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 التقديم العام
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 التقديم العامالمحور األول: 

I والتعاون الدولي والسياسات القطاعية واالستثمار وزارة التنميةتقديم 

تنموية والمخططات ال االستراتيجيات بإعدادتضطلع وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 
بين البالد  لدفع التعاون الدولي واقتراح السياسات واآلليات اعداد وتساهم في والموازين االقتصادية

 المنظمات الدولية واإلقليمية في الميادين االقتصاديةو  البلدان األجنبية والمؤسساتو  التونسية
وعلى هذا األساس  .راالستثماوتنمية دعم و  الشراكةبالنهوض بأيضا كما تضطلع الفنية و  الماليةو 

 حول:تتمحور مشموالت الوزارة أساسا 

 ة وتقييم تطورات الظرف االقتصاديضبط التقديرات االقتصادية ومتابع. 
  مع  قوسياسات التنمية في إطار المخططات والموازين االقتصادية بالتنسي استراتيجياتإعداد

 .الوزارات والهياكل المعنية
 يق مع الهياكل رية بالتنسضبط السياسات القطاعية وبرامج البنية األساسية وتنمية الموارد البش

 .المعنية
 ة الدولة وتقييم البرامج المنجزةمتابعة مشاريع التنمية والمشاركة في وضع ميزاني. 
  لمتدخلة ابالتعاون مع كل الهياكل والقطاعية إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الجهوية

 .كالوزارات والمجالس الجهوية والهياكل الجهوية المعنية

  الجهويةو  القطاعية التي لها عالقة بالتنميةتنفيذ ومتابعة توجهات الحكومة في الميادين. 
 طق البالدالتنمية بكل منا تصور وا عداد ومتابعة تنفيذ برامج التنمية الجهوية الداعمة لمقومات. 
  الحضائر  ا في ذلك برنامجالجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة بمالتصرف في البرامج

 .الجهوية
  وية ومساندة الجه;القطاعية إعداد الدراسات االقتصادية والقطاعية الالزمة لدفع التنمية

 .الخاصة والعامة القطاعية والجهويةاالستثمارات 

 النهوض بالمعلومات االحصائية. 
 دية واالجتماعية.إعداد الدراسات االقتصا 
  الفنيو  الماليو  االقتصادي الدولي مع الخارج على المستوى تقديم ملفات التعاون. 

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

 .المشاركة في المفاوضات الثنائية في الميادين الراجعة بالنظر للوزارة 
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 مار االستثو  لى تسيير المفاوضات المتعددة األطراف في مجال التعاون الدولياإلشراف ع
برام االتفاقياتو  الخارجي  المعاهدات المتولدة عنها.و  ا 

 الداخليو  االستثمار الخارجيو  المعاهدات في مجالي التعاون الدوليو  متابعة تنفيذ االتفاقيات . 

 ة مساعدو  مساندة من خالل الخارجياالستثمار و  تنمية عمليات النهوض بفرص الشراكة
 لخبراتعلى تكثيف فرص العمل بالخارج ل والعملعمليات االستثمار الخارجي بالبالد التونسية 

 القدرات التونسيةو 

 لصبغة الماليةذات ا واإلقليمية تمثيل البالد التونسية في االجتماعات الدورية للهيئات الدولية 
تعاون مع ذلك بالو  الفنيةو  الماليةو  ات الصبغة االقتصاديةذ واإلقليمية في الندوات الدوليةو 

 الوزارات األخرى.

I.1إستراتيجية القطاع 

أهمية بالغة باعتبار ما ينتظر تسجيله على المستوى المؤسساتي واالقتصادي  2018تكتسي سنة 
ن توفر أاالستراتيجية التنموية للبالد التي من شأنها  في تنفيذ االنطالقمن خالل واالجتماعي 

منشودة المتمثلة ال االستراتيجيةاإلطار المالئم والحافز لبلورة منوال تنموي كفيل بتحقيق األهداف 
 :فيأساسا 

  تسريع نسق النمّو وا عادة تنشيط وتنويع وتطوير االقتصاد الوطني والجهوي ومزيد تحسين
  .يةمناخ األعمال والتنافس

 حكام استغالل الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات  .التقليص من الفوارق الجهوية وا 
  دعم اإلنتاج اإلحصائي ومواصلة تطوير منظومة اإلحصاء 

 .دعم التنمية البشرية ومواصلة اإلحاطة بالفئات الضعيفة 

 تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين الخارجي. 

  حكام توظيفها هبات مزيد تعبئة الموارد في شكل ميزانية  للتخفيض في أعباء االقتراض علىوا 
 .الدولة

 حسين وت االستثمار الخارجيو  عمليات النهوض بفرص الشراكةاالستثمار من خالل  تنمية
 .مناخ االستثمار

 القدرات التونسيةو  تكثيف فرص العمل بالخارج للخبرات. 

  جنوب-جنوبتأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون. 
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 المؤسسات تحت اإلشراف

 ،المعهد الوطني لإلحصاء 
 ،المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 
 ،المندوبية العامة للتنمية الجهوية 
 ،ديوان تنمية الشمال الغربي 
 ،ديوان تنمية الوسط الغربي 
 ديوان تنمية الجنوب، 

 ،وكالة النهوض باالستثمار الخارجي 

  التونسية لإلستثمار.الهيئة 

I. 2برامج الوزارة 

ة" وزارة تم تفريع "مهم المهام الموكولة للوزارة وفي نطاق المشموالت المنوطة بعهدتها في اإلطار
 تتوزع كالتالي: برامج (05)التعاون الدولي إلى و  االستثمارو  التنمية

  الجملية واإلحصاءالتوازنات :1البرنامج عدد. 

  الجهوية.و  القطاعيةالتنمية  :2البرنامج عدد 

  التعاون الدولي. :3البرنامج عدد 

  االستثمار.ب اإلحاطة:4البرنامج عدد 

  القيادة والمساندة: 5البرنامج عدد. 

IIالميزانية وبرمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط 

II. 1 2018لسنة تقديم ميزانية الوزارة 

إطار األهداف  في 2018ينصهر مشروع ميزانية وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي لسنة 
خاصة  2017جوان 070المؤرخ في  16والمقتضيات الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة عدد 

طاء األولوية تسيير إلى جانب إعمنها المتعلقة بحسن توظيف الموارد البشرية والتحكم في نفقات ال
 والمشاريع 2020-2016التنموي  المخطط والبرامج المتواصلة التي تم إقرارها في مشاريعللالمطلقة 

ة التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العموميذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى 
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والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية  2017نة المدرجة بالمشاريع السنوية للقدرة على األداء لس
 في الجهات على المستويين النوعي والكمي. 

بمبلغ جملي  2018ميزانية وزارة التنمية والتعاون الدولي بالنسبة لسنة تم ضبط تقدم ا وبناءا على م
 6ة بأي بنس  م د 34.111بزيادة تقدر بـ  2017لسنة  م د 534.984مقابل  م د 569.095قدره 

 يلي:موزعة كما  %

م.د  6.742أي بزيادة تقدر بـ  2017م.د سنة  62.353 مقابلم.د  69.095 ميزانية التصرف-
 % 10.8وتطابق نسبة 

م.د  27.369أي بزيادة تقدر بـ  2017م.د سنة  472.631 مقابلم.د  500.000 التنميةميزانية  -
 .% 5.8وتطابق نسبة 

 :وترجع هذه الزيادة باألساس إلى 

  مقابل  2017سنة  171.511بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية )  م د 50.989مقترح زيادة بـ
 ( 2018م.د سنة  222.500

  2 - 1دفعا لفائدة برنامج التنمية المندمجة القسط  م.د 15.3مقترح ترسيم إعتمادات بـقيمة  (
 المندوبية العامة للتنمية الجهوية (

  المندوبية العامة  3لفائدة برنامج التنمية المندمجة القسط دفعا  م د 4.5مقترح زيادة بـ (
 للتنمية الجهوية (.

  لفائدة الهيئة التونسية لإلستثمار. م د 3.581مقترح ترسيم إعتمادات بـقيمة 
  للمساهمات الدولية ) نظرا الرتفاع سعر الصرف (م.د  4.951مقترح زيادة بقيمة 
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 :1جدول عدد 

 2018تطور ميزانية الوزارة لسنة 

 البرامج الفرعية )اعتمادات الدفع(و  حسب البرامج 
 الوحدة: ألف دينارا 

قانون المالية  2018مقترحات  تطور اعتماد الدفع
2017 

 إنجازات
 2016 

 البرامج الفرعيةو  البرامج
 اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع المبلغ النسبة)%(

-5.8% -356 5759 5769 6115 8166 
 التوازنات الجملية:1-1البرنامج الفرعي 

 الدراساتو 
 االحصاء :2-1البرنامج الفرعي  25936 26391 28181 25166 1225- 4.6%-

6.6% 2143 30925 33950 32506 34101 
التوازنات الجملية  :1مجموع البرنامج 

 واإلحصاء

3.9% 17016 459938 483093 432922 458840 
البرامج الجهوية  :1-2البرنامج الفرعي 

 للتنمية

-5.9% -688 11011 12019 11699 10184 
مساندة و التخطيط  :2-2البرنامج الفرعي 

 القطاعية والجهوية التنمية

5.9% 26328 470949 495112 444621 469024 
التنمية القطاعية  :2مجموع البرنامج 

 والجهوية
 التعاون المالي :1-3البرنامج الفرعي  39939 37939 43373 43373 5434 14.3%
 التعاون الفني :3-3البرنامج الفرعي  4305 4597 4995 4820 223 4.8%

 التعاون الدولي :3مجموع البرنامج  44244 42536 48368 48193 5657 13.3%

86% 258 5115 5115 300 389 
 سياسات االستثمار :1-4البرنامج الفرعي 
 والمشاريع الكبرى 

 الترويج :2-4البرنامج الفرعي  5712 6260 6452 6152 4268 68.17%

 اإلستثمارب اإلحاطة :4مجموع البرنامج  6101 6560 11567 11267 4707 71.7%

-3% -227  6980 7180 7806 14413 
التصرف في الموارد  :1-5البرنامج الفرعي 

 الماديةو  البشرية
 النظام المعلوماتي :1-5البرنامج الفرعي  703 955 899 800 7 1%

 القيادة والمساندة :5مجموع البرنامج  15116 8761 8079 7760 1001- 11.4%-

 المجموع العام للبرامج 568586 534984 597078 569095 34111 % 6.4
 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية * 
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 :1رسم بياني عدد 
 اعتمادات الدفع()حسب البرامج 2018و 2017تطور ميزانية الوزارة لسنتي 

 

 

 

 

 2 والرسم البياني عدد 2البرامج الفرعية طبقا للجدول عددو  تقديم ميزانية الوزارة حسب البرامج: 
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 :2جدول عدد 
 اعتمادات الدفع()النفقة حسب البرامج وطبيعة  2018توزيع ميزانية الوزارة* لسنة 

 ألف دينار الوحدة:

 القيادة المجموع
 المساندةو 

 اإلحاطة
 االستثمار ب

 التعاون الدولي
 التنمية 
القطاعية 

 الجهويةو 

التوازنات 
الجملية 
 واإلحصاء

 البرامج

 طبيعة النفقة

 نفقات التصرف 27398 18454 6075 9647 7520 69095

 التاجير العمومي 24286 16529 5507 7564 4648 58535

 وسائل المصالح 2489 1596 538 2000 2383 9006

 التدخل العمومي 623 329 30 83 489 1554

 نفقات التنمية 3527 452495 42118 1620 240 500000

 االستثمارات المباشرة - - _ - 240 240

 على الميزانية - - _ - 240 240

 التمويل العمومي 3527 452495 42118 1620 - 627433

 على الميزانية 6562 442495 42118 1620 - 607433

 على القروض الخارجية - 10000 - - - 10000

 المجموع 30925 470949 48193 11267 7760 569095

 سسات العموميةؤ دون اعتبار الموارد الذاتية للم *
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 :2رسم بياني عدد 
 حسب البرامج وطبيعة النفقة)اعتمادات الدفع( 2018توزيع ميزانية الوزارة لسنة 

 الوحدة:ألف دينار

 

II. 2  للوزارة 2020-2018تقديم إطار النفقات متوسط المدى 

داخل الوزارة حسب البرامج وحسب طبيعة النفقة على المدى المتوسط  االعتماداتبيان توزيع 
  القطاع باالعتماد على الجدولين التاليين: باستراتيجيةوعالقته 
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 :3جدول عدد 
 ( للوزارة: 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى )

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع(
 الوحدة: ألف دينارا

قانون  تقديرات
 المالية
2017 

 إنجازات
 النفقات

2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف   61582 64003 71050 74602 78333

 على موارد الميزانية   61582 62353 69095 72550 76177
 التاجير العمومي   52787 51331 58535 61462 64535
 وسائل المصالح   7465 9420 9006 9456 9929
 التدخل العمومي   1331 1602 1554 1632 1713

2165 2052 1955 1650 -   
الذاتية على الموارد 

 للمؤسسات
 التاجير العمومي   - 910 959 1006 1056

 وسائل المصالح   - 485 678 712 748

 التدخل العمومي   - 255 318 334 361

 نفقات التنمية   507003 472631 502442 661957 695055

 على موارد الميزانية   494462 462631 490000 638393 670313

 االستثمارات المباشرة   7796 500 240 252 265

 التمويل العمومي   486666 462131 489760 514248 539960

11025 10500 10000 10000 12541   
على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

 االستثمارات المباشرة       

 التمويل العمومي   12541 10000 10000 10500 11025

2692 2564 2442     
الموارد الذاتية على 

 للمؤسسات

627427 597550 569095 
 

534984 568586   
الميزانية بدون اعتبار 

 الموارد الذاتية للمؤسسات

632275 602167 573492 536634 568586   
اعتبار الموارد بالميزانية 

 الذاتية للمؤسسات
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 :4جدول عدد 
 ( للوزارة: 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى )

 التوزيع حسب البرامج )اعتمادات الدفع(
 الوحدة: ألف دينار

قانون  تقديرات
 المالية
2017 

 إنجازات
 البرامج

2020 2019 2018 2016 2015 2014 

34095 32471 30925 32506 34101 

التوازنات الجملية   
 واإلحصاء

519221 494496 470949 444621 469024 

القطاعية التنمية   
 الجهويةو 

53133 50602 48193 42536 44244 

  

 التعاون الدولي

12422 11830 11267 6560 6601 

  

 االستثمارتنمية

8555 8148 7760 8761 15116 

  

 القيادةوالمساندة

627427 597550 569095 534984 568586 

  

 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 المحور الثاني
وزارةالتقديم برامج  
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 التوازنات الجملية واإلحصاءبرنامج 

 لطفي الفرادي رئيس هيئة التوازنات الجملية واإلحصاء رئيس البرنامج: السيد

 تقديم البرنامج وا ستراتيجيته -1

 المهام األساسية لوزارة التنمية واالستثمار والتعاون واإلحصاء من يمثل برنامج التوازنات الجملية 
الدولي حيث يعنى البرنامج بجانب هام من مشموالت الوزارة باعتبار دورها األفقي في بلورة منوال 
التنمية ال سيما فيما يتعلق بضبط التقديرات الجملية ورسم التوازنات الجملية والمساهمة في إعداد 

ين التنافسية مناخ األعمال وذلك ضمن الميزان االقتصادي السنوي اإلصالحات الهيكلية وتحس
 وعلى المدى المتوسط في إطار مخطط التنمية.

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

على ضوء التوجهات العامة للسياسات  2018وقد تم ضبط استراتيجية البرنامج بالنسبة لسنة 
التنموية للبالد والتي تندرج ضمن مشموالت الوزارة في هذا المجال، وتتمحور استراتيجية البرنامج 

 باألساس حول:

  يةإعداد االستراتيجيات والسياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق األهداف التنمو. 
 ،رسم تقديرات منوال النمّو في إطار الميزان االقتصادي ومخطط التنمية 

  ،متابعة وتحليل الوضع االقتصادي والتوازنات الجملية على ضوء تطور الظرف االقتصادي 
  دراسة وبلورة السياسات االقتصادية والسياسات القطاعية واقتراح االصالحات في الميدان

 االقتصادي،
  واستشراف القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي وبلورة اإلجراءات اإلصالحية متابعة وتحليل

 لتطوير التنافسية ومناخ األعمال،
  اإلشراف على تطوير المنظومة اإلحصائية وتعزيز الدور المحوري للمعهد الوطني لإلحصاء

 في انتاج ونشر االحصائيات وتوسيع مجاالتها حسب المعايير المعمول بها.
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برنامج التوازنات الجملية 
 واإلحصاء

: التخطيط والتوازنات الجملية 1.1برنامج فرعي 
 والدراسات 

 : اإلحصاء2.1يرنامج فرعي 

اإلدارة العامة 
 قديراتللت

 

اإلدارة العامة لتمويل 
االقتصاد ومتابعة 

 القطاع المالي

خلية التنسيق 
 والمتابعة

المعهد التونسي للقدرة 
التنافسية والدراسات 

 الكمية

 المعهد الوطني لإلحصاء

 المجلس األعلى لإلحصاء

 

 برنامج التوازنات الجملية واإلحصاء إلى:ويهدف 

 ،والمالية االقتصادية تطوير منظومة التقديرات والتحاليل .1
 نجاعة القرار في المجال االقتصادي واالجتماعي، لدعمتوفير الدراسات والتحاليل المناسبة  .2

 ،وجودتها إنتاج ونشر اإلحصائيات تطوير .3

 تطوير جودة المعطيات اإلحصائية المنتجة، .4

 ينقسم برنامج التوازنات الجملية واإلحصاء إلى برنامجين فرعيين: كما

I-التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات،: البرنامج الفرعي األول 

II-اإلحصاء،:البرنامج الفرعي الثاني 

 

 

 

  

 

 

 ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامجأهداف  -2

يهدف هذا البرنامج إلى تطوير منظومة التقديرات والتحاليل المتعلقة بإعداد االستراتيجيات التنموية 
ومخططات التنمية والميزان االقتصادي والتحاليل الظرفية وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين. كما 

اعي بالعالقة تصادي واالجتميرمي البرنامج إلى تطوير الدراسات والتحاليل لدعم القرار في المجالين االق
مع التوجهات العامة للدولة وتوفير السند التخاذ اإلجراءات المناسبة. وبالتوازي يشمل البرنامج تدعيم 
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إنتاج ونشر اإلحصائيات بغرض توفير المعطيات الموثوقة والمحّينة لألعوان االقتصاديين طبقا للمعايير 
 الدولية المتعارف عليها.

 ف ومؤشرات قيس أداء البرنامجتقديم أهدا 1 -2

: التخطيط والتوازنات الجملية 1تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي  2-1-1
 والدراسات

مؤشرات  أربعو  هدفينيشتمل البرنامج الفرعي األول التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات، على 
درة دارة العامة للتقديرات والمعهد التونسي للقلقيس االداء تم اختيارها باالعتماد على مشموالت اإل

التنافسية والدراسات الكمية، وقد تم في هذا المجال اعتماد مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج 
 المحققة ومدى توظيف االعتمادات حسب البرامج واألنشطة.

 والمالية: تطوير منظومة التقديرات والتحاليل االقتصادية 1-1الهدف 

 ناهج إعداد مع تحسين م والمالية: تطوير منظومة التقديرات والتحاليل االقتصادية تقديم الهدف
 .والمتابعة والتقييم الميزان االقتصادي والتحاليل الظرفية

  :ومتابعة القطاع المالي. واإلدارة العامة لتمويل االقتصاد اإلدارة العامة للتقديراتمرجع الهدف 
 قيس حجم األعمال الدورية المنجزة في مجاالت إعداد التقديرات ت: مبررات اعتماد المؤشرا

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

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 اإلنجازات

2017 
 التقديـرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

عدد وثائق : 1-1-1المؤشر 
 8 8 8 7 6 4 2 العدد المنتجة بصفة دورية
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 : النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي1-2الهدف

 دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي من خالل إنجاز الدراسات تقديم الهدف :
للدولة والمستجيبة لمشاغل التنمية في القطاعين والتحاليل المندرجة ضمن التوجهات العامة 

 العام والخاص
 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،مرجع الهدف : 
 الدراسات المنجزة ونوعيتها تساهم في إنارة صانعي القرار وتوفير  عدد :مبررات اعتماد المؤشرات

السند التخاذ اإلجراءات المناسبة باإلضافة إلى ضرورة تبليغ نتائجها إلى المعنيين وتطوير جودتها 
 من خالل الرقي بالموارد البشرية وتحسين مناخ العمل.

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 اإلنجازات

2017 
 اتالتقديـر 

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 عدد: 1-2-1المؤشر 
 25 25 25 25 25 19 20 العدد )*( الدراسات

منظومة : 1-2-2المؤشر 
 75 75 75 75 72 46 34 العدد )**( النشر واالتصال

دعم المناهج : 1-2-3المؤشر 
 وأطر العمل

معدل 
أيام 
 النشاط

16.1 6.4 6.3 10 10 12 12 

 : اإلحصاء 2تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي  2-1-2

يشمل البرنامج الفرعي الثاني االحصاء هدفين وثالث مؤشرات لقيس االداء تم اختيارهما باالعتماد 
على مشموالت الوزارة والمعهد الوطني لإلحصاء والمجلس الوطني لإلحصاء وتأخذ هذه المنهجية 

ء مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف بعين االعتبار ضرورة إرسا
 االعتمادات حسب البرامج واألنشطة.

 : تدعيم الركائز األساسية للعمل اإلحصائي2-1الهدف

 يهدف هذا إنجاز المسوحات المبرمجة والنهوض باإلحصائيات الجهوية: تقديم الهدف :
لبرنامج السنوي للمسوحات وذلك في إطار المؤشر إلى قياس مدى التزام المعهد بإنجاز ا
 . تحسين الجودة وطرق وأساليب العمل اإلحصائي
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 المعهد الوطني لإلحصاء.مرجع الهدف : 
 قيس مدى إنجاز برنامج عمل المعهد.مبررات اعتماد المؤشرات : 

 انجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
2017 

 تقديرات
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

انجاز العمليات  : 2-1-1المؤشر
 98 97 95 90 88 80 80 نسبة اإلحصائية المبرمجة

 : تطوير جودة المعطيات االحصائية المنتجة 2-2الهدف

  :واستغاللهاالعمل على تحسين جودة المعلومة اإلحصائية  :تقديم الهدف . 

 المعهد الوطني لإلحصاء.مرجع الهدف : 
 :مدى إحترام رزنامة النشر وتطوير المؤهالت البشرية قياس مبررات اعتماد المؤشرات. 

 انجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
2017 

 تقديرات
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

احترام : 2-2-1المؤشر
 101 101 102 103 105 108 110 نسبة رزنامة النشر

الدورات  :2-2-2المؤشر
 التكوينية المنجزة:

 98 97 95 90 119 27 50 نسبة

 تقديم أنشطة البرنامج -2.2

يحوصل الجدول التالي مختلف األنشطة التي تساهم في تحقيق القيمة المنشودة للمؤشرات لسنة 
 مع بيان تأثيرها المالي.  2018
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 المؤشرات األهداف
تقديرات 
 األنشطة 2018

االعتمادات 
 (أ د)

تطوير منظومة 
التقديرات والتحاليل 

 االقتصادية

 

عدد 
وثائق 
المنتجة 
بصفة 
 دورية

8 

 إعداد وثيقة الظرف االقتصادي الوطني والعالمي

1435 

 للتقديرات األولية لمنوال النمو االطاريةالوثيقة 
 جويلية(شهر في  )إعدادها

)مشروع أولي في  الميزان االقتصاديمشروع  إعداد
 جويلية ومشروع نهائي في أكتوبر(
 مذكرة متابعة تنفيذ مخطط التنمية

مذكرات تحليلية )قانون المالية والسياسة الجبائية، 
 تنفيذ ميزانية الدولة، متابعة القطاع المالي،(

النجاعة في دعم 
القرار في المجالين 

االقتصادي 
 واالجتماعي

عدد 
 الدراسات

25 

دراسات حول التنافسية والتمويل والنمو والمداخيل 
 واالستثمار والنمذجة واقتصاد المعرفة

3183 
 دراسات حول المالية العمومية والتنمية المستدامة

 وزارة اإلشراف لفائدةعرضية مذكرات تحليلية 

منظومة 
النشر 
 واالتصال

75 

 معهدالخاص بال ع الوابتطوير موق

474 
 تكثيف الندوات والملتقيات اإلعالمية

 منظومة المتابعة اإلعالمية والمباشرةتطوير 
 تكثيف النشريات خاصة منها اإللكترونية

دعم 
المناهج 
وأطر 
 العمل

يوم  10

للعون 

 الواحد

 إنجاز عمليات تكوين وتأهيل

2368 

تكثيف تبادل زيارات العمل وتنظيم الندوات 
 والملتقيات الدراسية

في مجاالت  المساهمة في أنشطة الهياكل األخرى 
 االهتمام المشترك

 تطوير المناهج واألنشطة المشتركة

تدعيم الركائز 
األساسية للعمل 

 اإلحصائي

انجاز 
العمليات 
اإلحصائية 
 المبرمجة

95 

توفير كل المستلزمات المادية والبشرية لإلنجاز 
 المسوحات

28626 

 إعداد الملفات الفنية لمختلف المسوحات
العمل خصوصية تتعلق بإنجاز عمليات تكوين 

 وبمعالجة المعلوماتالميداني 
 للمعلوماتلمعالجة اإلحصائية اعمليات ز إنجا

 نشر النتائج ووضعها على ذمة المستعملين
لتنسيق مع الشركاء في ااستغالل المصادر اإلدارية و 

 هذا الباب
 923إنجاز األشغال الميدانية في أجالها والقيام بالمعالجة  102
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تطوير جودة 
المعطيات اإلحصائية 

 المنتجة

احترام 
رزنامة 
 النشر

اإلحصائية حسب برنامج العمل والجذاذات الفنية 
 للمسح

 التنسيق بين كل المتدخلين بالمعهد لإليفاء بالتعهدات

الدورات 
التكوينية 
 المنجزة

95 

بالتنسيق مع كل إعداد البرنامج السنوي للتكوين 
 اإلدارات المعنية وتنفيذه

توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لتنفيذ  1232
 البرنامج

 تقييم البرنامج وتعديله عند االقتضاء   

  



22 

 نفقات البرنامج

 ميزانية البرنامج  1.3-

 *التوازنات الجملية واإلحصاءتطور اعتمادات برنامج
 

 الوحدة : ألف دينار 

 بيان البرنامج

 انجازات

2016 

 قانون 

 المالية

2017 

(1) 

 2018تقديرات 
 نسبة التطور

(2017-2018) 

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 (2)الدفع 

 المبلغ

(2)-(1) 

 )%(النسبة 

(2 )–
(1(/)1) 

العنوان األول: نفقات 
 التصرف

27391 25766 27398 27398 1632 6% 

 %10 2194 24286 24286 22092 24013 العموميالتأجير 

 %16.5- 492- 2489 2489 2981 2800 وسائل المصالح

 %10- 70- 623 623 693 579 التدخل العمومي

العنوان الثاني: نفقات 
 التنمية

6710 6740 6562 3527 -3213 -47.67% 

       االستثمارات المباشرة

       على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

      

 %47.67- 3213- 3527 6562 6740 6710 التمويل العمومي

 %47.67- 3213- 3527 6562 6740 6710 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

      

       صناديق الخزينة

 %4.8- 1581- 30925 33960 32506 34101 مجموع البرنامج

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات*
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 حسب طبيعة النفقة 2018لسنة  التوازنات الجملية واإلحصاءتوزيع ميزانية برنامج 
 اعتمادات الدفع

 
 البرامج الفرعية حسب 2018لسنة  التوازنات الجملية واإلحصاءتوزيع ميزانية البرنامج: 

 )اعتمادات الدفع(:
 ألفدينارا: الوحدة

 البرامج الفرعية

 طبيعة النفقة

التوازنات : 1البرنامج الفرعي 
 والدراسات الجملية

: 2البرنامج الفرعي 
 االحصاء

 المجموع حسب

 طبيعة النفقة 

 27398 21929 5469 نفقات التصرف

 24286 19652 4634 التأجير العمومي

 2489 1747 742 وسائل المصالح

 623 530 93 العموميالتدخل 

 3527 3237 290 نفقات التنمية

    االستثمارات المباشرة

 6562 3237 290 التمويل العمومي

    صناديق الخزينة

المجموع حسب البرامج 
 الفرعية

5759 25166 30925 

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات*

27398

3527

2018إعتمادات سنة 

نفقات التصرف

نفقات التنمية
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5759

25166

2018تقديرات 

التوازنات الجملية والدراسات

اإلحصاء
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 :التوازنات الجملية واإلحصائيةلبرنامج   2020  -2018المدى إطار النفقات متوسط  -2.3

 

 :تقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة

 الوحدة: ألف دينار

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف   27492 26511 28295 30551 32288

 على موارد الميزانية   27482 25766 27398 28768 30206

 التاجير العمومي   24013 22092 24286 25500 26775

 وسائل المصالح   2800 2981 2489 2613 2744

 التدخل العمومي   579 693 623 654 687

 على الموارد الذاتية للمؤسسات   10 745 897 1094 1393
 العموميالتاجير    0 590 660 726 799

 وسائل المصالح   10 130 188 270 398

 التدخل العمومي   0 25 49 98 196

 نفقات التنمية   6710 6740 3542 3719 3905

 على موارد الميزانية   6710 6740 3527 3703 3888

 االستثمارات المباشرة       

 التمويل العمومي   6710 6740 3527 3703 3888

     

 

 
موارد القروض الخارجية على 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة       

 التمويل العمومي       

 على الموارد الذاتية للمؤسسات   0 0 15 0 0

34095 32471 30925 32506 34192 

 

 
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

35100 33429 31837 33251 34202 

 

 
ة الموارد الذاتي اعتباربالميزانية 
 للمؤسسات
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 :حسب البرامج الفرعية 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  -2.2.3

  للبرنامج الفرعي: التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى -1.2.2.3

 

 الوحدة: ألف دينار

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف    6390 6366 6684 7019
 على موارد الميزانية   7656 5645 5469 5742 6030

 التاجير العمومي   6593 4582 4634 4866 5109
 وسائل المصالح   970 970 742 779 818

 التدخل العمومي   93 93 93 93 93
 الموارد الذاتية للمؤسسات على    745 897 1094 1393

 التاجير العمومي    590 660 726 799
 وسائل المصالح    130 188 270 398
 التدخل العمومي    25 49 98 196
 نفقات التنمية   510 470 305 320 358
 على موارد الميزانية     290 304 336

 االستثمارات المباشرة       
 التمويل العمومي   510 470 290 304 336

       
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة
 االستثمارات المباشرة       
 التمويل العمومي       
 على الموارد الذاتية للمؤسسات   0 0 15 0 0

6349 6047 5759 6115 8166   
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

7355 7005 6671 6860 8166   
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
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 : اإلحصاءللبرنامج الفرعي 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  -2.2.2.3

 الوحدة: ألف دينار

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف    19736 21929 23574 24752
 على موارد الميزانية    19736 21929 23574 24752
 التاجير العمومي    17420 19652 20780 21819
 وسائل المصالح    1830 1747 2164 2272

 التدخل العمومي    486 530 630 661
 على الموارد الذاتية للمؤسسات    0 0 0 0
 التاجير العمومي    0 0 0 0
 المصالحوسائل     0 0 0 0
 التدخل العمومي    0 0 0 0

 نفقات التنمية    6200 3237 3399 3569
 على موارد الميزانية     3237 3399 3569

 االستثمارات المباشرة       
 التمويل العمومي    6200 3237 3399 3569

       
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة
 االستثمارات المباشرة       
 التمويل العمومي       
 على الموارد الذاتية للمؤسسات     0 0 0

27745 26424 25166 25936    
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

27745 26424 25166 25936    
الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

 

 ، بما في ذلك الزيادة في األجور 2017لتغطية نفقات أجور سنة *مع األخذ بعين االعتبار االعتمادات الضرورية 

* دون األخذ بعين االعتبار الكلفة الجملية النتدابات ضرورية لعشرة مهندسين وعشرة تقنيين في اإلحصاء واإلعالمية تقدر بحوالي *
 ألف دينارا للثالثية الواحدة. 100
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 برنامج التنمية القطاعية والجهوية
 بلقاسم عياد رئيس الهيئة العامة للتنمية البرنامج:رئيس 

 القطاعية والجهوية  
 تقديم البرنامج وا ستراتجيته -1

ل محورا حيث تشكلوزارة ا لعمل الجهوية ركيزة من الركائز األساسيةالقطاعية و تعتبر التنمية 
تضطلع وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بمهمة حيث ، أساسيا في تحديد مشموالتها

وعلى هذا  التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي نظرا لدورها األفقي،
 .للوزارة الجهويةالقطاعية و برنامج التنمية  األساس تم ضبط

لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية العامة  ةمن اإلدار يضم البرنامج كل و 
للتعليم والمواطنة واإلدارة العامة للخدمات العامة  ةاإلدار للقطاعات االقتصادية و  العامةاإلدارة و 

ي بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية بكل من الشمال الغر االجتماعية عالوة على 
 والوسط الغربي والجنوب.

