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  توطـئـــةال
  

(وخاصة الفصل  2004مثل تنقیح القانون األساسي لمیزانیة الدولة خالل سنة 
جدید منھ) نقطة االرتكاز الفعلیة لالنطالق في برنامج اإلصالح العام للمالیة  11

 رصد االعتمادات حسب إمكانیةالعمومیة حیث نص الفصل المذكور على 
مما مكن مصالح وزارة المالیة من وبرامج تترجم السیاسات العمومیة  مھمات

جدیدة للتصرف في میزانیة الدولة مبنیة على مبادئ  الشروع في تركیز منظومة
  الشفافیة، الحوكمة الرشیدة، النجاعة والفاعلیة والمساءلة.

نظام التصرف في  إرساءوبناءا على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالیة في 
  التالیة:یزانیة حسب األھداف الذي یرتكز أساسا على المبادئ الم

 المحافظة على التوازنات  االقتصادیة والمالیة -
 االنضباط في المیزانیة -
 الشفافیة والمساءلة -
 البرمجة على المدى المتوسط -

أكثر وضوح وشفافیة على النفقات العمومیة  إضفاء إلىوتھدف ھذه المنظومة 
بغرض تحسین الفاعلیة االقتصادیة واالجتماعیة للسیاسات العمومیة، دعم نجاعة 

  التصرف العمومي والرقي بجودة الخدمات العمومیة.

ویقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي (المبني على الوسائل) إلى منظومة 
، تقسیم مھام كل ى النتائج أو القدرة على األداء)التصرف الجدیدة (تصرف مبني عل

وزارة إلى برامج تترجم السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا وتبویب میزانیاتھا 
  . وفق البرامج المذكورة

كل برنامج (في  إستراتیجیةبناءا على التقسیم المذكور، یتم تحدید 
تدعیم العامة للقطاع) وضبط أھدافھ على المدى المتوسط والبعید. ول إطاراإلستراتیجیة
قابلة للقیاس  یتم ضبط مؤشرات لقیس األداء بالنسبة لكل ھدفالجانب التقییمي 

  والمتابعة (كمیة أو نوعیة).

  

  



  

  بھدف االستفادة قبل التعمیم:ظومة المرحلیة والتدرج في تركیز المن اعتمادوقد تم 

(وزارة الفالحة وزارات نموذجیة أربع أعّدت ونّفذت  ،2013من سنة  إبتداءا -
والموارد المائیة،وزارة التربیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وزارة 

مشاریعھا بالتوازي مع وفق المنظور البرامجي  2013لسنة  میزانیاتھاالصحة)
 إلى مجلس النواب،السنویة للقدرة على األداء 

وزارة التكوین ( وزارات جدیدة خمس 2014سنة  إنضافت للدفعة األولىم ث -
وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة ، وزارة المالیة، المھني والتشغیل ، 

 التجھیز)،
      تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصیلة الجملیة  2015لتلیھا سنة  -

وفق المنظور  2016ة یزانیاتھا لسنوزارة منخرطة في المنظومة قدمت م 18
 البرامجي مصحوبة بالمشاریع السنویة للقدرة على األداء لنفس السنة.

 
في العمل على إدراج بقیة  2015سنة  منذ نھایةقد شرعت وزارة المالیة لو 

ولقد تمكنت  ة)یوزارات السیادالضمن المنظومة الجدیدة (السیادیة الوزارات 
وزارة العدل ووزارة الداخلیة ووزارة الشؤون الدینیة من إعداد میزانیاتھا لسنة 

  .وفق التقسیم البرامجي وسیتم إحالتھا للمجلس وفق التبویب الجدید 2017
  

 25وزارة (من جملة  21لمجموع  2017بذلك سیتم تقدیم میزانیات سنة 
بالمشاریع السنویة للقدرة وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبھا وزارة) 

  على األداء لنفس السنة.
  

في ھذا اإلطار وتتویجا للمرحلة التجریبیة لمنظومة التصرف في المیزانیة 
مشروع قانون أساسي جدید للمیزانیة إعداد  2015حسب األھداف، تم سنة 

ت عصریة للتصرف في یكرس مبادئ التصرف الجدید ویؤسس لوضع آلیا
میزانیة الدولة ولقد تم إحالة المشروع المذكور لمجلس نواب الشعب بتاریخ 

 دراستھ و التصویت علیھ في أقرب اآلجال. في إنتظار 2015نوفمبر  20



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



1 نظـام أمـد

الباب الثالث عشر
وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي

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

. 2016 م د   سنة 568,092 مقابل 534,984 في حدود  لسنة  2017

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2017 2016 2015

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

%نفقات التصرف  -0,9 -0,563 62,353 62,916 58,863

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  -6,4 -32,545 472,631 505,176 372,159

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    -31,5 -0,230 0,500 0,730 0,316

م د

% -66,7 -20,000 10,000 30,000 25,924 * على الموارد الخارجیة الموظفة
-2,6 -12,315% 462,131 474,446 345,919 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

%33,108-431,022568,092534,984 الجملـــــة -5,8



نظـام أمـد

62 353 000

472 631 000

2

الباب الثالث عشر

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي

التوزیع حسب األجزاء

2017  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2017

 بحساب الدینار

000 984 534 الجملـــــة
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 شرالثالث عالباب 

 التنمية واإلستثمار والتعاون الدوليميزانية وزارة  
 

 

 المؤشرات األساسية حسب البرنامج

 المؤشرات المالية

 بحساب م د 

 البرامج 

 النفقات

 المجموع
القيادة 

 والمساندة

اإلحاطة 

 باإلستثمار

التعاون 

 الدولي

ة القطاعيالتنمية 

الجهويةو  

ة التوازنات الجملي

 واإلحصاء

353,26  162,8  065,0  142,0  025,25  566,01  نفقات التصرف 

276,  236  055,5  555,2  75,185 415,254 545,6  نفقات التنمية 

532,432    726,3  525,2  532,26  662,222  552,36  مجموع البرنامج 

 

 مؤشرات الموارد البشرية

 البرامج 

 الموارد البشرية المتوفرة
 المجموع

برنامج 

القيادة 

 والمساندة

برنامج 

اإلحاطة 

ارباإلستثم  

برنامج 

التعاون 

 الدولي

ية برنامج التنم

القطاعية 

 والجهوية

برنامج 

التوازنات 

الجملية 

 واإلحصاء

 أعوان الوزارة 27 56 02 22 141 256

 أعوان المؤسسات 2274 652 252 22 ــ 6467

 المعهد الوطني لإلحصاء 221 ــ ــ ــ ــ 221

 241 ــ ــ ــ ــ 241
المعهد التونسي للقدرة التنافسية 

 والدراسات الكمية

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية ــ 152 ــ ــ ــ 152

 ديوان تنمية الشمال الغربي ــ 58 ــ ــ ــ 58

 ديوان تنمية الوسط الغربي ــ 254 ــ ــ ــ 254

 ديوان تنمية الجنوب ــ 248 ــ ــ ــ 248

 الوكالة التونسية للتعاون الفني ــ ــ 252 ــ ــ 252

 وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي ــ ــ ــ 22 ــ 22

3663  مجموع البرنامج 6627 277 656 665 626 
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 :القطاعية هاوسياسات الوزارةتقديم 

تضطلع وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بمهام أساسية كإعداد االستراتيجيات والمخططات التنموية والموازين 

االقتصادية كما تتولى اإلعداد واالقتراح والمشاركة في تنفيذ استراتيجية شاملة ومتناسقة لدفع التعاون الدولي بين البالد 

ؤسسات والمنظمات الدولية واإلقليمية في الميادين االقتصادية والمالية والفنية وهي مكلفة التونسية والبلدان األجنبية والم

 أيضا بالنهوض بالشراكة ودعم وتنمية االستثمار.وعلى هذا األساس تتمحور مشموالت الوزارة أساسا حول:

 .ضبط التقديرات االقتصادية ومتابعة وتقييم تطورات الظرف االقتصادي 

 جيات وسياسات التنمية في إطار المخططات والموازين االقتصادية بالتنسيق مع الوزارات والهياكل إعداد استراتي

 المعنية.

 .ضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية األساسية وتنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع الهياكل المعنية 

  البرامج المنجزة.متابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزانية الدولة وتقييم 

  إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية والقطاعية بالتعاون مع كل الهياكل المتدخلة كالوزارات والمجالس

 الجهوية والهياكل الجهوية المعنية.

 .تنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في الميادين التي لها عالقة بالتنمية القطاعية والجهوية 

  ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات التنمية بكل مناطق البالد.تصور وإعداد 

 .التصرف في البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بما في ذلك برنامج الحضائر الجهوية 

  االستثمارات القطاعية الجهوية ومساندة ;إعداد الدراسات االقتصادية والقطاعية الالزمة لدفع التنمية القطاعية

 والجهوية الخاصة والعامة.

 .النهوض بالمعلومات االحصائية 

 .إعداد الدراسات االقتصادية واالجتماعية 

 .تقديم ملفات التعاون الدولي مع الخارج على المستوى االقتصادي والمالي والفني 

  مع الوزارات المعنية.إعداد المفاوضات في مجال التعاون الدولي واالستثمار الخارجي بالتعاون 

 .المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة 

  اإلشراف على تسيير المفاوضات المتعددة األطراف في مجال التعاون الدولي واالستثمار الخارجي وإبرام

 االتفاقيات والمعاهدات المتولدة عنها.

 مجالي التعاون الدولي واالستثمار الخارجي والداخلي.  متابعة تنفيذ االتفاقيات والمعاهدات في 

  تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة واالستثمار الخارجي من خالل مساندة ومساعدة عمليات االستثمار

 الخارجي بالبالد التونسية والعمل على تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية

 الجتماعات الدورية للهيئات الدولية واإلقليمية ذات الصبغة المالية وفي الندوات الدولية تمثيل البالد التونسية في ا

 واإلقليمية ذات الصبغة االقتصادية والمالية والفنية وذلك بالتعاون مع الوزارات األخرى.
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 إستراتيجية الوزارة

اتي واالقتصادي واالجتماعي من خالل أهمية بالغة باعتبار ما ينتظر تسجيله على المستوى المؤسس 1525تكتسي سنة 

االنطالق في تنفيذ االستراتيجية التنموية للبالد التي من شأنها أن توفر اإلطار المالئم والحافز لبلورة منوال تنموي كفيل 

 :بتحقيق األهداف االستراتيجية المنشودة المتمثلة أساسا في

 اد الوطني والجهوي ومزيد تحسين مناخ األعمال تسريع نسق النمّو وإعادة تنشيط وتنويع وتطوير االقتص

  .والتنافسية

 التقليص من الفوارق الجهوية وإحكام استغالل الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات. 

  دعم اإلنتاج اإلحصائي ومواصلة تطوير منظومة اإلحصاء 

 .دعم التنمية البشرية ومواصلة اإلحاطة بالفئات الضعيفة 

 لترشيد التداين الخارجي تنويع مصادر التمويل. 

 مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات وإحكام توظيفها للتخفيض في أعباء االقتراض على ميزانية الدولة. 

 .تنمية االستثمار من خالل عمليات النهوض بفرص الشراكة واالستثمار الخارجي وتحسين مناخ االستثمار 

 والتشجيع على إحداث المؤسسات من خالل تفعيل قانون اإلستثمار وتركيز المجلس األعلى  النهوض باإلستثمار

 لإلستثمار والهيئة التونسية لإلستثمار والصندوق التونسي لإلستثمار.

 .تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات والقدرات التونسية 

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

 :برامج ةخمسإلى  واإلستثمار والتعاون الدوليجسيم هذه اإلستراتيجية تّم توزيع مهمة التنمية و قصد ت

  التوازنات الجملية واإلحصاء: 2برنامج عدد 

  القطاعية والجهوية: التنمية 1برنامج عدد 

  التعاون الدولي7البرنامج عدد : 

  اإلحاطة باإلستثمار: 4البرنامج عدد 

  القيادة و المساندة9البرنامج عدد :. 
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 وستحقق البرامج المذكورة األهداف التالية:

  التوازنات الجملية واإلحصاء: 6عدد برنامج 

 االقتصادية واالجتماعية، تطوير منظومة التقديرات والتحاليل

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

 األساسية للعمل اإلحصائي،تدعيم الركائز 

 .تطوير جودة المعطيات اإلحصائية المنتجة

  التنمية القطاعية والجهوية: 6برنامج عدد 

 تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيده،

المتدخل بها  بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل، بالمعتمديات

 برنامج التنمية المندمجة،

من بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل، بالمعتمديات المتدخل بها 

 برنامج التنمية المندمجة،خالل القسط الثالث من 

 وتدعيم موارد الرزق من خالل برنامج التنمية الحضرية المتكاملة، ةدعم المبادرة الخاصّ 

 اعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومة اإلحصائية،

 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار.

  التعاون الدولي: 3عدد برنامج: 

 تطوير التعاون المالي     

 تطوير التعاون الفني

  اإلحاطة باإلستثمار : 2برنامج عدد 

 تعزيز اإلستثمارات الخارجية في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية

 والنهوض باإلستثمار الخارجيالترويج      

  القيادة والمساندة:9برنامج عدد : 

 تحسين التصرف في الموارد البشرية،      

 التصرف في الموارد المادية، إحكام      

 .ةيتطوير المنظومة المعلومات      
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 وتتطلب هذه البرامج رصد اإلعتمادات التالية:

 بحساب م د 

 

I.  التوازنات الجملية واإلحصاءبرنامج: 

حيث يعنى واإلحصاء من المهام األساسية لوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي يمثل برنامج التوازنات الجملية 

البرنامج بجانب هام من مشموالت الوزارة باعتبار دورها األفقي في بلورة منوال التنمية ال سيما فيما يتعلق بضبط 

 .والمساهمة في إعداد اإلصالحات الهيكلية وتحسين تنافسية مناخ األعمال التقديرات الجملية ورسم التوازنات الجملية

اإلدارة العامة للتقديرات والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والمعهد الوطني وتبعا لذلك يضّم هذا البرنامج 

 لإلحصاء.

على ضوء التوجهات العامة للسياسات التنموية للبالد والتي تندرج  1525وقد تم ضبط استراتيجية البرنامج بالنسبة لسنة 

 اتيجية البرنامج باألساس حول:ضمن مشموالت الوزارة في هذا المجال، وتتمحور استر

 .إعداد االستراتيجيات والسياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق األهداف التنموية 

 ،رسم تقديرات منوال النمّو في إطار الميزان االقتصادي ومخطط التنمية 

  ،متابعة وتحليل الوضع االقتصادي والتوازنات الجملية على ضوء تطور الظرف االقتصادي 

 بلورة السياسات االقتصادية والسياسات القطاعية واقتراح االصالحات في الميدان االقتصادي،دراسة و 

  متابعة وتحليل واستشراف القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي وبلورة اإلجراءات اإلصالحية لتطوير التنافسية

 ومناخ األعمال،

 ري للمعهد الوطني لإلحصاء في انتاج ونشر اإلشراف على تطوير المنظومة اإلحصائية وتعزيز الدور المحو

 االحصائيات وتوسيع مجاالتها حسب المعايير المعمول بها.

 المجموع نفقات التنمية نفقات التصرف البرنامج

 36,552 6,545 10,566 التوازنات الجملية واإلحصاء

 222,266 415,254 25,025 التنمية القطاعية والجهوية

 26,532 75,185 5,142 التعاون الدولي

 2,525 1,000 0,065 اإلحاطة باإلستثمار

,0 8,162 القيادة والمساندة 505  3,726 

 532,432 276,236 62,353 المجموع
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 إلى برنامجين فرعيين: اإلحصاءالتوازنات الجملية ووينقسم برنامج 

 التوازنات الجملية والّدراسات 

  اإلحصاء 

 بحساب المليون دينار

 

 ولقيس أهداف برنامج التخطيط و التحاليل تم تحديد مؤشرات موزعة تبعا لبيانات الجداول التالية:

 

 :والدراسات الجمليةتوازنات ال6.6البرنامج الفرعي عدد  .6

  :الجمليةاإلقتصادية  : تطوير منظومة التقديرات والتحاليل6-6-6الهدف 

 تطوير منظومة التقديرات والتحاليل االقتصادية الجملية مع تحسين مناهج إعداد الميزان تقديم الهدف :

 االقتصادي والتحاليل الظرفية.

  :اإلدارة العامة للتقديرات.مرجع الهدف 

  :قيس حجم األعمال الدورية المنجزة في مجاالت إعداد التقديرات والتحاليل مبررات اعتماد المؤشرات

 المتعلقة بالميزان االقتصادي وتدقيق متابعة الوضع االقتصادي وتقييمه وكذلك متابعة تنفيذ مخطط التنمية.

 

 

 

 اإلعتمادات البرنامج البيان

 6,220 الدراساتالتوازنات الجملية و 2عدد البرنامج الفرعي 

 16,722 اإلحصاء 1البرنامج الفرعي عدد 

 36,552 التوازنات الجملية واإلحصاء جملة البرنامج

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 االنجازات

6562 

 التقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

6-6-6-6 

عدد وثائق المنتجة بصفة 

 دورية

 8 8 5 6 4 1 1 عدد
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: النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي6-6-6الهدف   

 دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي من خالل إنجاز الدراسات والتحاليل المندرجة تقديم الهدف :

 التوجهات العامة للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين العام والخاص ضمن

 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،مرجع الهدف : 

 حجم الدراسات المنجزة ونوعيتها من شأنها أن تساهم في اتخاذ القرار المجدي إن  :مبررات اعتماد المؤشرات

إلجراءات المناسبة. كما أن إنجازها في اآلجال وتبليغ نتائجها إلى المعنيين ليتم توظيفها وتوفير السند التخاذ ا

في أشغال وزارة اإلشراف والهياكل الحكومية والخاصة وتطوير جودتها تمكن من االستفادة القصوى من هذه 

 الدراسات.

