

2-
وزارة التنمية 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

315

23 850

315315

23 85023 850

التعهد

315315

23 85023 850

315315315315315

23 85023 85023 85023 85023 850

24 16524 16524 16524 16524 165

 II جملة فرعية

2015

187

_ 2
وزارة التنمية و التعاون الدولي



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

188

_102 الباب:

بناءات إدارية 06603404040

تجهيزات إدارية 06604130130130

البرامج اإلعالمية 06605757575

مصاريف مختلفة 06608707070

315315315 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

189

_102 الباب:

بناءات إدارية 06603404040

تجهيزات إدارية 06604130130130

البرامج اإلعالمية 06605757575

مصاريف مختلفة 06608707070

315315315 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2015ميزانية الدولة لسنة

التعاون الدولي

190نظـام أمـد

_102 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

التعاون الدولي1البرنامج

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

707070تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى 00 0007
707070 06608جملــة الفصـل
707070 1جملــة البرنامج الفرعي
707070 1جملــة 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

606060إقتناء وسائل نقل 00 0001

404040إقتناء تجهيزات مختلفة 00 0002

303030تجهيز مطبعة الوزارة 11 0003
130130130 06604جملــة الفصـل
170170170 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

303030تركيز نظام السالمة المعلوماتية 00 0008

101010الخدمات اإلدارية على الخط 00 0016
757575 06605جملــة الفصـل
757575 2جملــة البرنامج الفرعي
245245245 9جملــة البرنامج
315315315 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2015 2014 2013 2012

2015

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

201320142015 2012

التعاون الدولي10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

191

2_

150دراسات عامة06600 150 95 150 150 95 395

714 3بناءات إدارية06603 40 80 606 2 370 40 80 7 1 943 4 440

964تجهيزات إدارية06604 130 50 292 2 687 714 130 50 195 3 034 4 123

670 1البرامج اإلعالمية06605 75 80 48 1 472 1 551 75 80 65 1 574 3 345

175مصاريف مختلفة06608 70 70 345 170 70 70 350 660

340النهوض باإلستثمارات06659 340 340
13 3032674303154 9555 5453404303156 673 7 336 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2015
نظـام أمـد

التعاون الدولي_10 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

192

د1000بحساب 

التعاون الدولي 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

التعاون المالي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

مصاريف مختلفة 06608
70 70 70 70 70 70 210 تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى000700

06608210707070707070جملــة الفصـل

1 210707070707070جملــة البرنامج الفرعي

1 210707070707070جملــة البرنامج

اإلستثمار الخارجي 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

سیاسات االستثمار 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
150 150 150 150 300 دراسات لمشاريع اإلستثمار000400

06600300150150150150جملــة الفصـل

1 300150150150150جملــة البرنامج الفرعي

2 300150150150150جملــة 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
20132014

م.ق
2015

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2015 2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

193 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

اإلشراف و المساندة و المتابعة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
2 449 40 80 358 2 361 40 80 7 439 2 927 تهيئة مقري الوزارة000611

449 36135880402 927439780402 066032جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
691 60 262 1 557 608 60 75 1 827 2 570 إقتناء وسائل نقل000100
232 40 30 13 686 105 40 30 80 746 1 001 إقتناء تجهيزات مختلفة000200
41 30 20 17 444 1 30 20 40 461 552 تجهيز مطبعة الوزارة000311

68729250130964 034195501307142 1233 066044جملــة الفصـل

1 413 0452921301703 0753 4732021301703 0503 7جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201220122013

تقديرات م.ق المسندة في
201320142015

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2015م.خ.ق.مم.ع.م 2014

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

النظام المعلوماتي و األرشیف 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمية 06605
812 35 40 48 977 700 35 40 65 1 072 1 912 اقتناء معدات إعالمية للوزارة000311
107 30 43 107 30 43 180 تركيز نظام السالمة المعلوماتية000800
30 30 30 30 60 التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية001500

10 10 10 10 20 الخدمات اإلدارية على الخط001600
020488075949 1156580758371 1721 066052جملــة الفصـل

2 020488075949 1156580758371 1721 2جملــة البرنامج الفرعي

9 362 0653402102454 9124 5882672102453 2224 9جملــة البرنامج

9 7322674303154 1324 0653404303154 582 4 588 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