 إستراتجية البرنامج -2

 هاهياكلالدولي ول والتعاون  واالستثمار البرنامج على المهام الموكولة لوزارة التنمية استراتيجيةترتكز 
ت العامة ندرج ضمن التوجهات، و في هذا المجال الجهويةالقطاعية و المعنية بالتنمية  اإلشرافتحت 

 والتي تتمحور أساسا حول:القطاعية والجهوية التنموية  لالستراتيجية

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

  لجهات،باضبط السياسات التنموية الجهوية لتستجيب لمشاغل التنمية 
  جهوية طريق دواوين التنمية الالسهر على متابعة تنفيذ هذه السياسات بصفة مباشرة وعن

ع بكل الواليات وذلك بالتنسيق والتعاون م الجهوية للتنمية تاإلداراو  األقاليمالمتواجدة بكل 
 ،لجهوية وممثلي الهياكل والوزاراتالمجالس ا

  يزانيات مخططات التنمية الجهوية والمتنفيذ وضع الخطط واآلليات الكفيلة بتمكين الجهات من
 ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،السنوية 
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  اتلخصوصيالجهوية للتنمية وفق االقطاعية و إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج  فيالمساهمة 
 واألولويات على المستويين المحلي والجهوي،

  مواطن شغل  إحداثمساعدة على للمنتجة العناصر الظروف العيش و  تحسينالعمل على
وتدعيم موارد الرزق والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي  إحداثالل من خوذلك 

 المشاريع الصغرى والمتوسطة،

  ذلك على و اتخاذ التدابير واإلجراءات الكفيلة لضمان تحقيق أهداف البرامج الجهوية للتنمية
البرمجة وضبط المحتوى وفتح االعتمادات ومتابعة استهالكها ومتابعة تنفيذ العناصر  مستوى 

 المبرمجة بها بالتنسيق مع المجالس الجهوية والوزارات والهياكل المتدخلة،

  نجاز دراسات شيط بغرض استشراف القطاعات الواعدة وتن إستراتيجيةتقييم الخطط التنموية وا 
 التنمية بالجهات،

 من خالل جملة منالجهوي  على المستوى في تحسين وتطوير محيط االستثمار  المساهمة 
هوية والمندوبية العامة للتنمية الج دواوين التنمية الجهويةكل من خدمات المساندة التي تقدمها 
ن تقديم المساعدة الفنية والتوجيهية والمرافقة للباعثيعلى غرار والهياكل القطاعية المتدخلة 

 المحلين واألجانب، والمستثمرين

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

  على و  ومختلف المؤشرات االقتصادية واالجتماعية محليا وجهويا اإلحصائيةتوفير المعلومة
مؤسسات الن العام والخاص و وتحيينها ووضعها على ذمة طالبيها بالقطاعي المستوى الوطني

 المجتمع المدني،و 

  سات والهيئات والمؤس األطرافاتفاقيات مع  إبرامبلورة برامج تعاون دولي المركزي من خالل
 مركزيا وجهويا، المعنيةالدولية المعنية وتنفيذها مع الهياكل 

  والبرامج والمشاريع العمومية تاالستراتيجياتنسيق عمليات تقييم، 

  في تطوير طرق وسبل برمجة المشاريع التنموية وضبط األوليات القطاعية قبل المساهمة
إدراجها بميزانية الدولة باالعتماد على قدرتها في المساهمة في بلوغ أهداف التنمية ومدى 

 قابلية إنجازها،  

  متابعة تنفيذ المشاريع العمومية على المستوى الوطني والجهوي والعمل على تركيز منظومة
 تابعة الحينية للمشاريع العمومية،للم
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 الجهوية إلى:القطاعية و يهدف برنامج التنمية و 

 تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيذه، .1
 عبر انجاز ،محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيلال قتصاديةاال حركيةتعزيز ال .2

 ،بالمعتمديات المستهدفة برنامج التنمية المندمجة
مة الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلو القطاعي و ومتابعة المخطط  تطوير عملية تقييم .3

 اإلحصائية،
 ،والنهوض باالستثمارالقطاعية والجهوية مساندة التنمية  .4

 الرفع من نسق انجاز المشاريع التنموية القطاعية المدرجة بميزانية الدولة، .5

 رات البنية األساسية والمؤشرات االجتماعية،متابعة تطور مؤش .6

 .2030متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة  .7

 الجهوية:القطاعية و تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التنمية  وعلى هذا األساس،

  ثمانية  امهحدد لقيس هدفين إثنينويتضمن  "البرامج الجهوية للتنمية" األولالبرنامج الفرعي
عامة ال ةاإلدار  كل منا البرنامج الفرعي هذ هدافأ وتسهر على تحقيق  أداء،مؤشرات قيس 

 لجهوية.والمندوبية العامة للتنمية ا لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية

 حقيقيعمل على ت "القطاعية والجهوية البرنامج الفرعي الثاني "التخطيط ومساندة التنمية 
 منكل  هذه األهدافوتسهر على تحقيق  أداءقيس  مؤشرات عشر ماحدد لقيسه إثنين ينهدف

للتعليم والمواطنة واإلدارة العامة للخدمات العامة  ةاإلدار للقطاعات االقتصادية و العامة  ةاإلدار 
لتنسيق ومتابعة انجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية عالوة العامة  ةاإلدار االجتماعية و 

ربي الوسط الغو الشمال الغربي بتنمية الن ويوادوبية العامة للتنمية الجهوية ودالمنعلى 
 الجنوب.و 
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 البرامج الجهوية للتنمية مج الفرعي األول:البرنا

ية والمادية االنجازات المالالرفع من مستوى إلى  "تنميةللالجهوية الفرعي "البرامج برنامج اليهدف 
 .الجهوية للتنمية مرجع نظر الوزارة بصفة مباشرة أو عن طريق الهياكل تحت اإلشرافللبرامج 
 :الفرعي البرنامج ويضم

 :(PRD)لبرنامج الجهوي للتنميةا

 األقل الحضرية قوالمناطآلية الستحثاث نسق التنمية بالمناطق الريفية البرنامج الجهوي للتنمية ل ــــــيمث

 الشغل، مواطن وتدعيم ، إحداثلتحسين ظروف العيش مشاريع إنجاز في المساهمة وذلك من خاللنموا 
ل الذاتي تغطية التموي ،المساهمة في إعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة خارج مناطق التنمية الجهوية

طة، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسلمشاريع الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن لبعض ا
... 

 الراجع بالنظر لوزارة التنميةللبرنامج الجهوي للتنمية و  2018قدر االعتمادات المقترحة لسنة وت
بما  (لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهويةوالتعاون الدولي )االدارة العامة  واالستثمار

 برنامج التنمية القطاعية والجهوية

عية القطا التخطيط ومساندة التنمية الجهوية للتنمية البرامج
 والجهوية

لتنسيق ومتابعة إنجاز اإلدارة العامة 
 المشاريع العمومية والبرامج الجهوية

 للقطاعات االقتصاديةاإلدارة العامة 
 اإلدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة

 اإلدارة العامة لقطاع الخدمات االجتماعية
 

العامة للتنمية  المندوبية
 الجهوية

 دواوين التنمية
بالشمال الغربي 
والوسط الغربي 

 والجنوب 

 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية
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ت مرسمة ضمن ميزانية التنمية لسنة دفعا مقابل اعتمادا مليون دينارا 427مليون دينارا تعهدا  435قيمته 
 دينار دفعا. مليون  394مليون دينارا تعهدا و 508.5بما قدره  2017

 كما يلي: عناصر التدخلحسب  2018والمقترحة لسنة  2017وتتوزع االعتمادات المرسمة لسنة 

 عناصر التدخل
 د( )م2018تقديرات سنة  )م .د(2017قانون مالية 

 الدفع التعهد الدفع التعهد
 210.000 210.000 153.511 268.000 ـ تحسين ظروف العيش

 200.000 200.000 220.000 220.000 ـ حضائر عادية وظرفية 

 2.000 2.500 2.500 2.500 ـ عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد

 3.000 3.500 3.000 3.000 ـ احداث وتدعيم مواطن شغل

 لمشاريع البنك التونسي ـ المساهمة في التمويل الذاتي
 (1للتضامن )اعتماد االنطالق 

10.000 10.000 10.000 6.000 

المساهمة في تمويل مشاريع بنك تمويل المؤسسات ـ 
 (2الصغرى والمتوسطة )اعتماد االنطالق 

5.000 5.000 5.000 3.000 

ـ إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية 
 الجهوية

0.000 0.000 1.000 0.500 

 2.000 2.000 0.000 0.000 ـ التكوين المهني 

 0.500 1.000 0.000 0.000 ـ تدعيم لسعر شراء الحلفاء 

 427.000 435.000 394.011 508.500 المجموع

الترفــــــيع في االعتمادات المخصصة لعنصر  2018وقد تــــــــم ضمن مشروع الميزانية المقترحة لسنة 
 .2017البرنامج لسنة   مقارنة بميزانية %  37بنسبة تحسيـــن ظروف العيش وذلك على مستوى الدفع 
منها لفائدة المشاريع  %80إلى تخصيص  2018ويعود اإلرتفاع في إعتمادات الدفع لسنة 

 . 2016و  2015و 2014و 2013لسنوات المتواصلة والمبرمجة 

وتجدر اإلشارة إلى أن الميزانية المقترحة لعنصر تحسيـــن ظروف العيش تشمل االعتمادات  
مليون دينار على  5والتي تبلغ  2018اإلضافية التي سيتم تخصيصها لفائدة والية باجة بالنسبة لسنة 

سدود  إقامة عن والناتجة تجمع 12 تعد التي الريفية السكانية التجمعات مستوى التعهد والدفع وذلك لتهذيب
سيتم  برنامج التدخل مع اإلشارة إلى أن .طبقا لما تم إقراره خالل زيارة السيد رئيس الحكومة لوالية باجة

 .مليون دينار 25على فترة خمس سنوات بكلفة جملية أولية تقدر بحوالي 
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والتي  لهتم اقتراح التخفيض في االعتمادات المخصصة فقد الحضائر الجهوية  وبخصوص عنصر
 200إلى  2017مليون دينار في سنة  222,5من  تتضمن اعتمادات المنح الشهرية والتغطية االجتماعية

 .2018وذلك لتوقع تراجع عدد العملة خالل سنة  2018مليون دينار مقترحة في سنة 

اقتراح تخصيص اعتمادات بعنوان عناصر  2018إضافة إلى ذلك فقد تم ضمن مشروع الميزانية لسنة 
رود نظرا لو  إعادة تهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق التنمية الجهويةو دعم سعر الحلفاءالتكوين المهني و

 طلبات من الجهات بخصوص هذه العناصر.

 :برنامج التنمية المندمجة

 برنامج التنمية المندمجة إلى:يهدف 
  بعث حركية اقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما

 يسمـح بتثبيت المتساكنين في مناطقهم من خالل توفير فرص شغل وتحقيق التنمية المستديمة،

 شاريع الم دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحثاث نسق إحداث
 والتشجيع على العمل المستقل انطالقا من الخصوصيات المحلية والجهوية،

  تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط بإنجاز
 التجهيزات الجماعية ودعم البنية األساسية وفقا للحاجيات المحلية.

وذلك على  د م. 520مشــروعا بتكلفة جمليه قـدرها  90ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 
 مشروعا(.  36مشروعـا والقسـط الثاني  54قسطين )القسط األول 

 %68,5يصتخص حيث تموتجدر االشارة إلى أنه تم اعطاء االولوية المطلقة للجهات الداخلية للبالد 
 .ة هذه الجهاتمن مشاريع القسط الثاني لفائد %100و لبرنامجل من مشاريع القسط األول

مليون  23,450 بقيمة   2018وتقدر اعتمادات الدفع المقترح ترسيمها لبرنامج التنمية المندمجة لسنة 
 .م د موظفة على القروض الخارجية: الصندوق العربـي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 10,0منها دينارا 

 والجهوية: ةالقطاعي الفرعي الثاني: التخطيط ومساندة التنميةالبرنامج 

 إلى:الجهوية والقطاعية يهدف برنامج التخطيط ومساندة التنمية 
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  وضع وتركيز المتابعة الدورية لل تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي تطوير تقنيات التخطيط
عالوة على التحليل الموضوعي لإلشكاليات المعترضة ، االقتصادي واالجتماعي بالجهات

 .القطاعية والجهويةواإلمكانيات المتوفرة لدعم التنمية  ولآلفاق
  جهوية.ال البياناتإعطاء المنظومة اإلحصائية الجهوية والمحلية دورا محوريا وتحسين قاعدة 

  ن لمختلف المتدخليمن خالل تقديم المساعدة الفنية القطاعي والجهوي االستثمار مساندة
تضمن بما يسهم في تنشيط التنمية والتي تعلى المستوى الوطني والجهوي العموميين والخواص 

 البيهاطووضع نتائجها على ذمة  ستراتيجيةاإلو قطاعية الدراسات الانجاز متابعة بالخصوص 
وات ندوتنظيم الوالتنسيق مع مختلف المتدخلين على المستوى القطاعي لدفع االستثمار 

والتظاهرات والورشات وا عداد محامل للتسويق الجهوي وعقد اتفاقيات تعاون ضمن آلية التعاون 
 الدولي الالمركزي.

 عيل المنظومة الشاملة والمندمجة لمتابعة وتقييم وتنفيذ المشاريع العمومية.فت 

 دارة االستثمارات العمومية  تركيز اإلطار الموحد لتقييم وا 

 2030مات الوطنية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة متابعة تنفيذ االلتزا Agenda  
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II. 1 البرامج الجهوية للتنمية تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي األول : 
 

 المتدخل مؤشرات قيس األداء األهداف

 في تحسين التصرفـ  1ـ  1ـ  2
يب وتصو  البرنامج الجهوي للتنمية

 .ومتابعة تنفيذه تدخالته

 التحكم في عدد عملة الحضائر. تحسين 1. 1. 1. 2

 فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة. نسبة 2. 1. 1. 2
ئدة اعتمادات التعهد المفتوحة لفا نسبة استهالك 3. 1. 1. 2

 المجالس الجهوية.
 إعداد تقارير متابعة ثالثية. 4. 1. 1. 2
ي لتدخالت البرنامج الجهو  دراسة تقييميةإعداد  5. 1. 1. 2

 .للتنمية
 

اإلدارة العامة لتنسيق 
ومتابعة انجاز 

المشاريع العمومية 
 والبرامج الجهوية

بعث حركية اقتصادية ـ  2ـ  1ـ  2
 محلية.

نسبة تقدم اإلنجاز المالي لعناصر البنية  1 . 2 . 1 . 2
 األساسية المنتجة.

لعناصر البنية سبة تقدم اإلنجاز المالي ن 2 2ـ  1ـ  2
 األساسية والتجهيزات الجماعية.

 عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا. 3ـ  2ـ  1ـ  2

المندوبية العامة للتنمية 
 الجهوية

  
 

II.2  التخطيط ومساندة التنمية  2تقديم أهداف ومؤشرات قيس األداء للبرنامج الفرعي
 القطاعية والجهوية

 

 المتدخل مؤشرات قيس األداء األهداف

 يذتنف ـمتابعة 1ـ  2ـ  2
التنمية مخطط 

مشاريع البنية و 
األساسية والتجهيزات 
الجماعية المدرجة 

 بميزانية الدولة وتطوير
آليات نشر وتحليل 

مخطط التنفيذ إعداد تقرير سنوي لمتابعة  1ـ  1ـ  2ـ  2
 .والقطاعي الجهوي 

 تقارير ثالثية حول متابعة تقدم تنفيذإعداد  ـ 2ـ  1ـ  2ـ  2
 .المشاريع العمومية

إعداد تقارير سداسية حول الظرف  3ـ  1ـ  2ـ  2
 .والقطاعي والجهوي االقتصادي 

ـ إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل  4ـ  1ـ  2ـ  2
 جهة.

اإلدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز 
المشاريع العمومية والبرامج الجهوية 

قطاعات االقتصادية لل واإلدارة العامة
واإلدارة العامة للتعليم والمواطنة 

 واإلدارة العامة للخدمات االجتماعية
دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية و

 الجهوية
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المعلومات 
 .اإلحصائية

قائمات مشاريع البنية األساسية  إعدادـ  5ـ  1ـ  2ـ  2
 والتجهيزات العمومية المقترحة للترسيم بميزانية الدولة

التقرير الوطني السنوي حول تجسيم إعداد ـ  6ـ  1ـ  2ـ  2
 2030أهداف التنمية المستدامة 

مساندة  ـ 2ـ  2ـ  2
 االستثمارالتنمية و 

 ،القطاعي والجهوي 

 

دد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات ع 1ـ  2ـ  2ـ  2
 االقتصادية.الجدوى 

 ت.اـ نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجه 2ـ  2ـ  2ـ  2

 .التسويق الجهوي عدد محامل وتظاهرات  ـ3ـ  2ـ  2ـ  2

لي اتفاقيات التعاون الدو ـنسبة تقدم تنفيذ  4ـ  2ـ  2ـ  2
 .الالمركزي 

اإلدارة العامة لتنسيق ومتابعة انجاز 
المشاريع العمومية والبرامج الجهوية 

للقطاعات االقتصادية  واإلدارة العامة
واإلدارة العامة للتعليم والمواطنة 

 واإلدارة العامة للخدمات االجتماعية

ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية 
 الجهوية
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 البرنامج: باستراتيجيةعالقة الهدف 
  األهداف البرامج الفرعية

  تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة بما يتالءم مع مختلف التزامات الحكومة بخصوص التحكم في كتلة
المتعلق بالنظر في وضعية عملة  2017ماي  04األجور وباالعتماد على توصيات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 

 . 2010الحضائر ما بعد سنة 
 فتح االعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في  تحقيق أهداف البرنامج بالتسريع في

نفيذ عناصر لضمان ت األساسييعتبر مستوى االستهالك الفعلي جهويا لالعتمادات تعهدا ودفعا الهدف  حيث آجالها
 البرنامج بكل والية.

 لمعرفة مدى تقدم استهالك االعتمادات بالجهات  أشهر( 6بصفة دورية ) متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية

 الفعلية نسبة االستهالكتحديد وحوصلة النتائج و
 .إنجاز دراسة لتقييم تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية   

 البرنامج الفرعي األول البرامج الجهوية للتنمية:

 
 تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنميةـ  1ـ  1ـ  2

 ومتابعة تنفيذه. وتصويب تدخالته

 
محلية وتعزيز مؤشرات  اقتصاديةبعث حركية  ـ 2ـ  1ـ  2

برنامج ب ةالمشمولالتنمية البشرية ودعم التشغيل بالمعتمديات 
 (PDIالتنمية المندمجة. )

  تثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية 
   توفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة 
  تعزيز مؤشرات التنمية البشرية 

   :القطاعية والجهوية التنميةالبرنامج الفرعي الثاني التخطيط ومساندة 

 
التنمية والرفع من نسق انجاز مخطط  تنفيذـ متابعةـ  1ـ  2ـ  2

زانية بميمشاريع البنية األساسية والتجهيزات الجماعية المدرجة 
 .آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائية الدولة وتطوير

  متابعة تنفيذ المخطط القطاعي والجهوي من خالل تقييم انجاز المشاريع التي تم إقرارها بالمخطط واقتراح الحلول
تية التي تساهم في لتحوالبرامج ذات المردودية العالية ومشاريع البنية ا المشاريعتنفيذ  في والتدابير الممكنة للتسريع

دخال التعديالت الضرورية لبلوغ األهداف التنموية المرسومة،  تحسين ظروف العيش وخاصة بالمناطق ذات األولوية وا 
  دارةاإلطار الموحد لتقييم تفعيل ى بصفة تشاركية مع مختلف المتدخلين والذي يهدف ال االستثمارات العمومية وا 

عنوان الثاني لميزانية الدولة إلعطاء األولوية لمشاريع البنية األساسية والتجهيزات تصويب االعتمادات المرصودة بال
 الجماعية الجاهزة للتنفيذ وذات المردودية االقتصادية واالجتماعية،

  المتابعة الدورية للوضع االقتصادي واالجتماعي بالجهات والتحليل الموضوعي لفرص التنمية واإلشكاليات من خالل
 .الجهوية والمحلية دورا محوريا اإلحصائيةنظومة الم إعطاء
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  للوقوف على مدى توصل الدولة التونسية الى ادراج  2030المتابعة الدورية لتجسيم أهداف التنمية المستدامة
اهداف التنمية المستدامة ضمن سياساتها وبرامجها التنموية ومساهمتها في بلوغ هذه األهداف وتحيين مختلف 

 المؤشرات البشرية. 

 
 ،القطاعي والجهوي  االستثمارمساندة التنمية و ـ  2ـ  2ـ  2
 

  ط بالنظر مركزيا وجهويا وتمكينها من المساهمة في تنشيلها الهياكل الراجعة و  الوزارة لتدخالت األفقيتجسيم الدور
والقطاعية ومساندة االستثمار الخاص والترويج  اإلستراتيجيةوتحسين محيط االستثمار من خالل انجاز الدراسات 

 .االستراتيجي المجالي والقطاعي للجهات واالستفادة من فرص التعاون الدولي الالمركزي 
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III :مؤشرات قيس االداء للبرنامج موزعة حسب البرامج الفرعية 

III.  1 البرامج الجهوية للتنمية":1ـ  2البرنامج الفرعي األول" 

متابعة و  وتصويب تدخالته ـ تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية1ـ  1ـ  2الهدف 
 .هذتنفي

التحكم  ذه، تطويرتنفيتحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة يشمل  الهدف: تقديم
التسريع في فتح االعتمادات لفائدة الواليات والحرص على الرفع في نسبة و في عملة الحضائر 

االستهالك الفعلي لالعتمادات وا عداد تقارير لمتابعة تقدم تنفيذ البرنامج بصفة دورية وذلك لحوصلة 
 الحلول المالئمة لتجاوزها. إيجادالنتائج وجرد النقائص المتعلقة بالبرنامج قصد 

لمقترحات ا راسة تقييمية للبرنامج تمكن من تشخيص النقائص ومن تقديمباإلضافة إلى إعداد د
 .الالزمة لتحسين نجاعة تدخالت البرنامج

 عن:المنبثقة  ت: القراراالهدف مرجع

والمتعلق بتسريع تنفيذ البرنامج الجهوي  2013أوت  06الصادر بتاريخ  26المنشور عدد  .1
 ،للتنمية

المتعلق بالنظر في وضعية عملة الحضائر  2017ماي  04المجلس الوزاري المضيق بتاريخ  .2
  .2010ما بعد سنة 

 المتعلقة بتسوية وضعية عملة الحضائر 2015ل فريأ 22جلسة العمل الوزارية بتاريخ  .3

بخصوص برنامج الحضائر الجهوية وضرورة  2012مارس  23جلسة العمل الوزارية بتاريخ  .4
 التي شابت تدخالت هذا البرنامج، تاالخالالإحكام التصرف فيها للحد من 

 مبررات اعتماد المؤشرات: 

المتابعة السنوية لمدى تقدم التحكم في برنامج الحضائر الجهوية وترشيده والتسريع في فتح 
 االعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في آجالها عالوة على

فعلي لالعتمادات تعهدا ودفعا بعنوان السنة المالية ومتابعة ضمان تحقيق أكبر نسبة استهالك 
 تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية على المستوى الجهوي بصفة دورية.
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 مؤشرات قيس أداء الهدف
 انجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

 تقديرات 2017
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

ـ تطوير 1ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
 الحضائرعدد عملة التحكم في 

% -11.3 -7  6.5- -3 -6 -4 -2 

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

% 70 107 91,7 95 96 97 97 

نسبة  3ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
استهالك اعتمادات التعهد 
المفتوحة لفائدة المجالس 

 الجهوية

% 23 44 76 65 70 75 80 

إعداد  4ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
 تقارير متابعة سداسية

 50 50 50 50 48 48  عدد

تقييم  5ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 
تدخالت البرنامج الجهوي 

 للتنمية وتصويبها
   1     عدد
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 تقديم أنشطة الهدف:
 د االعتمادات م األنشطة 2018تقديرات  المؤشرات األهداف

 
 

تحســـــــين التصـــــــرف في 
 البرنامج الجهوي للتنمية
 وتصـــــــــــــويــــب تــــدخالتــــه

 هذومتابعة تنفي
 

 التحكم تحسين 1ـ  1ـ  1ـ  2
 %6- في عملة الحضائر

 .التقليص في عدد العملة والتحكم في الميزانية المخصصة للبرنامج 
   تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة بما يتالءم مع مختلف

 التزامات الحكومة بخصوص التحكم في كتلة األجور.
 .مواصلة خالص منح عملة الحضائر مع تمتيعهم بالتغطية االجتماعية 

 

نسبة فتح  2- 1- 1 – 2
 اعتمادات التعهد من قبل الوزارة

96% 

  بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد إعالم المجالس الجهوية
 ببرنامج االستعمال الخاص بها الوزارة

  التسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الواليات والمتعلقة ببرنامج
 استعمال االعتمادات

 طلب فتح االعتمادات وا عالم المجالس الجهوية بها 
 نسبة استهالك 3- 1- 1 – 2

التعهد المفتوحة لفائدة اعتمادات 
 المجالس الجهوية

70% 
 التسريع في فتح االعتمادات تعهدا ودفعا  -
 تنظيم اجتماعات لحل اإلشكاليات المتعلقة بالبرنامج -

2 – 1 -1 -4 
 50 سداسيةإعداد تقارير متابعة 

 لمعرفة  أشهر( 6بصفة دورية ) متابعة تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية
 مدى تقدم استهالك االعتمادات بالجهات 
 وحوصلة النتائج واستخراج نسبة االستهالك

تصويب تدخالت  2-1-1-5 
 1  البرنامج الجهوي للتنمية

 المصادقة على الخطوط المرجعية  انجاز دراسة تقييمية للبرنامج(
للدراسة ومتابعة انجازها باالشتراك مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني 

(GIZ) 
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  (:PDIـ بعث حركية إقتصادية )2ـ  1ـ 2الهدف 

يل بمناطق التشغبعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم  :الهدفتقديم 
 تدخل برنامج التنمية المندمجة.

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية :الهدفمرجع 

ضمان تنفيذ المشاريع في آجالها من خالل تحقيق أكبر نسبة استهالك  :المؤشراتمبررات اعتماد 
 تعهدا ودفعا بعنوان السنة المالية وانعكاسات البرنامج على تحقيق مواطن الشغل. لالعتماداتفعلي 

 مؤشرات قيس أداء الهدف 

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
2-1-2-1 

نسبة تقدم االنجاز المالي 
لعناصر البنية األساسية 

 المنتجة

 - 100 94.0 56.6 43.0 30.7 20.8 (%النسبة)

2-1-2-2 
نسبة تقدم االنجاز المالي 
لعناصر البنية األساسية 

 والتجهيزات الجماعية

 - 100 97.5 82.5 70.1 54.2 39.4 (%النسبة)

2-1-2-3 
عدد مواطن الشغل المحدثة 

 سنويا
 1500 6500 6505 688 1667 1117 عدد

 

- 
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 تقديم أنشطة الهدف 

اإلعتمادات 
 )م.د(

 

تقديرات  األنشطة
2018 

 الهدف المؤشرات

 

 

 

57.4 

 

إنجاز عناصر البنية األساسية 
 المنتجة:

اآلبار العميقة والسطحية وكهربـة 
وتجهيز اآلبـار وتهيئة المناطق السقوية 
والمناطق الحرفية والمناطـق الصناعيـة 

 الصناعيـةواألسواق وبناء المحالت 
واالقتصادية وفضاءات ترويج ومراكز 
تجميع المنتوجات الفالحية والجزء 

 الخاص بالدراسات والتسيير.

94.0 

نسبة تقدم االنجاز 
المالي لعناصر 
البنية األساسية 

 المنتجة

حركية اقتصادية  بعث
محلية وتعزيز 
مؤشرات التنمية 
البشرية ودعم التشغيل 
بمناطق تدخل برنامج 

 المندمجة. التنمية

 

34.6 

إنجاز عناصر البنية األساسية 
والتجهيزات الجماعية: الطرقات 
والمسالك والماء الصالح للشراب 

العمومي والصحة  والتطهير والتنوير
والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات 
والمناطق الخضراء والتكوين والجزء 

 الخاص بالدراسات والتسيير.

97.5 

 نسبة تقدم االنجاز
المالي لعناصر 
البنية األساسية 

والتجهيزات 
 الجماعية

 

عدد مواطن الشغل  6500 إحداث المشاريع الفردية المنتجة 30
 المحدثة سنويا
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III. 2 القطاعية والجهوية" "التخطيط ومساندة التنمية ـ2ـ2البرنامج الفرعي الثاني :  
مشاريع البنية األساسية والتجهيزات ـتنفيذ مخطط التنمية ومتابعة  1ـ  2ـ  2الهدف 

 :بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائيةالجماعية المدرجة 

  ة الجهوي وذلك بالمساعدمتابعة تنفيذ المخطط القطاعي و تطوير تقنيات  الهدف:تقديم
قرار التوصيات مع والمرافقة الفنية  دارات الجهوية واإلسيق أعمال المجالس الجهوية للتنمية تنوا 

وذلك في إطار التوجهات الوطنية للتنمية، برمجة مشاريع ناجعة من خالل استغالل القطاعية 
المعلومات الجهوية في تحليل الوضع االقتصادي عالوة على المتابعة الدورية للوضع التنموي 

 ي والتحكم في كلفة التنمية الجهوية.بالجهات لترشيد التصرف في المال العموم

  :تضمن رؤية متوسطة المدى يذي ال للتنميةالمخطط القطاعي والجهوي اعتماد مرجع الهدف
 .القطاعية والجهويةللتنمية 

 :رؤية تنفيذ النشطة المبرمجة في القدرة على قياس مدى نجاعة األ مبررات اعتماد المؤشرات
 بالجهات.والقطاعية  ستراتيجيةإلا

 

 مؤشرات قيس أداء الهدف 
 

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
2017 

 التقديرات
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

إعداد تقارير ثالثية  2-2-1-1
حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع 

 العمومية
 116 116 116 112 108 100 92 تقرير

تقارير  إعداد 2-2-1-2
سداسية حول الظرف 

االقتصادي واالجتماعي 
 بالجهات

 58 58 58 58 47 49 49 تقرير

إعداد نشريات  2-2-1-3
 28 28 28 27 26 25 26 نشرية إحصائية وتحليلية لكل جهة

إعداد قائمات  2-2-1-4
مشاريع البنية األساسية 

والتجهيزات العمومية المقترحة 
  للترسيم في ميزانية الدولة

 1 1 1     تقرير

متابعة تجسيم  2-2-1-5
 2030أهداف التنمية المستدامة 

 وا عداد التقرير الوطني
 1 1 1     تقرير
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 تقديم أنشطة الهدف

اإلعتمادات 
 األنشطة (د أ)

تقديرات 
 الهدف المؤشرات 2018

 

المجالس و  عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية -
ة المجتمع بمشاركالمخطط الجهوي تنفيذ الجهوية للتنمية لمتابعة 

 الهياكل المهنية.و  المدني
تقارير محلية ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها  إعداد -

 وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة التنمية.
 تقارير جهوية لكل مجلس جهوي. إعداد -
بل من ق إقليمي تأليفيتقرير  وا عدادحوصلة هذه التقارير  -

 التنمية.المندوبية العامة ودواوين 

29 

إعداد تقرير سنوي 
 لمتابعة المخطط

 الجهوي القطاعي و 

 

 

متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع  -
 العمومية.