 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 االنجازات

6562 

 التقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

 حجم الدراسات -6

 )الدراسات المنجزة(
 255 255 255 255 255 25 65 نسبة%

منظومة النشر  -6

 واالتصال
 60 65 00 05 45 71 28 نسبة%

دعم المناهج وأطر  -3

 العمل

معدل أيام 

 التأطير
4.8 26.2 15 10 75 75 30 
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 : اإلحصاء6.6البرنامج الفرعي  عدد 

  تدعيم الركائز األساسية للعمل اإلحصائي6-6-6الهدف : 

الدور الذي تلعبه  : العمل على إنجاز المسوحات المبرمجة والنهوض باإلحصائيات الجهوية باعتباراهمية تقديم الهدف -

المعطيات اإلحصائية الرسمية في المساعدة على أخذ القرار واقتراح المشاريع والبرامج التنموية في كل المجاالت 

 اإلقتصادية واإلجتماعية. 

 : المعهد الوطني لإلحصاء.مرجع الهدف -

 : قيس مدى إنجاز برنامج عمل المعهد.ررات اعتماد المؤشراتمب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة لهدفمؤشرات قيس أداء ا
 االنجازات

6562 

 التقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

انجاز العمليات اإلحصائية 

 المبرمجة،

 %نسبة

 
50 85 80 25 20 25 100 
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  تطوير جودة المعطيات االحصائية المنتجة 6-6-6الهدف : 

بالعالقة مع تكريس مبادئ الجودة وإعتماد  اإلحصائية واستغاللهاالعمل على تحسين جودة المعلومة تقديم الهدف:  -

 الطرق المثلى في إنتاج المعطيات اإلحصائية الرسمية. 

 : المعهد الوطني لإلحصاء. مرجع الهدف -

التي تقوم بالعمل  لقيس مدى احترام رزنامة النشر ومدى تطوير المؤهالت البشرية مبررات اعتماد المؤشرات: -

 من شانها ان تنهض بجودة المعلومة االحصائية.االحصائي و 

 

 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 االنجازات

6562 

 التقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

% احترام رزنامة النشر ةنسب  222 225 256 254 251 252 104 

 الدورات التكوينية المنجزة
 

 
45 05 00 67 55 51 80 
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II. قطاعية والجهويةبرنامج التنمية ال: 

تعتبر التنمية القطاعية والجهوية ركيزة من الركائز األساسية للوزارة حيث تشكل محورا أساسيا في تحديد مشموالتها، 

الدور المحوري للتنمية القطاعية والجهوية في دفع عجلة التنمية في البالد تضطلع وزارة التنمية واالستثمار وباعتبار 

لى هذا إو والتعاون الدولي بمهمة التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي نظرا لدورها األفقي

 زارة.األساس تم ضبط برنامج التنمية القطاعية والجهوية للو

ويضم البرنامج كل من اإلدارات العامة للتنمية الجهوية وقطاعات اإلنتاج والبنية األساسية والموارد البشرية عالوة على 

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب.

لوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ولهياكلها تحت اإلشراف  ترتكز استراتيجية البرنامج على المهام الموكولة

المعنية بالتنمية القطاعية والجهوية في هذا المجال، وتندرج استراتيجية البرنامج ضمن التوجهات العامة لالستراتيجية 

 التنموية القطاعية والجهوية والتي تتمحور أساسا حول:

 لتستجيب لتطلعات القطاع على مستوى االستثمار والقيمة المضافة ومنوال  ضبط السياسات التنموية القطاعية

 التنمية،

 ،ضبط السياسات التنموية الجهوية لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات 

  السهر على متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن طريق دواوين التنمية الجهوية المتواجدة بكل األقاليم

 الواليات وذلك بالتنسيق والتعاون مع المجالس الجهوية وممثلي الهياكل والوزارات،والممثلة بكل 

  وضع الخطط واآلليات الكفيلة بتمكين الجهات من تنفيذ مخططات التنمية الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة

 تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،

 لبرامج القطاعية والجهوية للتنمية وفق الخصوصيات واألولويات على المساهمة في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم ا

 المستويين المحلي والجهوي،

  العمل على تحسين ظروف العيش والعناصر المنتجة للمساعدة على إحداث مواطن شغل وذلك من خالل إحداث

 والمتوسطة،وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى 

  اتخاذ التدابير واإلجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية وذلك على مستوى البرمجة وضبط

المحتوى وفتح االعتمادات ومتابعة استهالكها ومتابعة تنفيذ العناصر المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية 

 والوزارات والهياكل المتدخلة،

 لخطط التنموية وإنجاز دراسات استراتيجية بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتنشيط التنمية بالجهات،تقييم ا 
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 من خالل جملة من الخدمات المساندة التي الجهوي  المساهمة في تحسين وتطوير محيط االستثمار على المستوى

وية والهياكل القطاعية المتدخلة على غرار تقديم تقدمها كل من دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجه

 المساعدة الفنية والتوجيهية والمرافقة للباعثين والمستثمرين المحلين واألجانب،

  الترويج للجهات بإصدار المحامل الترويحية وتنظيم ندوات وورشات عمل للتعريف بالخصوصيات التنموية

 للجهات،

 مؤشرات االقتصادية واالجتماعية محليا وجهويا وتحيينها ووضعها على ذمة توفير المعلومة االحصائية ومختلف ال

 طالبيها بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات والمجتمع المدني،

  بلورة برامج تعاون دولي المركزي من خالل إبرام اتفاقيات مع األطراف والهيئات والمؤسسات الدولية المعنية

 زيا وجهويا،وتنفيذها مع الهياكل المعنية مرك

 .تنسيق عمليات تقييم االستراتيجيات والبرامج والمشاريع العمومية 

متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة للمتابعة الحينية للمشاريع 

 العمومية،

 الجهوية:و القطاعية وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التنمية

  البرنامج الفرعي االول "البرامج الجهوية للتنمية" ويتضمن اربعة اهداف فرعية حدد لقيسها تسعة مؤشرات قيس اداء

وتسهر على تحقيق اهدافه كل من االدارة العامة للتنمية الجهوية واإلدارة العامة للتقييم والمتابعة والمندوبية العامة للتنمية 

 الجهوية.

 ويتضمن ثالثة اهداف فرعية حدد لقيسها احدى عشرة القطاعية  "التخطيط ومساندة التنمية البرنامج الفرعي الثاني "

مؤشر قيس اداء وتسهر على تحقيق اهدافه االدارة العامة للتنمية الجهوية واإلدارة العامة للتقييم والمتابعة وديوان تنمية 

 ب والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.الشمال الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الجنو

 بحساب م د

 

 

 اإلعتمادات البرنامج البيان

 471,211 البرامج الجهوية للتنمية 2البرنامج الفرعي عدد 

 1البرنامج الفرعي عدد 
التخطيط الجهوي ومساندة 

 التنمية
22,622 

 222,266 الجهويةالقطاعية والتنمية  جملة البرنامج
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: البرامج الجهوية للتنمية: 6.6عدد البرنامج الفرعي   

  هذتحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيـ  6ـ  6ـ  6الهدف: 

تحسين التصرف في منظومة الحضائر الجهوية من خالل التسريع في فتح االعتمادات لفائدة الواليات  : الهدف تقديم -

والحرص على الرفع في نسبة االستهالك الفعلي لالعتمادات وإعداد تقارير لمتابعة تقدم تنفيذ البرنامج بصفة دورية 

 الحلول المالئمة لتجاوزها.  وذلك لحوصلة النتائج وجرد النقائص المتعلقة بالبرنامج قصد ايجاد

 القرارات المنبثقة عن : : الهدف مرجع  -

بخصوص برنامج الحضائر الجهوية وضرورة إحكام التصرف  1521مارس  17جلسة العمل الوزارية بتاريخ  .2

 فيها للحد من اإلخالالت التي شابت تدخالت هذا البرنامج،

 ق بتسريع تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية.والمتعل 1527أوت  56الصادر بتاريخ  16المنشور عدد  .1

الهادف إلى تدقيق وتحيين قائمات العملة بالتثبت من اإلخالالت  1520جانفي  51الصادر بتاريخ   52المنشور عدد  .7

 ومعالجتها،

 المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر 1520افريل  11جلسة العمل الوزارية بتاريخ  .4

المتعلقة بسحب الزيادة في األجر األدنى المضمون على عملة  1526جانفي  10جلسة العمل الوزارية بتاريخ  .0

 الحضائر.

  :اعتماد المؤشرات مبررات -

المتابعة السنوية لمدى تقدم التحكم في برنامج الحضائر الجهوية وترشيده والتسريع في فتح االعتمادات المحالة لفائدة 

ضمان تحقيق أكبر نسبة استهالك فعلي لالعتمادات تعهدا  بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها عالوة علىالمجالس الجهوية 

 ودفعا بعنوان السنة المالية ومتابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية على المستوى الجهوي بصفة دورية.

 :مؤشرات قيس أداء الهدف -

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 انجازات

6562 
 تقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

2المؤشر   ـ تطوير التحكم2ـ  2ـ  2ـ  

 في عدد عملة الحضائر
% -8,4  -22.7  -27  1-  -7  -1  -1  

إعداد تقارير  1ـ  2ـ  2المؤشر  ـ 

 متابعة ثالثية
 26 26 48 48 48 75 75 عدد
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  محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات  ـ بعث حركية إقتصادية 6ـ  6ـ  6الهدف

 المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة: 

 

 : هدف برنامج التنمية المندمجة إلىي

 

بعث حركية اقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما يسمـح بتثبيت المتساكنين في 

 خالل توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستديمة،مناطقهم من 

دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاريع والتشجيع على العمل المستقل 

 انطالقا من الخصوصيات المحلية والجهوية،

حيط بإنجاز التجهيزات الجماعية ودعم تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على الم

 البنية األساسية وفقا للحاجيات المحلية.

 

 015بتكلفة جملية قـدرها  1526-1522مشــروعا على مدى خمس سنوات  25ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 

 مشروعا(.  36مشروعـا والقسـط الثاني  54م.د وذلك على قسطين )القسط األول 

 

 هذه المشاريع على كامل واليات الجمهورية.وتتوزع 

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إعطاء األولوية المطلقة للجهات الداخلية للبالد التي تشكو تأخرا في مؤشراتها التنموية مقارنة 

ا، من مشاريع القسط الثاني لفائدته %255من مشاريع القسط األول و  %68,0بالجهات الساحلية وذلك من خالل تخصيص 

 من مشاريع البرنامج. %82,2وبذلك يكون نصيب هذه الجهات 

 

بعث حركية اقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما يسمـح  : تقديم الهدف -

بتثبيت المتساكنين في مناطقهم من خالل توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستديمة ودعم التشغيل بالجهات عبر 

المستقل انطالقا من الخصوصيات  النهوض بالتشغيل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاريع والتشجيع على العمل

المحلية والجهوية، عالوة على تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط 

 بإنجاز التجهيزات الجماعية ودعم البنية األساسية وفقا للحاجيات المحلية.

 : المندوبية العامة للتنمية الجهوية مرجع الهدف -

: ضمان تنفيذ المشاريع في آجالها من خالل تحقيق أكبر نسبة استهالك فعلي  مبررات اعتماد المؤشرات -

 لإلعتمادات تعهدا ودفعا بعنوان السنة المالية وانعكاسات البرنامج على تحقيق مواطن الشغل.
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 مؤشرات قيس أداء الهدف  -

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
6562 

 التقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

1-2-1-2  

ر نسبة تقدم االنجاز المالي لعناص

 البنية األساسية المنتجة

 نسبة
% 

4,5 7،11 19,8 44,5 05 00 08 

1-2-1-1  

ر نسبة تقدم االنجاز المالي لعناص

ماعيةالبنية األساسية والتجهيزات الج  

 النسبة
% 

12,0 24,2 38,2 53,2 63,2 57,0 25 

1-2-1-7  

 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا
 1155 1155 1155 1555 1117 2265 2721 عدد

 

  ـ بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات  3ـ  6ـ  6الهدف

 برنامج التنمية المندمجة: القسط الثالث من   المتدخل بها

 بالرجوع إلى نتائج الدراسة لبرنامج التنمية المندمجة ضمن القسط الثالث  مائة معتمديةتم ترشيح :  تقديم الهدف

، مع األخذ 164إلى  2والتى رتبت معتمديات البالد جهويا ووطنيا من  1520الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية لسنة 

راج هذه المشاريع في إطار المخطط إدتّم ولقد  المنتفعة حاليا بتدخالت البرنامج. 25في اإلعتبار المعتمديات الـ

 .1515-1526التنموي 

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية مرجع الهدف : 

 في آجالها  تقدم إنجاز المشاريع: ضمان  مبررات اعتماد المؤشرات. 

  مؤشرات قيس أداء الهدف: 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات اإلنجازات

6562 2017 6563 6564 

بلوغ نسبة تقدم اإلنجاز المالي 

 لعناصر البرنامج 

 النسبة

(%) 

البرنامج لم 

 ينطلق بعد
2 5 21 
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 : دعم المبادرة الخاصة وتدعيم موارد الرزق من خالل برنامج التنمية الحضرية المتكاملة:2ـ 3ـ  6ـ  6الهدف 

 : تقديم الهدف 

ة ـــان حي الخضراء بمعتمديـــــــمشروعين نموذجيين بوالية القصرين يهميشمل برنامج التنمية الحضرية المتكاملة إنجاز 

 د. م 15ة قدرها ـــة بكلفــــة القصرين المدينـــــة بمعتمديـــــور والكرمـــاء الزهــة وأحيــسبيطل

 وتشمل مشاريع البرنامج المكونات التالية : 

 تأهيل البنية األساسية وتحسين المسكن.

 التجهيزات والمرافق الجماعية والقطاعات الترفيهية لألسرة.توفير 

 حماية المحيط والعناية بالبيئة.

 .بعث األنشطة المنتجة بدعم المبادرة الخاصة وتدعيم موارد الرزق

 :المندوبية العامة للتنمية الجهوية مرجع الهدف 

 :مبررات اعتماد المؤشرات  

 التخطيط العمراني في إطار أمثلة التهيئة العمرانية. ترشيد النمو السكاني بإعتماد 

تحسين نوعية الحياة من خالل تدعيم البنية األساسية والتجهيزات الجماعية وتحسين ظروف العيش وتوفير المرافق 

 العمومية،

ت اإلحتياجات توفير مصادر الدخل من خالل توفير فضاءات اإلنتصاب لبعث مواطن الشغل وتوفير موارد الرزق للفئات ذا

 الخصوصية،

تنمية التجمعات الريفية المحيطة بالمدن وتحديثها وإدراجها في الديناميكية الحضرية لتصبح وحدة عمرانية متكاملة 

 ومندمجة،

 تشريك الهياكل المحلية والجهوية والمجتمع المدني في تصور وإنجاز البرنامج،

والمشاريع القطاعية والجهوية والمحلية في مجال التنمية الحضرية  تحقيق التكامل بين المشاريع المدرجة في البرنامج

 باألحياء المعنية،

 : مؤشرات قيس أداء الهدف 

 الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات اإلنجازات

6562 2017 6563 6564 

بلوغ نسبة تقدم اإلنجاز 

 المالي لعناصر البرنامج 

 النسبة

(%) 

البرنامج لم 

 ينطلق بعد
20 75 40 
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  ::التخطيط الجهوي ومساندة التنمية 6.6البرنامج الفرعي  .6

  إعداد و متابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائية:ـ  6ـ  6ـ  6الهدف 

التنموية والمخططات، وذلك  تطوير تقنيات التخطيط الجهوي وضبط مناهج إعداد اإلستراتيجياتتقديم الهدف :  -

بالمساعدة والمرافقة الفنية لحسن إعداد مخططات التنمية الجهوية  وتنسيق أعمال المجالس الجهوية للتنمية وذلك في 

إطار التوجهات الوطنية للتنمية، برمجة مشاريع ناجعة من خالل استغالل المعلومات الجهوية في تحليل الوضع 

ابعة الدورية للوضع التنموي بالجهات لترشيد التصرف في المال العمومي والتحكم في كلفة االقتصادي عالوة على المت

  التنمية الجهوية.

اعتماد المخططات الجهوية للتنمية التي تتضمن رؤية متوسطة المدى للتنمية بالجهات مبنية على مرجع الهدف:  -

  استراتيجية جهوية.

 القدرة على قياس مدى نجاعة االنشطة المبرمجة في إعداد رؤية استراتيجية بالجهات. مبررات اعتماد المؤشرات: -

 :مؤشرات قيس أداء الهدف  -

 التقديرات 6562 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

عة إعداد تقرير سنوي لمتاب

المخطط القطاعي والمخطط 

 الجهوي

 12 12 12 12 12 12 12 تقرير

 إعداد تقارير ثالثية حول

اريع متابعة تقدم تنفيذ المش

 العمومية

 66 64 61 60 48 18 14 تقرير

إعدادتقارير سداسية حول 

الظرف االقتصادي 

 واالجتماعي بالجهات

 00 00 00 00 48 74 14 تقرير

إعداد نشريات إحصائية 

 وتحليلية لكل جهة

 46 74 71 75 15 11 16 نشرية
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 ـ مساندة التنمية والنهوض باالستثمار: 6ـ  6ـ  6الهدف 

االحاطة الفنية للمستثمرين من خالل توفير الدراسات القطاعية على المستوى الجهوي والتعريف بفرص  تقديم الهدف : -

و استغالل آلية  اإلستثمار بالجهات عبر التنظيم والمشاركة في الندوات والتظاهرات وإعداد حوامل التسويق الجهوي

 من خالل عقد إتفاقيات تعاون.  الجهوي مستوىالالتعاون الدولي الالمركزي على 

 مساندة التنمية بالجهات من خالل دفع باالستثمار.مرجع الهدف:   -

:  القدرة على قياس مدى نجاعة األنشطة المبرمجة في مجالي مساندة التنمية والنهوض مبررات اعتماد المؤشرات -

 باإلستثمار.