194

_102 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

088 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 2 088 2 088

828 8281 8281 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

260260260الوكالة التونسية للتعاون الفني

762 21المساهمات07821 21 762 21 762

200 20012 20012 12البنك اإلفريقي

411411411الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

400 4005 4005 5الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

950 9501 9501 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

982982982الشركة العربية لإلستثمار

726726726المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات

939393الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

850 85023 85023 23الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

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

195

_102 الباب:

088 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 2 088 2 088

828 8281 8281 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

260260260الوكالة التونسية للتعاون الفني

762 21المساهمات07821 21 762 21 762

200 20012 20012 12البنك اإلفريقي

411411411الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

400 4005 4005 5الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

950 9501 9501 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

982982982الشركة العربية لإلستثمار

 المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان
الصادرات

726726726

939393الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

850 85023 85023 23الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

التعاون الدولي

196نظـام أمـد

_102 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 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
200 12البنك اإلفريقي 12 200 12 200

00020012 200 12 200 12 200 المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية

411الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 411 411

000500411 411 411 المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

400 5الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 5 400 5 400

0014005 400 5 400 5 400  المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و
اإلجتماعي

950 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 1 950 1 950

0015001 950 1 950 1 950 المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

982الشركة العربية لإلستثمار 982 982

001600982 982 982 االمساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار

726المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 726 726

001700726 726 726  المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان
الصادرات

93الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 93 93

00180093 93 93 المساهمة في رأس مال الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

762 76221 0782121جملــة الفصـل 21 762
21 76221 76221 762 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

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
260الوكالة التونسية للتعاون الفني 260 260

08010060 60 60 المساهمة في مشاريع التعاون الفني



د1000بحساب 

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

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

197 نظـام أمـد

07810

08020090 90 90 النهوض بالتعاون الفني

08030050 50 50 تجهيزات إعالمية

08050020 20 20 متابعة نظام الجودة

08060025 25 25 إقتناء وسائل نقل

08090015 15 15 أشغال تهيئة بمقر الوكالة

07810260260جملــة الفصـل 260
260260260 2 جملــة البرنامج الفرعي

22 02222 02222 022 1 جملــة البرنامج

2 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
828 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 828 1 828

070100988 988 988 أنشطة الوكالة بالخارج

070200610 610 610 مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي

0703005 5 5 إقتناء تجهيزات مختلفة

070600100 100 100 تجهيزات إعالمية

070800100 100 100 اقتناء وسائل نقل

0807005 5 5 اشغال تهيئة بمقر الوكالة

08080020 20 20 تعزيز نظام الجودة بالوكالة

828 8281 078101جملــة الفصـل 1 828
1 8281 8281 828 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 8281 8281 828 2 جملــة البرنامج
850 85023 85023 23الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2014 2013 2012

2015
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

20132014 2012

التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20152015

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

198

_102 الباب:

261 23التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 2 088 2 070 4 981 20 971 23 121 2 088 2 210 4 981 20 971 53 371

157 23وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 828 1 845 4 963 20 013 23 057 1 828 1 945 4 963 20 013 51 806
104الوكالة التونسية للتعاون الفني 260 225 18 958 64 260 265 18 958 1 565

221 22المساهمات07821 21 762 21 635 14 124 51 993 20 167 21 762 23 589 14 124 52 093 131 735

398 16البنك اإلفريقي 12 200 12 000 11 200 26 608 16 327 12 200 12 000 11 200 26 679 78 406
289الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 411 404 401 1 671 260 411 404 401 1 700 3 176

214 6البنك االسالمي للتنمية 6 214 6 214
954 1الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 5 400 5 366 1 999 5 556 5 400 7 320 1 999 5 556 20 275

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 1 950 1 950 1 950 3 900

982الشركة العربية لإلستثمار 982 982 982 1 964
726المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 718 726 718 1 444

93الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 92 93 92 185
185 10619 10525 79923 85043 28872 96419 10523 70523 85045 482 73 064 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2015

نظـام أمـد

التعاون الدولي

199

_102 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

التعاون الدولي 1البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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
398 16البنك اإلفريقي 12 200 12 000 11 200 26 608 16 327 12 200 12 000 11 200 26 679 78 406