 حوصلة مختلف األعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية. -
حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة ودواوين التنمية  -

المضمنة بهذه التقارير بإحصاء المشاريع  وتبويب المعطيات
 حسب وضعية تقدمها او الصعوبات التي تعترضها.

اقتراح الحلول واآلليات لسريع انجازها وذلك في إطار تقرير  -
 116 باإلضافة إلى التقارير الجهوية. إقليمي تأليفي

إعداد تقارير ثالثية 
حول متابعة تقدم تنفيذ 

 المشاريع العمومية

تنفيذ متابعة 
القطاعي المخطط 

التنمية  الجهوي و 
والرفع من نسبة 

استهالك 
االعتمادات 

المرصودة بميزانية 
الدولة في مجالي 
 البنية األساسية
والتجهيزات 

تطوير و  الجماعية
 تحليلو  آليات نشر

المعلومات 
 اإلحصائية

 

تحسين التقارير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية  -
 والخرائط.

 التقارير من حيث المحتوى وذلك بـ :تحسين  -
التحري في المعلومة باالعتماد على تعدد مصادرها والقيام  -

 بتقاطعات.
 إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة وذات جدوى. -
 تطوير عملية تحليل المعطيات. -
االستعانة بالنشريات اإلحصائية التي تصدر على المستوى  -

 تنموي بالجهات.الوطني وتتعلق بالوضع ال

58 

تقارير سداسية  إعداد
حول الظرف 

االقتصادي واالجتماعي 
 بالجهات

 

 

تمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة  - تحليل مؤشرات التنمية وا 
 المعطيات الجهوية.

 الجهوية اإلحصائيةربط عالقات شراكة مع مزودي المعطيات  -
بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا إلكترونيا، ووضعها على ذمة 
مستحقيها في فضاء موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج 

 واالستعمال.

28 

إعداد نشريات إحصائية 
 وتحليلية لكل جهة
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تركيز اإلطار الموحد إلدارة وتقييم االستثمارات العمومية وتفعيل  -
دور لجنة الموافقات لتبويب وتصنيف المشاريع العمومية التي 

 سيتم إدراجها بميزانية التنمية. 
1 

إعداد قائمات مشاريع 
البنية األساسية 

والتجهيزات الجماعية 
 المقترحة بميزانية الدولة

 

 

إبرام اتفاقية تعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية وانتداب  -
 للمرافقة في إعداد التقرير.خبير 

تنظيم ورشات عمل وندوة وطنية لإلنطالق في صياغة التقرير  -
 وتحديد األهداف واألولويات.

1 

متابعة تجسيم أهداف 
التنمية المستدامة 

2030 

 

 : واإلستثمار القطاعي والجهوي  مساندة التنمية ـ 2ـ  2ـ  2الهدف

 اإلحاطة الفنية للمستثمرين من خالل توفير الدراسات القطاعية على المستوى  :تقديم الهدف
ات ر الجهوي والتعريف بفرص االستثمار بالجهات عبر التنظيم والمشاركة في الندوات والتظاه

مركزي من خالل عقد استغالل آلية التعاون الدولي الالوا عداد حوامل التسويق الجهوي و 
 اتفاقيات تعاون. 

 :اعتماد الدراسات القطاعية والجهوية مرجع الهدف. 
 القدرة على قياس مدى نجاعة األنشطة المبرمجة في مجالي مساندة  :مبررات اعتماد المؤشرات

 باالستثمار.التنمية والنهوض 

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
2017 

 التقديرات
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

2-2-2-1 
عدد المشاريع الخاصة 
المنجز لها دراسات 

 الجدوى االقتصادية

 645 630 620 595 644 213 211 عدد

2-2-2-2 
نسبة تقدم إعداد الدراسات 

 التنموية بالجهات
 50 50 50 25 40 37.5 32.5 (%)نسبة

2-2-2-3  
عدد أنواع محامل التسويق 

 الجهوي 
 6 6 6 6 3 3 3 عدد

2-2-2-4 
 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات
 التعاون الدولي الالمركزي 

 97.5 92.5 91.25 87.5 70 60 - (%)نسبة
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 تقديم أنشطة الهدف

اإلعتمادات 
 األنشطة (د أ)

تقديرات 
 الهدف المؤشرات 2018

 

دراسة المشاريع الخاصة والبحث عن التمويل  -
 والمتابعة

 تنظيم أيام تحسيسية -
 المعارضالمشاركة في  -
إعداد دراسات أولية ألفكار المشاريع الواعدة  -

 والمتجددة.
 

620 

عدد المشاريع الخاصة 
المنجز لها دراسات 
 الجدوى االقتصادية

التخطيط 
 التنمية ةمساندو 

القطاعية 
 والجهوية

 

 إعداد ضوابط المهمة  -
 طلب العروض  -
 انطالق انجاز الدراسة وتكوين لجنة القيادة  -
 المرحلة األولىإعداد تقرير  -
 ةوا عداد تقرير المرحلة الثاني انتهاء أشغال الدراسة -
وحول دراسة حول الزياتين بالشمال الغربي  -

الل الخضرة والغ التالية بالوسط الغربي: منظوماتال
 والسياحة البديلة.

 

50 

نسبة تقدم إعداد 
الدراسات التنموية 

 بالجهاتوالقطاعية 

 

 تطوير موقع الواب -
 ترويجية للوالياتوثائق  -
 مطويات تعريفية لألقاليم -
تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في تظاهرات دولية  -

 لها عالقة بالمجال
بطاقات قطاعية وصفية لوضع القطاعات  -

 االقتصادية
 تنظيم ندوات -

 

6 

عدد أنواع محامل 
 التسويق الجهوي 

 

  البحث عن فرص الشراكة والتعاون الفني وتدعيم
القائمين على االستثمار بالقطاع والجهات قدرات 
 الدواوين.

المشاريع المدرجة ضمن إتفاقيات متابعة إنجاز  -
  التعاون الدولي الالمركزي.
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نسبة تقدم تنفيذ 
اتفاقيات التعاون 

 الدولي
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 نفقات البرنامج -3

 ميزانية البرنامج  1.3-

 

 *التنمية القطاعية والجهويةتطور اعتمادات برنامج
 

 الوحدة : ألف دينار 

 بيان البرنامج

 انجازات

2016 

 قانون 

 المالية

2017 

(1) 

 2018تقديرات 
 نسبة التطور

(2017-2018) 

اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد
(2) 

 المبلغ

(2)-(1) 

 )%(النسبة 

(2 )–(1(/)1) 

 %5 937 18454 18454 17517 16516 العنوان األول: نفقات التصرف

 %7.6 1105 16529 16529 15424 14486 التأجير العمومي

 %9.6- 170- 1596 1596 1766 1769 وسائل المصالح

 %0.61 2 329 329 327 262 التدخل العمومي

 %6 25391 452495 476658 427104 452507 العنوان الثاني: نفقات التنمية

       االستثمارات المباشرة

       للميزانيةعلى الموارد العامة 

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

      

 %6 25391 452495 476658 427104 452507 التمويل العمومي

 %6 25391 442495 476658 417104 439966 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

12541 10000  10000 0 0% 

       صناديق الخزينة

 %6 26328 470949 495112 444621 469024 مجموع البرنامج

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات *
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 النفقةحسب طبيعة  2018توزيع مشروع ميزانية برنامج التنمية القطاعية والجهوية لسنة 

 اعتمادات الدفع

 

 حسب البرامج الفرعية 2018الجهوية لسنة  القطاعية و توزيع ميزانية برنامج التنمية
 )إعتمادات الدفع(

 الوحدة : الف دينار

البرامج  1-2برنامج فرعي عدد  البرامج الفرعية
 الجهوية للتنمية

التخطيط  2-2برنامج فرعي عدد 
الجهوية  ومساندة التنمية

 والقطاعية

المجموع حسب طبيعة 
 طبيعة النفقة النفقة

 18454 9216 9238 نفقات التصرف

 16529 8285 8244 التأجير العمومي

 1596 752 844 وسائل المصالح

 329 179 150 التدخل العمومي

 452495 1795 450700 نفقات التنمية

    االستثمارات المباشرة

 442495 1795 440700 التمويل العمومي 

 10000 0 10000 على القروض الخارجية

    منح وهبات خارجية 

البرنامج المجموع حسب 
 470949 11011 459938 الفرعي

18454

452495

2018إعتمادات 

نفقات التصرف

نفقات التنمية
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 * دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 

 :التنمية القطاعية والجهويةلبرنامج  2020-2018 النفقات متوسط المدى إطار. -2.3

 تتوزع بين: أد  470949ما قيمته   2018لسنة تبلغ نفقات البرنامج 

  للتاجير العمومي،  أد 16529د منها أ 18454تصرف نفقات 

  عن طريق  أد 10000متأتية من التمويل عمومي   أد 442495منها أد  452495نفقات تنمية
 القروض الخارجية.

 

 

 

 

 

 

 

459938

11011

2018اعتمادات 

البرامج الجهوية للتنمية

التخطيط ومساندة التنمية الجهوية 
والقطاعية
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 :للبرنامج 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى  /3-2-1

 

 الوحدة: ألف دينار

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف    18222 18913 19859 20852

 على موارد الميزانية   16516 17517 18454 19377 20345

 التاجير العمومي   14486 15424 16529 17355 18223

 وسائل المصالح   1769 1766 1596 1676 1760

 التدخل العمومي   262 327 329 345 363

 على الموارد الذاتية للمؤسسات    705 459 482 505
 التاجير العمومي    320 103 108 113

 وسائل المصالح    255 200 210 220

 التدخل العمومي    130 156 164 172

 نفقات التنمية   452507 427135 452670 475303 499069

 على موارد الميزانية   439966 417104 442495 464620 487851

 االستثمارات المباشرة       

 التمويل العمومي   439966 417104 442495 464620 487851

11025 10500 10000 10000 12541   
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة       

 التمويل العمومي    10000 10000 10500 11025

 للمؤسساتعلى الموارد الذاتية     31 175 184 193

519221 494496 470949 444621    
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

519920 495162 471583 445357 469024   
اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية 
 للمؤسسات
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 ةفرعيالبرنامج ال حسب 2020-2018 النفقات متوسط المدى إطار.3-2-2

 بين البرامج الفرعية كما يلي: 2018تتوزع االعتمادات المقدرة لسنة 
  نفقات تصرف  أد 9238منها  أد 459938البرامج الجهوية للتنمية: 1-2البرنامج الفرعي عدد 

 نفقات تنمية. أد 450700و
  9216 امنه أد 11011: القطاعية والجهوية ومساندة التنمية التخطيط 2-2البرنامج الفرعي عدد 

 تنمية.نفقات  أد 1795ونفقات تصرف  أد
 للبرامج الجهوية للتنمية: 2020-2018/ إطار النفقات متوسط المدى 3-2-2-1

 الوحدة: ألف دينار
قانون  تقديرات

 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف    8756 9551 10029 10530

 على موارد الميزانية   7592 8461 9238 9670 10185

 التاجير العمومي   6561 7383 8244 8656 9089

 وسائل المصالح   931 928 844 886 930

 التدخل العمومي   100 150 150 157 165

 على الموارد الذاتية للمؤسسات    295 313 329 345
 التاجير العمومي    130 103 108 114

 وسائل المصالح    100 130 136 143

 التدخل العمومي    65 80 84 88

 نفقات التنمية   451248 424509 450740 473277 496941

 على موارد الميزانية    414461 440700 462735 485872

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   438707 414461 440700 462735 485872

11025 10500 10000 10000 12541   
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   12541 10000 10000 10500 11025

 على الموارد الذاتية للمؤسسات    48 40 42 44

507082 482935 459938 432922 458840   
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 للمؤسساتالذاتية 

507471 483306 460291 433265    
اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية 
 للمؤسسات
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التخطيط ومساندة التنمية القطاعية  2020-2018/ إطار النفقات متوسط المدى 3-2-2-2
 والجهوية:

 الوحدة: الف دينار

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف    9416 9362 9830 10322

 على موارد الميزانية   8925 9056 9216 9677 10161

 التاجير العمومي   7925 8041 8285 8699 9134

 وسائل المصالح   838 838 752 790 829

 التدخل العمومي   162 177 179 188 197

 للمؤسسات على الموارد الذاتية    360 146 153 161
 التاجير العمومي    190 0 0 0

 وسائل المصالح    105 70 73 77

 التدخل العمومي    65 76 80 84

 نفقات التنمية   1259 2699 1930 2026 2128

 على موارد الميزانية   1259 2643 1795 1885 1979

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   1259 2643 1795 1885 1979

0 0 0 0 0   
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   0 0 0 0 0

 على الموارد الذاتية للمؤسسات    56 135 142 149

12140 11562 11011 11699 10184   
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

12449 11856 11292 12115    
اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية 
 للمؤسسات
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 برنامج التعاون الدولي
 السيدة رئيسة هيئة التعاون الدولي رئيس البرنامج:

ستراتيجيته: التعاون الدولي تقديم برنامج-1  وا 

 التعاون المالي:

توازنات المالية و  في إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم تحديدها بالميزان االقتصادي
، ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد الالزمة عبر تقديم 2017العمومية لسنة 

لمخطط اذلك في إطار و  والبرامج انية الدولة أو لتمويل المشاريعطلبات التمويل سواء لدعم ميز 
 .2020-2016التنموي للفترة 

التعاون المالي الدولي على العمل على تنويع مصادر التمويل لترشيد التداين  استراتيجيةوترتكز 
مزيد العمل على تخفيضها بالحصول على موارد بنسب و  حيث كلفة الدين الخارجي خاصة من

 فائدة غير مرتفعة مع تحسين وترشيد استعمال موارد االقتراض.

كما ستعمل هياكل التعاون المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفيض في 
خاصة في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي ومن خالل و  أعباء االقتراض على ميزانية الدولة

سيتواصل و  2017-2013برنامج العمل للشراكة المميزة للفترة ها تركيز على المجاالت التي يغطيال
برام و  بشأنها لتفاوضل 2016متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خالل سنة  2017خالل سنة  ا 

 الهيئات المخصصة للمشاريع والبرامج العمومية.و  اتفاقيات التمويل المتعلقة بالقروض

وية من البرامج التي سيتم إعطاؤها األولو  تتعلق بالمشاريع كما سيتم تقديم طلبات تمويل جديدة
طرف الحكومة أو التي سيتم تقديمها خالل ملتقى التمويل المزمع عقده بتونس بحضور الشركاء 

 .2020-2016الممولين في إطار المخطط التنموي 

 برامج في طور االنجاز من المنتظر سحبو  وعلى صعيد سحب الموارد التي تخص مشاريع
 .م د متعهد بها 2640من جملة م د  1484حوالي 
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 التعاون الفني

 دعم تواجد الكفاءات واإلطارات التونسية بالخارج : 

ونسية للتعاون الت تعتبر تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج أحد األنشطة الرئيسية للوكالة
وهو يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستويات  الفني

عدة من إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمترشحين للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاف واتصال 
ومن أنشطة خاصة باستقبال وتسهيل عمل لجان االنتداب األجنبية وغيرها من األنشطة  وترويج،

 الهدف.لها عالقة مباشرة وغير مباشرة مع هذا  التي

 وسيتم العمل مستقبال على دعم الكفاءات التونسية بالخارج من خالل:

  ني.التعاون الف إطاروضع برنامج الستقطاب الكفاءات التونسية وتشجيعها للعمل في 

  (لبلداناوضع برنامج استكشاف فرص توظيف التونسيين بالخارج )مهمات استكشاف ببعض. 

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

تعمل الوكالة التونسية للتعاون الفني وممثلياتها بالخارج على النهوض بالتعاون جنوب جنوب من 
خالل استكشاف حاجيات مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه 

دعم صورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب  المشاريع وكذلك على مستوى 
جنوب.وسيرتكز عملها مستقبال على الترويج للخبرة التونسية في مجال تنمية القدرات البشرية 

 جنوب مع مختلف –والمؤسساتية. واإلعداد ودعم المبادرات الرامية للنهوض بالتعاون جنوب 
 الثي ومتعدد األطراف.الشركاء على المستوى الثنائي والث

 :برامج فرعية 2يتضمن برنامج التعاون الدولي

 التعاون المالي :1الفرعي عدد  برنامجال 

 التعاون الفني:2الفرعي عدد برنامج ال 
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 :التعاون الدولي أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة ببرنامج-2

 المالي التعاون: 1تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي  2-1-1

 تطوير تعبئة الموارد المالية الخاريجة لتحقيق أهداف التنمية:  1-1-3الهدف 

 الجملية للتمويالت الخارجية المبرمة في إطار االتفاقيات الموقعة مع  القيمة:تقديم الهدف
 األطراف الممولة خالل السنة الجارية.

  :التعاون الماليمرجع الهدف 

  ستدالل على قيمة االستثمارات واال جهةتوفر المعطيات من  :المؤشراتمبررات اعتماد
 المبرمجة من جهة أخرى 

 

 الفني: التعاون 2تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي  2-1-2

 التعاون الفني: تطوير  1-2-3الهدف 

 تكثيف فرص العمل بالخارج:  تقديم الهدف -
 التعاون الفني:  مرجع الهدف -
تم االختيار على هذا المؤشر لقياس األداء الفعلي لجميع مصالح  : مبررات إعتماد المؤشر -

المركزية وممثلياتها بالخارج وذلك عبر احتساب تطور عدد المنتدبين من سنة إلى الوكالة 
أخرى ، إذ يعكس هذا المؤشر القدرة على  االستجابة لطلبات العروض الواردة على الوكالة  

 وكذلك القدرة على  استكشاف أسواق جديدة في هذا المجال وتطوير بنك الترشحات.

 

 

 إنجازات الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء
 تقديرات 2016

2013 2014 2015 2017 2018 2019 

3-1-1-1 
:حجم التعهــــدات 1المؤشـــــــــر 

 المبرمةالمالية 

مليون 
 دينار

724.41 1368.6 1417.95 2048.6 1534.6 1534 2061 

3-1-1-2 
 الســــــحوبات حجم:2المؤشــــــر 

 مقارنة بالتعهدات المبرمة

مليون 
 دينار

911.22 2272.3 1257.8 1417 1454 1484 1579 
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 حدةالو  الهدفمؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2016 
 تقديرات

2013 2014 2015 2017 2018 2019 
3-2-1-1 

تطور عدد :1لمؤشرا
 المتعاونين سنويا

نسبة 
 5 3 5 5 4.8- 0.9- 17.6 مائوية

3-2-1-2 

عدد المشاريع :2المؤشر 
المنجزة في إطار التعاون 

 جنوب-جنوب

 30 22 20 18 16 29 33 عدد
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II.2 البرنامج تقديم أنشطة 

 اإلعتمادات األنشطة المؤشرات األهداف

 :1-1-3الهدف 
تطوير التعاون 

 المالي

: 1-1-1-3المؤشر 
حجم التعهدات المالية 

 المبرمة.

ألطراف الممولة بعد دراسة األولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج لتقديم طلبات التمويل  -
 .موضوع طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنّية

 طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممّول في اآلجال المطلوبةمتابعة  -
متابعة مهّمات الخبراء المتعّلقة بتقييم وتشخيص مكّونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق  -

 بين كافة المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائّية
ل إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع اإلشراف على تسيير المفاوضات حو  -

 االلتزامات والشروط المالية واإلدارّية
 التنسيق بين جميع اإلدارات العاّمة لحسن تعبئة الموارد المالّية وحسن استعمالها -
التنسيق بين جميع اإلدارات العاّمة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممّول  -

 ي.أجنب

 

: 2-1-1-3المؤشر 
السحوبات مقارنة  حجم

 بالتعهدات المبرمة

العمل على إتمام الشروط األولية االتفاقيات المالية حيز التنمية )إعداد ملف المصادقة على  -
 االتفاقية وملف طلبات السحب(

بالتالي و  متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازه -
 .عدم سحب الموارد المخصصة له

التي من  المعلوماتو  االتصال المتواصل مع الهياكل اإلدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات -
 .شانها ان تدفع نسق السحب

 .تقديم طلبات تأخير أخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ الغير مستعملة -
المشاركة في و  التظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروعو  االجتماعاتحضور جميع  -

 .لزيارات الميدانية لمواقع المشروع
 .عقد اجتماعات دورّية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة -
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 اإلعتمادات األنشطة المؤشرات األهداف
العمل على ايجاد الحلول لإلشكاليات التي تعيق تقّدم بعض المشاريع وبالتالي الّرفع من نسق  -

 .باتالسحو 
يجاد الحــلول لتجــاوزهـــا. -  ضبط قائـمـة المـشــاريـع التي تشكو صعوبـات في االنجـاز وا 

 :1-2-3الهدف 
تطوير التعاون 

 الفني

: 1-1-2-3المؤشر 
تطور عدد المتعاونين 

 سنويا

تنظيم يوم إعالمي بكل مكتب من مكاتب الوكالة بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية في هذه  -
 المجاالت.

 تنظيم زيارات استكشافية لمزيد تطوير التعاون مع المشغلين األجانب وذلك لعدد من البلدان الخليجية. -
 دعوة بعض المسؤولين لزيارات عمل لتونس لإلطالع على الكفاءات التونسية وبرامج تكوينها. -
صاصات متعددة االخت المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل األخرى على غرار الزيارات -

 (، أو اللجان المشتركة.mission multisectorielleالتي ينظمها مركز النهوض بالصادرات 
برام اتفاقيات مع الجهات األوروبية المكلفة بعمليات الهجرة المنظمة. -  ربط الصلة وا 
صية كبرامج و متابعة لفرص االنتداب بالمنظمات الدولية واإلقليمية وخاصة منها التي لها برامج خص -

 المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.

 

: 2-1-2-3المؤشر 
عدد المشاريع المنجزة 
في اطار التعاون 

 جنوب-جنوب

جنوب التي تنظمها المنظمات الدولية -مشاركة الوكالة في االجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب -
 واإلقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان.
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 اإلعتمادات األنشطة المؤشرات األهداف
إعداد مشاريع معونة فنية في القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة كالحوكمة الرشيدة  -

والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل المؤسسات الصغرى والصحة األساسية ومقاومة 
 التصحر.

لىاعداد ع تنظيم زيارات الستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها -
 طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثالثي أو متعدد األطراف.

–تنظيم أيام إعالمية ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب  -
 جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية.

لمزيد ربط الصلة معها في مجال إنجاز برامج المعونة تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية  -
 الفنية.

جنوب لعرضها على بعض الجهات الداعمة لهذا النوع من –اعداد مبادرات ومشاريع تعاون جنوب  -
 التعاون.

 .جنوب–مزيد ربط الصلة مع المنظمات والوكاالت الداعمة للتعاون جنوب  -
 القطاعات التي تحظى بدعم الجهات المانحة. إعداد مشاريع مشتركة في مجال تنمية قدرات في -
تنظيم زيارات الستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا الغربية ومساعدتها علىاعداد  -

 طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاون الثالثي أو متعدد األطراف.
–ف بنشاط الوكالة في مجال التعاون جنوب تنظيم أيام إعالمية ببعض البلدان المستهدفة للتعري -

 جنوب وخاصة في مجال تنمية القدرات البشرية.
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 : البرنامجنفقات -3

 : ميزانية البرنامج-1.3

 التعاون الدولي *تطور إعتمادات برنامج

 الوحدة : ألف دينار 

 بيان البرنامج

 انجازات

2016 

 قانون 

 المالية

2017 

(1) 

 2018تقديرات 
 نسبة التطور

(2017-2018) 

اعتمادات الدفع  اعتمادات التعهد
(2) 

 المبلغ

(2)-(1) 

 )%(النسبة 

(2 )–(1(/)1) 

 15.7% 826 6075 6075 5249 5254 العنوان األول: نفقات التصرف

 %20 923 5507 5507 4584 4944 التأجير العمومي

 %15- 97- 538 538 635 280 المصالحوسائل 

 %0 0 30 30 30 30 التدخل العمومي

 13% 4831 42118 42293 37287 38990 العنوان الثاني: نفقات التنمية

 %0 0 0 0   االستثمارات المباشرة

 %0 0 0 0   على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

  0 0 0 0% 

 %13 4831 42118 42293 37287 38990 التمويل العمومي

 %13 4831 42118 42293 37287 38990 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

  0 0 0 0% 

 %0 0 0 0   صناديق الخزينة

 %13.3 5657 48193 48363 42536 44244 مجموع البرنامج

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات *
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تحليل لألرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم 
 بياني إلثراء التحليل كما هو مبّين:

 حسب طبيعة النفقة 2018توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 

 (اعتمادات الدفع)

 الوحدة:ألف دينار

 
 الفرعيةحسب البرامج  2018توزيع ميزانية برنامج التعاون الدولي لسنة 

 اعتماداتالدفع

 الوحدة: ألف دينار

 التعاون المالي التعاون الفني المجموع حسب طبيعة النفقة
 البرامج الفرعية

 طبيعة النفقة
 نفقات التصرف 1555 4520 6075
 التاجير العمومي 1555 3952 5507
 وسائل المصالح 0 538 538
 التدخل العمومي 0 30 30

 نفقات التنمية 41818 300 42118
 االستثمارات المباشرة   

 التمويل العمومي 41818 300 42118
 المجموع حسب البرامج الفرعية 43373 4820 48193

 دون اعتبار الموارد الذاتية للمئسسات العمومية *

12.60%
نفقات التصرف

نفقات التنمية
87.40%
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بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم تحليل لألرقام الموجودة 
 بياني إلثراء التحليل كما هو مبّين:

 توزيع ميزانية التعاون الدولي حسب البرامج الفرعية

 

  

43373

4820

التعاون المالي

التعاون الفني
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 لبرنامج التعاون الدولي: 2020-2018المدى إطار النفقات متوسط -3.

 

 :بالبرنامج حسب طبيعة النفقةتقديم إطار النفقات متوسط المدى الخاص 

 الوحدة: ألف دينار

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف     6375 6694 7028

 على موارد الميزانية   5254 5249 6075 6379 6698

 التاجير العمومي   4944 4584 5507 5782 6071

 وسائل المصالح   280 635 538 565 593

 التدخل العمومي   30 30 30 31 33

 على الموارد الذاتية للمؤسسات    200 300 315 331
 التاجير العمومي    0 0 0 0

 وسائل المصالح    100 190 199 209

 التدخل العمومي    100 110 116 122

 نفقات التنمية   38990 37287 42268 44381 46600

 على موارد الميزانية     42118 44224 46435

 االستثمارات المباشرة    0 0 0 0

 التمويل العمومي   38990 37287 42118 44408 46628

0 0 0     
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة     0 0 0

 التمويل العمومي     0 0 0

 الموارد الذاتية للمؤسساتعلى     200 150 158 166

53132 50602 48193 42536 44244   
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

53629 51075 48643 42936    
اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية 
 للمؤسسات
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 :برنامج الفرعي التعاون الماليلل 2020-2018المدى إطار النفقات متوسط 

 ألف دينارالوحدة: 

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف   1224 1072 1555 1633 1714

 على موارد الميزانية   1224 1072 1555 1633 1714

 التاجير العمومي   1224 1072 1555 1644 1727

 وسائل المصالح   0 0 0 0 0

 التدخل العمومي   0 0 0 0 0

 على الموارد الذاتية للمؤسسات   0 0 0 0 0
 التاجير العمومي   0 0 0 0 0

 وسائل المصالح   0 0 0 0 0

 التدخل العمومي   0 0 0 0 0

 نفقات التنمية   38715 36867 41818 43909 46104

 على موارد الميزانية   38715 36867 41818 43909 46104

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   38715 36867 41818 43909 46104

0 0 0 0 0   
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   0 0 0 0 0

 على الموارد الذاتية للمؤسسات   0 0 0 0 0

47819 45542 43373 37939 39939   
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

47819 45542 43373 37939 39939   
اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية 
 للمؤسسات
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 :برنامج الفرعي التعاون الفنيلل 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى 

 الوحدة: ألف دينار

قانون  تقديرات
 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف    4377 4820 5061 5314

 على موارد الميزانية   4030 4177 4520 4746 4983

 التاجير العمومي   3720 3512 3952 4150 4357

 وسائل المصالح   280 635 538 565 593

 التدخل العمومي   30 30 30 31 33

 الموارد الذاتية للمؤسساتعلى     200 300 315 331
 التاجير العمومي    0 0 0 0

 وسائل المصالح    100 190 199 209

 التدخل العمومي    100 110 115 121

 نفقات التنمية   275 620 300 656 689

 على موارد الميزانية    420 300 499 524

 االستثمارات المباشرة    0 0 0 0

 التمويل العمومي   275 420 475 499 524

0 0 0 0    
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة    0 0 0 0

 التمويل العمومي    0 0 0 0

 على الموارد الذاتية للمؤسسات    200 150 157 165

5314 5061 4820 4597 4305   
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

5810 5533 5270 4997    
اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية 
 للمؤسسات
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 االستثمار ب اإلحاطة برنامج
 راالستثماب اإلحاطةهيئة  ةرئيس ةرئيس البرنامج: السيد

 

I -  االستثمارتقديم برنامج: 

 

 لدوره اعتبارا وذلك واالجتماعية االقتصاديةالتنمية  عملية لدفع األساسي العامل االستثمار يعتبر
حداث القاعدة االقتصادية وتنويع الثروة خلق في المحوري   بالصادراتوالنهوض  الشغل مواطن وا 

 فضال المستديمة التنمية لتحقيق الضرورية والوسائل الظروف توفير الخارجية وفي األسواق وغزو
 يعتبر االستثمار كما .عاّمة بصفة الدولي التعاون  عالقات وتعزيز تطوير في عن مساهمته

 جهات بين الفوارق  الّداخلية وتقليص بالمناطق التنمية مشاكل لمعالجة وضروريا مهّما رافدا كذلك
 .البالد

يعتبر تعزيز االستثمارات الخاصة المحلية والخارجية من االهداف الكبرى  السياق، هذا في
المهام الرئيسية لوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي. المرسومة على المستوى الوطني ومن 

ويهدف نشاط الوزارة في هذا اإلطار، إلى المساهمة في تحسين المناخ العام لألعمال واالستثمار 
والرفع من حجم االستثمارات لتعزيز مساهمتها في تحقيق األهداف التنموية االقتصادية 

تحسين صورة تونس الجديدة كموقع متميز لالستثمار لدى  واالجتماعية. كما يهدف أيضا إلى
أوساط األعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات األولوية واألنشطة التي توفر فيها بالدنا مزايا 

 تفاضلية باإلضافة إلى متابعة المشاريع الكبرى واإلحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين.
 
 

ية لدعم نشاط الوزارة وهياكلها المختصة في هذا المجال خالل سنة وتبدو االفاق المستقبلية ايجاب
 وذلك باعتبار: 2018
دد القانون الجديد لالستثمار )القانون عالدخول حيز التنفيذ للمنظومة الجديدة لالستثمار ضمن  -

ونصوصه التطبيقية حيث ضبط هذا القانون ( 2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71
 الترفيع في القيمةو  احداث مواطن الشغلو  األولويات تتعلق بـالتنمية الجهويةمجموعة من 
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ون جملة وقد كرس هذا القان. التنمية المستدامةو  المضافة ودعم التنافسية والمحتوى التكنولوجي
لحوكمة هياكل او  الضمانات والتزامات المستثمرق و النفاذ الى السو من المبادئ تتعلق خاصة ب

 االستثمار. وآليات تشجيع

القانون و تنفيذ برنامج االصالحات في المجاالت ذات العالقة بمناخ االعمال واالستثمار وال سيما  -
فضال عن االصالحات في مجال تسهيل وتبسيط الجديد المتعلق بمراجعة االمتيازات الجبائية 

 الخدمات واالجراءات االدارية والديوانة.