 :مؤشر قيس األداء -

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
6562 

 التقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

عدد المشاريع 

 الخاصة المنجز لها

دراسات الجدوى 

 االقتصادية

 045 010 055 480 451 477 700 عدد

نسبة تقدم إعداد 

ة الدراسات التنموي

 بالجهات

 نسبة

% 
40 80 85 55 85 25 255 

آليات التسويق 

 72 16 76 10 78 17 70 عدد الجهوي

ذ نسبة تقدم تنفي

 اتفاقيات التعاون

 الدولي الالمركزي

 نسبة

 

% 

255 255 255 85 25 25 25 
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III. : برنامج التعاون الدولي 

 

 وقد تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التعاون الدولي:

 بحساب م د

 

 

  التعاون المالي::  6البرنامج الفرعي عدد 

 

في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان االقتصادي و توازنات المالية العمومية لسنة 

، ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد الالزمة عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية 1526

لك في إطار االسترتيجية التنموية الجديدة التي يتم اعدادها حاليا والتي ستغطي الدولة أو لتمويل المشاريع  و البرامج و ذ

 .1515-1526الفترة 

وترتكز إستراتيجية التعاون المالي الدولي على العمل على تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي خاصة 

بنسب فائدة غير مرتفعة مع تحسين وترشيد  من  حيث كلفة الدين و مزيد العمل على تخفيضها بالحصول على موارد

 استعمال موارد االقتراض.

كما ستعمل هياكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيض في أعباء االقتراض 

لتي يغطيها على ميزانية الدولة و خاصة في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي و من خالل التركيز على المجاالت ا

متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها  1525و سيتواصل خالل سنة  1525-1527لبرنامج العمل للشراكة المميزة للفترة 

للتفاوض  بشأنها و إبرام اتفاقيات التمويل المتعلقة بالقروض و الهيئات المخصصة للمشاريع و البرامج  1520خالل سنة 

 العمومية.

 اإلعتمادات البرنامج البيان

 75,272 التعاون المالي 2البرنامج الفرعي عدد 

 4,025 التعاون الفني 1البرنامج الفرعي عدد 

 26,532 التعاون الدولي جملة البرنامج
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كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة تتعلق بالمشاريع و البرامج التي سيتم إعطاؤها األولوية من طرف الحكومة أو 

التي سيتم تقديمها خالل ملتقى التمويل المزمع عقده بتونس بحضور الشركاء الماليين لتونس لعرض االستراتيجية التنموية 

1526-1515. 

م د  1555مشاريع و برامج في طور االنجاز من المنتظر سحب حوالي  وعلى صعيد سحب الموارد التي تخص

 م.د في شكل هبات خاصة من االتحاد األوروبي. 155منها 

  التعاون الفني:  6البرنامج الفرعي عدد 

  دعم تواجد الكفاءات واإلطارات التونسية بالخارج : 

تعتبر تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج أحد األنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس العمل الذي تقوم به مصالح 

الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستويات عدة من إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمترشحين للعمل بالخارج، 

خاصة باستقبال وتسهيل عمل لجان االنتداب األجنبية وغيرها من  ومن أنشطة استكشاف واتصال وترويج ، ومن أنشطة

 األنشطة التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة مع هذا الهدف .

 وسيتم العمل مستقبال على دعم الكفاءات التونسية بالخارج من خالل:

 وضع برنامج الستقطاب الكفاءات التونسية وتشجيعها للعمل في اطار التعاون الفني. -

 .(ضع برنامج استكشاف فرص توظيف التونسيين بالخارج ) مهمات استكشاف ببعض البلدانو -

 

 جنوب : -تأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب 

من خالل استكشاف حاجيات  تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وممثلياتها بالخارج على النهوض بالتعاون جنوب جنوب

مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس في 

الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب جنوب. وسيرتكز عملها مستقبال على الترويج للخبرة التونسية في مجال 

جنوب مع مختلف  –ساتية. واإلعداد ودعم المبادرات الرامية للنهوض بالتعاون جنوب تنمية القدرات البشرية والمؤس

  الشركاء على المستوى الثنائي والثالثي ومتعدد األطراف.
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 التعاون المالي :6الفرعي عدد  برنامجال 

 
 : تطوير التعاون المالي 6-6-6الهدف 

 المبرمة في إطار االتفاقيات الموقعة مع األطراف الممولة الجملية للتمويالت الخارجية  القيمة:تقديم الهدف

 خالل السنة الجارية.

  :التعاون الماليمرجع الهدف. 
 

 
 

 التعاون الفني: 6 عدد البرنامج الفرعي 

  تطوير التعاون الفني 6-6-6الهدف: 

 تكثيف فرص العمل بالخارج تقديم الهدف:  -

  التعاون الفني مرجع الهدف: -

 الوحدة مؤشرات قيس أداءالهدف
 إنجازات

6562 
 تقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

:حجم التعهدات 6المؤشر 

 المالية المبرمة

مليون 

 دينار
514.42 2768.6 2425.2 1548.6 2074.6 2074 1562 

:حجم السحوبات 6المؤشر 

 مقارنة بالتعهدات المبرمة

مليون 

 دينار
222.11 1151.7 2105.8 2425 2404 2484 2052 

مؤشرات قيس 

  الهدف أداء 
 الوحدة

 إنجازات
2016 

 تقديرات

2013 2014 2015 6567 6568 6569 

: تطررررررور عرررررردد 3المؤشررررررر 

 المتعاونين سنويا

نسبة 

 مائوية

% 

25.6  - 5.2  - 4.8 0  0   7  0  

: عررردد المشررراريع 2المؤشرررر 

المنجرررزة فررري اطرررار التعررراون 

 جنوب-جنوب

 75 11 15 28 26 12 77 عدد
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IV.  اإلحاطة باإلستثماربرنامج: 

يعتبر االستثمار الخاص محركا أساسيا لالقتصاد وأداة هامة لمعاضدة المجهود الوطني للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية من خالل مساهمته في تحقيق األهداف الوطنية وال سيما منها المتعلقة بالنمو االقتصادي وإحداث 

 مواطن الشغل والتصدير وتعزيز القدرة التنافسية. 

 

اق، يعتبر تعزيز االستثمارات الخاصة المحلية والخارجية من األهداف الكبرى المرسومة على في هذا السي

المستوى الوطني ومن المهام الرئيسية لوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي. ويهدف نشاط الوزارة في هذا 

من حجم االستثمارات لتعزيز  اإلطار، إلى المساهمة في تحسين المناخ العام لألعمال واالستثمار والرفع

مساهمتها في تحقيق األهداف التنموية االقتصادية واالجتماعية. كما يهدف أيضا إلى تحسين صورة تونس الجديدة 

كموقع متميز لالستثمار لدى أوساط األعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات األولوية واألنشطة التي توفر فيها 

 ضافة إلى متابعة المشاريع واإلحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين.بالدنا مزايا تفاضلية باإل

 

وتحرص الوزارة في هذا اإلطار كذلك على تطوير نسق انجاز المشاريع الكبرى المندمجة اعتبارا ألهمية 

 مساهمتها في معاضدة المجهود التنموي وتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية المرسومة.

 

وذلك  1525المستقبلية ايجابية لدعم نشاط الوزارة وهياكلها المختصة في هذا المجال خالل سنة وتبدو األفاق 

 باعتبار:

وضوح الرؤية على المستوى االستراتيجي وعلى مستوى التوجهات االقتصادية العامة والقطاعية خالل  -

ن شانه ان يعطي إشارات وذلك وفقا لما تضمنه المخطط التنموي. وهو ما م 1515-1526الخماسية القادمة 

ايجابية للمستثمرين األجانب والمؤسسات المتواجدة ببالدنا والشركاء وأوساط األعمال العالمية خاصة بعد 

 الضبابية التي ميزت السنوات الخمس الفارطة.  

لندوة الدولية التي سيتم تنظيمها خالل النصف الثاني من السنة الحالية االنعكاسات والنتائج المنتظرة ل -

وذلك بحضور ممثلين عن الشركات الكبرى العالمية وأوساط المال للترويج للمخطط والمشاريع االستثمارية 

 واألعمال الدولية والشركاء األجانب. 

ال واالستثمار وال سيما المجلة الجديدة تنفيذ برنامج اإلصالحات في المجاالت ذات العالقة بمناخ األعم -

لالستثمار فضال عن اإلصالحات في مجال تسهيل وتبسيط الخدمات واالجراءات اإلدارية والمنظومة الجبائية 

 والديوانة.
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اإلطار الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص وما سيوفره من إمكانيات وفرص جديدة لالستثمار  -

 في هذا المجال

والذي يوفر إطارا إلطالق بعض المشاريع  ون الجديد المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددةالقان -

 االستثمارية في هذا المجال.

 التقدم المرتقب في انجاز بعض مكونات المشاريع الكبرى  -

الطائرات تعزيز االستثمارات األجنبية في القطاعات الواعدة على غرار مكونات السيارات ومكونات  -

والخدمات المرتبطة بتكنولوجيات االتصال والمعلومات وذلك سواء عبر عمليات توسعة للمؤسسات المتواجدة 

 وكذلك عبر تعزيز العمل الترويجي الستقطاب استثمارات جديدة في هذه األنشطة.

 باالستثمار وتشجيع النهوض إلى والهادف الجديد االستثمار بقانون العمل، في 1525 سنة القنطاإل -

 شغل مواطن على إحداث وقدرته التكنولوجي ومحتواه االقتصاد تنافسية من الرفع قصد المؤسسات إحداث

 .الجهات بين التنموي التوازن وإرساء مستدامة تنمية وتحقيق
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 برئاسة"لالستثمار مجلس أعلى" بإحداث وذلك االستثمار حوكمة هياكل تركيز في ، 1525سنة  لشروعا -

ناحية،وتركيز  من االستثمار مجال الدولة في وبرامج واستراتيجية سياسة ضبط قصد الحكومة رئيس السيد

 إرساء هذه بنفقات الدولة ميزانية وستتكفل التونسي لالستثمار" الصندوق"و "لالستثمار هياكل "الهيئة التونسية

     الهياكل.

 بحساب المليون دينار 

 

 

 

 

  سياسات اإلستثمار:6البرنامج الفرعي عدد : 

  خارج قطاع الطاقة والمحفظة الماليةتعزيز االستثمارات الخارجية في القطاعات  :6-6-6الهدف: 

 :حجم االستثمارات الخارجية المنجزة في القطاعات المعنية سنوياتقديم الهدف 

  :تطوير االستثمار الخارجي.مرجع الهدف 

  سيتم التركيز على االستثمارات المباشرة المنجزة خارج قطاع الطاقة : مبررات اعتماد المؤشرات

احتساب المؤشر الخاّص بذلك بحجم االستثمارات الخارجية السنوية المنجزة في والمحفظة المالية، ويتّم 

القطاعات المعنية وذلك باعتبار محدودية تدخل الوزارة وهياكلها في النتائج المتعلقة باستقطاب 

 االستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة واالستثمارات المتعلقة بالمحفظة المالية.

 الهدف:مؤشرات قيس أداء  -

 

 اإلعتمادات البرنامج البيان

 5,755 سياسات اإلستثمار 2البرنامج الفرعي عدد 

 1البرنامج الفرعي عدد 
الترويج و النهوض 

 باإلستثمار الخارجي
6,165 

 2,525 اإلستثمار الخارجي جملة البرنامج

الهدفمؤشرات قيس أداء   الوحدة 
 إنجازات

6562 

 تقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

 تطور حجم االستثمار الخارجي في

القطاعات خارج قطاع الطاقة 

 والمحفظة المالية

 2005 2455 2105 2255 206 278 504 م د
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  الترويج و النهوض باالستثمار الخارجي 6البرنامج الفرعي عدد :: 

  الترويج لتونس كموقع متميز لالستثمار6-6-6الهدف :: 

 الترويج لتونس كموقع متميز لالستثمار تقديم الهدف:  -

 الترويج و النهوض باالستثمار الخارجي. مرجع الهدف: -

 : الهدف مؤشرات قيس أداء  -

 

 االتصاالت الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:

إجراء أول اتصال مع المستثمر األجنبي خالل التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات  -

المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا الطلب اإلعالمية وَعبّر 

 بصفة رسمية )مراسلة، بريد إلكتروني...(

كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي إلجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية االتصال  -

رين المحتملين ( التي تم انجازها بناء على قائمة أولية في المستثمDémarchage directالمباشر)

 المحددة مسبقا من طرف الوكالة.

كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج  -

 وتكون هذه الزيارة محل فكرة النجاز مشروع. 

 

الهدف مؤشرات قيس أداء   الوحدة 
 توقعات إنجازات

6562 

 تقديرات

2013 2014 2015 6567 6563 6564 

تصاالت الهامة  مع نسبة اال

 المستثمرين االجانب
% 42 51 52 00 65 60 70 
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حيث كان يعتمد  ،1524ولقد شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم )االتصاالت الهامة( بداية من سنة 

حديد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه االتصاالت وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض ت

 هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

 

 : تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى :6-6-6الهدف 

  :المشاريع الكبرى التي تّم عرضها على اللجنة العليا للمشاريع الكبرى ألخذ عدد ملفات تقديم الهدف

 القرار المناسب والذي يمكن أن يكون إما الرفض أو الموافقة أو مزيد الدرس

 المشاريع الكبرى:مرجع الهدف 

 المشاريع الكبرى  بوالمتعلق  1527جانفى  12المؤرخ في  062: األمر عدد مبررات اعتماد المؤشرات

جملة من اإلجراءات و المراحل لدراسة المشاريع الكبرى قبل عرضها على اللجنة العليا للمشاريع الكبرى 

إلى المستثمر المطالب بتقديم الدراسات االقتصادية  ألخذ القرار. ويعود جزء هام من هذه اإلجراءات

ل نسق درس المشاريع سات مما يعطواالجتماعية وغيرها.وقد يتأخر البعض فى مد الخلية بهذه الدرا

 عرضها على اللجنة الوزارية االستشارية.و

 

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

 إنجازات

6562 

 تقديرات

2013 2014 2015 6567 6563 6564 

الكبرى المشاريع التي تم عرضها على اللجنة العليا للمشاريع  
 25 25 25 25 22 25 20 عدد
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V.  والمساندةبرنامج القيادة: 

واالستثمار  التنمية وزارة وبرامج أهداف تحقيق في أساسي بدور والمساندة القيادة برنامج يضطلع

 على مستوى والتسيير التصرف حسن وضمان البشرية الموارد وتأهيل تدعيم من خالل والتعاون الدولي وذلك

 .اإلدارة ومصالح الهياكل  جميع

 :في والمساندة القيادة لبرنامج التسييري الدور ويتمثل

 اإلدارة ومصالح هياكل مختلف بين والتنسيق اإلشراف -

 بالبرنامج المتعلقة والترتيبية والقانونية اإلدارية الجوانب تأمين -

  البرامج ميزانيات إعداد على اإلشراف -

 والوسائل المعدات في التصرف وترشيد التحكم -

  اإلعالمية التجهيزات استغالل وحسن صيانة على والسهر المعلوماتية النظم تطوير -

  والتوثيق األرشيف مسك -

 : والمساندة القيادة لبرنامج فرعيين برنامجين تحديد تم وقد

  والمادية البشرية الموارد في التصرف -

 المعلوماتي النظام -

 بحساب المليون دينار

 

 

 

 

 اإلعتمادات البرنامج البيان

 2البرنامج الفرعي عدد 
 والمادية البشرية الموارد في التصرف

 
5,856 

 1البرنامج الفرعي عدد 
 المعلوماتي النظام

 
5,200 

 3,726 القيادة و المساندة جملة البرنامج
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 : والمادية البشرية الموارد في التصرف :6البرنامج الفرعي عدد 

 :: تنمية كفاءة الموارد البشرية 6-6-6الهدف 

 البشريةتحسين التصرف في الموارد  :تقديم الهدف -

 مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية و المادية -

 إحكام التصرف في الموارد المادية : 6-6-6لهدف ا 

 إحكام التصرف في الموارد المادية تقديم الهدف: -

 مرجع الهدف: البرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية و المادية -

 

 :النظام المعلوماتي :6البرنامج الفرعي عدد 

 : تطوير النظام المعلوماتي  3-6-6الهدف 

 صيانة أسطول المعدات و التجهيزات اإلعالمية :تقديم الهدف -

 مرجع الهدف: البرنامج الفرعي النظام المعلوماتي -

 

الهدفمؤشرات قيس أداء  الوحدة 
 إنجازات

6562 
 تقديرات

6563 6562 6565 6567 6563 6564 

ألعواننسبةالمستفيدين بالتكوين من مجموع ا  
 نسبة

% 
45 45 45 10 45 40 05 

 الوحدة مؤشرات قيس أداءالهدف
 تقديرات 6562 إنجازات

6563 6562 6565 
 

6567 6563 6564 

 حكم في نفقات التسييرالت

 والتجهيز
 8015 8044 8021 8676 0655 4250 7127 أ د

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2016 
 تقديرات

2013 2014 2015 6567 6563 6564 

قة نسبة انجاز التوصيات المنبث

نظام عن تقرير التدقيق في سالمة ال

 المعلوماتي
% 

 سنة

 تدقيق
53 90 

 سنة

 تدقيق
45 70 255 
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 تحليل نفقات التصرف حسب البرنامج:

I. وازنات الجملية واإلحصاءالت برنامج: 

 م د موزعة بين: 10,566تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 

 بحساب م د      

 11,521 (2) التأجير العمومي

 1,282 (1)وسائل المصالح

 0,693                                                                  (7)التدخل العمومي

 

 نفقات التأجير العمومي: .6

 م د على البرامج الفرعية كما يلي: 11,521البالغة  و توزع نفقات األجور     

 بحساب م د 

 4,081 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات

 25,025 اإلحصاء

 

 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي: 2245ويبلغ عدد األعوان 

 200 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات

 221 اإلحصاء

 