000100927927927
المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية 00020077 47926 67911 20012 00012 20015 40026 60811 20012 00012 20015 471

289الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 411 404 401 1 671 260 411 404 401 1 700 3 176

المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 0005003 1761 7004014044112601 671401404411289
954 1الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 5 400 5 366 1 999 5 556 5 400 7 320 1 999 5 556 20 275

المساهمة في حساب تمويل مشاريع القطاع الخاص بالدول العربية 0007009 5755 5561 9992 0205 5561 999661 954
 المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و

اإلجتماعي
00140010 7005 3005 4005 3005 400

123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 123 339 123 123 339 585

 المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمية لتمويل مشاريع القطاع
الخاص

000800585339123123339123123

580 3البنك األوروبي إلعادة التعمير و التنمية 3 545 3 580 3 545 7 125



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

200 نظـام أمـد

07821

المساهمة في رأس مال البنك األروبي إلعادة التعمير و التنمية 0009007 1253 5453 5803 5453 580
320المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار و إئتمان الصادرات 310 320 310 630

 المساهمة في رأسمال المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان
الصادرات

001000630310320310320

81البنك الدولي 81 81

قسط(المساهمة في رأس مال مركز مرسيليا لإلندماج المتوسطي   
(وحيد

001300818181

950 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 1 950 1 950 1 950 3 900

المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 0015003 9001 9501 9501 9501 950

982الشركة العربية لإلستثمار 982 982 982 1 964

االمساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار 0016001 964982982982982
726المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 718 726 718 1 444

المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان الصادرات 0017001 444718726718726

93الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 92 93 92 185

المساهمة في رأس مال الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 00180018592939293
221 76222 63521 12421 02914 16738 76220 58921 12423 12914 77138 117جملــة الفصـل 07821

117 77138 12914 12423 58921 76220 16738 02914 12421 63521 76222 221 1 جملــة البرنامج الفرعي

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

201 نظـام أمـد

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
104الوكالة التونسية للتعاون الفني 260 225 18 958 64 260 265 18 958 1 565

المساهمة في مشاريع التعاون الفني 0801004603109060310606030
النهوض بالتعاون الفني 0802003701601860904216018509052

تجهيزات إعالمية 08030033721770502177050
متابعة نظام الجودة 08050014910425201042520
إقتناء وسائل نقل 08060021416725221672522

أشغال تهيئة بمقر الوكالة 0809003520152015
565958182652606495818225260104 1جملــة الفصـل 07810

1 565958182652606495818225260104 2 جملــة البرنامج الفرعي

119 33639 08714 14223 85422 02220 23138 98714 14221 86022 02222 325 1 جملــة البرنامج

اإلستثمار الخارجي 2البرنامج

2014 2013 201220132014 2012 20152015

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
157 3وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 828 1 845 4 963 20 013 3 057 1 828 1 945 4 963 20 013 31 806

أنشطة الوكالة بالخارج 07010010 1936 8351 0731 0109882876 8351 0731 010988287
مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي 07020020 30312 5333 7506706102 74012 5333 7505706102 840

إقتناء تجهيزات مختلفة 0703002401702045517020455
تجهيزات إعالمية 0706004302003010010020030100100
اقتناء وسائل نقل 07080034413480100301348010030



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20132014

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20122013غاية

المصروفة في
2014

ما بعدتقديراتم.ق
2012

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20152015

م.خ.ق.م

202 نظـام أمـد

07810

تجهيز مقر الوكالة 070900373737
اشغال تهيئة بمقر الوكالة 08070013449602054960205

تعزيز نظام الجودة بالوكالة 0808001255530202055302020
157 8283 8451 9631 0134 05720 8283 9451 9631 0134 80620 31جملــة الفصـل 07810

31 80620 0134 9631 9451 8283 05720 0134 9631 8451 8283 157 2 جملــة البرنامج الفرعي

31 80620 0134 9631 9451 8283 05720 0134 9631 8451 8283 157 2 جملــة البرنامج
151 14219 10525 79923 85023 28859 00019 10523 70523 85025 482 59 100 الجملة  العامة
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