ص لشراكة بين القطاعين العام والخالالستثمار على غرار افرص االستثمار ضمن األطر الجديدة  -
 واإلطار الخاص باالستثمار في مجال الطاقات المتجددة

التقدم في انجاز بعض مكونات المشاريع إقرار امتيازات هامة للمشاريع ذات األهمية الوطنية  -
 التي تم ابرام اتفاقيات بشانها.الكبرى 

القطاعات الواعدة على غرار مكونات السيارات ومكونات تعزيز االستثمارات االجنبية في  -
الطائرات والخدمات المرتبطة بتكنولوجيات االتصال والمعلومات وذلك سواء عبر عمليات توسعة 

عبر تعزيز العمل الترويجي الستقطاب استثمارات جديدة في هذه  اوللمؤسسات المتواجدة 
 االنشطة.

 
 2016لسنة  1164اعادة هيكلة مصالح الوزارة بمقتضى االمر الحكومي عدد التطابق مع في إطار و 

هيكلة  تتمثلوالمتعلق بتنظيم وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،  2016اوت  10المؤرخ في 
 االستثمار كما يلي:اإلحاطة ببرنامج 

 
 االستثمار اإلحاطة بتسمية البرنامج: برنامج  •
 ة هيئة اإلحاطة باالستثماررئيس البرنامج: رئيس •
 برامج فرعية: 3يتضّمن البرنامج  •

 :الخارجي اإلستثمار تطوير: 1البرنامج الفرعي 
الهدف االول تعزيز االستثمارات الخارجية بالتركيز على االستثمارات المباشرة  -

المنجزة خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية، ويتّم احتساب المؤشر الخاّص بذلك 
االستثمارات الخارجية السنوية المنجزة في القطاعات المعنية وذلك باعتبار بحجم 

محدودية تدخل الوزارة وهياكلها في النتائج المتعلقة باستقطاب االستثمارات 
 الخارجية في قطاع الطاقة واالستثمارات المتعلقة بالمحفظة المالية.
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  الخارجي والنهوض باإلستثمار: الترويج 2البرنامج الفرعي   
  امة مع نسبة االتصاالت الهالهدف: تعزيز االتصاالت بالمستثمرين االجانب واعتماد مؤشر

  المستثمرين األجانب
  المشاريع الكبرى 3البرنامج الفرعي : 

 الهدف: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى  -
يتعلق بعدد المشاريع الكبرى التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه  :1مؤشر  -

ولجنة الموافقات ولجان المتابعة األخرى. وهي مشاريع سبق امضاء اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
بالخصوص الى توفير الظروف المالئمة إلنجاز  اإلطاروتعهدات بشأنها ويهدف العمل في هذا 

علما وانه وبالنظر الى حجم هذه المشاريع  ليات التي تعترضها.هذه المشاريع وفض اإلشكا
ومكوناتها وبرنامج استثماراتها الذي يمتد على سنوات فان االشغال الخاصة بمتابعتها تستغرق 

 الكثير من الوقت 
يتعلق بنسبة المشاريع الجديدة التي تمت دراستها تمهيدا لعرضها على  :2مؤشر  -

التي  وبالنظر للتطوراتلك ذو  مقارنة بالملفات الواردة )نسبة مئوية( المجلس االعلى لالستثمار
يز الهيئة وترك شهدها التمشي الخاص بهذا الملف في عالقة بصدور المنظومة الجديدة لالستثمار

 التونسية لالستثمار 
 

II - :أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج 

 
 البرنامج:تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء 

 
 تعزيز االستثمارات الخارجية في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية:  1الهدف

 :سنوياالمنجزة في القطاعات المعنية حجم االستثمارات الخارجية  تقديم الهدف 

  :تطوير االستثمار الخارجي.مرجع الهدف 
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مؤشرات قيس أداء 
توقعات  إنجازات الوحدة الهدف

2017  
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

تطور حجم االســــــــتثمار 
الخارجي في القطاعات 
خـــــارج قطـــــاع الطـــــاقـــــة 

  والمحفظة المالية

مليون 
 دينار

938 956 1097 1176 1593 1793 2101 

 

  التعريف بتونس كموقع متميز لالستثمار : 2 الهدف
  :كموقع متميز لالستثمارالترويج لتونس تقديم الهدف 

 :الترويج والنهوض باالستثمار مرجع الهدف 

 

 
أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك  : هي كل اتصال مع مستثمرالهامةاالتصاالت )*( تعريف  

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

الملتقيات اإلعالمية وَعّبر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية 
 إلكتروني...(وتم هذا الطلب بصفة رسمية )مراسلة، بريد 

باشر المكل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي إلجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية االتصال  -
(Démarchage direct التي تم انجازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين )

 المحددة مسبقا من طرف الوكالة.
اتب ر الوكالة بتونس أو إلى أحد المككل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مق -

 مشروع.  إلنجازبالخارج وتكون هذه الزيارة محل فكرة 
، حيث 2014)*( شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم )االتصاالت الهامة( بداية من سنة 

كان يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه االتصاالت وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم 
 لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

توقعات  إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 

2017 
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

نسـبة االتصـاالت الهامة مع 
 70 65 60 55 44 52 72 % )*(المستثمرين االجانب 
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 تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى  :3 الهدف

  :عدد ملفات المشاريع الكبرى التي تتّم متابعتها خالل السنة تقديم الهدف 

 :المشاريع الكبرى  مرجع الهدف 

 مبررات اعتماد المؤشرات:
بالنظر للتطورات التي شهدها التمشي الخاص بهذا الملف في عالقة بصدور المنظومة الجديدة لالستثمار 

سم الى تم تعديل المؤشر لينق وحتى يتم ابراز الحجم الفعلي للعمل والمجهود بخصوص هذه المشاريع
التي تتم و  هااهم بشأن، التي تم ابرام اتفاقيات ومذكرات تفبعدد المشاريع الكبرى األول يتعلق مؤشرين 

بة المشاريع الجديدة بنسويتعلق الثاني متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة 
 دراستها لعرضها على المجلس االعلى لالستثمار مقارنة بالملفات الواردة.استكمال التي تم 

  

 تقديم أنشطة البرنامج:

 المؤشرات األهداف
تقديرات 
المؤشرات 
2018 

 والتدخالت األنشطة
تقديرات 

اإلعتمادات 
 لألنشطة

 البرنامج الفرعي: تطوير االستثمار الخارجي

الهدف 
 تطوير

االستثمار 
 الخارجي

تطور  المؤشر:
االستثمار  حجم

في  الخارجي
القطاعات خارج 
الطاقة والمحفظة 

 المالية

1593 
 م د

 
والسياسات الوطنية الرامية  المساهمة في رسم التوجهات -

لدعم االستثمار  واألعماللتطوير مناخ االستثمار 
 الخارجي

المساهمة في إعداد الملفات المتعلقة باالستثمار في  -
إطار التعاون مع الشركاء األجانب من الدول 
والمنظمات العالمية وتمثيل الوزارة في االجتماعات مع 

 

توقعات  إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 

2017 
 تقديرات

2015 2016 2018 2019 2020 

يع الكبرى التي تتم عــــــدد المشــــــــــــــــــــار 
متــابعتهــا على مســــــــــــــتوى لجنــة التوجيــه 

 ولجنة الموافقات ولجان المتابعة
المشاريع التي تم عدد  عدد

عرضها على اللجنة 
 العليا للمشاريع الكبرى 

 19)بلغ عددها 
 (2015مشروعا سنة 

5 5 5 5 

 نســــــــــــــبة المشـــــــــــــــاريع الجديدة التي تم
دراستها لعرضها على المجلس استكمال 

ــالملفــات  االعلى لالســــــــــــــتثمــار مقــارنــة ب
 الواردة.

% 80 100 100 100 
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الهيئات اإلقليمية والدولية بخصوص الملفات المتعلقة 
 باالستثمار الخارجي ومناخ األعمال والتنافسية

ع االستثمار الخارجي دراسة ملفات بعض مشاري -
وخاصة منها المشاريع التي تتطلب عناية ومعالجة 

 خاصة ومساندة خصوصية 
اإلحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل اإلشكاالت  -

التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها االستثمارية والتنسيق 
مع خاليا المساندة المحدثة على مستوى مختلف 

المشتركة التونسية الهياكل العمومية ومع الغرف 
 األجنبية، 

معالجة الملفات اإلدارية الخاّصة بالمستثمرين  -
والموظفين األجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح 
المعنية بوزارة الداخلية )التأشيرات، وتصاريح 

 اإلقامة...(،
 البرنامج الفرعي: الترويج والنهوض باالستثمار الخارجي

 الهدف:
الترويج 
لتونس 
كموقع 
متميز 

 لالستثمار

نسبة  :المؤشر
االتصاالت المثمرة 
مع المستثمرين 

 األجانب

60  % 

تنظيم ملتقيات وأيام إعالمية حول مناخ وفرص  -
 االستثمار في تونس.

 .المشاركة في الصالونات المتعددة القطاعات -
 تنظيم ملتقيات وأيام إعالمية قطاعية -
 المشاركة في ملتقيات الشراكة والصالونات القطاعية  -
االتصال المباشر بالشركات األجنبية قصد حثها على  -

 االستثمار بتونس
 

 

 البرنامج الفرعي: المشاريع الكبرى 
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: الهدف
تسريع 
الملفات 
الخاصة 
 بالمشاريع
 الكبرى 

: عدد  1لمؤشرا
المشاريع الكبرى 
التي تتم متابعتها 
على مستوى لجنة 

التوجيه ولجنة 
الموافقات ولجان 

 .المتابعة

 ة: نسب2المؤشر
المشاريع الجديدة 

م دراستها تالتي ت
تمهيدا لعرضها على 
المجلس االعلى 

  لالستثمار

5 
 
 
 
 
 
 
100  % 

 
 

 

 ومتابعتها. دراسة الملفات -
 الباعثينتنظيم جلسات عمل مع  -
تقارير تلخص الدراسات المقدمة من  أومذكرات  إعداد -

 .قبل المستثمر
وعرضها على المجلس األعلى تقديم المشاريع  -

 شانها. فيواخذ القرار  لالستثمار لمناقشتها
خاصة لتجاوز  األطرافالتنسيق بين مختلف  -

 .اإلشكاليات
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 نفقات البرنامج:
 ميزانية البرنامج : -

  االستثمارب اإلحاطة برنامج اعتماداتتطور 

ألف دينار الوحدة:   

 بيان البرنامج
 انجازات

2016 

 قانون 

 المالية

2017 

(1) 

 تقديرات

2018 

 نسبة التطور
(2017-2018) 

اعتمادات 
 التعهد

 اعتمادات

 الدفع

(2) 

 المبلغ

(2)-(1) 

 )%(النسبة 

(2 )–(1(/)1) 

نفقات العنوان األول: 
 التصرف

5101 5560 9647 9647 4087 %50.73 

 %77.14 3294 7564 7564 4270 4729 التأجير العمومي

 % 63 773 2000 2000 1227 327 وسائل المصالح

 %34.92 20 83 83 63 45 التدخل العمومي

العنوان الثاني: نفقات 
 التنمية

1000 1000 1920 1620 620 62% 

 0 0 0 0 0 0 االستثمارات المباشرة

 0 0 0 0 0 0 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

0 0 0 0 0 0 

 62% 620 1620 1920 1000 1000 التمويل العمومي

 %62 620 1620 1920 1000 1000 على الموارد العامة للميزانية

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

0 0 0 0 0 0% 

 0 0 0 0 0 0 صناديق الخزينة

 %71.75 4707 11267 11567 6560 6101 مجموع البرنامج
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 رسم بياني 
 

 
 

 حسب البرامج الفرعية 2018توزيع ميزانية برنامج االستثمار لسنة 

 اعتمادات الدفع

    الوحدة: ألف دينار

المجموع حسب 
 طبيعة النفقة

والنهوض  الترويج المشاريع الكبرى 
 الخارجي باالستثمار

تطوير اإلستثمار 
 الخارجي

 البرامج الفرعية
 طبيعة النفقة 

 نفقات التصرف 299 5452 3896 9647

 العمومي التأجير 299 4349 2916 7564

 وسائل المصالح 0 1040 960 2000

 التدخل العمومي 0 63 20 83

 نفقات التنمية 0 700 920 1620

 االستثمارات المباشرة 0 0 0 0

 التمويل العمومي 0 700 920 1920

 المجموع حسب البرامج الفرعية 299 6152 4816 11267

 
 
 

نفقات التنمية 
14.37%

نفقات التصرف 
85.63%

:حسب طبيعة النفقة2018توزيع مشروع ميزانية برنامج االستثمار لسنة 
(الف دينار11092= مجموع البرنامج ) 
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 :الخاص بالبرنامج حسب طبيعة النفقة 2020-2018تقديم إطار النفقات متوسط المدى 
 الوحدة: ألف دينار

 قانون المالية تقديرات

2017 

 إنجازات
 النفقات

2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف -    9946 10443 10965

 على موارد الميزانية - 5209 5101 5560 9647 10129 10636

 التاجير العمومي - 4233 4729 4270 7564 7942 8339

 وسائل المصالح - 976 327 1227 2000 2100 2205

 التدخل العمومي - - 45 63 83 87 91

330 314 299 0  - - 
على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
 التاجير العمومي - -  0 196 206 216

 وسائل المصالح - -  0 100 105 110

 التدخل العمومي - -  0 3 3 4

 نفقات التنمية - 1449 1000 1000 3722 3908 4103

 على موارد الميزانية - 1449  1000 1620 1701 1786

 المباشرةاالستثمارات     0 0 0 0

 التمويل العمومي - 1449 1000 1000 1920 2016 2117

0 0 0 0    
على موارد القروض 

 الخارجية الموظفة

 االستثمارات المباشرة    0 0 0 0

 التمويل العمومي    0 0 0 0

2317 2207 2102 2000    
على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات

12422 11830 11267 6560 6101 6658  
الميزانية بدون اعتبار 
 الموارد الذاتية للمؤسسات

15069 14351 13668 8560   - 
اعتبار الموارد بالميزانية 

 الذاتية للمؤسسات
 
 

 
 
 
 

 
 



79 

 :الخارجي اإلستثمار تطويرللبرنامج الفرعي  2020-2018دى إطار النفقات متوسط الم
 

 الوحدة: ألف دينار
قانون  تقديرات

 المالية

2017 

 إنجازات

 النفقات
2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف       

 على موارد الميزانية  179 389 300 299 314 330

 التاجير العمومي  179 389 300 299 314 330

 وسائل المصالح   0 0 0 0 0

 التدخل العمومي   0 0 0 0 0

0 0 0 0 0   
على الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
 التاجير العمومي   0 0 0 0 0

 وسائل المصالح   0 0 0 0 0

 التدخل العمومي   0 0 0 0 0

 نفقات التنمية   0 0 0 0 0

 على موارد الميزانية   0 0 0 0 0

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   0 0 0 0 0

0 0 0 0 0   
على موارد القروض الخارجية 

 الموظفة

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0

 التمويل العمومي   0 0 0 0 0

 على الموارد الذاتية للمؤسسات   0 0 0 0 0

330 314 299 300 389 179  
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

330 314 299 300 389   
 اعتبار الموارد الذاتيةبالميزانية 

 للمؤسسات
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 الترويج والنهوض باالستثمار للبرنامج الفرعي 2020-2018دى الم إطار النفقات متوسط
 :الخارجي
 

 الوحدة: ألف دينار
قانون  تقديرات

 المالية
2017 

 إنجازات
 النفقات

2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف     5751 6038 6340
 على موارد الميزانية   4712 5260 5452 5725 6011
 التاجير العمومي   4340 3970 4349 4566 4795
 وسائل المصالح   327 1227 1040 1092 1147
 التدخل العمومي   45 63 63 66 69
 على الموارد الذاتية للمؤسسات    0 299 314 330
 التاجير العمومي    0 196 206 216
 وسائل المصالح    0 100 105 110
 التدخل العمومي    0 3 3 4

 نفقات التنمية   1000 3000 2802 2942 3089

 على موارد الميزانية    1000 700 735 772

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0
 التمويل العمومي   1000 1000 700 735 772

على موارد القروض الخارجية    0 0 0 0 0
 الموظفة

 االستثمارات المباشرة   0 0 0 0 0
 العموميالتمويل    0 0 0 0 0

 على الموارد الذاتية للمؤسسات   5712 2000 2102 2207 2317

الميزانية بدون اعتبار الموارد    5712 6260 6152 6460 6783
 الذاتية للمؤسسات

اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية     8260 8553 8981 9430
 للمؤسسات
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 :المشاريع الكبرى  للبرنامج الفرعي 2020-2018دى إطار النفقات متوسط الم
 

 الوحدة: ألف دينار
قانون  تقديرات

 المالية
2017 

 إنجازات
 النفقات

2020 2019 2018 2016 2015 2014 

 نفقات التصرف     3896 4091 4295
 على موارد الميزانية     3896 4091 4295
 التاجير العمومي     2916 3062 3215
 وسائل المصالح     960 1008 1058
 التدخل العمومي     20 21 22
 على الموارد الذاتية للمؤسسات     0 0 0
 التاجير العمومي     0 0 0
 وسائل المصالح     0 0 0
 التدخل العمومي     0 0 0

 نفقات التنمية     920 966 1014

 على موارد الميزانية     920 966 1014

 المباشرةاالستثمارات        
 التمويل العمومي     920 966 1014

على موارد القروض الخارجية        
 الموظفة

 االستثمارات المباشرة       
 التمويل العمومي       
 على الموارد الذاتية للمؤسسات       

الميزانية بدون اعتبار الموارد      4816 5057 5310
 الذاتية للمؤسسات

اعتبار الموارد الذاتية بالميزانية      4816 5057 5310
 للمؤسسات
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 برنامج القيادة والمساندة
 رئيس البرنامج: السيدة نايلة بن خليفة الكاتبة العامة للوزارة

ستراتيجيته:تقديم برنامج  -1  القيادة والمساندة وا 

يضطلع برنامج القيادة والمساندة بدور أساسي في تحقيق أهداف وبرامج وزارة التنمية واالستثمار 
والتعاون الدولي، باعتباره برنامجا أفقيا لدعم برنامج "التنمية الجهوية" وبرنامج"التخطيط والتحاليل" وذلك 

رية وضمان حسن التصرف والتسيير على مستوى جميع الهياكل من خالل تدعيم وتأهيل الموارد البش
 ومصالح اإلدارة. 

 ويتمثل الدور التسييري لبرنامج القيادة والمساندة في:

 اإلشراف والتنسيق بين مختلف هياكل ومصالح اإلدارة -
 تأمين الجوانب اإلدارية والقانونية والترتيبية المتعلقة بالبرنامج -
 الموارد البشريةترشيد التصرف في  -
 اإلشراف على إعداد ميزانيات البرامج  -
 التحكم وترشيد التصرف في المعدات والوسائل -
 تطوير النظم المعلوماتية والسهر على صيانة وحسن استغالل التجهيزات اإلعالمية -

 وقد تم تحديد ثالث برامج فرعية لبرنامج القيادة والمساندة :

 التصرف في الموارد البشرية  -
 رف في الموارد الماديةالتص -
 النظام المعلوماتي -

 هذا وقد تم تحديد ثالثة أهداف لبرنامج القيادة والمساندة والمتمثلة في:

 تحسين التصرف في الموارد البشرية، .1
 تحسين التصرف في الموارد المادية، .2
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 تطوير المنظومة المعلوماتية، .3

مؤشرات لقيس األداء وذلك للعمل على تحقيقها في إطار البرنامج  ثالثوفي المقابل تم ضبط 
 السنوي للقدرة على األداء.

 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج:-2

 : تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج-1.2

 : تنمية كفاءة الموارد البشرية.1-1-3الهدف 

 البشريةتحسين التصرف في الموارد :تقديم الهدف -
 التصرف في الموارد البشرية والمادية الفرعي البرنامجمرجع الهدف:  -
: عدد المستفيدين من التكوين يمكن أن يترجم تطور مؤهالت األعوان عالوة مبررات اعتماد المؤشرات -

 على توفر المعطيات على المدى المتوسط

 الوحدة مؤشرات قيس أداءالهدف
 إنجازات

2017 
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
المستفيدين بالتكوين من  نسبة

 مجموع األعوان
 %50 %50 %48 %46 %44 %40 %40 نسبة

 : إحكام التصرف في الموارد المادية2-1-3الهدف 

 إحكام التصرف في الموارد الماديةتقديم الهدف:

 التصرف في الموارد البشرية والمادية البرنامج الفرعيمرجع الهدف: 

تطبيق قواعد النجاعة واإلقتصاد والفاعلية وذلك بربط الصلة بين مبررات اعتماد المؤشرات: 
 .حسب الررزنامة الزمنية للبرنامج السنوي للنفقات اإلعتمادات المتوفرة واإلنجاز المادي للبرنامج
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 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2017 
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
تنفيذ حسب رزنامة البرمجة 

 السنوية للنفقات
 80 70 60 55 - - - نسبة

 

 البرنامج الفرعي : النظام المعلوماتي

 تقديم البرنامج الفرعي : تطوير النظام المعلوماتی للوزارة

 أهداف ومؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج:

 : : تطوير  النظام المعلوماتي 1-1-3الهدف 

دعم البنية التحتية وتجديد أسطول الحواسيب واألجهزة اإلعالمية وتأمين سالمتها والعمل  الهدف:تقديم 
على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن آخر تقرير للتدقيق في  السالمة المعلوماتية فضال عن دعم 

ب نالقدرات البشرية من خالل التكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال.  هذا إلى جا
ثراء موقع واب  توفير باقة من التطبيقات المعلوماتية لتطوير العمل اإلداري بالتوازي مع تحيين وا 

 الوزارة والترفيع في جودة الخدمات المسداة وسالمة تبادل المعطيات.

 البرنامج الفرعي للنظام المعلوماتي مرجع الهدف:

 بنية التحتية المعلوماتية، تأمين سالمة النظامإبراز مجهود الوزاة في تطوير ال مبررات اعتماد المؤشر:
 المعلوماتي، تنفيذ برنامج التكوين، توسيع مجال استعمال التطبيقات المعلوماتية

 يتكون المؤشر من أربع مؤشرات فرعية: 

  نسبة إنجاز الميزانية المخصصة القتناء تجهيزات إعالمية 
 المة المعلوماتيةنسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في الس 
 نسبة إنجاز الميزانية المخصصة للتكوين في اإلعالمية 
 نسبة األعوان الذين يستعملون تطبيقات إعالمية 
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 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء
 إنجازات

 تقديرات 2017
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 77,5 68,0 58,3 46,5 25,1 - - نسبة تطور النظام المعلوماتينسبة  3-1-1
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 تقديم أنشطة البرنامج:

 اإلعتمادات األنشطة 2017تقديرات المؤشرات األهداف
 

 :1-1-3الهدف 

تنمية كفاءة الموارد 
 البشرية.

 : 2-1-1-3المؤشر 

ن بالتكوين منسبة المستفيدين 
 مجموع األعوان.

 

 الحرص على انجاز مخطط التكوين 
  برمجة دورات تكوينية في عدة مجاالت مل جميع األعوان بما فيهم العملة 
  السعي الى ابرام اتفاقيات مع مراكز تكوين ومؤسسات في مجاالت متخصصة مثل

 المدرسة التابعة لوزارة المالية

 

 :2-1-3الهدف 

إحكام التصرف في 
 الموارد المادية.

 : 1-2-1-3المؤشر 

نسبة التقيد برزنامة البرمجة 
 السنوية للنفقات

 

  ضبط عمليات التزود بمواد أو خدمات طلبات األشغال الكبرى في إطار صفقات
 عمومية واستشارات 

  الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة 
 عمل اإلداري ودراسة أحوال اإلختيار األمثل لتوقيت التنفيذ حسب مقتضيات ال

 السوق.

 

 

 :1-2-3الهدف 

تطوير النظام 
 المعلوماتي

 :1-1-2-3المؤشر 

 نسبة تطور النظام المعلوماتي

 

 

  وضع برامج سنوية لتجديد أسطول الحواسيب واألجهزة اإلعالمية )تحديد الخاصيات
الفنية، القيام بإجراءات االقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع 

 المعدات حسب معايير مظبوطة( 
 اقتناء البرمجيات األساسية 
  صيانة المعدات والشبكة الداخلية 
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 سل والتبادل اإللكتروني للوثائقاستغالل منظومات الترا 
 تأطير ومساندة المستعملين 
  اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سالمة النظام

المعلوماتي للوزارة )الواقي من الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف 
 العطب على مستوى األجهزة الحساسة، ...(

  للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال )تحديد  ضبط برنامج سنوي
برامج التكوين ذات العالقة بإدارة الشبكة الداخلية واكتساب المهارات في مجال 
السالمة وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوين، 

 تنفيذ البرنامج(
 ين وتأطيرهمتطوير التطبيقات وصيانتها، تكوين المستعمل 
  أرشفة المعطيات الهامة 
 صيانة وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية 
  استغالل التطبيقات الوطنية واألفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة اإلدارية

 المندمجة
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 نفقات البرنامج: 3
 ميزانية البرنامج:-1.3

 إعتمادات برنامج* القيادة والمساندةتطور 
  بحساب األلف دينار

ق م  2016إنجاز 
2017 

 الفارق  2018تقديرات 
 النسبة  المبلغ 

 العنوان األول 
     

       %9- 741  - 520 7  261 8  320 7  نفقات التصرف 
 %6- 313  - 648 4  961 4  616 4  التأجير العمومي 
 %15- 428-   2383 811 2  289 2  وسائل المصالح 
 %0 0   489   489   415   التدخل العمومي 
 العنوان الثاني 

     

 %52-  260-  240 500   796 7  نفقات التنمية 
 اإلستثمارات المباشرة   

     

       %52- 260- 240 500   796 7  على الموارد العامة لميزانية الدولة  
 التمويل العمومي  

     

 على الموارد العامة لميزانية الدولة  
     

 على الموارد الخارجية الموظفة
     

      
 %11- 1001- 7760 761 8  116 15  الجملة العامة 

 حسب طبيعة النفقة  2018توزيع مشروع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 

 

نفقات التصرف 
97%

نفقات التنمية 
3%
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 حسب البرامج الفرعية 2018توزيع ميزانية برنامج القيادة والمساندة لسنة 

 اعتمادات الدفع

 : التصرف في الموارد البشرية والمادية  1-9البرنامج الفرعي 

  بحساب األلف دينار

 2016إنجاز 
ق م 
2017 

 2018تقديرات 
 الفارق 

 النسبة المبلغ
 العنوان األول 

     

       %9- 656  - 6780 436 7  740 6  نفقات التصرف 
 %5- 224  - 235 4 459 4  224 4  التأجير العمومي 
 %17- 432  - 056 2 488 2  101 2  وسائل المصالح 
 %0 0   489   489   415   التدخل العمومي 
 العنوان الثاني 

     

 %46- 170-  200  370   673 7  نفقات التنمية 
 اإلستثمارات المباشرة   

     

على الموارد العامة لميزانية  
 الدولة 

 7 673   370 200 -170 -46% 

      
 التمويل العمومي  

     

على الموارد العامة لميزانية  
 الدولة 

     

 على الموارد الخارجية الموظفة
     

      
 %10.6- 826- 6980 806 7  413 14  الجملة العامة 
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 : النظام المعلوماتي  2-9البرنامج الفرعي 

  بحساب األلف دينار

 2016إنجاز 
ق م 
2017 

 2018تقديرات 
 الفارق 

 النسبة المبلغ
 العنوان األول 

     

       %10.4- 86  - 739   825   580   نفقات التصرف 
 %17.7- 89  - 413   502   393   التأجير العمومي 
 %1 3   326   323   188   وسائل المصالح 
 التدخل العمومي 

     

 العنوان الثاني 
     

 %69- 90-   40   130   122   نفقات التنمية 
 اإلستثمارات المباشرة   

     

على الموارد العامة لميزانية  
 الدولة 

  122   130   40   -90 -69% 

      
 التمويل العمومي  

     

على الموارد العامة لميزانية  
 الدولة 

     

 على الموارد الخارجية الموظفة
     

      
 %2- 176- 779   955   703   الجملة العامة 

تحليل لألرقام الموجودة بالجدول وتطورها وتبرير نصيب كل نفقة من البرنامج مع إضافة رسم 
 بياني إلثراء التحليل كما هو مبّين:
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التصرف في الموارد 
البشرية والمالية 

90%

النظام المعلوماتي 
10%

توزيع إعتمادات برنامج القيادة والمساندة  حسب البرامج الفرعية
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قانون المالية  إنجازات 

2017 

 تقديرات 

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 8291 7896 7520 261 8 320 7 409 7   نفقات التصرف

 8291 7896 7520 261 8 320 7 409 7   على موارد الميزانية

 5124 4880 4648 961 4 616 4 910 4   التاجير العمومي

 2627 2502 2383 811 2 289 2 007 2   وسائل المصالح

 539 513 489 489 415 492   التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

              

               التاجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

 265 252 240 500 796 7 318   نفقات التنمية

 265 252 240 500 796 7 318   الميزانيةعلى موارد 

 265 252 240 500 796 7 318   االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

على موارد القروض 
 الخارجية الموظفة

              

               االستثمارات المباشرة

               التمويل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

              

الميزانية بدون اعتبار 
 الموارد الذاتية للمؤسسات

  7 727 15 116 8 761 7760 8148 8555 

الميزانية باعتبار الموارد 
 الذاتية للمؤسسات

  7 727 15 116 8 761 7760 8148 8555 
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 لبرنامج القيادة والمساندة:  2020 -2018إطار النفقات متوسط المدى -2.3

 حسب طبيعة النفقة
  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى 

 لبرنامج الفرعي التصرف في الموارد البشرية والمادية:
 الوحدة: ألف دينار

  
قانون المالية  إنجازات 

2017 
 تقديرات 

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
 7475 7119 6780 436 7 740 6 610 6   نفقات التصرف

 7475 7119 6780 436 7 740 6 610 6   على موارد الميزانية
 4669 4447 235 4 459 4 224 4 345 4   التاجير العمومي
 2267 2159 056 2 488 2 101 2 773 1   وسائل المصالح
 539 513 489 489 415 492   التدخل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

              

               التاجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

 220 210 200 370 673 7 206   نفقات التنمية
 220 210 200 370 673 7 206   على موارد الميزانية
 220 210 200 370 673 7 206   االستثمارات المباشرة
               التمويل العمومي

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

              

               االستثمارات المباشرة
               التمويل العمومي

على الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

              

الميزانية بدون اعتبار 
 للمؤسساتالموارد الذاتية 

  6 816 14 413 7 806 6980 7329 7695 

الميزانية باعتبار الموارد 
 الذاتية للمؤسسات

  6 816 14 413 7 806 6980 7329 7695 
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  2020-2018إطار النفقات متوسط المدى 

 لبرنامج الفرعي النظام المعلوماتي:

 الوحدة: ألف دينار

  
قانون المالية  إنجازات 

2017 
 تقديرات 

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
 816 777 740 825 580 799   نفقات التصرف

 816 777 740 825 580 799   على موارد الميزانية
 455 434 413 502 393 564   التاجير العمومي
 361 343 327 323 188 235   وسائل المصالح
               التدخل العمومي

               للمؤسساتعلى الموارد الذاتية 

               التاجير العمومي

               وسائل المصالح

               التدخل العمومي

 44 42 40 130 122 112   نفقات التنمية
 44 42 40 130 122 112   على موارد الميزانية
 44 42 40 130 122 112   االستثمارات المباشرة
               التمويل العمومي

على موارد القروض الخارجية 
 الموظفة

              

               االستثمارات المباشرة
               التمويل العمومي

               على الموارد الذاتية للمؤسسات
الميزانية بدون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
  911 703 955 780 819 860 

الميزانية باعتبار الموارد الذاتية 
 للمؤسسات

  911 703 955 780 819 860 
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 المالحق
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء

التوازنات الجملية واإلحصاء بطاقات مؤشرات قيس األداء لبرنامج
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 -1-قيس أداء  ربطـاقة مـؤش
 

 
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 
 التوازنات الجملية واإلحصاء البرنامج: .1
 والدراسات الجمليةاالتوازنات التخطيط و  :البرنامج الفرعي .2
 التحاليل االقتصادية واالجتماعيةو تطوير منظومة التقديرات  :الهدف .3
 إبراز الوثائق تعريف المؤشر:  .4
 مؤشر نشاط  نوع المؤشر: .5
 مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر:  .6

 
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 عدد  طريقة احتساب المؤشر: .1

 عدد وحدة المؤشر: .2

 وثائق : المؤشرالمعطيات األساسية الحتساب  .3

طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4
 : شر )استمارة، تقرير، استبيان...(المؤ 

 وثائق

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
المعهد الوطني لإلحصاء، المعهد التونسي للقدرة التنافسية 
والدراسات الكمية، البنك المركزي التونسي، وزارة المالية، 

 الوزارات القطاعية المعنية 
 سنوي  تاريخ توّفر المؤشر: .6

 8 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 .واإلحصاء رئيس هيئة التوازنات الجمليةالسيد   المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 

III- قراءة في نتائج المؤشر 
 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 1-1-1 :المؤشر رمز
 عدد الوثائق المنتجة بصفة دورية تسمية المؤشر:

 سنوي  تاريخ تحيين المؤشر:
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 وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:تحليل النتائج  .2
يتأثر المؤشر باإلمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات 

 اإلضافية وبتوفر المعطيات
  
  رسم بياني لتطور المؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

 للمؤشر: 
 إعداد وثيقة الظرف االقتصادي الوطني والعالمي -
للتقديرات األولية لمنوال النمو )إعدادها  الوثيقة االطارية -

 في شهر جويلية(
إعداد مشروع الميزان االقتصادي )مشروع أولي في  -

 جويلية ومشروع نهائي في أكتوبر
مذكرات تحليلية )قانون المالية والسياسة الجبائية، تنفيذ  -

 ميزانية الدولة، متابعة القطاع المالي،(
 صعوبة تقييم جودة العمل باالعتماد فقط على عدد المذكرات النقائص المتعلقة بالمؤشر:تحديد أهم  .5

  
  
  

 

 

8 8 8
7

6

4

2

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

السنوات

 الوحدة المؤشر: 
 اإلنجازات

2017 
 التقديـرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

عدد : 1-1-1مؤشرال
 8 8 8 7 6 4 2 العدد وثائق المنتجة بصفة دورية
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 -2-قيس أداء  ربطـاقة مـؤش
 

 
IV- الخصائص العامة للمؤشر 

 
 واإلحصاءالتوازنات الجملية  البرنامج: .1
 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات :البرنامج الفرعي .2
 النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي :الهدف .3
 عدد الدراسات تعريف المؤشر:  .4
 مؤشر نشاط  نوع المؤشر: .5
 مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر:  .6

 
V- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

  طريقة احتساب المؤشر: .1

يتم احتساب كل المنتوجات المنشورة بموقع المعهد للسنة 
المرجعية )تقارير، مذكرات تحليلية، لوحات قيادة، ...( 
وكذلك المساهمات التي تقوم بها اإلطارات العليا بالمعهد 
في مختلف األعمال المطلوبة من قبل وزارة اإلشراف 

ة إجراء مطابقوالهياكل والمنظمات الوطنية والدولية، ثم 
 بين كل هذه األعمال وما يعادلها من دراسات.