 نفقات وسائل المصالح : .6

         م د على البرامج الفرعية كما يلي:   1,282توزع نفقات التسييرلهذا البرنامج والبالغة 

 بحساب م د 

 5,255 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات

 اإلحصاء

 
1,522 

 نفقات التدخل العمومي: .3

 الفرعية كما يلي:     م د على البرامج 5,627 لهذا البرنامج والبالغة التدخل العمومي توزع نفقات     

 بحساب م د 

 5,527 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات

 5,655 اإلحصاء

 أ د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 545.5يضاف إلى ذلك  (6)

 الكمية أ د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات 635.5يضاف إلى ذلك  (6)

 أ د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 65.5يضاف إلى ذلك  (3)
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II. :برنامج التنمية القطاعية والجهوية 

 م د موزعة بين:  25,025تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 

 بحساب م د      

 20,414 (4) التأجير العمومي

 2,566 (0)المصالحوسائل 

 5,715                                                                  (6)التدخل العمومي

 

 نفقات التأجير العمومي: .6

 م د على البرامج الفرعية كما يلي:  20,414توزع نفقات األجور و البالغة         

 بحساب م د 

 5,787 البرامج الجهوية للتنمية

 8,542 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي: 655ويبلغ عدد األعوان   

 745 البرامج الجهوية للتنمية

 775 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

 

 نفقات وسائل المصالح : .6

 م د على البرامج الفرعية كما يلي:  2,566توزع نفقات التسييرلهذا البرنامج والبالغة 
 بحساب م د 

 5,218 البرامج الجهوية للتنمية

 5,878 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية

 
 نفقات التدخل العمومي: .3

 م د على البرامج الفرعية كما يلي:    5,715توزع نفقات التدخل العمومي لهذا البرنامج والبالغة 

 بحساب م د 

 5,205 الجهوية للتنميةالبرامج 

 5,255 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية
 

 .بعنوان فواضل ميزانيات سابقةأد لديوان تنمية الشمال الغربي  45.5أ د لديوان تنمية الجنوب و  655.5للمندوبية العامة للتنمية الجهوية و أ د  5.635يضاف إلى ذلك  (2) 

 .بعنوان فواضل ميزانيات سابقةأد لديوان تنمية الشمال الغربي  5.5أ د لديوان تنمية الجنوب و  655.5للمندوبية العامة للتنمية الجهوية وأ د  655.5يضاف إلى ذلك  (5) 

 .بعنوان فواضل ميزانيات سابقةالغربي  وسطأد لديوان تنمية ال 65.5أ د لديوان تنمية الجنوب و  5.52للمندوبية العامة للتنمية الجهوية و أ د  25.5يضاف إلى ذلك  (2) 
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III. :برنامج التعاون الدولي 

 م د موزعة بين:  0,142تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 

 بحساب م د      

 4,084  التأجير العمومي

 5,670 (5)وسائل المصالح

 5,575                                                                  (8)التدخل العمومي

 

 نفقات التأجير العمومي: .6

 م د على البرامج الفرعية كما يلي: 4,084توزع نفقات األجور و البالغة         

 بحساب م د 

 2,551 التعاون المالي

 7,021 تعاون الفنيال

 

 على البرامج الفرعية كما يلي: عونا موزعين 201ويبلغ عدد األعوان 

 02 التعاون المالي

 252 الفنيتعاون ال

 
 نفقات وسائل المصالح : .6

 م د كما يلي: 5,670 توزع نفقات التسييرلهذا البرنامج والبالغة

    
 بحساب م د 

 5,670 تعاون الفنيال

 

 نفقات التدخل العمومي: .3

 ي:م د كما يل 5,575توزع نفقات التدخل العمومي لهذا البرنامج والبالغة 

 بحساب م د 

 5,575 تعاون الفنيال

 

 أ د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للوكالة التونسية للتعاون الفني. 655.5يضاف إلى ذلك مبلغ ( 5)

 أ د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة للوكالة التونسية للتعاون الفني 655.5يضاف إلى ذلك مبلغ  (8)
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IV. اإلحاطة باإلستثمار: برنامج 

 م د موزعة بين:  0,065تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 

 بحساب م د      

 4,155  التأجير العمومي

 2,115 وسائل المصالح

 5,567 التدخل العمومي                                                                 

 

 نفقات التأجير العمومي: .6

 :د على البرامج الفرعية كما يلي م  4,155توزع نفقات األجور و البالغة     

 بحساب م د 

 5,755 سياسات اإلستثمار

 7,255 الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي

 

 عونا موزعين على البرامج الفرعية كما يلي: 225ويبلغ عدد األعوان 

 22 سياسات اإلستثمار

 22 الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي

 

 نفقات وسائل المصالح : .6

 

 كما يلي:  موزعةم د  2,115توزع نفقات التسييرلهذا البرنامج والبالغة 

 
 بحساب م د 

 2,115 الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي

 
 نفقات التدخل العمومي: .6

 م د على البرامج الفرعية كما يلي:   5,567توزع نفقات التدخل العمومي لهذا البرنامج والبالغة 

 

 بحساب م د 

 5,567 الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي
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V. برنامج القيادة والمساندة: 

 م د موزعة بين:  8,162تبلغ نفقات التصرف لهذا البرنامج 

 بحساب م د      

 4,262  التأجير العمومي

 1,822 وسائل المصالح

 5,482 التدخل العمومي                                                                 

 

 

وتخصص كامل هذه النفقات لفائدة المصالح المركزية للوزارة، ويبلغ عدد األعوان بهذا البرنامج 

 : عونا يتوزعون على برنامجين فرعيين كالتالي242

 224 الماديةالتصرف في الموارد البشرية و 

 48 النظام المعلوماتي

 
 نفقات التأجير العمومي: .6

 : م د على البرامج الفرعية كما يلي  4,262توزع نفقات األجور و البالغة     

 بحساب م د 

 4,402 التصرف في الموارد البشرية و المادية

 5,051 النظام المعلوماتي

 

 نفقات وسائل المصالح : .6

 كما يلي:  موزعةم د  1,822التسييرلهذا البرنامج والبالغة توزع نفقات 
 بحساب م د 

 1,488 التصرف في الموارد البشرية و المادية

 5,717 النظام المعلوماتي

 

 نفقات التدخل العمومي: .3

 كما يلي:    موزعةم د   5,482 توزع نفقات التدخل العمومي لهذا البرنامج والبالغة

 بحساب م د 

 5,482 التصرف في الموارد البشرية و المادية
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 تحليل نفقات التنمية حسب البرنامج:

    

I. التوازنات الجملية واإلحصاء برنامج: 

الدراسات الكمية لقدرة التنافسية ولمعهد التونسي لل التمويل العموميفي لهذا البرنامج  نفقات التنمية تتمثل 

 :م د موزعة كما يلي 6,545 تبلغالمعهد الوطني لإلحصاء و و

 

 التخطيط و الدراسات ::6البرنامج الفرعي 

 :أ د موزعة كمايلي 455,5و البالغة  لمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكميةلالتنمية  تتمثل في نفقات

 د أبحساب 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 155 155 200 المرصد الوطني للقدرة التنافسية

 75 75 75 تجهيزات مختلفة

 75 75 30 تهيئات مختلفة

 205 205 150 تجهيزات إعالمية

 65 65 65 وسائل النقل

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 275 275 275 الجملة
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 حصاء:  اإل 6البرنامج الفرعي 

 :يلي  م د موزعة كما 6,155و البالغة  تتمثل في نفقات التنمية للمعهد الوطني لإلحصاء

 د أبحساب 

 

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 025 025 025 المخطط المديري لإلعالمية

 1555 1555 1555 المسوحات اإلقتصادية

 2855 2855 2855 المسوحات حول التشغيل

 255 255 255 حول اإلنفاق و اإلستهالك المسوحات

 855 855 855 وسائل النقل

 255 255 255 تهيئة مقر المعهد

 05 05 05 لإلحصاء الوطني المجلس

 50 50 50 تجهيزات مختلفة

 205 205 205 المسح الوطني حول األمن واآلمان والحوكمة الرشيدة

 255 255 255 اإلجتماعيةإستغالل المصادر اإلدارية إلنجاز اإلحصائيات 

 255 255 255 المسح الوطني حول تكنولوجيا المعلومات

 30 30 30 المسح السداسي حولمؤشر رضا المستهلك في تونس

 MICS6 400 400 400المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 6270 6270 6270 الجملة
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II. الجهوية:القطاعية ورنامج التنمية ب  

 

لبرنامج التنمية المندمجة  و القروض الخارجية الموظفة التمويل العموميفي  لهذا البرنامج نفقات التنمية  تتمثل

 :موزعة كما يلي م د 415,254 تبلغو التنمية الجهويةللمندوبية العامة للتنمية الجهوية و دواوين نفقات التنمية و

 

 البرامج الجهوية للتنمية ::6البرنامج الفرعي 

البرنامج ووبرنامج التنمية المندمجة  للمندوبية العامة للتنمية الجهوية الدراسات و الندواتتتمثل في نفقات 

 :الجهوي للتنمية 

 

 :المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 د أبحساب 

 

 

 

 

 

 
  .أ د للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بعنوان فواضل ميزانيات سابقة 23.5إلى ذلك مبلغ  يضاف(2)

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 655 255 255 (2)الدراسات و الندوات

    برنامج التنمية المندمجة

 65555 62555 62555 على القروض الخارجية الموظفة

 5 3355 3355 على الموارد العاّمة للميزانية

 (15855) (15855) (15855) إعادة تقييم على موارد عامة للميزانية

 5555 65555 65555 القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة

 65555 65555 65555 برنامج التنمية الحضرية المتكاملة

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 35655 23655 23655 الجملة
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 البرنامج الجهوي للتنمية: 

 بحساب م د    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 207,022 168,555 168,555 تحسين ظروف العيش

 7,555 7,555 7,555 إحداث و تدعيم مواطن الشغل

الديوان الوطني للبريد مقابل منح عمال عموالت لفائدة 

 الحضائر

1,055 1,055 1,055 

 115,555 115,555 115,555 حضائر عادية و ظرفية

المساهمة في التمويل الذاتي  لمشاريع البنك التونسي 

 للتضامن

25,555 25,555 25,555 

يل مشاريع بنك المؤسسات الصغرى المساهمة في تمو

 المتوسطة و

0,555 0,555 0,555 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 342,566 553,555 553,555 الجملة
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 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية::  6البرنامج الفرعي 

 الجهوية:نفقات التنمية للمندوبية العامة للتنمية الجهوية  ونفقات التنمية لدواوين التنمية  تتمثل في  بقية

 :المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 د أبحساب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنمية الجنوب:     ديوان 

 

 د أبحساب 
 

 

بعنوان فواضل لديوان تنمية الجنوب  أد للتجهيزات المختلفة 65.5و مبلغ  أد للتهيئات المختلفة 5.66أد للتعاون الفني ومبلغ  5.5ومبلغ  ندوات و الدرساتأ د لل 65.5 مبلغ يضاف إلى ذلك (65)

 .ميزانيات سابقة

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 255 255 255 تجهيزات إعالمية 

 05 05 05 تجهيزات مختلفة

 10 10 10 المعلومات الجهوية

 155 455 455 البناءات

 15 15 15 تهيئات مختلفة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 345 545 545 الجملة

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 15 15 15 دراسات قطاعية

 75 75 75 إعالميةتجهيزات 

 55 55 55 وسائل النقل
مشروع الحد من الفقر من خالل منظومة قطاع تربية 

 الماشية بوالية تطاوين
72 72 72 

 20 20 20 التعاون الفني
 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 

 672 672 672 الجملة
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 : ديوان تنمية الوسط الغربي 

 د أبحساب 

 

 : ديوان تنمية الشمال الغربي 

 د أبحساب 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان

 275 275 275 ندوات و دراسات 

 05 05 05 تجهيزات إعالمية   

 15 15 15 تجهيزات مختلفة

 265 265 265 وسائل نقل

 75 75 75 التعاون الفني

 174 174 174 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتنمية بسيدي بو زيد

 2755 2755 2755 مقر الديوان بناء
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 6462 6462 6462 الجملة

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 255 255 255 دراسية  ندوات و ايام

 25 25 25 تجهيزات مختلفة

 215 215 215 وسائل النقل

 15 15 15 تجهيزات إعالمية

 255 255 255 دراسات قطاعية

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 355 355 355 الجملة
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III. الدولي: التعاون برنامج 

 

 و تبلغالمساهمات الدولية ونفقات التنمية للوكالة التونسية للتعاون الفني تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج  في 

 :م د موزعة كما يلي 75,185نفقات التنمية لهذا البرنامج 

 التعاون المالي: :6البرنامج الفرعي 

 

 التمويل العمومي

 

 بحساب م د

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان

 66,623 66,623 66,623 المساهمة في رأس مال البنك اإلفريقي للتنمية

 5,752 5,752 5,752 المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 6,642 6,642 6,642 المساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية

 المساهمة في رأس مال الصندوق العربي

لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي   

2,352 2,352 2,352 

 المساهمة في رأس مال المصرف العربي

للتنمية في إفريقيا   

6,552 6,552 6,552 

 6,626 6,626 6,626 االمساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار

 المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان

وإتمان الصادرات   

5,323 5,323 5,323 

المساهمة في رأس مال الهيئة العربية  لإلستثمار و اإلنماء 

 الزراعي

5,665 5,665 5,665 

55المساهمة في رأس مال الصندوق اإلستثماري إفرقيا   5,624 5,624 5,624 

 5,525 5,525 5,525 المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص

مال البنك الدولي لإلنشاء والتعميرالمساهمة في رأس   5,326 5,326 5,326 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 32,327 32,327 32,327 الجملة
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 التعاون الفني:  6البرنامج الفرعي 

 للتعاون الفني الوكالة التونسية

 د أبحساب      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .أ د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة 200.0يضاف إلى ذلك مبلغ (21)

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان

 110 110 110  المساهمة في مشاريع التعاون الفني)22(

الفني بالتعاون النهوض  255 255 255 

إعالمية تجهيزات  100 100 100 

الجودة نظام متابعة  75 75 75 

نقل وسائل إقتناء  70 70 70 

الوكالة بمقر تهيئة أشغال   25 25 25 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 420 420 420 الجملة
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. IVاإلحاطة باإلستثمار: برنامج 

م د 2,5تبلغ ولوكالة النهوض باإلستثمار الخارجي في التمويل العمومي تتمثل نفقات التنمية لهذا البرنامج  

  موزعة كما يلي:

 

 الترويج و النهوض باإلستثمار الخارجي:6 عدد البرنامج الفرعي: 

 

 وكالة النهوض باإلستثمارالخارجي

 د أبحساب 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان

 725 725 725 أنشطة الوكالة بالخارج)21(

 155 155 155 مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي)23(

مختلفة تجهيزات إقتناء  05 05 05 

إعالمية تجهيزات  155 155 155 

نقل وسائل اقتناء  255 255 255 

الوكالة بمقر تهيئة اشغال  85 85 85 

بالوكالة الجودة نظام تعزيز  75 75 75 

 75 75 75 التعاون الفني

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

 6555 6555 6555 الجملة

 

 

 

 

  .أ د بعنوان فواضل ميزانيات سابقة 5556يضاف إلى ذلك مبلغ (21)  

 .بعنوان فواضل ميزانيات سابقةأ د  555يضاف إلى ذلك مبلغ (27)
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V. :برنامج القيادة و المساندة  

 

د أ  055,5البالغة كزية  وتتمثل  نفقات التنمية  لهذا البرنامج أساسا  في اإلستثمارات المباشرة لإلدارة المر

 موزعة كما يلي:

 

  التصرف في الموارد البشرية و المادية :: 6البرنامج الفرعي 

 د أبحساب 

 

 

 

 

 النظام المعلوماتي ::  6 عدد البرنامج الفرعي 

 د أبحساب 

 

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان

 25 25 25 تهيئة مقر الوزارة

 215 215 215 وسائل النقل

 45 45 45 تجهيزات مختلفة

 15 15 15 تجهيز مطبعة الوزارة

 255 255 255 البرنامج اإلتصالي للوزارة
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 375 375 375 الجملة

 الدفع التعهد التكلفة البيـــــــــان
 85 85 85 اقتناء معدات إعالمية للوزارة

 75 75 75 تركيز نظام السالمة المعلوماتية

 15 15 15 إقتناء واقي من الفيروسات
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 635 635 635 الجملة



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2017

2017

بحساب الدینار

حسب منهجیة التصرف حسب األهداف

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي
التنمیة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2016

المجموع
تقدیرات
النسبة2017 المبلغ

الفـارق ق م
2016

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2017 2016

ق م

45

000 740 0006 590 7التوازنات الجملیة و اإلحصاء 25 766 000 27 410 000-1 644 000-850 000-2 494 000 35 000 00032 506 000 -6-11-6

000 000470 000510 645 0005 674 7التخطیط و الدراسات -2 029 000-40 000-2 069 000 6 115 000 8 184 000 -26-8-25

000 270 0006 080 0007 121 00020 736 19اإلحصاء 385 000-810 000-425 000 26 391 000 26 816 000 2-11-2

000 104 000427 551 465التنمیة القطاعیة و الجهویة 17 517 000 16 086 5001 430 500-38 447 000-37 016 500 481 637 500444 621 000 9-8-8

000 461 000424 107 000463 461 5008 146 7البرامج الجهویة للتنمیة 1 314 500-38 646 000-37 331 500 432 922 000 470 253 500 18-8-8

000 643 0002 444 0002 056 0009 940 8التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة 116 000199 000315 000 11 699 000 11 384 000 183

000 249 5التعاون الدولي 5 648 500-399 5005 648 5005 249 000 -7100-10

000 072 5001 546-000 072 5001 618 1التعاون المالي 1 618 500 -34100-34

000 177 0004 000147 177 0004 030 4التعاون الفني 4 030 000 41004

100100100التعاون الالمركزي

000 560 5اإلحاطة باإلستثمار 4 931 700628 3004 931 7005 560 000 131002

000 300300 00080 700300 219سیاسات االستثمار 219 700 3710037

000 260 0005 000548 260 0005 712 4الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 4 712 000 1210012

000 000500 420القیادة و المساندة 8 261 000 8 839 300-578 30080 000-498 300 9 259 3008 761 000 -719-4

000 000370 000330 436 0007 853 7التصرف في الموارد البشریة و المادیة -417 00040 000-377 000 7 806 000 8 183 000 -512-5



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2017

2017

بحساب الدینار

حسب منهجیة التصرف حسب األهداف

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي
التنمیة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2016

المجموع
تقدیرات
النسبة2017 المبلغ

الفـارق ق م
2016

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2017 2016

ق م

46

000 000130 00090 300825 986النظام المعلوماتي -161 30040 000-121 300 955 000 1 076 300 -1644-11

62 916 00062 353 000473 561 000434 344 000 000 780 39-000 217 39-000 563-الجملـة العـامة : 536 477 000496 697 000 -8 -1-7



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2017

2017

بحساب الدینار

حسب منهجیة التصرف حسب األهداف

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي
التعاون الدولي

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2016

المجموع
تقدیرات
النسبة2017 المبلغ

الفـارق ق م
2016

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2017 2016

ق م
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000 287 00037 385 00030 902 0006 287 00037 385 30التعاون الدولي 23

000 867 00036 757 0006 867 00036 110 30التعاون المالي 30 110 000 22

000 000420 000145 000420 275التعاون الفني 275 000 53

000 000 0001 000 0001 000 0001 000 1اإلستثمار الخارجي

100سیاسات االستثمار

000 000 0001 000 0001 000 1الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 1 000 000

000 000230 230-000 230القیادة و المساندة -100

000 000160 160-000 160اإلشراف و المساندة و المتابعة -100

000 00070 70-000 70النظام المعلوماتي و األرشیف -100

31 615 00038 287 000 000 287 00038 615 00031 672 6الجملـة العـامة : 21



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

13 وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي الباب:
التنمیة-

نفقات التصرف لسنة
2

48

2017

2017

بیان األقسام و الفصول

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 493 8نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 838 42منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 331 51 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 811 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 609 6منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 420 9 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 489نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 113 1منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 602 1 القسم الثالث  :  جملة

000 353 62الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

13 وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي الباب:
التنمیة-

نفقات التصرف لسنة

2

49

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 493 8نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 10 072 000-1 579 000

000 838 42منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 43 446 000-608 000

000 331 51 القسم األول  :  جملة 53 518 000-2 187 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 811 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 2 811 000

000 609 6منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 5 176 0001 433 000

000 420 9 القسم الثاني  :  جملة 7 987 0001 433 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

13 وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي الباب:
التنمیة-

نفقات التصرف لسنة

2

50

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

000 489نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 489 000

000 113 1منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 922 000191 000

000 602 1 القسم الثالث  :  جملة 1 411 000191 000

000 353 62الجملة  العامة 62 916 000-563 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

51

التوازنات الجملیة و اإلحصاء1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط و الدراسات 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011362 011 000220 000-1 791 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010610 00080 000-530 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011620 00028 000-592 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012230 00040 000-190 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01470 00013 000-57 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01528 000-28 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 0002 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017270 00057 000-213 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030180 000-180 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011384 600 0004 362 000-238 000

مؤسسات البحث 044 600 0004 362 000-238 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 0524 600 0004 362 000-238 000

4 582 000 000 029 2-جملة البرنامج الفرعي 6 611 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

0113817 420 00017 510 00090 000

مؤسسات البحث 0417 420 00017 510 00090 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 05117 420 00017 510 00090 000



52 نظـام أمـد

17 510 000 000 90جملة البرنامج الفرعي 17 420 000

دالتوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة 22 092 000



53 نظـام أمـد

التنمیة القطاعیة و الجهویة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهویة للتنمیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136111 5001 379 0001 267 500

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01038 000300 000262 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01133 000400 000367 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01217 000200 000183 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0146 40096 00089 600

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161003 0002 900

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01717 000200 000183 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031180 000180 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011386 004 0006 004 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 156 004 0006 004 000

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 0216 004 0006 004 000

7 383 000 500 267 1جملة البرنامج الفرعي 6 115 500

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136572 000561 000-11 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010140 000100 000-40 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011165 000200 00035 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01268 00061 000-7 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01420 00010 000-10 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01768 00079 00011 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030110 000-110 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031110 000110 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011387 362 0007 480 000118 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 157 362 0007 480 000118 000



54 نظـام أمـد

دیوان  تنمیة  الجنوب 0223 330 0003 450 000120 000

دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 0232 230 0002 230 000

دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 0241 802 0001 800 000-2 000

8 041 000 000 107جملة البرنامج الفرعي 7 934 000

دالتنمیة القطاعیة و الجهویة جملة 15 424 000



55 نظـام أمـد

التعاون الدولي3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون المالي 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 618 5001 072 000-546 500

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010490 000250 000-240 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011625 000400 000-225 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012180 000130 000-50 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01475 00082 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0155 0006 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 5004 000500

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017240 000200 000-40 000

1 072 000 500 546-جملة البرنامج الفرعي 1 618 500

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011383 720 0003 512 000-208 000

مؤسسات إدارة عامة 023 720 0003 512 000-208 000

الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 0313 720 0003 512 000-208 000

3 512 000 000 208-جملة البرنامج الفرعي 3 720 000

دالتعاون الدولي جملة 4 584 000



56 نظـام أمـد

اإلحاطة باإلستثمار4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

سیاسات االستثمار 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136219 700300 00080 300

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01074 000100 00026 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01174 00073 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01225 00039 00014 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01411 00014 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157001 000300

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0001 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01733 00072 00039 000

300 000 300 80جملة البرنامج الفرعي 219 700

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011384 340 0003 970 000-370 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 174 340 0003 970 000-370 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 0014 340 0003 970 000-370 000

3 970 000 000 370-جملة البرنامج الفرعي 4 340 000

داإلحاطة باإلستثمار جملة 4 270 000



57 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 802 0004 459 000-343 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 002260 000154 000-106 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004470 000293 000-177 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 200 0001 000 000-200 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 347 0001 575 000228 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01297 00094 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0134 000-4 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014125 000144 00019 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01560 00080 00020 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01618 00016 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017649 000550 000-99 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03046 00046 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031480 000480 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03645 00026 000-19 000

4 459 000 000 343-جملة البرنامج الفرعي 4 802 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136737 300502 000-235 300

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010167 000120 000-47 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011182 000120 000-62 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012139 00029 000-110 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01417 00017 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0159 00011 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 3001 000-300

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01768 00064 000-4 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031154 000140 000-14 000



58 نظـام أمـد

502 000 300 235-جملة البرنامج الفرعي 737 300

دالقیادة و المساندة جملة 4 961 000

دالجملة  العامة 51 331 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

59

التوازنات الجملیة و اإلحصاء1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط و الدراسات 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02238970 000970 000

مؤسسات البحث 04970 000970 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 052970 000970 000

970 000 000 970جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022381 830 0002 011 000181 000

مؤسسات البحث 041 830 0002 011 000181 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 0511 830 0002 011 000181 000

2 011 000 000 181جملة البرنامج الفرعي 1 830 000

دالتوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة 2 981 000

التنمیة القطاعیة و الجهویة2البرنـامج



60 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهویة للتنمیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02238931 000928 000-3 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15931 000928 000-3 000

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 021931 000928 000-3 000

928 000 000 3-جملة البرنامج الفرعي 931 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02238838 000838 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15838 000838 000

دیوان  تنمیة  الجنوب 022306 000306 000

دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 023301 000301 000

دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 024231 000231 000

838 000 000 838جملة البرنامج الفرعي

دالتنمیة القطاعیة و الجهویة جملة 1 766 000



61 نظـام أمـد

التعاون الدولي3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02238280 000635 000355 000

مؤسسات إدارة عامة 02280 000635 000355 000

الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 031280 000635 000355 000

635 000 000 355جملة البرنامج الفرعي 280 000

دالتعاون الدولي جملة 635 000



62 نظـام أمـد

اإلحاطة باإلستثمار4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02238327 0001 227 000900 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17327 0001 227 000900 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 001327 0001 227 000900 000

1 227 000 000 900جملة البرنامج الفرعي 327 000

داإلحاطة باإلستثمار جملة 1 227 000



63 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022362 562 0002 488 000-74 000

األكریة واألداءات البلدیة 020245 000245 000

استهالك الماء 02115 00012 000-3 000

استهالك الكهرباء والغاز 022160 000205 00045 000

االتصاالت الهاتفیة 023150 000150 000

تراسل المعطیات 02460 00060 000

تأثیث اإلدارة 03440 00040 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043100 00090 000-10 000

شراء الوقود للتسخین 044100200100

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045325 000400 00075 000

المراسالت اإلداریة 05410 00010 000

نفقات أخرى للبرید 0561 0001 000

معدات التصرف اإلداري 06240 00040 000

معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة 0632 0002 000

اقتناء معدات مختلفة 0742 0002 000

تأمین وسائل النقل 08011 00017 0006 000

تأمین األشخاص 0811 0001 000

تأمین البناءات 0821 0001 000

اإلعتناء بالبنایات 09180 00080 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09285 00084 000-1 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 09325 00025 000

تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 0966 0008 0002 000

عملیات الصیانة األخرى 0972 0002 000

النفقات المباشرة للتنظیف 10315 00015 000

لوازم المكاتب 111180 000120 000-60 000

المطبوعات الرسمیة 1123 0003 000

مطبوعات األخرى 1173 0003 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12625 00035 00010 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1275 0004 000-1 000



64 نظـام أمـد

اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمعیة و البصریة 1285001 000500

نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي 129500800300

مصاریف اإلستقباالت 15680 00080 000

مصاریف اإلقامة 15720 00020 000

مصاریف المهمات 163135 000135 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16565 00065 000

المنحة الیومیة للتنقل 1743 0002 000-1 000

المنحة الكیلومتریة للتنقل 1752 0001 000-1 000

إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1761 5001 000-500

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 18410 00010 000

إشتراكات النقل 1857 0007 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 186120 000120 000

ملتقیات للتكوین 19417 00017 000

تربصات تكوین 19535 00035 000

التكوین المستمر 1968 0008 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2131 0001 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2196 0006 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 231300 000200 000-100 000

اللجان الطبیة 2322 0002 000

دفع الخطایا والتعویضات 2342 0002 000

معالیم التسجیل 2401 0001 000

معالیم الجوالن 24113 00013 000

معالیم العبور 2424 0002 000-2 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 24919 40010 000-9 400

نقل األثاث والمعدات 3022 0002 000

الترجمة 3032 0002 000

اتفاقیات مع أطباء 3064 0004 000

خدمات مختلفة 311105 00080 000-25 000

نفقات التصرف األخرى 4033 0003 000

2 488 000 000 74-جملة البرنامج الفرعي 2 562 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236249 000323 00074 000



65 نظـام أمـد

الوثائق المكتوبة 1235 00010 0005 000

الصحف والمجالت 12570 000123 00053 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 13555 00060 0005 000

شراء منظومات اإلعالمیة 13645 00045 000

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 13725 00025 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1456 0006 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1466 0006 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1476 0006 000

استغالل منظومات إعالمیة أخرى 1506 00012 0006 000

التكوین في اإلعالمیة 19725 00030 0005 000

323 000 000 74جملة البرنامج الفرعي 249 000

دالقیادة و المساندة جملة 2 811 000

دالجملة  العامة 9 420 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

66

التوازنات الجملیة و اإلحصاء1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط و الدراسات 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333893 00093 000

مؤسسات البحث 0493 00093 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 05293 00093 000

93 000 000 93جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03338486 000600 000114 000

مؤسسات البحث 04486 000600 000114 000

المعهد  الوطني  لإلحصاء 051486 000600 000114 000

600 000 000 114جملة البرنامج الفرعي 486 000

دالتوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة 693 000

التنمیة القطاعیة و الجهویة2البرنـامج



67 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهویة للتنمیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03338100 000150 00050 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15100 000150 00050 000

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 021100 000150 00050 000

150 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 100 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03338168 000177 0009 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15168 000177 0009 000

دیوان  تنمیة  الجنوب 02275 00075 000

دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 02348 00055 0007 000

دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 02445 00047 0002 000

177 000 000 9جملة البرنامج الفرعي 168 000

دالتنمیة القطاعیة و الجهویة جملة 327 000



68 نظـام أمـد

التعاون الدولي3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333830 00030 000

مؤسسات إدارة عامة 0230 00030 000

الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 03130 00030 000

30 000 000 30جملة البرنامج الفرعي

دالتعاون الدولي جملة 30 000



69 نظـام أمـد

اإلحاطة باإلستثمار4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333845 00063 00018 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1745 00063 00018 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 00145 00063 00018 000

63 000 000 18جملة البرنامج الفرعي 45 000

داإلحاطة باإلستثمار جملة 63 000



70 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336489 000489 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ ودادیات األعوان 234310 000300 000-10 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 2361 0001 000

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة _ منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان 55320 00030 00010 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المعهد العربي للتخطیط بالكویت 76360 00060 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المعهد اإلفریقي للتنمیة االقتصادیة والتخطیط
بدكار

76440 00040 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ مركز األبحاث االقتصادیة و االجتماعیة و
التدریب بالدول اإلسالمیة

76533 00033 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المعهد العربي للتدریب والبحوث اإلحصائیة بعمان 76617 00017 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة 7928 0008 000

489 000 000 489جملة البرنامج الفرعي

دالقیادة و المساندة جملة 489 000

دالجملة  العامة 1 602 000



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

71

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

13 الباب:
التنمیة

2017

4283800091000066090004850001113000255000505600001650000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

3512000635000100000300001000004177000200000 مؤسسات إدارة عامة

2187200059000029810001300006930002500025546000745000 مؤسسات البحث

13484000320000176600025500032700013000015577000705000 مؤسسات التنمیة الجهویة

39700001227000630005260000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

000 650 0001 560 00050 000255 113 0001 000485 609 0006 000910 838 42الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

72

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

3512000635000100000300001000004177000200000مؤسسات إدارة عامة 

2187200059000029810001300006930002500025546000745000مؤسسات البحث 

13484000320000176600025500032700013000015577000705000مؤسسات التنمیة الجهویة 

39700001227000630005260000مؤسسات النهوض بالقطاعات 

000 650 0001 560 00050 000255 113 0001 000485 609 0006 000910 838 42الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

73

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

3512000635000100000300001000004177000200000مؤسسات إدارة عامة 

3512000635000100000300001000004177000200000 الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني

2187200059000029810001300006930002500025546000745000مؤسسات البحث 

17510000201100060000020121000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

436200059000097000013000093000250005425000745000 المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة

13484000320000176600025500032700013000015577000705000مؤسسات التنمیة الجهویة 

6004000130000928000150000150000650007082000345000 المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة

345000010000030600010000075000400003831000240000 دیوان  تنمیة  الجنوب

22300003010005500025000258600025000 دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي

180000090000231000500047000207800095000 دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي

39700001227000630005260000مؤسسات النهوض بالقطاعات 

39700001227000630005260000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

000 650 0001 560 00050 000255 113 0001 000485 609 0006 000910 838 42الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

74

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التوازنات الجملیة و اإلحصاء

1

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التخطیط و الدراساتالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

436200059000097000013000093000250005425000745000 مؤسسات البحث 

436200059000097000013000093000250005425000745000 المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة

745 000 5 425 000 25 000 93 000 130 000 970 000 590 000 4 362 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

75

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلحصاءالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

17510000201100060000020121000 مؤسسات البحث 

17510000201100060000020121000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

20 121 000 600 000 2 011 000 17 510 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

745 000 25 546 000 25 000 693 000 130 000 2 981 000 590 000 21 872 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

76

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التنمیة القطاعیة و الجهویة

2

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

البرامج الجهویة للتنمیةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

6004000130000928000150000150000650007082000345000 مؤسسات التنمیة الجهویة 

6004000130000928000150000150000650007082000345000 المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة

345 000 7 082 000 65 000 150 000 150 000 928 000 130 000 6 004 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

77

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

7480000190000838000105000177000650008495000360000 مؤسسات التنمیة الجهویة 

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة

345000010000030600010000075000400003831000240000 دیوان  تنمیة  الجنوب

22300003010005500025000258600025000 دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي

180000090000231000500047000207800095000 دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي

360 000 8 495 000 65 000 177 000 105 000 838 000 190 000 7 480 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

705 000 15 577 000 130 000 327 000 255 000 1 766 000 320 000 13 484 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

78

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التعاون الدولي
3

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التعاون الفنيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

3512000635000100000300001000004177000200000 مؤسسات إدارة عامة 

3512000635000100000300001000004177000200000 الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني

200 000 4 177 000 100 000 30 000 100 000 635 000 3 512 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

200 000 4 177 000 100 000 30 000 100 000 635 000 3 512 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

79

13 الباب:
التنمیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
اإلحاطة باإلستثمار

4

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

39700001227000630005260000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 

39700001227000630005260000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

5 260 000 63 000 1 227 000 3 970 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

5 260 000 63 000 1 227 000 3 970 000 4 جملة البرنامج 
000 650 1الجملة  العامة 50 560 000 255 000 1 113 000 485 000 6 609 000 910 000 42 838 000



نظـام أمـد
80

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

13 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

التوازنات الجملیة و اإلحصاء
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

التخطیط و الدراسات البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 170 6مؤسسات البحث 6 170 000 745 000 5 425 000

000 170 6المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 6 170 000 745 000 5 425 000

000 170 16 جملة البرنامج الفرعي  6 170 000 745 000 5 425 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

اإلحصاء البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 121 20مؤسسات البحث 20 121 000 20 121 000

000 121 20المعهد  الوطني  لإلحصاء 20 121 000 20 121 000

000 121 220 جملة البرنامج الفرعي  20 121 000 20 121 000

126 291 000 26 291 000 745 000 000 546 25جملة البرنامج 



نظـام أمـد
81

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

13 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

التنمیة القطاعیة و الجهویة
2 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