 العدد وحدة المؤشر: .2

 : المؤشرالمعطيات األساسية الحتساب  .3
األشغال المنشورة، الدراسات والمساهمات التي الدراسات و 

 تقوم بها اإلطارات العليا بالمعهد.
طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4

 : استبيان...(شر )استمارة، تقرير، المؤ 
 تقرير.

 اإلدارات المركزية للدراسات. مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 كل نهاية ثالثية. تاريخ توّفر المؤشر: .6

 25 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 .اإلدارات المركزية للدراسات ووحدة الرقابة على التصرف  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 

 1-2-1 .: المؤشر رمز

  عدد الدراسات تسمية المؤشر:

 2017-04-13  تاريخ تحيين المؤشر:
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VI-  نتائج المؤشرقراءة في 
 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

  

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
المؤشر باإلمكانيات البشرية المتاحة وبحجم الطلبات  يتأثر

 اإلضافية وبتوفر المعطيات
  
  رسم بياني لتطور المؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

 للمؤشر: 
 القيام بمتابعة مستمرة من خالل الهيئة المديرية.

االفتقار إلى آلية تمكن من المصادقة على الدراسات المنجزة  تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5
مع التأكد من أن هذه اآللية تتوفر فيها حد أدنى من االستقاللية 

 والموضوعية بما يضمن الجودة.
 

 

 

 

 

 

25 25 25 25 25

19 20

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

السنوات

 الوحدة المؤشر: 
 اإلنجازات

2017 
 التقديـرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

   25   25  25 25 25 19 20 العدد عدد الدراسات 1-2-1
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 -3-قيس أداء  ربطـاقة مـؤش
 

 
VII- الخصائص العامة للمؤشر 

 
 التوازنات الجملية واإلحصاء البرنامج: .1
 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات الفرعي:البرنامج  .2
 النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي :الهدف .3
 منظومة النشر واالتصال تعريف المؤشر:  .4
 مؤشر نشاط  نوع المؤشر: .5
 مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر:  .6

 
VIII- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

  طريقة احتساب المؤشر: .1
عدد النشريات بموقع المعهد للسنة المرجعية باإلضافة إلى 

 .عدد األنشطة اإلعالمية واإلتصالية والتشاركية األخرى 
 العدد وحدة المؤشر: .2

 المؤشر: الحتساب  المعطيات األساسية .3
النشريات الورقية، النشريات اإللكترونية، الملتقيات 

 .اإلعالمية، العمليات االتصالية
طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4

 : شر )استمارة، تقرير، استبيان...(المؤ 
 .تقرير

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 اإلدارات المركزية، اإلدارة العامة وموقع المعهد على

 .اإلنترنات
 .كل نهاية ثالثية تاريخ توّفر المؤشر: .6

 75 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 .إدارة النشر ووحدة الرقابة على التصرف  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 

IX- قراءة في نتائج المؤشر 
 

 1-2-2 .: المؤشر رمز
 منظومة النشر واإلتصال تسمية المؤشر:

 2017-04-13 المؤشر:تاريخ تحيين 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

  
 يتواصل العمل على تطوير عمليات النشر واالتصال تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
  
  رسم بياني لتطور المؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

 للمؤشر: 
 .القيام بمتابعة مستمرة من خالل الهيئة المديرية

افتقار آلية تمكن من التعرف على عدد الدارسات التي تم  تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5
 تحميلها من الموقع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 75 75 75 72

46
34

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
السنوات

عمليات النشر واإلتصال

 الوحدة المؤشر: 
 اإلنجازات

2017 
 التقديـرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

   75   75  75 75 72 46 34 العدد منظومة النشر واالتصال 2-2-1
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 -4-قيس أداء  ربطـاقة مـؤش
 

 
X- الخصائص العامة للمؤشر 

 
 التوازنات الجملية واإلحصاء البرنامج: .1
 التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات الفرعي:البرنامج  .2
 االقتصادي واالجتماعيالنجاعة في دعم القرار في المجالين  :الهدف .3
 دعم المناهج وأطر العمل تعريف المؤشر:  .4
 مؤشر نشاط  نوع المؤشر: .5
 مؤشر نجاعة  طبيعة المؤشر:  .6

 
XI- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

  طريقة احتساب المؤشر: .1
عدد  /عدد المهام واالجتماعات والملتقيات والندوات العلمية

 األعوان.

 نسبة وحدة المؤشر: .2

 المؤشر: الحتساب  األساسيةالمعطيات  .3
النشريات الورقية، النشريات اإللكترونية، الملتقيات 

 .اإلعالمية، العمليات االتصالية

طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4
 : شر )استمارة، تقرير، استبيان...(المؤ 

 .تقارير المهام والزيارات واالجتماعات

 .اإلدارات المركزية مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 .كل نهاية ثالثية تاريخ توّفر المؤشر: .6

 للعون الواحد يوم 10 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 .ووحدة الرقابة على التصرف التكوينإدارة   المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 

 

 

 

 1-2-3 .: المؤشر رمز
 دعم المناهج وأطر العمل تسمية المؤشر:

 2017-04-13 تاريخ تحيين المؤشر:
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XII- قراءة في نتائج المؤشر 
 

  )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج  .1

 

  
 والتبادل بصفه منتظمةتتطور أنشطة التعريف  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

  

  رسم بياني لتطور المؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

 للمؤشر: 
 .تطوير منظومة التبادل والمنهجيات

 .لعديد من األنشطة المتنوعةيتعلق بامؤشر كمي  تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 12
10 10

6,3 6,4

16,1

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
السنوات

(شخص/اليوم)دعم المناهج وأطر العمل 

 الوحدة المؤشر: 
 اإلنجازات

2017 
 التقديـرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

   12   12  10 10 6.3 6.4 16.1 % دعم المناهج وأطر العمل: 3-2-1
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 -5-قيس أداء  ربطـاقة مـؤش
 

 2-1-1 المؤشر: رمز
 انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجةنسبة   تسمية المؤشر:

 2017 تاريخ تحيين المؤشر:
 

XIII- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 التوازنات الجملية واإلحصاء البرنامج: .1
 اإلحصاء الفرعي:البرنامج  .2
 تدعيم الركائز األساسية للعمل اإلحصائي :الهدف .3
 آلية لقياس مدى تقدم إنجاز المسوحات المبرمجة تعريف المؤشر:  .4
 مؤشر نشاط نوع المؤشر: .5
 مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر:  .6

 
XIV-التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

  طريقة احتساب المؤشر: .1
عدد العمليات اإلحصائية المنجزة في السنة الجارية على 

 لمعهداعدد العمليات المضمنة في البرنامج السنوي لنشاط 
 نسبة مائوية وحدة المؤشر: .2

 عددالمسوحات المنجزة والمبرمجة المؤشر: الحتساب  المعطيات األساسية .3

طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4
 : شر )استمارة، تقرير، استبيان...(المؤ 

 لتقرير السنوي لنشاط المعهدا

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
اإلدارات المركزية لإلحصائيات جدول مفصل تقدم كل 

لألشغال المنجزة طيلة السنة وأهم المالحظات التي تهم 
 األشغال في طور اإلنجاز

 2018ديسمبر  31 تاريخ توّفر المؤشر: .6

 %95 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 .المعهد الوطني لإلحصاء  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 

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

 

  

 ر:بالمؤشتحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  .2

عمل المعهد على اإليفاء بتعهداته تجاه المجموعة الوطنية 
ل انجاز البرنامج المعلومة اإلحصائية من خال ومستعملي

بالمؤشرات االقتصادية  األنشطة المتعلقة المتوقع وخاصة
المسوحات االجتماعية. وسيواصل المعهد الظرفية والسنوية و 

المؤشرات، وذلك مجهوداته لتوسيع خارطة إنتاجاته من 
بالتنسيق مع كل األطراف المتدخلة في المنظومة الوطنية 
لإلحصاء واالستجابة قدر اإلمكان للطلبات المتزايدة سواء كان 

 ذلك من الهياكل العمومية أو المنظمات الدولية.

 

  

  رسم بياني لتطور المؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

 للمؤشر: 
عمل المعهد باألساس على توفير كل اإلمكانيات البشرية 
والمادية وتحسين ظروف العمل بمختلف اإلدارات الجهوية مع 
التركيز على جانب التكوين والتحسيس لضمان إنجاز العمليات 
المبرمجة في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة. وكان للمجال 

0
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

إنجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة

 الوحدة المؤشر:
 اإلنجازات
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المحمولة  التقنيات الفني واستغالل المصادر اإلدارية وما تتيحه
دورا هاما في تحسين جودة اإلنتاج اإلحصائي والعمل على 

 .تطويره تدريجيا
 
 

تتمثل أهم النقائص المسجلة في هذا الباب في ضعف التنسيق  تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5
بين مختلف المديريات المركزية ذات الطابع الفني والمديريات 

المكلفة بأعمال المساندة كالمصالح المشتركة المركزية األخرى 
واالعالمية واإلحصائيات الجهوية، باإلضافة إلى النقص 
المسجل في الزيارات الميدانية من قبل المسؤولين عن البحوث 
الميدانية. كما يمثل النقص المسجل على مستوى الموارد 
البشرية المختصة في مجالي االحصاء واإلعالمية من أكبر 

ن انجاز المطلوب على كاليات التي حالت دون التمكن ماالش
ذلك رغم المجهودات المبذولة في هذا الخصوص أحسن وجه, و 

من خالل إعادة توظيف الموارد المتاحة و استغالل ما تتيحه 
التقنيات الجديدة من فرص لترشيد اإلمكانيات الموضوعة على 

 ذمة المعهد.
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 -6-قيس أداء  ربطـاقة مـؤش

 

 
XVI-الخصائص العامة للمؤشر 

 
 التوازنات الجملية واإلحصاء البرنامج: .1

 اإلحصاء الفرعي:البرنامج  .2

 تطوير جودة المعطيات اإلحصائية المنتجة :الهدف .3

 أليه لقيس مدى إحترام رزنامة نشر المعلومة اإلحصائية تعريف المؤشر:  .4

 مؤشر منتوج نوع المؤشر: .5

 مؤشر جودة طبيعة المؤشر:  .6

 
XVII- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

 المبرمجة للنشر األيامالفعلية للنشر/ عدد  األيامعدد   طريقة احتساب المؤشر: .1

 نسبة مائوية وحدة المؤشر: .2

 تاريخ صدور اإلصدارات المؤشر: الحتساب  األساسيةالمعطيات  .3

طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4
 : شر )استمارة، تقرير، استبيان...(المؤ 

متابعة تنفذ رزنامة النشر من قبل اإلدارة المركزية للنشر 
 واإلعالمية وا عداد تقرير في الغرض

 دارة المركزية للنشر واإلعالمية والتنسيقاإل مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

 2018ديسمبر  31 تاريخ توّفر المؤشر: .6

 %102 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 اإلدارة المركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 

XVIII- قراءة في نتائج المؤشر 
 

  بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة  .1

 

 

 2-2-1 المؤشر: رمز
 احترام رزنامة النشرنسبة  تسمية المؤشر:

 2017 تاريخ تحيين المؤشر:
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 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

لئن قطع المعهد أشواطا هامة في اتجاه احترام الرزنامة 
المبرمجة في إعداد ونشر جل المؤشرات وخاصة الظرفية منها 
الشهرية والثالثية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل الرأي العام، 
على غرار مؤشر األسعار ونسبة البطالة ونسبة النمو الثالثية، 

وتتعلق أساسا فإن بعض اإلشكاليات ظلت مطروحة، 
بالمعطيات السنوية التي يتم تجميعها من قبل الهياكل العمومية 
لإلحصاء إلعداد التقرير السنوي لإلحصاء. وسيعمل المعهد 
في هذا الخصوص على تكثيف التنسيق مع األطراف المعنية 

صدار تقاريره في اإلبان.   لتحسين نسب اإلجابة وا 
  

  رسم بياني لتطور المؤشر .3
  

 
  
أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4

 للمؤشر: 
تتمثل أهم األنشطة المبرمجة في هذا المجال في تدعيم 
استغالل التقنيات الجديدة والنظم المعلوماتية في العملية 
اإلحصائية من خالل استعمال اللوحات االلكترونية والهواتف 
الذكية في جمع المعطيات واالتجاه نحو تعميمها على كل 

ن ربح في يات مالبحوث الميدانية، اعتبارا لما توفره هذه التقن
الوقت والموارد وبالتالي جودة العملية اإلحصائية برّمتها. كما 

96

98

100

102

104

106

108

110

112

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

مؤشرإحترام روزنامة النشر

 الوحدة المؤشر:
 اإلنجازات

2017 
 التقديـرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 101 101 102 103 105 108 110 نسبة احترام رزنامة النشر: 2-2-1مؤشرال



114 

يعمل المعهد في إطار شراكة مع منظمات دولية على استغالل 
هذه التقنيات لوضع النتائج على ذمة المستعملين بأيسر الطرق 
من خالل انجاز تطبيقات على الهواتف الذكية أو تطوير موقع 

 واب المعهد.

 

تتمثل أهم النقائص في هذا الباب في ضعف الموارد البشرية  تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .5
ة إلى اإلشكاليات الفنية المسجل ةالمختصة والمدّربة باإلضاف

 على مستوى التعاون مع الوكالة التونسية لألنترانت.
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 -7-قيس أداء  ربطـاقة مـؤش
 

 
XIX-الخصائص العامة للمؤشر 

 
 التوازنات الجملية واإلحصاء البرنامج: .1
 اإلحصاء الفرعي:البرنامج  .2
 تطوير جودة المعطيات اإلحصائية المنتجة :الهدف .3
 الدورات التكوينية المنجزةآلية لقياس عدد  تعريف المؤشر:  .4
 مؤشر نشاط نوع المؤشر: .5
 جودة.مؤشر  طبيعة المؤشر:  .6

 
XX- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

  طريقة احتساب المؤشر: .1
عدد الدورات التكوينية المنجزة على مجموع الدورات التكوينية 

 المبرمجة
 نسبة مائوية وحدة المؤشر: .2

 البرنامج السنوي للتكوين المؤشر: الحتساب  المعطيات األساسية .3

طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب  .4
 : شر )استمارة، تقرير، استبيان...(المؤ 

 وحدة متابعة التكوين

 عدد الدورات التكوينية المنجزة والبرنامج السنوي للتكوين.  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

 2018ديسمبر  31 تاريخ توّفر المؤشر: .6

 % 90 القيمة المستهدفة للمؤشر: .7

 المديرية المركزية لإلحصائيات الجهوية  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8
 

XXI-قراءة في نتائج المؤشر 
 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 

 

 2-2-2 المؤشر: رمز

 الدورات التكوينية المنجزةنسبة  تسمية المؤشر:
 2017 تاريخ تحيين المؤشر:
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تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  .2
 بالمؤشر:

على انجاز برنامج هام في تكوين  2015عمل المعهد في نهاية سنة 
جل األعوان بالجهات حول المنظومة التشريعية للمنظومة الوطنية 
لإلحصاء والتراتيب المنظمة لعمل المعهد الوطني لإلحصاء، حيث تم 
في مرحلة أولى تكوين مكونين شمل باألساس المسؤولين الجهويين 

في مرحلة ثانية تكوين األعوان الراجعين لهم  الذين توّلوا بدورهم
على تكوين األعوان الذين تمت تسوية  وقد عمل المعهدبالنظر. 

وضعيتهم إبان الثورة في مجالي اإلحصاء والتواصل، باإلضافة إلى 
تكوين المسؤولين الجهويين في المجاالت اإلدارية والمالية، حيث كثف 

اإلحصاء أمنها مهندسو المعهد  المعهد من إنجاز دورات تكوينية في
لفائدة كل العاملين بالجهات، باإلضافة إلى االستفادة من برنامج 

ات المراقبين في تقنيتكوين النظار و و  يالتوأمة مع االتحاد األوروب
 التواصل مع األسر وكذلك مع المؤسسات.

  

  رسم بياني لتطور المؤشر .3
  

 
  

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

الدورات التكوينية المنجزة

 الوحدة المؤشر:
 اإلنجازات

2017 
 التقديـرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

التكوينية  : الدورات2-2-2مؤشرال
 98 97 95 90 119 27 50 نسبة :المنجزة



117 

أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة  .4
 المنشودة للمؤشر: 

مواصلة انجاز برنامج التكوين لفائدة كل أعوان المعهد وتوسيع مجاالته 
ليشمل المسائل اإلدارية والمالية والتواصل واإلعالم، واالستفادة قدر 

 اإلمكان من الفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

 
ضعف الموارد المالية الموضوعة على ذمة المعهد في هذا المجال،  المتعلقة بالمؤشر:تحديد أهم النقائص  .5

 باإلضافة إلى غياب هيكل صلب المعهد يعنى بالتكوين.
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الجهويةالقطاعية و بطاقات مؤشرات قيس األداء لبرنامج التنمية   
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 -1-مؤشر قيس أداء 
  1ـ 1ـ 1ـ  2رمز المؤشر : 

 الحضائرعدد عملة  في التحكم تحسينـ  1ـ  1ـ  2: تسمية المؤشر

 سنويتاريخ تحيين المؤشر: 
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 الجهويةالقطاعية و التنمية البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرنامج الفرعي األول البرامج الجهوية للتنميةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 هذتنفيالتصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة  تحسينـ  1ـ  1ـ  2الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
 لغرضفي ا المقرةاإلجراءات قيس نسبة تراجع عدد عملة الحضائر تنفيذا لجملة  تعريف المؤشر: .4
 ( Ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر:  .5
 (efficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة )طبيعة المؤشر:  .6
 حسب الجهاتات الجهوية...( : رالتفريعات )حسب الجهات، حسب اإلدا .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
عدد -عددالعملة في نهاية السنة الحالية )جع عدد العملة :انسبة تر(: Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .1

 100عدد العملة في نهاية السنة الماضية * (/العملة في نهاية السنة الماضية

 نسبةوحدة المؤشر:  .2
 ولكل والية عدد العملة الجمليالمعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .3
 قائمات شهرية:طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر  .4
 االدارة العامة للمصالح المشتركة والوالياتمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .5
 شهري وسنويتاريخ توفر المؤشر:  .6
 2020لسنة  % 2-: (Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

III- قراءة في نتائج المؤشر 
 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1
 نسق تراكمي لتراجع عدد العملةسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .2

 

 
 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء

 التقديرات 2017
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

ـ 1ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر 

عدد عملة  في نسبة التحكم

 الحضائر
% -11.3  -7  -6.5  -3  -6  -4  -2  
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 رسم بياني لتطور المؤشر .3
 

 تطوير التحكم في عدد عملة الحضائر

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

 طرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر

 انتدابهم بالوظيفة العمومية طرح عملة الحضائر الذين تم

 سنة. 60تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمــارهم 

 إجراء تشخيص مدقق للمنتفعين بآلية الحضائر وحصر القائمات النهائية بالتنسيق مع السادة الوالة.

 إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

ل بقية في مرحلة أولى على أن يتم استكما إمكانية تحويل التصرف في برنامج الحضائر لبعض الوالياتالنظر في 
 الواليات في السنة الموالية

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .5
 عدم االلتزام بإيقاف االنتدابات على حساب البرنامج
 سنة والمعنيين بمنحة 60ن بالتسوية والعملة ممن تجاوزوا سن تأخر عملية تسوية وضعية عملة الحضائر المعنيي

 العائالت المعوزة ومنحة الشيخوخة 
 عدم التطبيق الدقيق لنتائج المراقبة المستمرة لقائمات العملة.

  

-11,3

-7
-6,5

-3

-6

-4

-2

2014201520162017201820192020
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 -2-مؤشر قيس أداء 
 2ـ  1ـ 1ـ  2رمز المؤشر : 

 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارةتسمية المؤشر: 

 سنويتاريخ تحيين المؤشر: 

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 القطاعية والجهوية  التنميةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرامج الجهوية للتنمية: البرنامج الفرعي األول البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 هذللتنمية ومتابعة تنفيتحسينالتصرف في البرنامج الجهوي الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
التسريع في فتح االعتمادات المحالة لفائدة المجالس الجهوية بما يضمن تنفيذ المشاريع في  تعريف المؤشر: .4

 آجالها
 ( Ind de résultats: مؤشر نتائج )نوع المؤشر .5
 (efficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة )طبيعة المؤشر:  .6
 حسب الجهاتالتفريعات )حسب الجهات، حسب اإلداوات الجهوية...( :  .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
: إعتمادات التعهد نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة(: Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .1

   100*المبرمجة هات/اعتمادات التعهد جللالمفتوحة 

 وحدة المؤشر: نسبة .2

 واالعتمادات المبرمجة االعتمادات المفتوحة تعهدا من قبل الوزارةالمعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .3

 لفائدة المجالس الجهوية
 : كشف شهري لالعتمادات المفتوحة من قبل الوزارةطريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر .4
/ االدارة العامة التعاون الدولياالستثمار والتنمية ووزارة مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .5

 والمجالس الجهوية للتنمية الجهوية
 شهريتاريخ توفر المؤشر:  .6
 2020سنة  97%(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

III- قراءة في نتائج المؤشر 
نسق تراكمي لتقدم فتح اعتمادات التعهد من الوزارة  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1

 المجالس الجهوية لفائدة
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .2

 

 إنجــازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 تقديـــرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

2ـ  1ـ  1ـ  2المؤشر   % 70 107 91.7 95 96 97 97 
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 رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 
 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4
إعالم المجالس الجهوية بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارةببرنامج االستعمال الخاص  -

 بها
 والمتعلقة ببرنامج استعمال االعتماداتالتسريع في دراسة الملفات الفنية الواردة من الواليات  -
 طلب فتح االعتمادات وا عالم المجالس الجهوية بها -
 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .5

 تاخر ورود برامج استعمال االعتمادات المبرمجة لفائدة المجالس الجهوية للواليات -
 بالمؤيدات والمعطيات الفنية الالزمةعدم ارفاق برامج االستعمال الواردة من الواليات  -
 ضعف االمكانيات المادية والبشرية للجهات إلعداد الملفات الفنية إلتمام اجراءات الشروع في التنفيذ -
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 -3-مؤشر قيس أداء 
3-1ـ  1ـ  2 رمز المؤشر : 1 ـ   3 

إعتمادات التعهد المفتوحة لفائدة الجالس الجهوية. نسبة إستهالك: تسمية المؤشر  

سنويتاريخ تحيين المؤشر:   

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 الجهويةالقطاعية و التنمية البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرامج الجهوية للتنمية :البرنامج الفرعي األولالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 هذللتنمية ومتابعة تنفيالتصرف في البرنامج الجهوي  تحسينالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
 يُمّكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية تعريف المؤشر:  .4
 ( Ind de résultats: مؤشر نتائج )نوع المؤشر .5
 (efficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة )طبيعة المؤشر:  .6
 حسب الجهاتالتفريعات )حسب الجهات، حسب اإلداوات الجهوية...( :  .7
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
: إعتمادات التعهد المستهلكة من قبل التعهد إعتمادات نسبة إستهالك(: Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .1

   100لمجالس الجهوية *ل المفتوحةالمجالس الجهوية/اعتمادات التعهد 

 وحدة المؤشر: نسبة .1

 تعهدا من قبل المجالس مفتوحةلا واالعتمادات تعهدااإلعتمادات المستهلكة المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .2

 الجهوية 
طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: كشف شهري لالعتمادات المستهلكة دفعا وتعهدا من قبل  .3

 هويةجالوزارة للمجالس ال
 المجالس الجهويةمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .4
 يشهرخ توفر المؤشر: تاري .5
 2020سنة  % 80(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .6
III- قراءة في نتائج المؤشر 
نسق تراكمي لتقدم استهالك االعتمادات دفعا من جملة  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1

 االعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .2

 
 

 إنجــازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 تقديـــرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

ـ بلوغ  2ـ  2ـ  1ـ  2المؤشر 

نسبة دفع على مستوى 

االستهالك الفعلي لالعتمادات 

المتعهد بها ضمن البرنامج 

 الجهوي للتنمية 

% 23 44 76 65 70 75 80 
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 رسم بياني لتطور المؤشر .3
 

 

 
 

 

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:.4

 تعهدا ودفعاالتسريع في فتح االعتمادات  -
 تنظيم اجتماعات لحل اإلشكاليات المتعلقة بالبرنامج -
 القيام بزيارات ميدانية للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج -
 

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ).5

 وتأخر انجاز صفقات المشاريع المبرمجة أخرى  إلىتراكم مشاريع البرنامج من سنة  -
 والت بتعهداتهااالمقعدم ايفاء  -
 تعطل فتح االعتمادات من طرف وزارة المالية  -
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 -4-مؤشر قيس أداء 
4-1ـ 1ـ  2 رمز المؤشر : 1 4ـ    

سداسيةإعداد تقارير متابعة : تسمية المؤشر  

سنويتاريخ تحيين المؤشر:   

 

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 الجهويةالقطاعية و التنمية البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 البرامج الجهوية للتنمية :البرنامج الفرعي األولالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 لتصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيدها تحسينالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
نتائج تقييم الو تنميةيُمّكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشاريع البرنامج الجهوي للتعريف المؤشر:  .4

 المسجلة
 ( Ind de résultats: مؤشر نتائج )نوع المؤشر .5
 (efficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة )طبيعة المؤشر:  .6
 حسب الجهاتالجهوية...( :  اإلداراتالتفريعات )حسب الجهات، حسب  .7

 
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

   عدد التقارير المنجزة في السنة (:Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .1

 عدد وحدة المؤشر:  .2

التقارير الشهرية حول تقدم االنجازات المالية والمادية للمشاريع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .3

 الواردة من الواليات
 التقارير الواردة من الوالياتطريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .4
 المجالس الجهويةمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .5
 تاريخ توفر المؤشر: شهري .6
 2020سنة تقرير  50(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7
 

III- قراءة في نتائج المؤشر 
االعتمادات دفعا من جملة نسق تراكمي لتقدم استهالك  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .4

 االعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوية
 :سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .5

 إنجــازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 تقديـــرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

إعداد ـ  2ـ  2ـ  1ـ  2المؤشر 

سداسية تقارير متابعة   
 50 50 50 50 48 48 48 عدد
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 رسم بياني لتطور المؤشر .6
 

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .7

  طلب مد الوزارة بتقارير شهرية حول تقدم االنجاز المالي والمادي للمشاريع 
  االنجاز المالي والمادي يبرز تقدم استهالك االعتمادات ونسبة  أشهر ستةانجاز تقرير تلخيصي كل

 إلى تقييم النتائج المسجلة للمشاريع إضافة
 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .8

  تأخر ورود تقرير متابعة االنجازات المادية والمالية من طرف الواليات 
  عدم مدنا بتقارير المتابعة طبقا للمعطيات المطلوبة 
  الواليات مع المعطيات المتوفرة بالوزارةتضارب المعطيات الواردة من  

47

47,5

48

48,5

49

49,5

50

50,5
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إعداد تقارير متابعة ثالثية
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 -5-مؤشر قيس أداء 
 

 5-2-1-2: رمز المؤشر
 انجاز دراسة تقييمية للبرنامجتسمية المؤشر:

 سنوي تاريخ تحيين المؤشر:

I- ر:الخصائص العامة للمؤش 
 التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 البرنامج الفرعي األول البرامج الجهوية للتنميةالمؤشر:البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه  .2

 تنفيذهتحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .3
تشخيص النقائص ومن تقديم المقترحات الالزمة لتحسين نجاعة تدخالت ُيمّكن المؤشر من  تعريف المؤشر: .4

 . البرنامج

 ( Ind de résultatsنتائج ) نوع المؤشر:مؤشر .5

 (efficité socio-économiqueطبيعة المؤشر:مؤشر نجاعة ) .6

 حسب الجهاتالتفريعات )حسب الجهات، حسب اإلداوات الجهوية...(: .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 تقدم إنجاز الدراسة التقييمية للبرنامج(: Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .1

 عددوحدة المؤشر: .2

 اكتمال انجاز الدراسةاألساسية إلحتساب المؤشر:المعطيات  .3

 : طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر )إستمارة، تقرير، إستبيان...( .4

 مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسةمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: .5

 سنوي  تاريخ توفر المؤشر: .6

 2018إكتمال انجاز الدراسة مع نهاية سنة :(Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 
 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -

 
 

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
انجاز  2-1-1-5

دراسة تقييمية 
  للبرنامج

   1     عدد

 