البرامج الجهویة للتنمیة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 427 7مؤسسات التنمیة الجهویة 7 427 000 345 000 7 082 000

000 427 7المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 7 427 000 345 000 7 082 000

000 427 17 جملة البرنامج الفرعي  7 427 000 345 000 7 082 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 855 8مؤسسات التنمیة الجهویة 8 855 000 360 000 8 495 000

000 071 4دیوان  تنمیة  الجنوب 4 071 000 240 000 3 831 000

000 611 2دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 2 611 000 25 000 2 586 000

000 173 2دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 2 173 000 95 000 2 078 000

000 855 28 جملة البرنامج الفرعي  8 855 000 360 000 8 495 000

216 282 000 16 282 000 705 000 000 577 15جملة البرنامج 



نظـام أمـد
82

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

13 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

التعاون الدولي
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

التعاون الفني البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 377 4مؤسسات إدارة عامة 4 377 000 200 000 4 177 000

000 377 4الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 4 377 000 200 000 4 177 000

000 377 24 جملة البرنامج الفرعي  4 377 000 200 000 4 177 000

34 377 000 4 377 000 200 000 000 177 4جملة البرنامج 



نظـام أمـد
83

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

13 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

اإلحاطة باإلستثمار
4 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 260 5مؤسسات النهوض بالقطاعات 5 260 000 5 260 000

000 260 5وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 5 260 000 5 260 000

000 260 25 جملة البرنامج الفرعي  5 260 000 5 260 000

45 260 000 5 260 000 000 260 5جملة البرنامج 

000 210 00052 210 00052 650 0001 560 50الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 





نفقات التنمیة لسنة
التنمیة

13  الباب:

( بحساب الدینار )

000 000500 500اإلستثمارات المباشرة

552 533 000423 844 000

14 000 000

434 344 000

دینارا000 033 567 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2017

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

567 033 000

84

10 000 000

2-
وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التنمیة
13  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

100

400

15 973

550 560

100100

400400

1 973

550 560

14 000 1 773

422 071

10 000

التعهد

100100

400400

15 97311 773

550 560422 071

500500500500500

566 533552 533423 84414 00010 000566 533433 844

567 033553 033424 34414 00010 000567 033434 344

 II جملة فرعیة

2017

85

_ 2
وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



( إعتمادات الدفع )2017نفقات التنمیة لسنة
التنمیةالجزء:

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

86نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2016

تقدیرات

2017

تقدیرات ق م
201620172017 2016

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20162017

1 التوازنات الجملیة و اإلحصاء: البرنامج

1 40-40510-510470:البرنامج الفرعي 470 8-التخطیط و الدراسات

2 810-080 8107-270 0806 7:البرنامج الفرعي 6 270 11-اإلحصاء

11-850-740 5906 8507-740 5906 17جملة البرنامج

2 التنمیة القطاعیة و الجهویة: البرنامج

1 000 00010 30:البرنامج الفرعي 433 107414 461-18 646-20 000463 107-38 646 424 461 8-67-البرامج الجهویة للتنمیة

2 444199 6431992 4442 2:البرنامج الفرعي 2 643 8التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة

000 10430 551417 2435جملة البرنامج -18 44710 000-20 000465 551427 104-38 447 -67-8

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 3303704033040:البرنامج الفرعي 370 1212التصرف في الموارد البشریة و المادیة

2 90130409040:البرنامج الفرعي 130 4444النظام المعلوماتي

94205008042050080جملة البرنامج 1919

217 39-344 561434 000473 20-000 00010 29730 19-844 141423 42050080443الجملة العامة 19-4-67-8



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم أو التكلفة

التنمیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

87

_132 الباب:

بناءات إداریة 06603909090

تجهیزات إداریة 06604180180180

برامج إعالمیة 06605130130130

مصاریف مختلفة 06608100100100

500500500 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم

التنمیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

88

_132 الباب:

مصاریف مختلفة 06608100100100

100100100 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

التنمیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

89نظـام أمـد

_132 الباب:

د1000بحساب 
القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

100100100البرنامج اإلتصالي للوزارة 00 0003
100100100 06608جملــة الفصـل
100100100 1جملــة البرنامج الفرعي
100100100 9جملــة البرنامج
100100100 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

التنمیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

90

_132 الباب:

بناءات إداریة 06603909090

تجهیزات إداریة 06604180180180

برامج إعالمیة 06605130130130

400400400 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

التنمیة

91نظـام أمـد

_132 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

909090تهیئة مقر الوزارة 00 0006
909090 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

120120120اقتناء وسائل نقل 00 0001
202020تجهیز مطبعة الوزارة 00 0002

404040إقتناء تجهیزات مختلفة    00 0003
180180180 06604جملــة الفصـل
270270270 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

النظام المعلوماتي 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة 06605

808080اقتناء تجهیزات إعالمیة للوزارة 00 0001
202020اقتناء واقي من الفیروسات 00 0003

303030التدقیق الدوري للسالمة المعلوماتیة 00 0004
130130130 06605جملــة الفصـل
130130130 2جملــة البرنامج الفرعي
400400400 9جملــة البرنامج
400400400 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2017 2016 2015 2014

2017

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201520162017 2014

التنمیة13 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

92

2_

217 3بناءات إداریة06603 90 50 1 25 460 90 100 110 2 623 3 383
360تجهیزات إداریة06604 180 80 79 501 193 180 110 79 638 1 200
213برامج إعالمیة06605 130 90 55 177 155 130 90 60 230 665
407مصاریف مختلفة06608 100 200 23 100 600 30 730

5 9782499005008087261354205004 197 3 521 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

2

2017
نظـام أمـد

التنمیة_13 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

93

د1000بحساب 

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
2 780 23 280 2 523 2 803 المقرالجدید للوزارة دراسات000511
437 90 50 1 2 180 90 100 110 100 580 تهیئة مقر الوزارة000600

217 6231101009046025150903 3832 066033جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
254 120 50 51 425 125 120 80 51 524 900 اقتناء وسائل نقل000100
39 20 10 11 39 20 10 11 80 تجهیز مطبعة الوزارة000200
67 40 20 28 65 29 40 20 28 103 220 إقتناء تجهیزات مختلفة   000300

200638791101801935017980180360 066041جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
50 50 100 100 تظاهرات التعریف بالمخطط الخماسي000200
350 100 150 100 500 600 البرنامج اإلتصالي للوزارة000300

06608700600100200100400جملــة الفصـل

1 977 261189810370653526803303703 2833 5جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

94 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

النظام المعلوماتي 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

برامج إعالمیة 06605
40 80 40 55 165 2 80 40 60 198 380 اقتناء تجهیزات إعالمیة للوزارة000100
25 20 20 5 20 20 20 65 اقتناء واقي من الفیروسات000300
38 30 30 12 38 30 30 12 110 التدقیق الدوري للسالمة المعلوماتیة000400

066055552306090130451775590130103جملــة الفصـل

2 5552306090130451775590130103جملــة البرنامج الفرعي

9 080 4912499005006987031354205004 8383 5جملــة البرنامج

5 8382499005006987031354205004 080 3 491 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التنمیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

95

_132 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

000 10التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 14 000 201 344 330 033 330 03314 000

270 2706 2706 6المعهد الوطني للإلحصاء

470470470المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة

350350350دیوان تنمیة الشمال الغربي

924 9241 9241 1دیوان تنمیة الوسط الغربي

174174174دیوان تنمیة الجنوب

511 000171 000286 286المجالس الجهویة

000 00010 64514 84520 00034 84514 34المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

500 222التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 222 500 222 500

500 500222 500222 222المجالس الجهویة

000 00010 84414 533423 000552 53314 552الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم

التنمیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

96

_132 الباب:

000 10التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 14 000 1 773 1 973 1 97314 000

534 5341 5341 1دیوان تنمیة الوسط الغربي

393939دیوان تنمیة الجنوب

000 00010 00040020014 40014المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

000 00010 77314 9731 0001 97314 1الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التنمیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

97نظـام أمـد

_132 الباب:

2 التنمیة القطاعیة و الجھویةالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 البرامج الجھویة للتنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
000 10المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 14 000 200 400 14 000 400

00540010 000 14 000 14 000 برنامج التنمیة المندمجة

006000200 400 400 بناءات إداریة للمندوبیات الجهویة

000 00010 00040020014 0781014جملــة الفصـل 400
40014 00040020014 00010 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 التخطیط الجھوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
534 1دیوان تنمیة الوسط الغربي 1 534 1 534

040800234 234 234 بناء مقر اإلدارة الجهویة بسیدي بوزید

0410001 300 1 300 1 300 بناء مقر الدیوان

39دیوان تنمیة الجنوب 39 39

02100039 39 39  مشروع الحد من الفقر من ةخالل تثمین منظومة قطاع تربیة الماشیة
بوالیة تطاوین

573 5731 078101جملــة الفصـل 1 573
1 5731 5731 573 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 97314 0001 9731 77314 00010 000 2 جملــة البرنامج
000 00010 77314 9731 0001 97314 1الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

التنمیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

98

_132 الباب:

571 199التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 328 060 328 060

270 2706 2706 6المعهد الوطني للإلحصاء

470470470المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة

350350350دیوان تنمیة الشمال الغربي

390390390دیوان تنمیة الوسط الغربي

135135135دیوان تنمیة الجنوب

511 000171 000286 286المجالس الجهویة

445 44520 44534 34المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

500 222التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 222 500 222 500

500 500222 500222 222المجالس الجهویة

071 560422 560550 550الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التنمیة

99نظـام أمـد

_132 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

1 التوازنات الجملیة و اإلحصاءالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 التخطیط و الدراساتالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
470المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة 470 470

060000200 200 200 نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسیة

060100150 150 150 تجهیزات إعالمیة

06020060 60 60 إقتناء وسائل نقل

06030030 30 30 تجهیزات مختلفة

06060030 30 30 تهیئات مختلفة

07810470470جملــة الفصـل 470
470470470 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 اإلحصاءالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
270 6المعهد الوطني للإلحصاء 6 270 6 270

050000590 590 590 المخطط المدیري لإلعالمیة

0501002 000 2 000 2 000 مسوحات إقتصادیة

050400100 100 100 تهیئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء

05050050 50 50 تجهیزات مختلفة

05080050 50 50 المجلس الوطني لإلحصاء

0511001 800 1 800 1 800 المسح الوطني حول التشغیل

051500100 100 100 المسح حول اإلنفاق واإلستهالك

051700800 800 800 إقتناء وسائل نقل

00400150ج 150 150 المسح الوطني حول األمن واألمان والحوكمة الرشیدة

00500100ج 100 100 إستعالل المصادر اإلداریة إلنجاز اإلحصائیات اإلجتماعیة



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

100 نظـام أمـد

07810

00600100ج 100 100 المسح الوطني حول تكنولوجیا المعلومات

0070030ج 30 30 المسح السداسي حول مؤشر رضا المستهلك في تونس

00800400ج 400 400 MICS 6المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات 

270 2706 078106جملــة الفصـل 6 270
6 2706 2706 270 2 جملــة البرنامج الفرعي

6 7406 7406 740 1 جملــة البرنامج

2 التنمیة القطاعیة و الجھویةالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 البرامج الجھویة للتنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
511 171المجالس الجهویة 286 000 286 000

0195005 000 5 000 5 000  المساهمة في التمویل الذاتي لمشاریع بنك المشاریع الصغرى و
2المتوسطة ( إعتماد اإلنطالق  )

01970010 000 10 000 10 000 المساهمة في التمویل الذاتي لمشاریع البنك التونسي للتضامن

019800153 511 268 000 268 000 تحسین ظروف العیش-البرنامج الجهوي للتنمیة

0199003 000 3 000 3 000 إحداث و تدعیم مواطن الشغل-البرنامج الجهوي للتنمیة

250 20المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 34 250 34 250

005300250 450 450 دراسات و ندوات-المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

0054003 800 3 800 برنامج التنمیة المندمجة

000 0020015ج 20 000 20 000 برنامج التنتمیة الحضریة المتكاملة

000 003005ج 10 000 10 000 القسط الثالث لبرنامج التنمیة المندمجة

761 250191 07810320جملــة الفصـل 320 250
التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811

500 222المجالس الجهویة 222 500 222 500

0196002 500 2 500 2 500  عموالت لفائدة الدیوان الوطني للبرید مقابل تحویل منح عمال
الحضائر

019800220 000 220 000 220 000 حضائر عادیة و ظرفیة

500 500222 07811222جملــة الفصـل 222 500
542 750542 750414 261 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 التخطیط الجھوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

101 نظـام أمـد

07810

350دیوان تنمیة الشمال الغربي 350 350

030000100 100 100 ندوات و أیام دراسیة

030100100 100 100 دراسات قطاعیة

03020010 10 10 تجهیزات مختلفة

030300120 120 120 إقتناء وسائل نقل

03090020 20 20 تجهیزات اعالمیة

390دیوان تنمیة الوسط الغربي 390 390

040000130 130 130 ندوات و دراسات

04010050 50 50 تجهیزات إعالمیة

04020020 20 20 تجهیزات مختلفة

040300160 160 160 وسائل نقل

0010030ج 30 30 التعاون الفني

135دیوان تنمیة الجنوب 135 135

02010020 20 20 دراسات قطاعیة

02020030 30 30 تجهیزات إعالمیة

02040015 15 15 التعاون الفني

02060070 70 70 وسائل النقل

195المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 195 195

00500050 50 50 تجهیزات مختلفة -المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

005200100 100 100 تجهیزات إعالمیة

00560025 25 25 المعلومات الجهویة

00610020 20 20 تهیئات مختلفة

070 0701 078101جملــة الفصـل 1 070
1 0701 0701 070 2 جملــة البرنامج الفرعي

543 820543 820415 331 2 جملــة البرنامج
071 560422 560550 550الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2016 2015 2014

2017
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20152016 2014

التنمیة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20172017

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

102

_132 الباب:

793 322 1التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 201 344 285 141 151 106 1 572 818 476 454 330 033 473 759 461 570 1 791 386 220 509 3 533 202

294 13المعهد الوطني للإلحصاء 6 270 7 080 6 646 75 689 13 294 6 270 7 080 6 646 75 689 108 979

289المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة 470 510 100 3 791 183 470 510 100 3 897 5 160

133دیوان تنمیة الشمال الغربي 350 255 100 2 066 93 350 295 100 2 066 2 904

427 2دیوان تنمیة الوسط الغربي 1 924 1 724 647 2 303 1 105 1 924 2 047 1 646 2 303 9 025

22دیوان تنمیة الجنوب 174 225 260 3 411 22 174 225 260 3 411 4 092

994 230 1المجالس الجهویة 171 511 274 755 143 053 1 345 915 401 023 286 000 462 310 452 518 1 564 377 3 166 228

634 75المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 20 645 592 300 139 643 60 734 34 845 1 292 300 139 643 220 509 236 814
084 302التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 222 500 156 000 167 651 1 327 795 285 105 222 500 156 000 167 468 1 344 957 2 176 030

793 290المجالس الجهویة 222 500 156 000 167 651 1 191 095 273 814 222 500 156 000 167 468 1 208 257 2 028 039
291 11المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 136 700 11 291 136 700 147 991

947 18التدخالت في میدان التربیة و التكوین07812 2 000 2 130 25 600 18 947 2 000 2 130 25 600 48 677

947 18المجالس الجهویة 2 000 2 130 25 600 18 947 2 000 2 130 25 600 48 677
5 757 909220 509631 168631 759552 533780 5062 926 213320 887443 141423 8441 643 824 3 161 943 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

نظـام أمـد

التنمیة

103

_132 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

التوازنات الجملیة و اإلحصاء 1البرنامج

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التخطیط و الدراسات 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
239المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة 470 510 100 3 573 183 470 510 100 3 629 4 892

نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسیة 0600002 0901 542100200200481 50610020020084
تجهیزات إعالمیة 0601001 5511 206150150451 20615015045
إقتناء وسائل نقل 06020055834810060503481006050
تجهیزات مختلفة 060300445365303020355303030
تهیئات مختلفة 060600248168303020158303030

573100510470239 6291005104701833 8923 4جملــة الفصـل 07810

4 8923 6291005104701833 573100510470239 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

104 نظـام أمـد

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

اإلحصاء 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
245 2المعهد الوطني للإلحصاء 6 270 7 080 6 646 21 070 2 245 6 270 7 080 6 646 21 070 43 311

المخطط المدیري لإلعالمیة 0500005 0583 3834505906353 383450590635
مسوحات إقتصادیة 05010013 8799 1528001 0002 0009279 1528001 0002 000927

تهیئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء 0504001 6829434620010039394346200100393
تجهیزات مختلفة 0505001 6771 25710030502401 2571003050240

المجلس الوطني لإلحصاء 050800859709505050709505050
المسح الوطني حول التشغیل 05110010 5763 2762 5003 0001 8003 2762 5003 0001 800

المسح حول اإلنفاق واإلستهالك 0515006 4502 3502 5001 5001002 3502 5001 500100
إقتناء وسائل نقل 0517002 350700850800700850800

المسح الوطني حول األمن واألمان والحوكمة الرشیدة 00400150150150ج
إستعالل المصادر اإلداریة إلنجاز اإلحصائیات اإلجتماعیة 00500100100100ج

المسح الوطني حول تكنولوجیا المعلومات 00600100100100ج
المسح السداسي حول مؤشر رضا المستهلك في تونس 00700303030ج

MICS 6المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات  00800400400400ج
245 2702 0806 6467 0706 24521 2702 0806 6467 0706 31121 43جملــة الفصـل 07810

43 31121 0706 6467 0806 2702 24521 0706 6467 0806 2702 245 2 جملــة البرنامج الفرعي

48 20324 6996 7467 5906 7402 42824 6436 7467 5906 7402 484 1 جملــة البرنامج

التنمیة القطاعیة و الجھویة 2البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