 دفعإعتمادات ال نسق تراكمي وتصاعدي في إستهالكسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: -

 
 
 
 رسم بياني لتطور المؤشر -

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: -
 

 ( المتعلقة بالمؤشرlimitesتحديد أهم النقائص ) -
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 -6-مؤشر قيس أداء 
 

 2-2-1-2المؤشر :رمز 
 المنتجة:نسبة تقدم اإلنجاز المالي لعناصر البنية األساسية تسمية المؤشر

 سنوي تاريخ تحيين المؤشر:

I– الخصائص العامة للمؤشر 
 القطاعية والجهويةالتنمية .البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:1

 البرامج الجهوية للتنميةالبرنامج الفرعي األول .البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:2

بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:.3
 بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة

 ُيمّكن المؤشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشاريعتعريف المؤشر:.4

 ( Ind de résultats) نوع المؤشر:مؤشر نتائج.5

 (efficacité socio-économiqueطبيعة المؤشر:مؤشر نجاعة ).6

 حسب الجهاتالجهوية...( : اإلدارات.التفريعات )حسب الجهات، حسب 7

 

II– التفاصيل الفنية للمؤشر 
 (: Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .1

 X100 اإلعتمادات المفتوحة دفعا/ التكلفة المحينة=المنتجةالبنية األساسية  نسبة تقدم اإلنجاز المالي لعناصر
  

 نسبةمائويةالمؤشر: .وحدة2

 اإلعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينةالمعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: .3

 كشوفات مالية:.طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر )إستمارة، تقرير، إستبيان...(4

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية.مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:5

 آني.تاريخ توفر المؤشر:6

 من اإلنجاز( % 100) 2019سنة :(Valeur cible de l’indicateur.القيمة المستهدفة للمؤشر )7

 
 

III– قراءة في نتائج المؤشر 

 عتمادات الدفعا  ستهالكانسق تراكمي وتصاعدي في  اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.تحليل النتائج وتقديرات 1

 .سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:2

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
بلوغ نسبة تقدم اإلنجاز 
المالي لعناصر البنية 

 المنتجةاألساسية 

 النسبة
(%) 

20,8 30,7 43,0 56,6 94,0 100,0  

 
 

 .رسم بياني لتطور المؤشر3
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قة اآلبار العمي: المنتجةإنجاز عناصر البنية األساسية أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: 

والسطحية والكهرباء وتهيئة المناطق السقوية والمناطق الحرفية والمناطق الصناعية واألسواق وبناء المحالت الصناعية 
 والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.ومراكز تجميع المنتوجات الفالحية 

 
 

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص )
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 -7-مؤشر قيس أداء 
 

 2-2-1-2رمز المؤشر :
 نسبة تقدم اإلنجاز المالي لعناصر البنية األساسية والتجهيزات الجماعية :تسمية المؤشر

 سنوي  تاريخ تحيين المؤشر:

I– الخصائص العامة للمؤشر 
 الجهويةو  القطاعية التنمية .البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:1

 البرنامج الفرعي األول البرامج الجهوية للتنمية يرجع إليه المؤشر:.البرنامج الفرعي الذي 2

بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:.3
 بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة

 قدم إنجاز المشاريعُيمّكن المؤشر من معرفة نسبة ت تعريف المؤشر:.4

 ( Ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر:.5

 (efficacité socio-économiqueنجاعة )طبيعة المؤشر:مؤشر .6

 حسب الجهاتالجهوية...( : اإلدارات.التفريعات )حسب الجهات، حسب 7

 

II– التفاصيل الفنية للمؤشر 
 (: Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .2

ا/ التكلفة المحينة عتمادات المفتوحة دفعاإل=اإلنجاز المالي لعناصرالبنية األساسية والتجهيزات الجماعيةنسبة تقدم 
X100 

 نسبةمائويةالمؤشر: .وحدة2

 اإلعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوية والتكلفة المحينة المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: .3

 كشوفات مالية:األساسية إلحتساب المؤشر )إستمارة، تقرير، إستبيان...(.طريقة تجميع المعطيات 4

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية .مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:5

 آني .تاريخ توفر المؤشر:6

 من اإلنجاز( % 100) 2019سنة :(Valeur cible de l’indicateur.القيمة المستهدفة للمؤشر )7

 
 

III– قراءة في نتائج المؤشر 

 نسق تراكمي وتصاعدي في إستهالكإعتمادات الدفع .تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:1

 

 .سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:2

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
بلوغ نسبة تقدم اإلنجاز 
المالي لعناصر البنية 
األساسية والتجهيزات 

 الجماعية

 النسبة
(%) 

39.4 54.2 70.1 82.5 97.5 100  
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 .رسم بياني لتطور المؤشر3

 
 

 

 

 

 

 

لطرقات اإنجاز عناصر البنية األساسية والتجهيزات الجماعية: أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: 
والمسالك والتنوير والماء الصالح للشراب والتطهير والصحة والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات والمناطق الخضراء 

 والتكوين والجزء الخاص بالدراسات والتسيير.
 

 

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص )
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 -8-مؤشر قيس أداء 
 

 3-2-1-2 رمز المؤشر :

 عدد مواطن الشغل المحدثة سنوياالمؤشر:تسمية 
 : سنوي تاريخ تحيين المؤشر

 

I– الخصائص العامة للمؤشر 
 التنمية القطاعية والجهوية البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 البرنامج الفرعي األول البرامج الجهوية للتنميةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
 بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة

 ُيمّكن المؤشر من معرفة عدد مواطن الشغل المحدثةتعريف المؤشر:  .4

 (Ind de résultatsمؤشر نتائج )نوع المؤشر:  .5

 (efficacité socio-économiqueمؤشر نجاعة )مؤشر: طبيعة ال .6

 حسب الجهاتالجهوية...( : اإلداراتالتفريعات )حسب الجهات، حسب  .7

II– التفاصيل الفنية للمؤشر 
 (:Formuleطريقة إحتساب المؤشر ) .1

اط النش باختالفمعايير تقديرية تختلف  باعتمادعدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إحداث مشاريع فردية منتجة 
 اإلقتصادي.

 عدد مواطن الشغل المحدثة في إطار إنجاز عناصر البنية األساسية المنتجة

 عددوحدة المؤشر:  .2

 المؤسسات والمشاريع المحدثة المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .3

 تقارير :طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر )إستمارة، تقرير، إستبيان...( .4

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية والجهةمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر: .5

 آنيتاريخ توفر المؤشر: .6

 موطن شغل 1500:(Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .7

III– قراءة في نتائج المؤشر 

 وتصاعدي في عدد مواطن الشغل المحدثةنسق تراكمي  :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .1
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .2

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
عدد مواطن الشغل 

  1500 6500 6505 688 1667 1117 عدد المحدثة سنويا

 

 لتطور المؤشر.رسم بياني 3

 
 

 

 الوحدة : م د
 

        

باإلضافة إلى إنجاز عناصر البنية األساسية المنتجة،  أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:4.
 إحداث المشاريع الفردية المنتجة.

 

 ( المتعلقة بالمؤشر:limites.تحديد أهم النقائص )5
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 -9-مؤشر قيس أداء 
 

 1-1-2-2: المؤشر رمز
 المخطط القطاعي والمخطط الجهوي  تنفيد إعداد تقرير سنوي لمتابعةتسمية المؤشر:

 سنوي تاريخ تحيين المؤشر: 

 الخصائص العامة للمؤشر

 التنمية  القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التنمية القطاعية والجهويةالتخطيط ومساندة :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل  اعدادالهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .3

 المعلومات اإلحصائية
يقدم هذا المؤشر صورة واضحة حول تقدم انجاز المخطط كميا ونوعيا ) من حيث تقدم  تعريف المؤشر: .4

 يات على المستوى الجهوي(انجاز المشاريع والبرامج وتنفيذ االستراتج
 مؤشر نشاط: نوع المؤشر .5

 مؤشر نجاعةطبيعة المؤشر: .6
 مؤشر جهوي اقليمي.التفريعات :  .7

 التفاصيل الفنية للمؤشر
 

 ير(: إعداد تقار Formule)طريقة احتساب المؤشر  .1
 تقرير.وحدة المؤشر:  .2
ة معطيات جهوي –االنجاز معطيات حول المشاريع التي بصدد المؤشر: الحتساب . المعطيات األساسية3

 حول االستثمار الخاص والتشغيل واالنتاج والتصدير.
 .احصائيات محلية –تقارير قطاعية . طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر :4

اللجان الجهوية للتنمية والمجاس الجهوية  اعمال . مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:5
 والمصالح الجهوية.

 سنويا:  .تاريخ توّفر المؤشر6
سنويا.إعداد تقرير تقرير  29(: Valeur cible de l’indicateur.القيمة المستهدفة للمؤشر )7

 خاص بكل والية يحوصل النتائج الحاصلة على مستوى االستثمار واالنتاج والتشغيل، وتقرير تأليفي لكل إقليم.
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 قراءة في نتائج المؤشر

 )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج  .1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
 

 

 تطوير وتحيين الدليل)*( 

 رسم بياني لتطور المؤشر :  .3

 

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4
 

عقد جلسات دورية على مستوى المجالس المحلية والمجالس الجهوية للتنمية لمتابعة المخطط الجهوي  -
 بمشاركة المجتمع المدني والهياكل المهنية.

ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبويبها وفق المنهجية المعدة من قبل وزارة  اعداد تقارير محلية -
 التنمية.

 اعداد تقارير جهوية لكل مجلس جهوي. -
 حوصلة هذه التقارير واعداد تقرير تاليفي لكل إقليم. -
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 : المتعلقة بالمؤشر( limites)تحديد أهم النقائص  .5

غياب أو محدودية اإلحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو واالستهالك والتصدير )قطاعيا( والتشغيل  -
 .حسب القطاع

 ومصداقية المعطيات اإلحصائية المتعلقة باالستثمارات المنجزة في القطاع الخاص. دقة -
لتنموية واقتراح محدودية عدد اإلطارات على المستوى الجهوي المختصة في تقييم االستراتيجيات ا -

 التعديالت خالل فترة انجاز المخطط.
 بصدد االنجاز(.ال تزال منظومة وطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية )ال  -
 تتوزع التقارير السنوية لمتابعة المخطط إلى : -

 تقرير وطني -
 تقارير إقليمية 2 -
 تقارير لديوان الشمال الغربي 5 -
 ربيتقارير لديوان الوسط الغ 4 -
 تقارير لديوان تنمية الجنوب 7 -
 تقريرا للمندوبية العامة للتنمية الجهوية 13 -
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 -10-مؤشر قيس أداء 
 2-1-2-2.: المؤشر رمز

 تنفيذ المشاريع العمومية تقدم عداد تقارير ثالثية حول متابعة إتسميةالمؤشر:
 كل ثالثة اشهر.تاريخ تحيين المؤشر: 

 

 للمؤشرالخصائص العامة 
 التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
عداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل  إالهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .3

 المعلومات اإلحصائية
يعطي هذا المؤشر صورة مفصلة عن تقدم انجاز المشاريع العمومية بالمشروع والقطاع  المؤشر:تعريف  .4

 والوالية ويبرز المشاريع التي تالقي صعوبات ويحدد االسباب ويقترح السبل لتسريع نسق االنجاز.
 مؤشر نشاط: نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر: .6
 مؤشر جهوي واقليمي.التفريعات :  .7

 
 التفاصيل الفنية للمؤشر

عدد وكلفة المشاريع المعّطلة / نسبة تقّدم المشاريع مقارنة (: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1
 بالثالثية السابقة

 تقريروحدة المؤشر:  .2
معطيات خاصة بالمشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة  المؤشر: الحتساب . المعطيات األساسية3

 .المحليةوالجماعات 
تقارير من اإلدارات الجهوية المختلفة  . طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر :4

 .والجماعات المحلية

 .اإلدارات الجهوية والجماعات المحلية . مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:5
 كل ثالثة أشهر.:  .تاريخ توّفر المؤشر6
 .2020تقرير سنة  116(: Valeur cible de l’indicateur).القيمة المستهدفة للمؤشر 7
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 قراءة في نتائج المؤشر
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1
 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 

 رسم بياني لتطور المؤشر : .3

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4
 

 متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم انجاز المشاريع العمومية. -
 حوصلة مختلف األعمال من قبل إدارة التنمية الجهوية. -
ه التقارير المضمنة بهذ المشاريعحوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية وتبويب  -

 او الصعوبات التي تعترضها.تقدم إنجازها حسب 
ير يمي باإلضافة إلى التقار اقتراح الحلول واآلليات لسريع انجازها وذلك في إطار تقرير تاليفي اقل -

 الجهوية.
 : المتعلقة بالمؤشر( limites)تحديد أهم النقائص  .5

 وطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية.المنظومة ال عدم تفعيل -
 غياب معطيات حول المشاريع التي تنجز وطنيا. -
 .الوقت المناسبالحصول على المعلومة في  صعوبة -
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 -11-مؤشر قيس أداء 

 

 3-1-2-2.: المؤشر رمز
 إعداد تقارير سداسية حول الظرف االقتصادي واإلجتماعي بالجهاتتسمية المؤشر:

 كل ستة أشهرتاريخ تحيين المؤشر: 

 الخصائص العامة للمؤشر
 التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 ومساندة التنمية القطاعية والجهويةالتخطيط :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .3

 المعلومات اإلحصائية
يعطي هذا المؤشر فكرة عن الوضع االقتصادي واالجتماعي للجهة خالل فترة زمنية  :تعريف المؤشر .4

 أشهر أوسنة( 6محددة )
 مؤشر نشاط: نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعةطبيعة المؤشر: .6
 الوالية واالقليم. حسبالتفريعات :  .7

 التفاصيل الفنية للمؤشر
 إعداد تقارير(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1
 تقرير )سداسي أو سنوي(وحدة المؤشر:  .2
 خاص ومحيطالالمؤشرات االقتصادية حول اإلنتاج والتشغيل واالستثمار . المعطيات األساسيةالحتسابالمؤشر:3

 وتقدم إنجاز المشاريع العمومية. اإلنتاج
تقارير من إدارات التنمية الجهوية ومن بعض . طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر : 4

 الوزارات

 كاالت النهوض باالستثمارإدارات التنمية الجهوية ، و  . مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:5
 .المعهد الوطني لإلحصاء ،وزارة السياحة  للتشغيل،والفالحي ـ الوكالة الوطنية  الصناعي

 وجانفي جويلية:  .تاريخ توّفر المؤشر6
 تقرير سنة  58(: Valeur cible de l’indicateur.القيمة المستهدفة للمؤشر )7

2020 
 

 قراءة في نتائج المؤشر
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 بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة  .1

 الوحدة مؤشر قيس األداء:
 التقديرات 2017 اإلنجازات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
إعداد تقارير سداسية حول 

الظرف االقتصادي 
 واإلجتماعي بالجهات

 58 58 58 58 47 49 49 تقرير

 
 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
 رسم بياني لتطور المؤشر :. 3

 

 

 
 

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .1
 تحسين التقرير من حيث الشكل بإدخال الرسوم البيانية والخرائط. -
 تحسين التقرير من حيث المحتوى وذلك بـ : -

  والقيام بتقاطعات. مصادر متعددةالتحري في المعلومة باالعتماد على 
  جديدة هادفة وذات جدوى.إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية 
 .تطوير عملية تحليل المعطيات 
 .االستعانة بالنشريات اإلحصائية التي تصدر على المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي بالجهات 

 

 (المتعلقة بالمؤشر : limitesتحديد أهم النقائص ) .2
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القانوني المنظم لطرق تبادل صعوبات للحصول على المعلومة من المصالح القطاعية نظرا لغياب اإلطار  -
 المعطيات اإلحصائية.

  غياب اإلحصائيات الجهوية المتعلقة بنسب النمو واالستهالك والتصدير والدخل الفردي. -
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 -12-مؤشر قيس أداء 
 

 4-1-2-2.: المؤشر رمز
 إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة:  تسمية المؤشر

 2016والمنشورة سنة  2015اإلحصائيات الخاصة بسنة : تاريخ تحيين المؤشر
 الخصائص العامة للمؤشر

 التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهوية:البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل  إعداد ومتابعة المخططالهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .3

 المعلومات اإلحصائية
تحتوي على احصائيات  والية  24الجهوية تخص  االحصائية النشريات مجموعة من:  تعريف المؤشر .4

 ومؤشرات في مختلف الميادين ) االقتصادية ، االجتماعية ...(.
 ال يوجد:  نوع المؤشر .5
 ال توجد: طبيعة المؤشر .6
 المعتمديات الترابيةحسب :  التفريعات .7

 التفاصيل الفنية للمؤشر
 إعداد نشريات: طريقة احتساب المؤشر .1
 وثيقة سنوية:  وحدة المؤشر .2
 ال توجد:  المعطيات األساسيةالحتساب المؤشر .3
 :  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4
واإلدارات الجهوية المعهد الوطني لإلحصاء :  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5

 القطاعية والفنية
 شهر أكتوبر من كل سنة:  .تاريخ توّفر المؤشر6
 نشرية 30:  . القيمة المستهدفة للمؤشر7

 قراءة في نتائج المؤشر
 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1

 الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديـرات 2017 اإلنجازات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 30 30 30 27 26 25 26 نشرية إصدار وثيقة والية في أرقام
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 : سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2
 : رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 
 

 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .4
المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية في إرساء نظام ب والتسريعتحليل مؤشرات التنمية  -

 إطار مرصد الجهة والتنمية الجهوية المزمع بعثه خالل األشهر القادمة.
ربط المندوبية العامة للتنمية الجهوية عالقات شراكة مع منتجي المعطيات اإلحصائية  -

 الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم إلكترونيا،
  مستحقيها.ذمة االحصائيات والمؤشرات ووضعها على  إلكتروني يجمع موقع احداث -
 

 : تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5
 ق ومبادالت اقتصادية بين الجهات(اقتصادية )إنتاج وتسوي مؤشراتافتقار المنظومة إلى  -

صعوبة الحصول على رؤيا ترابية عامة لكامل واليات الجمهورية لغياب منظومة متشابكة  -

 المعطيات وتجميعها ونشرها.لتبادل 
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 -13-بطاقة مؤشر قيس أداء 
 5ـ  1ـ  2ـ  2رمز المؤشر: 
 اعداد قائمات مشاريع البنية األساسية والتجهيزات العمومية المقترحة للترسيم بميزانية الدولة :تسمية المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر 

 والجهويةالتنمية القطاعية البرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر  .1
 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
متابعة تنفيد مخطط التنمية والرفع من نسق انجاز مشاريع البنية األساسية الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

 المعلومات اإلحصائيةوالتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل 
 قياس عدد القائمات المعروضةتعريف المؤشر: قياس  .4
 مؤشر نشاطنوع المؤشر : .5
 نجاعة طبيعة المؤشر: .6
 .حسب القطاعاتالتفريعات : .7

 التفاصيل الفنية للمؤشر 

 . دراسة قائمات المشاريع المقترحةطريقة إحتساب المؤشر:  .1
 عدد وحدة المؤشر: .2
 المشاريععدد المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .3
 تقدم دراسة المشاريع المقترحة:طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر  .4
 .كل الوزارات القطاعيةمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر :  .5
 2018 ماي تاريخ توفر المؤشر: .6
 %100القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7
 .كل اإلدارات العامةالمسؤول عن المؤشر:  .8

 قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: معطى يمكن من معرفة: .2
 الرسم البياني  .3

 
 إنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء:

 التقديرات 2017
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 ـ  5ـ  1ـ  2ـ  2المؤشر 
قائمات مشاريع البنية 
األساسية والتجهيزات 

العمومية المقترحة للترسيم 
 بميزانية الدولة

 1 1 1     العدد
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 األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  -4

 . لتلقي المقترحات التنسيق مع الوزارات المعنية -
 دراسة مختلف المشاريع المعروضة من قبل اللجنة الوطنية للمرافقات. -
 إحالة القائمة النهائية إلى رئاسة الحكومة للمصادقة. -

 
 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بواليات الشمال الغربي 100

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: 

 .المشاريع على نسق استهالك ميزانية التنميةمدى انعكاس جاهزية 
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 -14-بطاقة مؤشر قيس أداء 
 6ـ  1ـ  2ـ  2رمز المؤشر: 
 وا عداد التقرير الوطني 2030تجسيم أهداف التنمية المستدامة  :تسمية المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر 

 التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر  .8
 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .9

متابعة تنفيذ مخطط التنمية والرفع من نسق انجاز مشاريع البنية األساسية الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .10
 اإلحصائية والتجهيزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات

 صياغة التقرير الوطنيتعريف المؤشر: قياس  .11
 مؤشر نشاطنوع المؤشر : .12
 نجاعة طبيعة المؤشر: .13
 .حسب األهداف المرسومةالتفريعات : .14

 التفاصيل الفنية للمؤشر 

 . مقارنة مؤشرات التنمية المحققة باألهداف المنشودةطريقة إحتساب المؤشر:  .9
 عدد وحدة المؤشر: .10
 2030التقارير القطاعية حسب أهداف التنمية المستدامة المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .11
 تقدم إعداد التقارير الوطنية:طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر  .12
 .كل الوزارات القطاعيةمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر :  .13
 2018 جوان تاريخ توفر المؤشر: .14
 %100المستهدفة للمؤشر:  القيمة .15
 .كل اإلدارات العامة دات العالقةالمسؤول عن المؤشر:  .16

 قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .4

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  .5
 صياغة التقرير الوطني حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة -
 القتصاديا بالتنمية المستدامة التابع للمجلسعرض التقرير خالل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني  -

 واإلجتماعي باألمم المتحدة بنيويورك خالل شهر جويلية 

 
 إنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء:

 التقديرات 2017
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

  6 5ـ  1ـ  2ـ  2المؤشر 
إعداد التقرير الوطني حول 

متابعة تجسيم أهداف التنمية 
 2030المستدامة 

 1 1 1     العدد
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 الرسم البياني  .6

 
 

 األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  -5

 
 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:
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 -15-بطاقة مؤشر قيس أداء 
 1ـ  2ـ  2ـ  2رمز المؤشر: 
 عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى االقتصادية:تسمية المؤشر

 الخصائص العامة للمؤشر 

 التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه: المؤشر  .15
 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .16
 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمارالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .17
 عدد دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع الخاصة المنجزة لفائدة باعثين خواصتعريف المؤشر: قياس  .18
 مؤشر نشاطنوع المؤشر : .19
 نجاعة طبيعة المؤشر: .20
 .عدد الدراسات المنجزة حسب الوالية والقطاعالتفريعات : .21

 ل الفنية للمؤشر التفاصي

 . مجموع دراسات الجدوى المنجزة بكل واليةطريقة إحتساب المؤشر:  .17
 عدد وحدة المؤشر: .18
 عدد الدراسات المنجزة في كل والية / سنةالمعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .19
 بالمشاريع:تقارير نشاط قاعدة البيانات الخاصة طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر  .20
 .عقود إعداد الدراسات –تقرير نشاط، وثائق محاسبية مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر :  .21
 2017ديسمبر  31 تاريخ توفر المؤشر: .22
 مشروع 620القيمة المستهدفة للمؤشر:  .23
 .إدارات النهوض باإلستثمار الخاص بدواوين التنميةالمسؤول عن المؤشر:  .24

 قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .7

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: معطى يمكن من معرفة: .8

 عدد الدراسات المنجزة بكل والية.
 عدد الدراسات المنجزة حسب القطاع.

 عدد مواطن الشغل المحدثة.
 عدد الدراسات حسب كلفة المشروع ومصادر التمويل.

 
 إنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء:

 التقديرات 2017
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

ـ عدد  1ـ  2ـ  2ـ  2المؤشر 
دراسات الجدوى االقتصادية 

 للمشاريع الخاصة،
 645 630 620 595 644 213 211 العدد
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 الرسم البياني  .9

 
 

 األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  -3
 إعداد:

 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بواليات الجنوب.  350-

 دراسة لفائدة باعثين بواليات الوسط الغربي 150-
 دراسة جدوى اقتصادية وفنية لباعثين بواليات الشمال الغربي 100-

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: 

 قاعدة بيانات.غياب 
 ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين. 
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 -16-بطاقة مؤشر قيس أداء 
 2ـ  2ـ  2ـ  2رمز المؤشر: 

 نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهاتتسمية المؤشر: 
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 .التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:   .1
 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:   .2
 .ض باالستثمارو مساندة التنمية والنهـ  1ـ  2ـ  2الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:   .3
 2017ستراتيجية التي تم انجازها سنة قياس عدد الدراسات االتعريف المؤشر:   .4
 مؤشر نتائج.نوعية المؤشر:   .5
 مؤشر نجاعة.طبيعة المؤشر:   .6
 حسب تقسيم الوحدات اإلدارية )إقليم، والية، معتمدية، عمادة(.التفريعات:   .7
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 .2017الدراسات االستراتيجية ودراسات المنظومات االقتصادية المنجزة خالل سنة نسبة طريقة إحتساب المؤشر:   .1
 (%نسبة )وحدة المؤشر:   .2
 (.%نسبة الدراسات المنجزة )المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:   .3
 .تقاريرطريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتسابالمؤشر:  .4
 الوثائق المحاسبية.مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:   .5
 .2016ديسمبر  31تاريخ توفر المؤشر:   .6
 .%50القيمة المستهدفة للمؤشر:   .7
 .دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهويةالمسؤول عن المؤشر:   -1

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج ) اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر. .1

 التقديرات 2017 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 2ـ  2ـ  2ـ  2المؤشر 
الدراسات التنموية إعداد 

 بالجهات
 50 50 50 25 40 37.5 32.5 نسبة

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  .2
 اعداد الدراسة . -
 إعداد مخطط عملي للقطاع موضوع الدراسة. -
 تحديد القطاعات الواعدة. -
 ص أفكار المشاريع الممكن إنجازها.يتشخ -
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .3
 
 

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4

 الخطوط المرجعية.اعداد

 مناقشة الخطوطة المرجعية

 مناقشة كراس الشروط والمصادقة عليها

 متابعة كفة مراحل انجاز الدراسة

 مناقشة الدراسة والمصادقة عليها.
 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:  -1

 اآلجال(.وخصوصا إحترام لين )خالمتدضعف التنسيق بين مختلف 
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 -17-بطاقة مؤشر قيس أداء 
 3ـ  2ـ  2ـ  2رمز المؤشر: 

 التسويق الجهوي أنواع محاملتسمية المؤشر: 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 .والقطاعية التنمية الجهويةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 .الجهوي ومساندة التنميةالتخطيط البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 .مساندة التنمية والنهوض باالستثمارالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
 قياس أنواع المحامل الترويجية التي يعتمدها الدواوين والمندوبيةتعريف المؤشر:  .4
 .مؤشر نتائجنوعية المؤشر:  .5
 نجاعة.مؤشر طبيعة المؤشر:  .6
 المجال والقطاع.حسب التفريعات:  .7

II-  الفنية للمؤشرالتفاصيل 
 الترويجية المحامل أنواع عددطريقة إحتساب المؤشر:  .1

 عددوحدة المؤشر:  .2
 المحاملالمعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .3
 المروجة المحاملحصر عدد طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .4
وإدارة مساندة التنمية ووثائق تقرير نشاط خلية االتصال مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .5

 محاسبة
 .سنويتاريخ توفر المؤشر:  .6
  6القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

 .دواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية: المسؤول عن المؤشر  -2
III- قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج ) اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر. .8

 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات 2017

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

عدد ـ  3ـ  2ـ  2ـ  2المؤشر 

التسويق  أنواع محامل

 الجهوي
 6 6 6 6 3 3 3 عدد

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  .9
 عدد الحوامل التي تمم انجازها واستغاللها -

 واستهالكها بكل واليةالكمية التي تم توزيعها  -

 عدد الزيارات للموقع وطالبي المعلومة -

 عدد الزيارات لجناح الدواوين والمندوبية بالمعارض -

 عدد الندوات والتظاهرات التي تمن تنظيمها -

 التدخل.ب لمشاغل الجهة المعنيةمدى مالئمة التظاهرات  -
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .10

 

 
 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .11

 مواصلة تحيين موقع الواب.

 تحيين الوثائق الترويجية.

 انتاج مطويات وبطاقات تعريفية جديدة.

 الوثائق وطباعتها. اخراج

 وضع مخطط اتصال يحدد طبيعة توزيع الوثائق.

 وضع برنامج سنوي للمعارض.

 
 بالمؤشر: تحديد أهم النقائص المتعلقة -2

 في الجهة. يالترويج المجهود يعكسال عدد أنواع المحامل 
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 -18-بطاقة مؤشر قيس أداء 
 4ـ  2ـ  2ـ  2رمز المؤشر: 

  نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي الالمركزي : تسمية المؤشر 
I-   الخصائص العامة للمؤشر 

 القطاعية والجهويةالتنمية البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التخطيط ومساندة التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمارالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
 قياس عدد االتفاقيات التعاون الدولي الالمركزي تعريف المؤشر :  .4
 مؤشر نشاطنوع المؤشر : .5
 مؤشر نجاعةطبيعة المؤشر:  .6
 مجاالت التعاون  حسبالتفريعات:  .7
II-  التفاصيل الفنية للمؤشر 

 االتفاقيات الممضاة من طرف وزارة االشراف والدواوين والمندوبية العامة. نسبة تقدمطريقة إحتساب المؤشر:  .1
 نسبةوحدة المؤشر:  .2
 االتفاقيةنسبة تقدم االنجاز حسب المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر :  .3
 نسبة تقدم االنجاز حسب االتفاقيةطريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .4
اإلدارة العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر:  .5

 للتنمية الجهوية
 2017ديسمبر  31تاريخ توفر المؤشر:  .6
 %97.5فة للمؤشر: القيمة المستهد .7
 االدارة العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية والمندوبية العامة للتنمية الجهويةالمسؤول عن المؤشر:  .8
III-  قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج )االنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:  .1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 عدد االتفاقيات ومجاالت التعاون الدولي والالمركزي 

 االتفاقيةنسبة انجاز مكونات 

 التقديرات 2017 انجازات الوحدة مؤشر قيس األداء
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

نسبة  4ـ  2ـ  2ـ  2المؤشرـ 
تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون 

 الدولي واالمركزي 
 91.2 87.5 70 60  نسبة

 
92.5 
 

97.5 
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 نسبة انجاز االنشطة الممولة لكل إدارة ضمن االتفاقية.

 
 الرسم البياني : .3
 

 

 

 
 
 

 األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة  .4
 مزيد التنسيق بين الدواوين وسلطة االشراف للبحث عن مجاالت التعاون. -
 اتفاقيات الشراكة في نطاق التعاون الدولي والالمركزي. إلبرامالسعي  -
 تسهيل عملية تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المحددة باإلتفاقية. -
 

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5
 مدى إنعكاس وتأثير اتفاقيات التعاون الدولي المبرمة على الوضع التنموي بكل جهة معنية بالبرامج والمشاريع.
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 التعاون الدولي األداء لبرنامجبطاقات مؤشرات قيس 
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 برمةحجم التعهدات المالية الم: 1بطـاقة مـؤشــــر
 

 1/ 1/ 1/ 3: المؤشر رمز
 برمة.حجم التعهدات المالية المتسمية المؤشر: 

 سنوي تاريخ تحيين المؤشر:
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعاون الدوليالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 : التعاون الماليالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
 تعبئة الموارد المالية الخارجية لتحقيق أهداف التنمية.تطوير الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
 االتفاقيات الموقعة مع األطراف الممولة: القيمة الجملية للتمويالت الخارجية المبرمة في إطار تعريف المؤشر .4

 خالل السنة الجارية لتمويل البرامج اإلصالحية والمشاريع التنموية.
 مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر:  .5
 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .6
 : اإلدارات المركزية التابعة للوزارةالتفريعات .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 التي تم إبرام اتفاقيات بشأنهاجملة التمويالت طريقة احتساب المؤشر:  .1
 مليون ديناروحدة المؤشر:  .2
 مبلغ القروض أو الهبات المبرمةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 إحصائياتطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4
 اتفاقيات التمويل الممضاةمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 في نهاية كل سنة:  تاريخ توفّر المؤشر .6

 القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7
 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة كلثوم الحمزاوي .8

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

 

 

 

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2016 
 تقديرات

2013 2014 2015 7201  8201  9201  
ليـــــة  لمـــــا عهـــــدات ا ت ل حجم ا

 برمةالم
مليون 
 دينار

724.41 1368.6 1417.95 2048.6 1534.6 1534 2061 
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 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:. 2
وفيرها في اطار تمويل ال يمكن تيشهد حجم التعهدات نسقا مرتفعا نظرا لكثافة المشاريع والبرامج التي تواجه حاجيات 

اشر كما تتضن هذه التعهدات موارد هامة تمت تعبئتها في شكل دعم مب ،ميزانية الدولة ونظرا للطبع االستعجالي لتنفيذها
 .لة لمساندة االصالحات التي انطلقت الحكومة في تنفيذهاو لميزانية الد
 رسم بياني لتطور المؤشر:. 3

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: . 4
تقديم طلبات التمويل على األطراف الممولة بعد دراسة األولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع  -

 طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل المعنّية.
 .لدراسته من طرف الممّول في اآلجال المطلوبةمتابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المستوجبة  -
متابعة مهّمات الخبراء المتعّلقة بتقييم وتشخيص مكّونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة  -

 .المتدخلين في المشروع حول الهيكلة النهائّية
أكد من جميع االلتزامات المفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل على الت تسيير اإلشراف على -

 والشروط المالية واإلدارّية
 .التنسيق بين جميع اإلدارات العاّمة لحسن تعبئة الموارد المالّية وحسن استعمالها -
 التنسيق بين جميع اإلدارات العاّمة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممّول أجنبي. -

 بالمؤشر:علقة (المت limitesتحديد أهم النقائص ). 5
 صعوبة ضبط التقديرات بدقة نظرا لتنّوع مصادر التمويل وخصوصّية البرمجة مع كّل طرف. -
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 نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة: 2بطـاقة مـؤشــــر
 

 2/ 1/ 1/ 3: المؤشر رمز
 السنويةالسحوبات حجم تسمية المؤشر: 

 سنوي تاريخ تحيين المؤشر: 
I-  للمؤشرالخصائص العامة 

 التعاون الدوليالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التعاون الماليالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 تطوير سبل التنسيق والمتابعة لضمان النجاعة في استعمال الموارد الخارجيةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر : .3

 .المالية المبرمة مدى استهالك الموارد بعنوان التعهداتتعريف المؤشر:  .4
 مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر:  .5
 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .6
 اإلدارات المركزية التابعة للوزارةالتفريعات:  .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 السنويةجملة السحوبات طريقة احتساب المؤشر:  .6
 مليون ديناروحدة المؤشر:  .7
 خالل السنة الجارية الجمليمبلغ السحوبات المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .8
 إحصائيات طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .9

 جداول متابعة السحوباتمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .10
 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .11
 مليون دينار 1579 القيمة المستهدفة للمؤشر: .12
 كلثوم الحمزاوي  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة .13

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

  

مؤشرات قيس 
 الهدفأداء

الوحد
 ة

 إنجازات
2016 

 تقديرات
2013 2014 2015 7201  8201  9201  

نسبة السحوبات مقارنة 
 بالتعهدات المبرمة

نسبة 
 1579 1484 1454 1417 1257.8 2272.3 911.22 مائوية
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 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

متاحة تباطؤا نظرا للظروف التي تشهدها البالد وطول اإلجراءات المتعّلقة ليشهد نسق استعمال الوارد الخارجية ا
بدخول االتفاقيات حّيز التنفيذ )المصادقة، الفتوى القانونّية...( وتعّطل انطالق بعض المشاريع وبالتالي التأخير في القيام 
بأّول عملّية سحب وطول اإلجراءات المتعّلقة بإبرام الصفقات العمومّية. ومن المنتظر التسريع في هذا النسق بتكثيف 

 ترض المشاريع المعنية.المتابعة وحل االشكاليات التي تع

 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4
ملف و  العمل على إتمام الشروط األولية االتفاقيات المالية حيز التنمية )إعداد ملف المصادقة على االتفاقية -

 طلبات السحب(
الي عدم سحب بالتو  كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازهمتابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين  -

 الموارد المخصصة له.
ها ان المعلومات التي من شانو  االتصال المتواصل مع الهياكل اإلدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات -

 تدفع نسق السحب.
 إلغاء المبالغ الغير مستعملة.تقديم طلبات تأخير أخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي  -
المشاركة في لزيارات الميدانية و  التظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروعو  حضور جميع االجتماعات -

 لمواقع المشروع.
 عقد اجتماعات دورّية لمتابعة نسق السحوبات مع الهياكل المستفيدة. -
 بعض المشاريع وبالتالي الّرفع من نسق السحوبات.العمل على ايجاد الحلول لإلشكاليات التي تعيق تقّدم  -
يجاد الحــلول لتجــاوزهـــا.  -  ضبط قائـمـة المـشــاريـع التي تشكو صعوبـات في االنجـاز وا 

 (المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .5
 .صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة خاصة بالتقديرات -
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 مـؤشــــر قيس أداءبطـاقة 
 

 1/ 1/ 2/ 1 : المؤشر رمز
 تطور عدد المتعاونين سنوياتسمية المؤشر: 

 31/12/2015تاريخ تحيين المؤشر: 
I- الخصائص العامة للمؤشر 
 التعاون الدوليالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التعاون الفنيالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارجالهدف الذي يرجع إليه المؤشر :  .3
 بالخارج مستوى التطور السنوي للتوظيفتعريف المؤشر:  .4
 مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر:  .5
 مؤشر كمي طبيعة المؤشر: .6
 الوكالة التونسية للتعاون الفنيالتفريعات:  .7
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 المتعاونون الذين تم انتدابهم خالل السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقةطريقة احتساب المؤشر:  .1
 نسبة مائويةوحدة المؤشر:  .2
المتعاونون الذين تّم انتدابهم خالل السنة و عدد المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 المتعاونين بالسنة السابقة
  اتإحصائي طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4
 إدارة انتداب المتعاونينمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .6
 %3القيمة المستهدفة للمؤشر:  زيادة سنوية ب  .7
 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البليدي .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر 
 :الخاصة بالمؤشر سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات .1

مؤشرات قيس 
  الهدف  أداء 

الوحد
 ة

 تقديرات إنجازات
201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 

 اسنويطور عدد المتعاونين ت
 25.6 17.6 -0.9 -4.8 -41 3 3 3 
 2898 3410 3379 3218 1900 1957 201

5 
207

5 
 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2
 

 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4
ي للتعريف بالكفاءات التونسية ف السعودية و عمان يمكتبمن بكل  إعالمية أيامتنظيم  -

 هذه المجاالت،
غلين لمزيد تطوير التعاون مع المشلكل من البحرين والنيجر تنظيم زيارات استكشافية  -

 بهذه البلدان،األجانب 

2898

3410
3379

3218

1900 1957 2015
2075
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تطور عدد المتعاونين سنويا
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لزيارات عمل لتونس لإلطالع على من البلدان الخليجية دعوة بعض المسؤولين  -
 وبرامج تكوينها،الكفاءات التونسية 

المشاركة في بعض الزيارات التي تنظمها الهياكل األخرى على غرار الزيارات متعددة  -
 missionاالختصاصات التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات 

multisectorielleأو اللجان المشتركة ،). 
امج ر متابعة لفرص االنتداب بالمنظمات الدولية واإلقليمية وخاصة منها التي لها ب -

 ،خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها
تكثيف الحمالت التحسيسية لتسجيل أصحاب االختصاصات المطلوبة ببنك معطيات  -

الوكالة من خالل المشاركة في المعارض والملتقيات المختصة، تنظيم ايام اعالمية 
 بالمراكز المختصة وغيرها ،

 اصة في االنقليزية واالنقليزية الطبية،تنظيم دورات تأهيلية خ -
 تسهيل عمليات التسجيل وتفعيل مشروع إعداد مصمم السيرة الذاتية على الخط. -
تنظيم زيارات استكشافية للبلدان المستهدفة خاصة منها البلدان االفريقية كإفريقيا   -

ة كايطاليا األوروبيالجنوبية والغابون والكونغو الديمقراطية وغينيا االستوائية والبلدان 
 ..والنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وكذلك كندا

ة من خالل تركيز قاع تأمين المقابالت عن بعد بين المشغلين األجانب والمترشحين
 مجهزة بتقنيات االتصال الحديثة.

 
 (المتعلقة بالمؤشر : limitesتحديد أهم النقائص ) .5
هذا المؤشر يخضع لعوامل خارجية ال  رغم أهميته لقياس أداء مصالح الوكالة فإن -

يمكن التحكم فيها على مستوى الوكالة والتي يمكن أن تؤثر فيه كالوضع االقتصادي 
واألمني بدول االنتداب وكذلك بتونس، كعدم قبول جهات االنتداب ألنواع معينة من 

ي نالشهائد الجامعية التونسية وغيرها  ) االجازة بالنسبة لألساتذة ، شهادة الف
 السامي...(.

( qualitativeهذا المؤشر هو مؤشر كمي ال يأخذ بعين االعتبار النتائج الكيفية ) -
التي تحققها الوكالة والتي تعكس أداء فعليا كالقيام بانتدابات نوعية لها مردودية كبيرة 
على المستوى االقتصادي ) التحويالت بالعملة الصعبة ( أو على مستوى االشعاع 
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مراكز القرار ببلدان االنتداب والتي تهم الفئة العليا من االطارات ) أساتذة والقرب من 
 جامعيين، أطباء إختصاص، مهندسين، خبراء استشاريين، قضاة...(.
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 بطـاقة مـؤشــــر قيس أداء
 

 1/ 2/ 2/ 1 : المؤشر رمز
 جنوب-مشاريع التعاون جنوبعدد تسمية المؤشر: 

 31/12/2015تاريخ تحيين المؤشر: 
I- الخصائص العامة للمؤشر 
 التعاون الدوليالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 التعاون الفنيالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
 جنوب -تنمية نشاط التعاون جنوبالهدف الذي يرجع إليه المؤشر :  .3
 المنجزة  وعدد مشاريع تنمية القدرات عدد مهمات المعونة الفنية تعريف المؤشر:  .4
 مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر:  .5
 مؤشر كمي طبيعة المؤشر: .6
 الوكالة التونسية للتعاون الفنيالتفريعات:  .7
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 المنجزة  وعدد مشاريع تنمية القدرات عدد مهمات المعونة الفنية طريقة احتساب المؤشر:  .1
 عدد كميوحدة المؤشر:  .2
 + عدد مشاريع تنمية القدراتعدد مهمات المعونة الفنية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
  إحصائيات طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4
 ادارة البرامج والمشاريعمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .6
  %10المستهدفة للمؤشر:  زيادة سنوية ب القيمة  .7
 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيد محمد البليدي .8
III- قراءة في نتائج المؤشر 
 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: 

 تقديرات   إنجازات الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
2012 2013 2014 2015 2016 7201  2018 9201  

 جنوب-يع التعون جنوبمشار عدد 
 32 0 -12 -44.8 10 10 10 10 

 38 35 32 29 16 29 33 33 عدد
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 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:
 :رسم بياني لتطور المؤشر 

 
 

  :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر 
  جنوب التي تنظمها -جنوبمشاركة الوكالة في االجتماعات الخاصة بالتعاون

األمم  : مكتب المنظمات الدولية واإلقليمية وأجهزة التعاون الدولي لبعض البلدان
جنوب، البنك االسالمي للتنمية، الصندوق العربي -المتحدة للتعاون جنوب

 للمعونة الفنية للدول االفريقية.
  هات في القطاعات التي تحظى بدعم الج جنوب -تعاون جنوبإعداد مشاريع

المانحة كالحوكمة الرشيدة والتصرف في المديونية والتصرف في المياه وتمويل 
 المؤسسات الصغرى والصحة األساسية ومقاومة التصحر.

  تنظيم زيارات الستكشاف احتياجات بعض البلدان المستهدفة بإفريقيا ومساعدتها
 ن الثالثي أوعلى  اعداد طلباتها وعلى ايجاد الدعم المالي لها في إطار التعاو 

 : الكوت ديفوار والسودان. متعدد األطراف
  باالشتراك مع المؤسسات التونسية األخرى كمركز  -تنظيم أيام إعالمية

ببعض البلدان المستهدفة للتعريف بنشاط الوكالة في  -النهوض بالصادرات 
وتنمية  جنوب وخاصة في مجال تقديم المعونة الفنية–مجال التعاون جنوب 

 ت ،القدرا

33
33

29

16

29
32

35
38

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

جنوب-عدد مشاريع التعاون جنوب

جنوب  المنجزة-تطور عدد مشاريع التعاون جنوب
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  تنظيم ملتقيات مع مراكز الخبرة التونسية لمزيد ربط الصلة معها في مجال
 وتنمية القدرات، إنجاز برامج المعونة الفنية

 قاعدة بيانات خاصة للمترشحين للعمل في مجال المعونة الفنية  في  ثراءا
 االختصاصات المطلوبة.

 اصة ية واالقليمية وخمتابعة لفرص المعونة الفنية التي تتيحها المنظمات الدول
 منها التي لها برامج خصوصية كبرامج المساعدة الفنية أو البرامج التطوعية أو غيرها.

  مجال التعاون جنوبفي التونسية تجربة الدعوة مسؤولين لإلطالع على-
 جنوب: الصحة، الفالحة ، التصرف في الموارد المائية ، التكوين المهني، البيئة.

  آليات الشراكة مع بعض الجهات المانحة كالبنك االسالمي العمل على تطوير
 للتنمية ومنظمة االيسسكو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 
 ( تحديد أهم النقائصlimites : المتعلقة بالمؤشر) 
جنوب فإن هذا  –رغم أهميته لقياس أداء مصالح الوكالة في مجال التعاون جنوب  -

المؤشر يخضع في جانب منه لعوامل خارجية ال يمكن التحكم فيها على مستوى الوكالة 
والتي يمكن أن تؤثر فيه كالوضع االقتصادي واألمني بالدول المعنية وكذلك بتونس، 

 وكذلك تغير سياسات بعض الشركاء الداعمين لهذا النوع من التعاون .
( التي qualitativeأخذ بعين االعتبار النتائج الكيفية )هذا المؤشر هو مؤشر كمي ال ي -

تحققها الوكالة في مجال الترويج للخبرة التونسية في مختلف الملتقيات الدولية واالقليمية 
وانضمامها للعديد من المبادرات التي تطلقها بعض المنظمات الدولية واالقليمية كمبادرة 

( على SUCCESS STORYالتنمية )  التعريف بالنجاحات التونسية في مجاالت
-جنوب أو مبادرة التعاون جنوب-موقع واب مكتب األمم المتحدة لتنمية التعاون جنوب

جنوب في مجال التنمية الزراعية التي أطلقها هذا المكتب بالتعاون مع الصندوق الدولي 
حوري م للتنمية الزراعية وغيرها من األنشطة الهامة على مستوى دعم موقع تونس كبلد

 جنوب.-في مجال التعاون جنوب
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 االستثماراإلحاطة ب قات مؤشرات قيس األداء لبرنامجبطا 
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في القطاعات خارج قطاع الطاقة  تطور حجم االستثمار الخارجيأداء: بطـاقة مـؤشــــر قيس 
 والمحفظة المالية

 1/ 1/ 1/ 4 المؤشر: رمز
 .في القطاعات خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية تطور حجم االستثمار الخارجيتسمية المؤشر: 

 09/06/2017تاريخ تحيين المؤشر:
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 اإلحاطة باإلستثمارالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
  .االستثمار الخارجيتطوير البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2
تعزيز االستثمارات الخارجية في القطاعات خارج قطاع  المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .3

 .الطاقة والمحفظة المالية
 .خارج قطاع الطاقة والمحفظة الماليةالمنجز  حجم االستثمار الخارجيتعريف المؤشر:  .4
 .مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر:  .5
 .مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .6

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
دون اعتبار قطاع الطاقة المنجز سنويا  حجم االستثمار الخارجيطريقة احتساب المؤشر:  .1

 .والمحفظة المالية
 .مليون ديناروحدة المؤشر:  .2
 اعاتفي القط حجم االستثمارات الخارجية سنوياالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 .المعنية
لجنة  ارإطإحصائيات يتم تجميعها في  األساسية الحتساب المؤشر:طريقة تجميع المعطيات  .4

 .تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والهياكل الوطنية المعنية
 والنشاط مصادر مختلفة حسب القطاعمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 .في نهاية كل سنة المؤشر:تاريخ توّفر  .6
مليون دينار سنة  1593و 2017مليون دينار سنة  1176القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

2018. 
 السيدة عزيزة الزغواني. :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر 
 
 :سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1
 

 
 
 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 
 2363مقابل مليون دينار  2145مبلغا قدره  2016لالستثمارات الخارجية سنة بلغ الحجم الجملي 
 .%10 تراجعا قدره مسجال بذلك 2015مليون دينار سنة 

 
 مليون دينار 1097وقد بلغ حجم االستثمارات الخارجية المنجزة خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية 

 956مقابل  لالستثمارات الخارجية المسجلة ليمن الحجم الجم % 51، اي ما يعادل نسبة 2016سنة 
 لالستثمارات الخارجية.  من الحجم الجملي % 40اي ما يعادل نسبة  2015سنة مليون دينار 

 
واعتبارا لألهداف المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية والتي تهدف الى بلوغ االستثمارات الخارجية 

، فانه ينتظر ان يبلغ حجم االستثمارات الخارجية 2017مليون دينار سنة  2530الجملية ما يناهز 
 46اي بنسبة  مليون دينار 1176ما يقارب  2017المنجزة خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية لسنة 

 .لالستثمارات الخارجية من الحجم الجملي %
 
 
 
 
 

مؤشرات قيس أداء 
توقعات  إنجازات الوحدة الهدف

2017  
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

تطور حجم االســـــــتثمار 
الخارجي في القطاعات 
خـــــارج قطـــــاع الطـــــاقـــــة 

  والمحفظة المالية

مليون 
 دينار

938 956 1097 1176 1593 1793 2101 
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 
 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  .4
 عبر تجسيم التوجهات واالصالحات الجديدة مناخ األعمال المرتقب لتطور ال -
إعداد الملفات المتعلقة باالستثمار في إطار التعاون مع الشركاء األجانب من الدول  حسن -

 هيئات اإلقليمية والدولية بخصوصوالمنظمات العالمية وتمثيل الوزارة في االجتماعات مع ال
 الملفات المتعلقة باالستثمار الخارجي ومناخ األعمال والتنافسية

 المساهمة في الملتقيات والتظاهرات الوطنية والدولية ذات العالقة بمناخ األعمال واالستثمار. -
 ةدراسة المشاريع الجديدة لالستثمار الخارجي وخاصة منها المشاريع التي تتطلب عناي -

 ومعالجة خاصة ومساندة خصوصية 
اإلحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل اإلشكاالت التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها  -

 االستثمارية والتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ومع الغرف المشتركة التونسية األجنبية، 
يق مع األجانب وذلك بالتنس معالجة الملفات اإلدارية الخاّصة بالمستثمرين والموظفينتسريع  -

 المختصةالمصالح 
 بالمؤشر: ( المتعلقةlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

المؤشر مرتبطا بعدة عوامل اخرى خارجية في عالقة هذا يبقى ضبط اهداف دقيقة بخصوص 
بالتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية المسجلة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد 

  اإلقليمي والعالمي وتأثيراتها على مناخ االستثمار واألعمال بصفة عامة. 

938
956

1097
1176

1593

1793

2101

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

تطور حجم االستثمار في القطاعات خارج الطاقة والمحفظة المالية
(بالمليون دينار) 
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 بطـاقة مـؤشـر: نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجانب
 

 1/ 1/ 2/ 4المؤشر:  رمز
  نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجانبتسمية المؤشر: 

 09/06/2017تاريخ تحيين المؤشر:
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 اإلحاطة باإلستثمارالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1
 الترويج لالستثمار البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: .2
 الترويج لتونس كموقع متميز لالستثمار الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3
مع المستثمرين ( المنجزة Contact intéressant) االتصاالت الهامة نسبةتعريف المؤشر:  .4

  الهامة المبرمجة. األجانب مقارنة بعدد االتصاالت
 مؤشر نتائجنوع المؤشر:  .5
 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .6
 النهوض باالستثمار الخارجي التفريعات: وكالة .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجانب مقارنة بعدد عدد طريقة احتساب المؤشر:  .1

  .االتصاالت الهامة المبرمجة
  مئويةوحدة المؤشر: نسبة  .2
المبرمجة وعدد االتصاالت الهامة : عدد االتصاالت المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 . المنجزةالهامة 
منظومة إعالمية لمتابعة النشاط  طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

(FIPANET) 
 .وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرفمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 .في نهاية كل سنةتاريخ توّفر المؤشر:  .6
 .% 100القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7
 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: الّسيد محمد خميس بن معاوية .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر 
  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .6

 

 

 : هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:الهامة االتصاالت )*(
إجراء أول اتصال مع المستثمر األجنبي خالل التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو  -

اإلعالمية وَعّبر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية الملتقيات 
 وتم هذا الطلب بصفة رسمية )مراسلة، بريد إلكتروني...(

باشر المكل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي إلجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية االتصال  -
(Démarchage directالتي تم انجازها بناء على قائم ) ة أولية في المستثمرين المحتملين

 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. 
، حيث 2014داية من سنة )*( شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم )االتصاالت الهامة( ب

كان يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه االتصاالت وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم 
 لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .7
 

 النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:.تحليل 1.2
باعتبار أن مفهوم االتصاالت الهامة يعتبر جديدا بالنسبة للوكالة فإن النتائج المسجلة كانت موزعة كما 

 يلي:
عدد االتصاالت الهامة  السنة

 المبرمجة
 النسبة عدد االتصاالت الهامة المنجزة

2013 480 203 42 % 
2014 207 150 72 % 
2015 197 100 52 % 
2016 172 77 44 % 

توقعات  إنجازات الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء 

2017 
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

نســبة االتصــاالت الهامة مع 
 70 65 60 55 44 52 72 % )*(المستثمرين االجانب 
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فالمتوقع أن تشهد عدد االتصاالت الهامة تطورا ملحوظا  2017/2020أما من حيث التقديرات لسنوات 
خاصة بعد صدور قانون االستثمار الجديد واألوامر التطبيقية له والمتعلقة باالمتيازات الجبائية والمالية 

 .2016/2020يتعلق بالمخطط التنموي إضافة إلى وضوح الرؤية فيما 
 .رسم بياني لتطور المؤشر:2.2

 
 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .8
 تنظيم ملتقيات وأيام إعالمية بالخارج. -
 التنظيم والمشاركة في الصالونات القطاعية ذات األهمية العالمية. -
 تدعيم األنشطة اإلعالمية واإلشهارية. -
 االتصال المباشر بالمستثمرين. -

مع اإلشارة أن الوكالة شرعت في تنفيذ أنشطة الترويج العام من خالل تحديد نوع المشاركة في الملتقيات 
واأليام اإلعالمية حسب أهميتها ومضاعفة العالقات مع الكفاءات التونسية بالخارج التي يمكن التعويل 

ات ترويجية لصورة تونس. كما تعمل الوكالة على تنفيذ كافة عليها في دعم الوكالة قصد القيام بعملي
أنشطة الترويج القطاعي من خالل تحسين طريقة مشاركتها بالصالونات الدولية الهامة وتنظيم أيام 

 إعالمية قطاعية.
 

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .9
 وبالوضع األمني واالجتماعيارتباط هذا المؤشر بالوضع االقتصادي العام للبالد  -
 ارتباط هذا المؤشر بالوضع االقتصادي العالمي -

72

52

44

55
60

65
70

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

مع المستثمرين االجانب المثمرةنسبة االتصاالت 
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 أداء: المشاريع الكبرى قيس  3بطـاقة مـؤشــــر
 

 1-1-3-4: المؤشر رمز
عدد المشاريع التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان  المؤشر:تسمية 

 .المتابعة األخرى 
 09/06/2017المؤشر:تاريخ تحيين 

I. الخصائص العامة للمؤشر 
 .االستثماراإلحاطة ب :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .1
 .المشاريع الكبرى  :البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2
 .: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .3
 تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقاتعدد المشاريع الكبرى التي  :تعريف المؤشر .4

وهي مشاريع سبق امضاء اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعهدات  ولجان المتابعة األخرى 
 بشأنها.

 .: مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر .5
 .: مؤشر كميطبيعة المؤشر .6
 .المعروضة: مؤشر نسبة الموافقة على المشاريع من العدد الجملى للمشاريع التفريعات .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
ها على تتم متابعتيتم احتساب المؤشر بعدد ملفات المشاريع الكبرى التي  طريقة احتساب المؤشر .1

  .مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة األخرى 
 .د ملفات المشاريع: عدالمؤشروحدة  .2
الخاصة بالمشاريع ومحاضر جلسات اللجنة : الملفات المؤشر األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 .العليا للمشاريع الكبرى 
 .: ملفات المشاريع المعنيةطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .4
 .الكبرى بالوزارة للمشاريعاإلدارة العامة : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
 .في نهاية كل سنة :المؤشرتاريخ توّفر  .6
 .ملفات 5: للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7
 الساسي عثماني.: السيد المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
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III - قراءة في نتائج المؤشر 

 
 :سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1
 

 مؤشرات قيس أداء الهدف
 الوحدة

 
 إنجازات

توقعات 

2017 

 تقديرات
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

عدد المشاريع التي تتم متابعتها على 
مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات 

 .ولجان المتابعة األخرى 

 عدد
- - 5 5 5 5 5 

 
يهدف العمل في هذا اإلطار بالخصوص الى توفير الظروف المالئمة إلنجاز هذه المشاريع وفض 

 اإلشكاليات التي تعترضها
 

 رسم بياني: -2

 

 
 

5 5 5 5 5

2016 2017 2018 2019 2020

ة عدد المشاريع التي تتم متابعتها على مستوى لجنة التوجيه ولجن
.الموافقات ولجان المتابعة األخرى
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 وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: تحليل النتائج -3

تحقيق األولويات الوطنية من حيث  تساهم المشاريع الكبرى خاصة منها المهيكلة والمندمجة في
ويتطلب تجسيم هذه األولويات معالجة  .متطلبات التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي

أنها التي تم ابرام اتفاقيات ومذكرات والتزامات أخرى بشخاصة بالمشاريع الكبرى اإلشكاليات المتعّلقة 
مع الدولة التونسية. وباعتبار حجم هذه المشاريع وتعدد مكوناتها فان متابعتها تتطلب الكثير الجهود 
 للتنسيق مع مختلف األطراف المهنية في إطار التقيد بااللتزامات مع المستثمرين باعثي هذه المشاريع.

 األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:  أهم -4

 االلمام بالملفات واالتفاقيات والتعهدات الخاصة بهذه المشاريع  -
 تنظيم جلسات عمل مع ومتابعة في إطار لجان التوجيه ولجن الموافقات وهياكل المتابعة األخرى   -
 اعداد تقارير دورية خاصة بمتابعة كل مشروع  -
 لف االطراف خاصة لتجاوز االشكاليات.التنسيق بين مخت -

 (المتعلقة بالمؤشر:limitesأهم النقائص ) تحديد -5

الصبغة المعقدة أحيانا لالتفاقيات المبرمة وااللتزامات المحمولة على الدولة واالختالف في التأويل  -
 بين المستثمر واالدارة

 الخارجية المتطلبات الهامة لهذه المشاريع خاصة على مستوى البنية التحتية -
 صعوبة التنسيق بالشكل المطلوب أحيانا مع مختلف الهياكل المعنية. -
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 أداء: المشاريع الكبرى قيس  3بطـاقة مـؤشــــر
 

 2-1-3-4: المؤشر رمز
 .نسبة المشاريع الجديدة التي تمت دراستها المؤشر:تسمية 

 09/06/2017تاريخ تحيين المؤشر: 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 .االستثماراإلحاطة ب :البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر .8
 .المشاريع الكبرى  البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .9

 .: تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .10
العلى انسبة المشاريع الجديدة التي تمت دراستها تمهيدا لعرضها على المجلس  :تعريف المؤشر .11

 .لالستثمار مقارنة بالملفات الواردة
 .: مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر .12
 .: مؤشر كميطبيعة المؤشر .13
 .لواردةامن العدد الجملى للمشاريع دراستها  تتمالجديدة التي المشاريع  : مؤشر نسبةالتفريعات .14

II-  التفاصيل الفنية للمؤشر 
المشاريع الجديدة التي تمت دراستها تمهيدا  نسبة :المؤشريتم احتساب  طريقة احتساب المؤشر .1

  .لعرضها على المجلس االعلى لالستثمار مقارنة بالملفات الواردة
 .نسبة مئوية: المؤشروحدة  .2
الجديدة الواردة على اإلدارة : الملفات الخاصة بالمشاريع المؤشر األساسية الحتسابالمعطيات  .3

 .العامة للمشاريع الكبرى 
 .ةالكبرى الواردملفات المشاريع نسبة : المعطيات األساسية الحتساب المؤشرطريقة تجميع  .4
 .الكبرى بالوزارة للمشاريعاإلدارة العامة : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .5
 .في نهاية كل سنة :المؤشرتاريخ توّفر  .6
 . % 80: للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7
 نبيل عجينة: السيد المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

 
III- قراءة في نتائج المؤشر 
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. 2020-2016ترتكز استراتيجية تنمية االستثمارات الكبرى كما تم ادراجها ضمن المخطط الخماسي 
في هذا اإلطار تم افراد المشاريع الكبرى والمشايع ذات األهمية الوطنية بمحور خاص ضمن المنظومة 

ا ار الى تسهيل انتصاب هذه المشاريع اعتبارا لمساهمتهالجديدة لالستثمار. ويهدف النشاط في هذا اإلط
المرتقبة في تحقيق اهداف واولويات االقتصاد الوطني خاصة عير الترفيع في القيمة المضافة والقدرة 

 التنافسية واحداث مواطن شغل.
 

 :سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 مؤشرات قيس أداء الهدف
 الوحدة

 
 إنجازات

توقعات 

2017 

 تقديرات
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

نسبة المشاريع الجديدة التي تم 
 100 100 100 80 - - - نسبة مئوية .استكمال دراستها

 
 

 رسم بياني: -2

 
 
 

 

80%

100% 100% 100%

2017 2018 2019 2020

دراستهااستكمالنسبة المشاريع الجديدة التي تم
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 المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: اهم األنشطة -3

 عقد جلسات عمل مع باعثي هذه المشاريع -
مكانية االستجابة لها التنسيق -  مع الهياكل العمومية المعنية بخصوص متطلبات هذه المشاريع وا 
 اعداد ملفات المشاريع لرفعها للمجلس األعلى لالستثمار -

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) -4

عدم توفر تصورات وخارطة استثمارية مسبقة يتم عرضها على باعثي هذه المشاريع لتفادي  -
 اإلشكاليات والصعوبات المتعلقة بالجانب العقاري خاصة.