105 نظـام أمـد

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

البرامج الجھویة للتنمیة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
994 230 1المجالس الجهویة 171 511 274 755 143 053 1 345 915 401 023 286 000 462 310 452 518 1 564 377 3 166 228

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تونس 01000061 76449 92311 84147 0072 32812 429
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة أریانة 01010063 33946 45516 88437 3436 97319 023

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بن عروس 01020052 65342 9569 69736 8987 4248 331
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بنزرت 01030081 05561 06319 99253 23610527 714

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة نابل 01040093 45966 42627 03356 53511 00225 922
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة زغوان 01050059 90046 82113 07941 6447 90010 356
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة باجة 01060085 65970 31515 34457 9006 41821 341

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة جندوبة 010700102 62379 36523 25872 6152 51027 498
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة الكاف 01080070 60559 17911 42652 6972 28715 621
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سلیانة 01090084 20762 93021 27751 5703 29229 345

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القیروان 011000133 895105 98927 90686 4389 55437 903
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القصرین 011100137 876104 06933 80788 9341 20847 734

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سیدي بوزید 011200125 42497 95327 47181 6664 87138 887
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سوسة 01130073 29558 75914 53653 0743 87416 347

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المنستیر 01140064 48750 99513 49245 18360018 704
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المهدیة 01150085 95469 08816 86658 09910 80917 046
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة صفاقس 011600109 02483 81125 21370 70411 49726 823

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قابس 01170083 41860 42922 98952 4273 77127 220
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة مدنین 011800100 44979 16121 28865 4721 53733 440



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

106 نظـام أمـد

07810

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قفصة 01190087 76070 83716 92360 78413 40413 572
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة توزر 01200030 90525 6515 25423 3493 8053 751

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تطاوین 01210069 49348 21221 28143 7792 68623 028
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قبلي 01220052 73243 6599 07335 3776 09611 259
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة منوبة 01230058 93447 83111 10340 6843 61714 633

 المساهمة في التمویل الذاتي لمشاریع بنك المشاریع الصغرى و
2المتوسطة ( إعتماد اإلنطالق  )

01950012 5007 5005 0007 5005 000

إعادة تهیئة مناطق صناعیة خارج مناطق التنمیة الجهویة 01960016 4854852 00014 0004852 00014 000
المساهمة في التمویل الذاتي لمشاریع البنك التونسي للتضامن 019700107 49225 00015 00025 00010 00032 49225 00015 00025 00010 00032 492

تحسین ظروف العیش-البرنامج الجهوي للتنمیة 019800838 273350 310268 000219 963162 755153 511522 007
إحداث و تدعیم مواطن الشغل-البرنامج الجهوي للتنمیة 01990067 2085 0003 00059 2085 0003 00059 208

استحداث نسق المشاریع العمومیة 07000075 36075 36075 360
برنامج تدعیم النشاط اإلقتصادي للجهات 07010080 00080 00080 000

582 74المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 20 450 352 108 659 59 682 34 650 1 052 108 659 210 000 204 043

دراسات و ندوات-المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 0053001 84365965245082659152250782
برنامج التنمیة المندمجة 005400111 800210 000108 0003 800108 0003 800

بناءات إداریة للمندوبیات الجهویة 00600060 40040040059 60020020060 000
برنامج التنتمیة الحضریة المتكاملة 000 0005 00015 00020 0020020ج

القسط الثالث لبرنامج التنمیة المندمجة 000 0005 0005 00010 0030010ج

576 305 9611 107191 053275 574143 454 7051 650460 362320 518463 036452 673 0001 271210 370 3جملــة الفصـل 07810

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
621 251المجالس الجهویة 222 500 156 000 167 183 482 222 250 009 222 500 156 000 167 000 484 017 1 279 526

 عموالت لفائدة الدیوان الوطني للبرید مقابل تحویل منح عمال
الحضائر

01960017 1813 8202 0003 0002 5005 8613 7991 8143 0002 5006 068

تدعیم لسعر شراء  الحلفاء 01970019 3661 00018 3661 00018 366



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

107 نظـام أمـد

07811

حضائر عادیة و ظرفیة 0198001 242 979480 197165 000152 000220 000225 782478 423165 369152 000220 000227 187
621 500251 000222 183156 222167 009482 500250 000222 000156 017167 526484 279 1جملــة الفصـل 07811

التدخالت في میدان التربیة و التكوین07812
947 18المجالس الجهویة 2 000 2 130 25 600 18 947 2 000 2 130 25 600 48 677

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تونس 0100002 7342 2444902 244490
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة أریانة 010100838383

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بنعروس 0102001 1201 0201001 020100
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بنزرت 010300257257257

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة نابل 010400827707120707120
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة زغوان 0105006526223062230
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة باجة 0106005495242552425

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة جندوبة 0107001 4551 402531 40253
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة الكاف 010800850850850
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سلیانة 010900435435435

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القیروان 0110002 1651 8752901 875290
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القصرین 0111001 5861 526601 52660

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سیدي بوزید 0112001 0851 0851 085
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سوسة 0113002 0412 026152 02615

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المنستیر 011400889689200689200
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المهدیة 0115009018515085150
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة صفاقس 0116002 2702 1201502 120150

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قابس 011700608481127481127
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة مدنین 0118001 1961 1961 196
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قفصة 0119002 3322 2321002 232100
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة توزر 0120001 062962100962100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

108 نظـام أمـد

07812

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تطاوین 0121001 4401 2901501 290150
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قبلي 0122006756255062550
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة منوبة 0123005184982049820

التكوین المهني 01990020 9472 00018 9472 00018 947
947 00018 1302 6002 94725 00018 1302 6002 67725 48جملــة الفصـل 07812

4 698 474210 0002 182 653621 648621 362543 150729 6611 962 396312 366433 107414 4611 576 144 1 جملــة البرنامج الفرعي

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
133دیوان تنمیة الشمال الغربي 350 255 100 1 905 93 350 295 100 1 905 2 743

ندوات و أیام دراسیة 0300005914265401002042654010020
دراسات قطاعیة 03010073753780100205374010060
تجهیزات مختلفة 030200226184520107184520107
إقتناء وسائل نقل 03030069031470140120463147014012046
تجهیزات اعالمیة 030900499444201520444201520

422 2دیوان تنمیة الوسط الغربي 1 924 1 724 647 2 248 1 100 1 924 2 047 1 646 2 248 8 965

ندوات و دراسات 0400001 01271484841307148484130
تجهیزات إعالمیة 040100613463505050463505050
تجهیزات مختلفة 040200249184252020184252020

وسائل نقل 040300652312607016050312607016050



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

109 نظـام أمـد

07810

بناء مقر اإلدارة الجهویة بسیدي بوزید 0408001 549154278232345015128500234672
بناء مقر الدیوان 0410004 8605601 0001 0001 3001 0005603001 0001 3001 700

التعاون الفني 00100303030ج
22دیوان تنمیة الجنوب 174 225 240 3 258 22 174 225 240 3 258 3 919

ندوات و أیام دراسیة 0200005795592055920
دراسات قطاعیة 02010094487450208745020

تجهیزات إعالمیة 020200715640153030640153030
تجهیزات مختلفة 02030048244710254471025

التعاون الفني 02040028526010152601015
وسائل النقل 0206005603633570702236335707022

تهیئات مختلفة 020700115115115
 مشروع الحد من الفقر من ةخالل تثمین منظومة قطاع تربیة الماشیة

بوالیة تطاوین
0210002391001003910010039

052 1المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 195 240 225 1 235 1 052 195 240 225 1 235 2 947

تجهیزات مختلفة -المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 0050004973075070502030750705020
تجهیزات إعالمیة 0052001 171821150100100821150100100

المعلومات الجهویة 0056002591072525257710725252577
تهیئات مختلفة 0061001 02045209554520955

629 6433 4442 2122 6461 2678 6432 8072 2112 6462 5748 18جملــة الفصـل 07810

18 5748 6462 2112 8072 6432 2678 6461 2122 4442 6433 629 2 جملــة البرنامج الفرعي

4 717 048210 0002 191 299623 859624 169545 793731 9281 971 042313 578435 551417 1041 579 773 2 جملــة البرنامج
4 765 251210 000630 605631 759552 533734 3561 995 685320 324443 141423 8441 582 257 2 215 998 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2016 2015 2014

2017

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20152016 2014

التنمیة

20172017

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

م.ق.خ.م

110

_132 الباب:

581 126التدخالت في المیدان اإلقتصادي 10 000 30 000 25 924 28 004 14 000 60 000 30 000 116 509 220 509 09810

581 126المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 10 000 30 000 25 924 28 004 14 000 60 000 30 000 116 509 220 509

220 50930 00060 00014 00028 00425 92430 00010 000126 581 116 509 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

نظـام أمـد

التنمیة

111

_132 الباب:

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

التنمیة القطاعیة و الجھویة 2البرنامج

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

البرامج الجھویة للتنمیة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 09810

581 000126 00010 92430 49525 00017 00014 00060 00030 000106 210المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

برنامج التنمیة المندمجة 00540010 000126 581 30 000 25 924 17 495 14 000 60 000 30 000 106 000 210 000
581 000126 00010 92430 49525 00017 00014 00060 00030 000106 210جملــة الفصـل 09810

1 581 000126 00010 92430 49525 00017 00014 00060 00030 000106 210جملــة البرنامج الفرعي

2 581 000126 00010 92430 49525 00017 00014 00060 00030 000106 210جملــة البرنامج

581 126الجملة  العامة 10 000 30 000 25 924 17 495 14 000 60 000 30 000 106 000 210 000





نفقات التنمیة لسنة
التعاون الدولي

13  الباب:

( بحساب الدینار )

اإلستثمارات المباشرة

38 287 00038 287 000

38 287 000

دینارا000 287 38 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2017

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

38 287 000

112
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وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التعاون الدولي
13  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

38 28738 28738 287

التعهد

38 28738 287

38 28738 28738 28738 28738 287

38 28738 28738 28738 28738 287

 II جملة فرعیة

2017

113

_ 1
وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



( إعتمادات الدفع )2017نفقات التنمیة لسنة
التعاون الدوليالجزء:

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

114نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2016

تقدیرات

2017

تقدیرات ق م
201620172017 2016

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20162017

3 التعاون الدولي: البرنامج

1 757 1106 83730 8676 03036 8030-80:البرنامج الفرعي 36 867 10022-التعاون المالي

2 275420145275145:البرنامج الفرعي 420 53التعاون الفني

287 30537 38030جملة البرنامج -806 98230 38537 2876 902 -10023

4 اإلستثمار الخارجي: البرنامج

1 سیاسات االستثمار:البرنامج الفرعي
2 000 0001 0001 0001 1:البرنامج الفرعي الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي

000 0001 0001 0001 41جملة البرنامج

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 160-160160-160:البرنامج الفرعي 100-100-اإلشراف و المساندة و المتابعة

2 70-7070-70:البرنامج الفرعي 100-100-النظام المعلوماتي و األرشیف

230-230230-9230جملة البرنامج -100-100

672 2876 61538 98231 2876 30538 31031-310الجملة العامة -1002221



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التعاون الدولي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

115

_131 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

420 1التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 1 420 1 420

000 0001 0001 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

420420420الوكالة التونسیة للتعاون الفني

867 36المساهمات07821 36 867 36 867

537 53717 53717 17البنك اإلفریقي

704704704الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

196 1961 1961 1البنك االسالمي للتنمیة

304 3046 3046 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

540540540المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص

861 8615 8615 5البنك الدولي

506 5062 5062 2المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا

261 2611 2611 1الشركة العربیة لإلستثمار

848848848المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات

110110110الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

287 28738 28738 38الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

116

_131 الباب:

420 1التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 1 420 1 420

000 0001 0001 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

420420420الوكالة التونسیة للتعاون الفني

867 36المساهمات07821 36 867 36 867

537 53717 53717 17البنك اإلفریقي

704704704الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

196 1961 1961 1البنك االسالمي للتنمیة

304 3046 3046 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

540540540المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص

861 8615 8615 5البنك الدولي

506 5062 5062 2المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا

261 2611 2611 1الشركة العربیة لإلستثمار

 المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار و إئتمان
الصادرات

848848848

110110110الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

287 28738 28738 38الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التعاون الدولي

117نظـام أمـد

_131 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

3 التعاون الدوليالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 التعاون الماليالبرنامج الفرعي

المساهمات07821
537 17البنك اإلفریقي 17 537 17 537

00020012 268 12 268 12 268 المساهمة في رأس مال البنك الإلفریقي للتنمیة

0021005 269 5 269 5 269 50الصندوق الجدید للبنك اإلفریقي للتنمیة أفریكا    AFRICA

704الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 704 704

000500704 704 704 المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

196 1البنك االسالمي للتنمیة 1 196 1 196

0019001 196 1 196 1 196 المساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمیة

304 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 6 304 6 304

0014006 304 6 304 6 304  المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و
اإلجتماعي

540المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص 540 540

01100540ج 540 540 المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص

861 5البنك الدولي 5 861 5 861

0020005 861 5 861 5 861 المساهمة في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر

506 2المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا 2 506 2 506

0015002 506 2 506 2 506 المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا

261 1الشركة العربیة لإلستثمار 1 261 1 261

0016001 261 1 261 1 261 االمساهمة في راس مال الشركة العربیة لإلستثمار

848المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 848 848

001700848 848 848 المساهمة في رأس مال المؤسسة العربیة لضمان وٕاتمان الصادرات

110الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 110 110

001800110 110 110 المساهمة في رأس مال الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

867 86736 0782136جملــة الفصـل 36 867
36 86736 86736 867 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

118 نظـام أمـد

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 التعاون الفنيالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
420الوكالة التونسیة للتعاون الفني 420 420

080100110 110 110 المساهمة في مشاریع التعاون الفني

080200100 100 100 النهوض بالتعاون الفني

080300100 100 100 تجهیزات إعالمیة

08050030 30 30 متابعة نظام الجودة

08060070 70 70 إقتناء وسائل نقل

08090010 10 10 أشغال تهیئة بمقر الوكالة

07810420420جملــة الفصـل 420
420420420 2 جملــة البرنامج الفرعي

37 28737 28737 287 3 جملــة البرنامج

4 اإلستثمار الخارجيالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجيالبرنامج الفرعي

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

070100310 310 310 أنشطة الوكالة بالخارج

070200200 200 200 مساندة عملیات النهوض باالستثمار الخارجي

07030050 50 50 إقتناء تجهیزات مختلفة

070600200 200 200 تجهیزات إعالمیة

070800100 100 100 اقتناء وسائل نقل

08070080 80 80 اشغال تهیئة بمقر الوكالة

08080030 30 30 تعزیز نظام الجودة بالوكالة

0120030ج 30 30 التعاون الفني

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

1 0001 0001 000 4 جملــة البرنامج
287 28738 28738 38الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2016 2015 2014

2017
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20152016 2014

التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20172017

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

119

_131 الباب:

522 27التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 1 420 1 275 1 709 24 140 27 522 1 420 1 275 1 709 24 140 56 066

418 27وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 000 1 000 1 449 22 939 27 418 1 000 1 000 1 449 22 939 53 806

104الوكالة التونسیة للتعاون الفني 420 275 260 1 201 104 420 275 260 1 201 2 260
557 50المساهمات07821 36 867 30 030 23 323 88 666 50 457 36 867 30 030 23 323 88 766 229 443

164 28البنك اإلفریقي 17 537 17 429 12 411 49 952 28 093 17 537 17 429 12 411 50 023 125 493
592الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 704 550 519 2 476 563 704 550 519 2 505 4 841

196 1البنك االسالمي للتنمیة 1 264 6 214 1 196 1 264 6 214 8 674
395 6الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 6 304 6 319 5 985 13 295 6 395 6 304 6 319 5 985 13 295 38 298

123المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص 540 462 123 540 462 1 125
580 3البنك األوروبي إلعادة التعمیر و التنمیة 3 545 3 580 3 545 7 125

320المؤسسة اإلسالمیة لتأمین اإلستثمار و إئتمان الصادرات 310 320 310 630
750 7صندوق التضامن اإلسالمي للتنمیة 7 750 7 750

013 9البنك الدولي 5 861 9 013 5 861 14 874
562 1المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا 2 506 2 380 2 338 1 950 1 562 2 506 2 380 2 338 1 950 10 736

732الشركة العربیة لإلستثمار 1 261 1 197 1 155 1 059 732 1 261 1 197 1 155 1 059 5 404
848المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 781 805 1 561 848 781 805 1 561 3 995

76الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 110 110 110 92 76 110 110 110 92 498
285 50925 03231 30538 28777 979112 80625 03231 30538 28778 079 112 906 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

نظـام أمـد

التعاون الدولي

120

_131 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

التعاون الدولي 3البرنامج

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التعاون المالي 1البرنامج الفرعي

المساهمات07821
237 27البنك اإلفریقي 17 537 17 429 12 411 49 952 27 166 17 537 17 429 12 411 50 023 124 566

المساهمة في رأس مال البنك الإلفریقي للتنمیة 000200114 29750 02312 41112 42912 26827 16649 95212 41112 42912 26827 237
50الصندوق الجدید للبنك اإلفریقي للتنمیة أفریكا    AFRICA 00210010 2695 0005 2695 0005 269

592الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 704 550 519 2 476 563 704 550 519 2 505 4 841

المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 0005004 8412 5055195507045632 476519550704592
196 1البنك االسالمي للتنمیة 1 264 1 196 1 264 2 460

المساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمیة 0019002 4601 2641 1961 2641 196
375 4الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 6 304 6 319 5 985 5 740 4 375 6 304 6 319 5 985 5 740 28 723

 المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و
اإلجتماعي

00140028 7235 7405 9856 3196 3044 3755 7405 9856 3196 3044 375

540المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص 540 540

المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص 01100540540540ج

932 8البنك الدولي 5 861 8 932 5 861 14 793



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

121 نظـام أمـد

07821

المساهمة في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر 00200014 7935 8618 9325 8618 932
562 1المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا 2 506 2 380 2 338 1 950 1 562 2 506 2 380 2 338 1 950 10 736

المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا 00150010 7361 9502 3382 3802 5061 5621 9502 3382 3802 5061 562
732الشركة العربیة لإلستثمار 1 261 1 197 1 155 1 059 732 1 261 1 197 1 155 1 059 5 404

االمساهمة في راس مال الشركة العربیة لإلستثمار 0016005 4041 0591 1551 1971 2617321 0591 1551 1971 261732
848المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 781 805 1 561 848 781 805 1 561 3 995

المساهمة في رأس مال المؤسسة العربیة لضمان وٕاتمان الصادرات 0017003 9951 5618057818481 561805781848
76الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 110 110 110 92 76 110 110 110 92 498

المساهمة في رأس مال الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 00180049892110110110769211011011076
506 86743 03036 32330 83023 40662 86743 03036 32330 93023 55662 196جملــة الفصـل 07821

196 55662 93023 32330 03036 86743 40662 83023 32330 03036 86743 506 1 جملــة البرنامج الفرعي

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التعاون الفني 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
104الوكالة التونسیة للتعاون الفني 420 275 260 1 201 104 420 275 260 1 201 2 260

المساهمة في مشاریع التعاون الفني 080100630370606011030370606011030
النهوض بالتعاون الفني 08020057022890100100522289010010052

تجهیزات إعالمیة 08030047728750401002875040100
متابعة نظام الجودة 080500209129203030129203030



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

122 نظـام أمـد

07810

إقتناء وسائل نقل 0806003191672535702216725357022
أشغال تهیئة بمقر الوكالة 080900552015101020151010

201260275420104 2012602754201041 2601 2جملــة الفصـل 07810

2 2601 2012602754201041 201260275420104 2 جملــة البرنامج الفرعي

198 81664 13123 58330 30537 28743 51064 03123 58330 30537 28743 610 3 جملــة البرنامج

اإلستثمار الخارجي 4البرنامج

2016 2015 201420152016 2014 20172017

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
418 7وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 000 1 000 1 449 22 939 7 418 1 000 1 000 1 449 22 939 33 806

أنشطة الوكالة بالخارج 07010010 9188 9187384153105378 918738415310537
مساندة عملیات النهوض باالستثمار الخارجي 07020020 80513 1034873022006 71313 1034873022006 713

إقتناء تجهیزات مختلفة 07030030521551550202155155020
تجهیزات إعالمیة 0706006983301006820033010068200
اقتناء وسائل نقل 07080056419299120100531929912010053

تجهیز مقر الوكالة 070900373737
اشغال تهیئة بمقر الوكالة 080700274695608060695608060

تعزیز نظام الجودة بالوكالة 08080017575152030357515203035
التعاون الفني 01200303030ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

123 نظـام أمـد

418 0007 0001 4491 9391 41822 0007 0001 4491 9391 80622 33جملــة الفصـل 07810

33 80622 9391 4491 0001 0007 41822 9391 4491 0001 0007 418 2 جملــة البرنامج الفرعي
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124نظـام أمـد

توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشریة و المادیةالبرنامج الفرعي :

2017 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

4 مكلف بمأموریة

1 ملحق بالدیوان

6جملة البرنامج الفرعي

6القیادة و المساندة جملة

6الجملة  العامة



125نظـام أمـد

توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشریة و المادیةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

53 متصرف مستشارمتصرف

23 متصرف رئیسمتصرف مستشار

13 متصرف عاممتصرف رئیس

73 متصرفملحق إدارة

13 مهندس عاممهندس رئیس

73 مهندس رئیسمهندس أول

23 مستكتب إدارة7عامل صنف 

53 عون تقني10عامل صنف 

13 محللواضع برامج

33 تقني أولتقني

34جملة البرنامج الفرعي



126 نظـام أمـد

34القیادة و المساندة جملة

34الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 000 18تكلفة الترقیـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

127

2017توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  177 000

التصرف في الموارد البشریة و المادیةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

177 000

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 متصرف

2 متصرف رئیس

1 ملحق إدارة

1 متصرف عام
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس أشغال
5سلك العملة 

3 10عامل صنف 

2 1عامل صنف 
2سلك مستشاري المصالح العمومیة 

2 مستشار المصالح العمومیة
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس

14جملة البرنامج الفرعي

14جملة البرنامج



128 نظـام أمـد

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

14

177 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

129

توزیع األعوان المرخص فیهم

التوازنات الجملیة و اإلحصاءالبرنـامج :

التخطیط و الدراساتالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 متصرف
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
4 مهندس أول

3 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
3 مستشار المصالح العمومیة

13جملة البرنامج الفرعي

13التوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة

التنمیة القطاعیة و الجهویةالبرنـامج :

البرامج الجهویة للتنمیةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف



130 نظـام أمـد

2 متصرف مستشار
3 متصرف رئیس
1 راقن
1 كاتب تصرف

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
4 مهندس أول

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
2 مستشار المصالح العمومیة

16جملة البرنامج الفرعي

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

29 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
11 متصرف
6 متصرف مستشار
5 متصرف رئیس
1 متصرف عام
4 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

19 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
5 مهندس رئیس
14 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 9 و8عملة صنف 

4 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
4 مستشار المصالح العمومیة

7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
6 تقني رئیس
1 تقني

60جملة البرنامج الفرعي



131 نظـام أمـد

76التنمیة القطاعیة و الجهویة جملة



132 نظـام أمـد

التعاون الدوليالبرنـامج :

التعاون الماليالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

23 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
11 متصرف
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
4 ملحق إدارة
4 كاتب تصرف

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس أول

1 سلك أعوان الشؤون اإلقتصادیة 
1 متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادیة

26 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
26 مستشار المصالح العمومیة

51جملة البرنامج الفرعي

51التعاون الدولي جملة



133 نظـام أمـد

اإلحاطة باإلستثمارالبرنـامج :

سیاسات االستثمارالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 متصرف عام
1 ملحق إدارة

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
1 مهندس عام
3 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 1عامل صنف 

6 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
6 مستشار المصالح العمومیة

19جملة البرنامج الفرعي

19اإلحاطة باإلستثمار جملة



134 نظـام أمـد

القیادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشریة و المادیةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

75 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
22 متصرف
5 متصرف مستشار
5 متصرف رئیس
1 متصرف عام
25 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
12 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس عام
4 مهندس أول
1 مهندس أشغال

122 سلك العملة 
35 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
10 4عامل صنف 
9 5عامل صنف 
15 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
11 9عامل صنف 
22 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل رئیس

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني - تكوین مستمر



135 نظـام أمـد

6 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
6 مستشار المصالح العمومیة

4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 تقني رئیس
2 تقني

219جملة البرنامج الفرعي

النظام المعلوماتيالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس عام
5 مهندس أول

2 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 واضع برامج

3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني رئیس
1 تقني أول
3 تقني

17جملة البرنامج الفرعي



136 نظـام أمـد

236القیادة و المساندة جملة

395الجملة  العامة



137 نظـام أمـد

المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 

37000اإلطارات 1

37000متصرف رئیس  1

12000أعوان المساندة أو التسییر  2

12000ملحق إدارة  2

3100أعوان التنفیذ  1

3100عون تنظیف  1

452100جملة المؤسسة : 

المعهد  الوطني  لإلحصاء 

46600اإلطارات 5

8900تقني رئیس  1

14500محلل مركزي  2

6700تقني أول  1

16500محلل  1

758أعوان المساندة أو التسییر  1

758مستكتب إدارة  1

10600أعوان التنفیذ  4

38000عامل صنف   3

42600عامل صنف   1

1057958جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 

173250اإلطارات 7
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 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

24750متصرف  1

74250إقتصادي رئیس  3

24750إقتصادي أول  1

49500إقتصادي  2

24750أعوان المساندة أو التسییر  1

24750ملحق إدارة  1

8198000جملة المؤسسة : 

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 

156053اإلطارات 9

17109متصرف عام  1

45634متصرف رئیس  2

6633مهندس عام  1

39785مهندس أول  2

27761محلل رئیس  1

3498متصرف أول  1

15633تقني أول  1

15825أعوان المساندة أو التسییر  2

3050ملحق إدارة  1

12775فني سامي  1

23942أعوان التنفیذ  3

3867عون خدمات  1

8815عامل  1

11260منظفة  1

14195820جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الجنوب 

48800اإلطارات 4
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 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

27300متصرف عام  2

21500مهندس أول  2

3300أعوان التنفیذ  1

3300سائق میكانیكي  1

552100جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 

12023أعوان المساندة أو التسییر  1

12023ملحق إدارة  1

112023جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 

49700اإلطارات 2

24800متصرف عام  1

24900مهندس رئیس  1

22500أعوان التنفیذ  2

22500سائق میكانیكي  2

472200جملة المؤسسة : 

46640201  الجملة العامة : 



140نظـام أمـد

توزیع الترقیات حسب األصناف و الرتب 
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الكلفة العدد  الرتبة الجدیدة  الرتبة الحالیة   المدة المؤسسة 
 بحساب الدیناربالشهر

المعهد  الوطني  لإلحصاء

اإلطارات 

43,0450 متصرف عاممتصرف مستشار

13,0782  حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أوحافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق
الوثائق

123,011118 مهندس عاممهندس رئیس

73,07000 مهندس أولمهندس أول

13,0740 محلل عاممحلل رئیس

13,0980 محلل رئیسمحلل مركزي

723,061000 متصرف مستشارمتصرف

13,0790  متصرف مستشار في الوثائق ومتصرف في الوثائق و األرشیف
األرشیف

143,09000 تقني رئیستقني أول

13,0780 محلل مركزيمحلل

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

303,014250 متصرفملحق إدارة

13,0600  متصرف مساعد في الوثائق و
األرشیف

متصرف في الوثائق و األرشیف

أعوان المساندة أو التسییر   
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الكلفة العدد  الرتبة الجدیدة  الرتبة الحالیة   المدة المؤسسة 
 بحساب الدیناربالشهر

أعوان المساندة أو التسییر   

373,023000 ملحق إدارةكاتب راقن

123,012000 تقنيمساعد تقني

2203,09000 كاتب راقنمستكتب إدارة

أعوان المساندة أو التسییر   أعوان التنفیذ   

123,05750 مساعد تقنيعون تقني

أعوان التنفیذ   

13,0400 راقن مساعدعون إستقبال

---- جملة المؤسسة :  427157640

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة

اإلطارات 

16,0221 متصرف عاممتصرف رئیس

16,0346 مهندس عاممهندس رئیس

36,01190 مهندس رئیسمهندس أول

96,02080 متصرف أولمتصرف

36,01079 متصرف رئیسمتصرف أول

36,01190 مهندس أولمهندس

16,0364 محلل رئیسمحلل أول

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

36,01600 متصرفملحق إدارة
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الكلفة العدد  الرتبة الجدیدة  الرتبة الحالیة   المدة المؤسسة 
 بحساب الدیناربالشهر

أعوان المساندة أو التسییر   

46,04000 مكتبي مساعدكاتب مدیریة

26,02000 ملحق إدارةعون فني مختص

26,01144 عون فني مختصعون مختص

أعوان المساندة أو التسییر   أعوان التنفیذ   

26,02000 فني ساميسائق میكانیكي

---- جملة المؤسسة :  3417214

دیوان  تنمیة  الجنوب

اإلطارات 

36,04500 مهندس رئیسمهندس أول

66,07200 متصرف أولمتصرف

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

16,0900 متصرفملحق إدارة

أعوان المساندة أو التسییر   

66,05400 ملحق إدارةكاتب تصرف

أعوان المساندة أو التسییر   أعوان التنفیذ   

26,0850 كاتب راقنراقن

26,02050 تقني ساميعون تقني

16,0900 كاتب تصرفعون مكتب

أعوان التنفیذ   



143نظـام أمـد

الكلفة العدد  الرتبة الجدیدة  الرتبة الحالیة   المدة المؤسسة 
 بحساب الدیناربالشهر

أعوان التنفیذ   

26,0850 عامل مختصعامل

---- جملة المؤسسة :  2322650

----   الجملة العامة :  484197504
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 

62اإلطارات

1متصرف عام 

6متصرف رئیس 

15متصرف مستشار 

1مهندس عام 

2مهندس أول 

32متصرف 

2تقني أول 

2محلل أول 

1موثق رئیس 

21أعوان المساندة أو التسییر 

13ملحق إدارة 

2تقني سامي 

3كاتب إدارة 

3مستكتب إدارة 

18أعوان التنفیذ 

1موزع أو مشغل هاتف 

1عون إستقبال 

3حارس 

3سائق 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1عامل مختص 

4سائق میكانیكي 

5منظفة 

101جملة المؤسسة : 

المعهد  الوطني  لإلحصاء 

382اإلطارات

7متصرف مستشار 

2حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

10مهندس عام 

37مهندس رئیس 

16مهندس أول 

47تقني رئیس 

6محلل رئیس 

6محلل مركزي 

167متصرف 

1متصرف في الوثائق و األرشیف 

74تقني أول 

7محلل 

1إقتصادي أول 

1متصرف مستشار في الوثائق و األرشیف 

391أعوان المساندة أو التسییر 

71ملحق إدارة 

1مكتبي مساعد 

3متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

167تقني 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1واضع برامج أو مبرمج 

62كاتب تصرف 

6كاتب راقن 

29مساعد تقني 

1موثق 

50مستكتب إدارة 

219أعوان التنفیذ 

22عون تقني 

3عون إستقبال 

1عامل مختص 

1129عامل صنف  

35عامل صنف  

459عامل صنف  

992جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 

93اإلطارات

1متصرف رئیس 

1محلل رئیس 

13متصرف 

8متصرف أول 

12إقتصادي رئیس 

36إقتصادي أول 

6إقتصادي 

6إعالمي أول 

4حافظ أول 



147 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2إعالمي 

4حافظ إعالمي 

15أعوان المساندة أو التسییر 

5ملحق إدارة 

8كاتب مدیریة 

1كاتب إدارة 

1إقتصادي مساعد 

34أعوان التنفیذ 

4عون تقني 

1عون إستقبال 

10عامل مختص 

19عامل 

142جملة المؤسسة : 

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 

153اإلطارات

14متصرف عام 

10متصرف رئیس 

1مستشار المصالح العمومیة 

3مهندس عام 

6مهندس رئیس 

17مهندس أول 

1تقني رئیس 

1محلل رئیس 

62متصرف 

28متصرف أول 



148 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5تقني أول 

1محلل أول 

2إقتصادي أول 

2موثق عام 

72أعوان المساندة أو التسییر 

18ملحق إدارة 

9مكتبي مساعد 

1موثق مساعد 

1مهندس مساعد 

5كاتب مدیریة 

2محاسب 

14فني سامي 

14عون فني مختص 

7كاتب مدیریة د.أ 

1محاسب مختص 

46أعوان التنفیذ 

13راقن 

1موزع أو مشغل هاتف 

2عون مكتب 

1عون إستقبال 

3حارس 

4عون خدمات 

1ساعي 

5عامل 

7سائق میكانیكي 



149 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

61عامل صنف  

7منظفة 

51عامل صنف  

271جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الجنوب 

63اإلطارات

6متصرف عام 

1متصرف رئیس 

6مهندس عام 

1مهندس رئیس 

9مهندس أول 

33متصرف 

4متصرف أول 

3محلل 

36أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

2مهندس مساعد 

9تقني سامي 

4كاتب تصرف 

9كاتب مدیریة 

3كاتب راقن 

2عون فني مختص 

49أعوان التنفیذ 

3مستكتب إدارة 



150 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8راقن 

1موزع أو مشغل هاتف 

4عون مكتب 

7حارس 

12سائق 

3عامل مختص 

3عامل 

1میكانیكي 

7منظفة 

148جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 

47اإلطارات

4متصرف رئیس 

6مهندس رئیس 

9مهندس أول 

16متصرف 

10متصرف أول 

1محلل 

1موثق أرشیف أول 

26أعوان المساندة أو التسییر 

2ملحق إدارة 

2تقني سامي 

5كاتب مدیریة 

5كاتب راقن 

2محاسب 



151 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7فني سامي 

3عون فني مختص 

31أعوان التنفیذ 

2راقن 

2موزع أو مشغل هاتف 

2عون مكتب 

1عون إستقبال 

6حارس 

4عون خدمات 

3سائق 

4عامل 

5سائق میكانیكي 

2منظفة 

104جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 

42اإلطارات

2متصرف عام 

7متصرف رئیس 

2مهندس عام 

1مهندس رئیس 

8مهندس أول 

1محلل رئیس 

15متصرف 

4متصرف أول 

1محلل 



152 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1موثق رئیس 

23أعوان المساندة أو التسییر 

12ملحق إدارة 

1كاتب مدیریة 

7كاتب راقن 

1محاسب 

2فني سامي 

13أعوان التنفیذ 

1حارس 

1عون خدمات 

3سائق 

3عامل 

4سائق میكانیكي 

1منظفة 

78جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 

54اإلطارات

2متصرف عام 

3متصرف رئیس 

1متصرف مستشار 

10مستشار المصالح العمومیة 

1مهندس عام 

1مهندس رئیس 

2مهندس أول 

1متصرف مركزي 



153 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

16متصرف 

16متصرف أول 

1موثق رئیس 

18أعوان المساندة أو التسییر 

5ملحق إدارة 

2كاتب مدیریة 

7كاتب راقن 

1فني سامي 

1عون فني مختص 

2عون مختص 

19أعوان التنفیذ 

2موزع أو مشغل هاتف أول 

3حارس 

1عون خدمات 

5سائق 

1سائق میكانیكي 

5منظفة 

31عون مكتب صنف  

51عون مكتب صنف  

91جملة المؤسسة : 

927 1  الجملة العامة : 
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