187 

 المساندةو  القيادة بطاقات مؤشرات قيس األداء لبرنامج
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 نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع االطارات  1بطـاقة مـؤشــــر

 1/ 1/ 1/  9 : المؤشر رمز
 تسمية المؤشر:نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع االطارات

 31/07/2017تاريخ تحيين المؤشر: 
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 القيادة و المساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 الماديةالتصرف في الموارد البشرية و البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 تنمية كفاءة الموارد البشريةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

 تنمية الكفاءات و تحسين جودة األداءتعريف المؤشر:  .4

 نشاطنوع المؤشر:  .5

 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .6

 ادارة الشؤون االدارية و المالية/ مصلحة األعوان و التكوينالتفريعات:  .7
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 100عدد المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج/ العدد الجملي لإلطارات*ب المؤشر: طريقة احتسا .1

 وحدة المؤشر: نسبة .2

 :  مخطط التكوين/ تقرير انجاز مخطط التكوينالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 مجموع  األعوان / مخطط التكوينطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .4

 ادارة الشؤون االدارية و المالية / مصلحة األعوان و التكوينمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

 موفى كل سنة: تاريخ توّفر المؤشر .6

 % 50القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

 االدارة الفرعية للشؤون االدارية/ مصلحة التكوينالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8
III-  المؤشرقراءة في نتائج 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 الوحدة مؤشرات قيس أداءالهدف 
 إنجازات

2017 
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 %50 %50 %48 %46 %44 %40 %40 نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع األعوان نسبة
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 الخاصة بالمؤشر:تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات 

تطور عدد المشاركين مرتبط بتطور عدد الدورات والتربصات المبرمجة بالبرنامج السنوي للتكوين. 
ويشمل هذا العدد المشاركين في مختلف الدورات التكوينية المنظمة من قبل مدارس التكوين الوطنية 

 2016ة لسنة وتجدر اإلشارة أنه بالنسب باإلضافة إلى المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج.
 تم األخذ بعين االعتبار عدد المشاركين في الدورات التكوينية خالل الخمسة أشهر األولى من السنة

 رسم بياني لتطور المؤشر: .2

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .3
 الحرص على انجاز مخطط التكوين  -
 برمجة دورات تكوينية في عدة مجاالت مل جميع األعوان بما فيهم العملة  -
السعي الى ابرام اتفاقيات مع مراكز تكوين و مؤسسات في مجاالت متخصصة مثل المدرسة  -

 التابعة لوزارة المالية
 (المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .4

 قنية الخاصة بنشاط الوزارةعدم وجود دورات تكوينية في بعض المجاالت الت
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع األعوان

ع نسبة المستفيدين بالتكوين من مجمو
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 :التقيد بالبرمجة السنوية للنفقات  2بطـاقة مـؤشــــر

 1/ 2/ 1/ 9: المؤشر رمز
 التقيد بالبرمجة السنوية للنفقاتتسمية المؤشر: 

 31/07/2017تاريخ تحيين المؤشر: 
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 التصرف في الموارد البشرية والماديةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 إحكام التصرف في الموارد الماديةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

 التقيد بالبرمجة السنوية للنفقاتتعريف المؤشر:  .4

 مؤشر نتائجنوع المؤشر:  .5

 مؤشر نتائجطبيعة المؤشر:  .6

 للوسائل والمعداتاالدارة الفرعية التفريعات:  .7
II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

عدد اإلستشارات وطلبات العروض المنجزة حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات  نسبةطريقة احتساب المؤشر:  .1
 مع مقبولية خمسة عشر يوما من التأخير في اإلعالن على أقصى تقدير 

 نسبةوحدة المؤشر: :  .2

 عدد عمليات التزود المبرمجةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

الجداول المرفقة للبرمجة السنوية للنفقات ) جداول  طلبات طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4
 العروض والشراءات خارج نطاق الصفقات (

 احصائياتمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .5

 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .6

 -المستهدفة للمؤشر: القيمة  .7

 إدارة الشؤون المالية والمعداتالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8
III- قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2017 
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

 80 70 60 55 - - - نسبة البرمجة السنوية للنفقاتتنفيذ حسب رزنامة 
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 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1

يهدف هذا المؤشر إلى ترشيد نفقات الصيانة من خالل تنظيم التدخالت حسب األولوية وتحسين 
 الصفقات العمومية.صيانة المعدات والتجهيزات اإلدارية وبرمجتها على مدار السنة خاصة في إطار 

 رسم بياني لتطور المؤشر: .2

 

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .3

  ضبط عمليات التزود بمواد أو خدمات طلبات األشغال الكبرى في إطار صفقات عمومية
 واستشارات 
  الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة 
  التنفيذ حسب مقتضيات العمل اإلداري ودراسة أحوال السوق.اإلختيار األمثل لتوقيت 

 (المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .4

 مدى استجابة المزودين للطلبات موضوع التزود 
  التغيير في صبغة وكميات التزود نتيجة لظروف غير متوقعة  
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 : نسبة تطور النظام المعلوماتي 3بطـاقة مـؤشــــر

 
 1/ 1/ 2/ 9 المؤشر رمز

 نسبة تطور النظام المعلوماتيتسمية المؤشر: 
 31/07/2017تاريخ تحيين المؤشر: 

 
I- الخصائص العامة للمؤشر 

 القيادة و المساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 النظام المعلوماتيالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 تطوير النظام المعلوماتيالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

 مؤشر يحدد نسبة تطور النظام المعلوماتي ويتكون من أربع مؤشرات فرعية:تعريف المؤشر:  .4

  نسبة إنجاز الميزانية المخصصة القتناء تجهيزات إعالمية 
 نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السالمة المعلوماتية 
  للتكوين في اإلعالميةنسبة إنجاز الميزانية المخصصة 
 نسبة األعوان الذين يستعملون تطبيقات إعالمية 

 مؤشر نتائجنوع المؤشر:  .5

 مؤشر جودةطبيعة المؤشر:  .6

 ال توجد تفريعاتالتفريعات:  .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

يق في السالمة التدق نسبة إنجاز ميزانية التجهيزات اإلعالمية + نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عنطريقة احتساب المؤشر: ) .1
 4المعلوماتية + نسبة إنجاز ميزانية التكوين في اإلعالمية + نسبة األعوان الذين يستعملون تطبيقات إعالمية(/

 (%نسبة مائوية )وحدة المؤشر:  .2

عملي تتوصيات تقرير التدقيق الخاص بسالمة النظام المعلوماتي، عدد مس، الميزانيةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 التطبيقات اإلعالمية

 تقريرطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

تقرير مهمة التدقيق في سالمةالنظام المعلوماتي / اإلدارة  ميزانية الوزارة /مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5
 العامة لألنظمة المعلوماتية
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 نهاية السنةتاريخ توّفر المؤشر:  .6

  %100نسبة تظاهي المستهدفة للمؤشر: القيمة  .7

 اإلدارة العامة لألنظمة المعلوماتيةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2017 
 تقديرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
 77,5 68,0 58,3 46,5 25,1 - - نسبة نسبة تطور النظام المعلوماتي 3-1-1

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

وذلك باعتبار انطالق تنفيذ توصيات تقرير  2017و 2016شهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطورا بين سنتي 
 GECمنظومة التصرف في المراسالت الجديدة وتركيز واستغالل  2017التدقيق في السالمة المعلوماتية خالل سنة 

 ومنظومة التصرف في العطل السنوية ألعوان الوزارة. 
خالل السنوات القادمة من خالل العمل على تنفيذ البرامج  ر تطور النظام المعلوماتي تطورا ملحوضامؤشوسيشهد 

السنوية لتطوير البنية التحتية والتكوين والتكثيف في استعمال التطبيقات اإلعالمية وتركيز أسس السالمة المعلوماتية 
 وتنفيذ برنامج اإلدارة اإللكترونية.

 شر:رسم بياني لتطور المؤ  .3

 

25,1
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20162017201820192020

نسبة تطور النظام المعلوماتي
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .4

وضع برامج سنوية لتجديد أسطول الحواسيب واألجهزة اإلعالمية )تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات  .2
 االقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات حسب معايير مظبوطة( 

 األساسيةاقتناء البرمجيات  .3
 صيانة المعدات والشبكة الداخلية  .4
 استغالل منظومات التراسل والتبادل اإللكتروني للوثائق .5
 تأطير ومساندة المستعملين .6
زارة )الواقي من للو  اقتناء وتركيز الحلول المنبثقة عن توصيات تقرير التدقيق في سالمة النظام المعلوماتي .7

 الفيروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى األجهزة الحساسة، ...(
لعالقة )تحديد برامج التكوين ذات اضبط برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال  .8

وتطوير التطبيقات المعلوماتية، إعداد كراس بإدارة الشبكة الداخلية واكتساب المهارات في مجال السالمة 
 الشروط الخاص بالتكوين، تنفيذ البرنامج(

 تطوير التطبيقات وصيانتها، تكوين المستعملين وتأطيرهم .9
 أرشفة المعطيات الهامة  .10
 صيانة وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات الوطنية .11

 ة على الشبكة اإلدارية المندمجةاستغالل التطبيقات الوطنية واألفقية والتطبيقات المتوفر  -

 المتعلقة بالمؤشر:  ( limitesتحديد أهم النقائص ) .5

 الشيء
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 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
 
 التخطيط والتحاليلالبرنامج :  .1

 
 التعريف
 : الدراسات والتحاليل الكمية النشاط الرئيسي .1
 : أ ترتيب المنشأة .2
 1968بتصرف سنة ديسمبر المتعلق  30المؤرخ في  1967لسنة  57قانون المالية عدد مرجع اإلحداث :  .3

المتعلق بتصرف سنة  1972ديسمبر  27المؤرخ في  1972لسنة  87كما تم تنقيحه بقانون المالية عدد 
1973. 

المتعلق بضبط التنظيم  1998نوفمبر  2المؤرخ في  2134األمر عدد  مرجع التنظيم اإلداري والمالي : .4
تمامه ب  1المؤرخ في  2008لسنة  2474األمر عدد االداري والمالي وطرق سير المعهد كما تم تنقيحه وا 

 2008جويلية .
 .2007:  تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشآة/المؤسسة .5

 
 إطار القدرة على اآلداء

 انجاز الدراسات والتحاليل بما يتوافق مع أهداف مخططات التنمية وأولويات المرحلة.االستراتيجية العامة :  .1
 مساهمة مباشرةتحديد المساهمة في اهداف البرنامج :  .2
 النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي.أهم األولويات واالهداف :  .3
 مؤشرات قيس األداء وأهم االنشطة : .4

  إعداد ثالث تقارير سنوية:  1مؤشر 
 التقرير السنوي حول اقتصاد المعرفة، -
 التنافسية ومناخ األعمال، التقرير السنوي حول القدرة -
 التقرير السنوي حول االنتاجية. -

  استكمال الدراسات التي هي في طور االنجاز على غرار االستثمار والتحوالت االجتماعية :  2مؤشر
 وعيرها،

 تقييم السياسات وا عداد االفاق المستقبلية عبر مزيد تطوير االليات )النمذجة(:  3مؤشر  -
جديدة تندرج ضم انشغاالت المجموعة الوطنية والتحديات المطروحة على انجاز دراسات : 4مؤشر  -

 االقتصاد التونسي.
 اإلجراءات المصاحبة :  .5

 تحيين التنظيم االداري، -
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 تحيين الهيكل التنظيمي، -
 تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية. -

 
 الميزانية

 أ د  5226: 2018ميزانية سنة 

 أ د 4936نفقات التصرف: 

 أد 4101التأجير:  -

 أ د 742التسيير:  -

 أ د 93التدخل:  -

 أ د 290نفقات التنمية: 
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 المعهد الوطني لإلحصاء 2بطاقة عدد 
 
 
 التخطيط والتحاليلالبرنامج :  .2

 
 : التعريف

: إعداد الدراسات والمسوحات االحصائية، بما في ذلك تجميع المعلومة االحصائية  النشاط الرئيسي .6
ومعالجتها وتحليلها ونشرها وذلك بالتنسيق مع الهياكل االحصائية العمومية المختصة األخرى، إلى جانب 

بل مختلف قتنظيم التوثيق االحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي وذلك بتجميع المعطيات المنتجة من 
 مكونا المنظومة الوطنية لإلحصاء.

 : أ ترتيب المنشأة .7
 .1969ديسمبر  31المؤرخ في  1969لسنة  64من قانون المالية عدد  21الفصل مرجع اإلحداث :  .8
 .2000ديسمبر  17المؤرخ في  2000لسنة  2408المر عدد  مرجع التنظيم اإلداري والمالي : .9

 .2010: جوان  /المؤسسةوالمنشأةهداف بين الوزارة تاريخ امضاء آخر عقد برنامج أو أ .10
 

 إطار القدرة على اآلداء
 ستتركز استراتيجية العمل خالل الفترة المقبلة أساسا على المحاور التالية :االستراتيجية العامة :  .1

دعم جودة المعلومة االحصائية في كل المجاالت وفق المناهج والطرق المتعارف عليها عالى الصعيد  -
 الدولي واالستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال،

 االستجابة إلى الطلبات المتزايدة من االحصائيات وخاصة على المستوى الجهوي والمحلي، -
 تمهين كل العاملين في الميدان االحصائي ودعم قدراتهم العلمية والتطبيقية، -
لعمل االحصائي واالستفادة قدر االمكان من الفرص دعم التنسيق والتشاور مع كل المتدخلين في ا -

 المتاحة في مجال التعاون الدولي،
 ونشر الثقافة االحصائية، واإلعالمتطوير آليات التواصل  -
 بالمعهد وتعصيرها في اتجاه االرتقاء بها إلى معايير الحوكمة. واإلداري مزيد إحكام التصرف المالي  -

 البرنامج : غير مباشر أهدافتحديد المساهمة في  .2
تدعيم الركائز االساسية للعمل االحصائي وتطوير جودة المعطيات االحصائية أهم األولويات واالهداف :  .3

 المنتجة.
 مؤشرات قيس األداء وأهم االنشطة : .4

 انجاز العمليات االحصائية المبرمجة،:  1مؤشر  -
 احترام رزنامة النشر،:  2مؤشر  -
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 ية المنجزة.الدورات التكوين:  3مؤشر  -
 

 اإلجراءات المصاحبة :  .5
 مساندة مالية : ميزانية الدولة، -
 المصادقة على النصوص التنظيمية : تحيين الهيكل التنظيمي وا عداد قانون أساسي خاص، -
 تقنيين في اإلحصاء. 10مهندسين و 10تدعيم الهيكل بالموارد البشرية الضرورية : انتداب  -
 الميزانية

أد سنة  25936أد مقابل  25166ب  2018تقدر االعتمادات المقترحة لميزانية المعهد الوطني لإلحصاء لسنة 
 .%3أد أي ما يعادل  770بحوالي  نقصمسجلة بذلك  2017

 وتتوزع الميزانية المقترحة كاآلتي :
 .%11.11بنسبة زيادة تناهز  2017د سنة  19736أد مقابل  21929نقات التصرف :  -
 .%47.8تقدر بـ  إنخفاضأي نسبة  2017أد سنة  6200أد مقابل  3237نفقات التنمية :  -
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 المندوبية العامة للتنمية الجهوية: 1بطاقة عدد 

 

 التنمية الجهويةالبرنامج :  

 

 

 

 الجهوي االستثمار ومساندة والتخطيط التنمية . النشاط الرئيسي :1

 أ. ترتيب المنشأة :  2

 1994 جويلية 18 في مؤرخ 1994 لسنة 82 عدد ونقان . مرجع اإلحداث : 3

 2006 ديسمبر 25 في مؤرخ 2006 لسنة 3364 عدد مرأ والمالي :. مرجع التنظيم اإلداري  4

 ..............تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة/ المؤسسة ) إذا وجد( : 5

 

 

  . اإلستراتجية العامة :1

المساهمة في ضبط اإلستراتيجيات والسياسات التنموية الجهوية بالواليات مرجع نظر المندوبية  -
                                       لتستجيب لمشاغل التنمية بالجهات،                                                                                              

 فير المعطيات اإلحصائية والدراسات القطاعية العتمادها في إعداد المخططتو  -
 . تحديد المساهمة في أهداف البرنامج 2

تطوير آليات التخطيط الجهوي بما يسهم في تحسين القدرة على إستشراف السياسات والبرامج التنموية  -
 على المستويين المحلي والجهوي،

 لكل واليات إقليمي الشمال الشرقي والوسط الشرقي باعتماد الطريقة التشاركية،إعداد إستراتيجيات تنموية  -

 تطوير المنظومة اإلحصائية الجهوية والرفع من جودة المعلومة اإلقتصادية واإلجتماعية، -

 التعريف -1

II – :إطار القدرة على األداء 
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 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار الخاص، -

 اني وتقييم إنجازاته،إتمام تنفيذ برنامج التنمية المندمجة في قسطيه األول والث -

 تطوير النظام المعلوماتي وتعصيره، -

 تعزيز مؤشرات الموارد البشرية وتحسين اإلنتاجية. -

  . أهم األولويات واألهداف:3

بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج  .1
 التنمية المندمجة.

 المخطط الجهوي و تطوير آليات نشر و تحليل المعلومات اإلحصائية:إعداد ومتابعة  .2
 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار .3

  : . مؤشرات قيس األداء واهم األنشطة4

 األنشطة مؤشرات قيس أداء الهدف الهدف

1 

بعث حركية 
اقتصادية محلية 
وتعزيز مؤشرات 
التنمية البشرية 
ودعم التشغيل 
بمناطق تدخل 
برنامج التنمية 

 المندمجة

نسبة تقدم االنجاز المالي  -
 لعناصر البنية األساسية المنتجة

 إنجاز عناصر البنية األساسية المنتجة:

اآلبار العميقة والسطحية وكهربـة وتجهيز اآلبـار  وتهيئة 
المناطق السقوية  والمناطق الحرفية والمناطـق الصناعيـة  

الصناعيـة واإلقتصاديـة  وفضاءات واألسواق وبناء المحالت 
ترويج ومراكز تجميع المنتوجات الفالحية  والجزء الخاص 

 بالدراسات والتسيير.

نسبة تقدم االنجاز المالي  -
لعناصر البنية األساسية و 

 التجهيزات الجماعية

إنجاز عناصر البنية األساسية والتجهيزات الجماعية: 
وير لح للشراب  والتطهير  والتنالطرقات والمسالك  والماء الصا

العمومي  والصحة  والثقافة والشباب والرياضة والمنتزهات 
والمناطق الخضراء  والتكوين والجزء الخاص بالدراسات 

 والتسيير.

 

عدد مواطن الشغل المحدثة  -
 سنويا

 إحداث المشاريع الفردية المنتجة

إعداد و متابعة  2
المخطط 

 دليل منهجي للتخطيط الجهوي 
إعداد مذكرات منهجية حول كيفية متابعة وتقييم  -

االستثمار الخاص والعمومي على المستوى 

 الجهوي
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الجهوي و 
 تطوير آليات
نشر و تحليل 
المعلومات 
 اإلحصائية

إعداد مذكرات منهجية حول كيفية متابعة وتقييم   -

 اإلنتاج والتشغيل على المستوى الجهوي.

مية على ستراتيجية التنتقييم مدى التقدم في تجسيم إ -

المستوى الجهوي خالل السنة المعنية ) تطور 

االستثمار الخاص والعمومي، التشغيل، اإلنتاج 

ومحيط اإلنتاج، مدى تجسيم الحوكمة الرشيدة، 

 مدى تحسن األوضاع البيئية...(

اقتراح اإلجراءات والتدابير للحد من اإلشكاليات  -

 و.المطروحة وتسريع نسق التنمية والنم

إعداد تقارير ثالثية حول متابعة تقدم 
 تنفيذ المشاريع العمومية

متابعة قطاعية من مختلف المصالح الفنية لتقدم  -

 انجاز المشاريع العمومية.

حوصلة مختلف األعمال من قبل إدارة التنمية  -

 الجهوية.

حوصلة هذه التقارير من قبل المندوبية العامة  -

المعطيات المضمنة بهذه للتنمية الجهوية وتبويب 

التقارير بإحصاء المشاريع حسب وضعية تقدمها 

 او الصعوبات التي تعترضها.

اقتراح الحلول واآلليات لتسريع انجازها وذلك في  -

إطار تقرير تاليفي اقليمي باإلضافة إلى التقارير 

 الجهوية.

تقارير سداسية حول الظرف  إعداد
 االقتصادي واالجتماعي بالجهات

تحسين التقارير من حيث الشكل بإدخال الرسوم  -

 البيانية والخرائط.

 تحسين التقارير من حيث المحتوى وذلك بـ: -

التحري في المعلومة باالعتماد على تعدد  -

 مصادرها والقيام بتقاطعات.

إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية جديدة هادفة  -

 وذات جدوى
 تطوير عملية تحليل المعطيات. -

بالنشريات اإلحصائية التي تصدر على االستعانة  -

المستوى الوطني وتتعلق بالوضع التنموي 

 بالجهات

إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل 
 جهة

تحليل مؤشرات التنمية وإتمام إرساء نظام  -

 المعلومات وقاعدة المعطيات الجهوية.

ربطالمندوبية العامة للتنمية الجهوية عالقات  -

ومزودي المعطيات اإلحصائية شراكة مع منتجي 

الجهوية بهدف تجميعها ورقيا ثم تدريجيا 

إلكترونيا، ووضعها على ذمة مستحقيها في فضاء 

موحد شأنه تيسير عملية البحث والولوج 

 واالستعمال.

3 
مساندة التنمية 
والنهوض 
 باإلستثمار

نسبة تقدم إعداد دراسة تنمية 
المعتمديات الداخلية إلقليم الوسط 

 الشرقي

-  

نسبة تقدم إعداد دراسة 
-منوبة-استراتيجية)بنزرت

 المهدية(-زغوان

- 
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نسبة تقدم إعداد دراسة 
-المنستير-استراتيجية)سوسة

-بن عروس-تونس-نابل
 أريانة(-صفاقس

- 

 آليات التسويق الجهوي 

وضع الوثيقة الترويجية على ذمة المستثمرين في  -

المعنية وهياكل المواقع االلكترونية للواليات 

 مساندة التنمية.

تحسين نوعية وجودة الوثيقة وتدعيمها برسوم  -

 بيانية وخرائط

تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في تظاهرات  -

 دولية لها عالقة بالمجال.

التحيين الدوري للمعطيات والمعلومات الواردة بالوثيقة 

مع السعي إلى توفير أخرى جديدة تتماشى وحداثة 

ت ومتطلبات الظرف االقتصادي واالجتماعي المستجدا

 السائد.
 

يتطلب تجسيم األهداف المرسومة إتخاذ جملة من اإلجراءات الرامية إلى  : . اإلجراءات المصاحبة5
ضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية عليه.  تحسين التصرف اإلداري وا 

 وتتمثل أهم اإلجراءات في :

 ،وتفعيلهالمصادقة على الهيكل التنظيمي  -

 تحيين دليل اإلجراءات وبطاقات المهام. -

  ،إعداد قانون اإلطار -

 تنقيح النظام األساسي ألعوان المندوبية. -

 32,049 ـــ بـ 2018ة ــلسن المقترحـــة للمندوبية العامـة للتنميـة الجهويـة تـّم تقدير ميزانيـة التصّرف والتنمية
وذلك دون اعتبار فواضـل  م.د كتمويل خارجـــي 10م.د من موارد ميزانية الدولة و 22,049)منها  دم.

 تتوزع كما يلي: م.د(  21,145 اإلعتمــادات والتي سيتواصــــــــل استهالكــها والمـــــــقدرة بـــــــ

                                                                                                      
 

III:الميزانية. 
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 الوحدة: أ.د
 اعتمادات الدفع العنوان     

  
موارد 
 الميزانية

فواضل 
 إعتمادات

موارد 
 خارجية

المجمو
 ع

 8149  - 313 7836 العنوان األول

 23900 10000 40 13860 نفقات التنمية

 410   410 اإلستثمار المباشر

 نيقسطالبرنامج التنمية المندمجة 
1+2 

7950  10000 17950 

 1000   1000 برنامج التنمية الحضرية المتكاملة

 4500   4500 3برنامج التنمية المندمجة قسط 

 32049 10000 353 21696 المجموع العام
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 الغربي: ديوان تنمية الوسط 2بطاقة عدد

 

 التنمية الجهوية : البرنامج
 التخطيط الجهوي و مساندة التنمية  : البرنامج الفرعي الثاني

 
 : التعريف
  .النشاط الرئيسي: التنمية الجهوية .1
 صنف ب ترتيب المنشأة: .2
 1994جويلية  18المؤرخ في  1994لسنة  84مرجع اإلحداث: القانون عدد .3
 1998فيفري  18المؤرخ في  1998لسنة  421المالي:األمر عدد مرجع التنظيم اإلداري و  .4
 : تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة و ديوان تنمية الوسط الغربي .5

 1739تحت عدد  2010أوت  27( بتاريخ 2007-2011)  
 

 : إطار القدرة على األداء
 اإلستراتيجية العامة:  .1

 للديوان في:تتمثل اإلستراتيجية العامة 
المساهمة في إرساء رؤية تنموية قادرة على تجاوز الصعوبات و اإلستجابة للتطلعات كما أن  -

إرساء الدعامة المؤسساتية للبالد إطار مالئم لبلورة منوال تنموي قادر على الحد من الفوارق 
 الجهوية و إحكام إستغالل الطاقات والثروات المتوفرة بالجهات.

 شغل قارة وتدعيم القدرة الشرائية. إحداث مواطن -
 إعتماد الالمركزية كعنصر أساسي على درب وضع إستراتيجية وطنية للتنمية الجهوية. -

 مساهمة مباشرة.. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج :  2
 :  األهدافأهم األولويات و . 3
 

 : أهداف الديوان
 .2020-2016السهر على متابعة تنفيذ مخطط التنمية  -
إضفاء النجاعة الالزمة علي أنشطة مساندة التنمية المتعلقة بدفع اإلستثمار وتسويق التراب الجهوي  -

 وتثمين آلية التعاون الدولي وذلك بإدارجها ضمن برنامج عمل مترابط.
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 إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي.  -
 المشاريع العمومية. إعداد تقارير ثالثية حول متابعة تقدم إنجاز  -
 إعداد تقارير سداسية حول الظرف اإلقتصادي و اإلجتماعي بالجهات.  -
 إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة. -
 
 . مؤشرات قيس األداء و أهم األنشطة:4

مؤشرات لقيس  08يشمل الهدفين المرسومين للبرنامج الفرعي " التخطيط ومساندة التنمية " علي 
تم إختيارها باإلعتماد على التجارب المكتسبة في تنفيذ أنشطة الديوان من ناحية ، وباألخذ األداء 

بعين اإلعتبار ضرورة إرساء مقاييس موضوعية وعملية لتقييم النتائج المحققة ومدى توظيف 
 اإلعتمادات حسب البرامج واألنشطة من ناحية أخرى.

 
 ر آليات  تقرير وتحليل المعلومات الجهوية.: إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوي الهدف
 .إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي :   المؤشر
 .تقرير إقليمي  -إعداد تقارير سنوية لمتابعة المخططات لكل جهة:   األنشطة

 (. 100%نسبة اإلنجاز )
 .إعداد تقارير ثالثية حول متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية:   المؤشر

 .إعداد تقارير ثالثية لمتابعة إنجاز المشاريع العمومية:   ألنشطةا
 (. 100%نسبة اإلنجاز )

 .إعداد تقارير سداسية حول الظرف اإلجتماعي واإلقتصادي بالجهات:   المؤشر
 صياغة تقارير سداسية للظرف الإلقتصادي واإلجتماعي لواليات اإلقليم.:   األنشطة

 (. 100%نسبة اإلنجاز )
 .إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة:   لمؤشرا  

   إصدار النشريات والمصادقة عليها.:   األنشطة
  (.    100%نسبة اإلنجاز )  

 : مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار. الهدف
 .عدد دراسات الجدوى اإلقتصادية للمشاريع:   المؤشر

 .100% دراسة 165إنجاز  -:  األنشطة 
 .% 80نسبة اإلنجاز 

 .نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات:    المؤشر
 .منظومة السياحة البديلة -: األنشطة
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 منظومة الطين. -               
 .لكل منظومة %75نسبة اإلنجاز 

 .أليات التسويق الجهوي :    المؤشر
 .تحيين موقع الواب -:  األنشطة

 وتنويع الوثائق الترويجية.تحيين  -              
 .تنظيم ندوات للتعريف بالمنظومات اإلقتصادية -              
 . %100نسبة اإلنجاز 

 .عدد إتفاقيات التعاون الدولي الالمركزي :   المؤشر 
 مواصلة برامج التعاون الدولي مع : -              
 الوكالة األلمانية للتعاون الفني.*               

 .اإلتحاد األروبي*               
 * الجانب السويسري ) األنشطة المتعلقة بالمائدة المستديرة(.              

 .اإلجراءات المصاحبة:5
 مراجعة الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي. -  
 مراجعة النظام األساسي ألعوان ديوان تنمية الوسط الغربي. -  
 مراجعة تموقع الديوان ودوره في المجال التنموي. -  
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 : الميزانية
 
I -  2018ديوان تنمية الوسط الغربي لسنة تقديم عام لميزانية 
I -1- 2018ميزانية التصرف لسنة 

لديوان تنمية الوسط الغربي على  2018تتوزع اإلعتمادات المقترحة لنفقات التصرف بعنوان سنة 
 النحو 
 : التالي

 2018مقترح 
 
 
 اتالبيــان

  منحــة الدولــة الموارد الذاتية الفواضل الجملة
 عدد األعوان        109

 نفقات التأجير  2284   2284

 نفقات وسائل المصالح 255   255

 التدخــــــــل العمومــــــــــــي 55 30  85

 ةــــــالجمل 2594 30  2624
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I-2- 2018ميزانية التنمية لسنة 

 لديوان تنمية الوسط الغربي على النحو  2018بعنوان سنة  نميةتتوزع اإلعتمادات المقترحة لنفقات الت
 : التالي

  

 البيانات

 بالدينار نفقات التنمية 

 مــــــــمرس

2017 

 2018مقترح 

 مشاريع جديدة

التعهد 
2018  

 الدفع
2018 

 40 100 84 والندوات  الدراســــــات

 20 70 50 البرامج اإلعالمية*

 20 50 20 * التجهيزات المختلفة
 0 0 70 إقتناء وسائل النقل

 10 30 - التعاون الفني
 800 1000 1000 بناء المقر اإلجتماعي للديوان 

 400 623 823 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد 
 1290 1873 2047 المجموع
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 : ديوان تنمية الشمال الغربي 3بطــــاقة عدد 
 

 برنامج التنمية الجهوية / ديوان تنمية الشمال الغربي .1

 التعريف :
 النشاط الرئيسي: .1

جمع كل المعلومات الالزمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمّكن  -
بصفة عامة واختيار برامج اإلستثمار العمومي ودفع  من تحديد السياسات في ميدان التنمية

اإلستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان )واليات سليانة، باجة، جندوبة والكاف( ومتابعة وتقييم 
 نتائج هذه السياسات.

مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل والية ومعاضدتها  -
 تنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.في ميدان ال

 العمل على تحقيق التناسق بين المخططات والبرامج في مناطق تدخل الديوان -
المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط اإلستثمار الخاص بالجهات  -

عاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالت
 والجماعات العمومية المحلية.

دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض باإلستثمار  -
 الخاص.

 مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجاريةترتيب المنشأة:  .2
مؤرخ  1994لسنة  85الشمال الغربي بمقتضى القانون عدد  تّم إحداث ديوان تنميةمرجع اإلحداث:  .3

 1994جويلية  18في 
 مرجع التنظيم اإلداري والمالي: .4

المتعلق بضبط التنظيم اإلداري  1998فيفري  18المؤرخ في  1998لسنة  420األمر عدد  -
 والمالي وطرق سير ديوان تنمية الشمال الغربي.

المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي  1999جانفي  04المؤرخ في  1999لسنة  29األمر عدد  -
 لديوان تنمية الشمال الغربي. 
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المتعلق بالمصادقة على النظام  1999أوت  09المؤرخ في  1999لسنة  1736األمر عدد  -
 األساسي الخاص بأعوان ديوان تنمية الشمال الغربي. 

 
 إطار القدرة على اآلداء

 اإلستراتيجية العامة: .1
 التخطيط* في مجال 

(: إعداد تقارير تأليفية حول متابعة إنجازات 2020-2016متابعة وتقييم إنجازات المخطط ) -
على صعيد كل والية وعلى مستوى اإلقليم  2017وتوقعات سنة  2016المخطط خالل سنة 

وتتضمن هذه التقارير تقييم اإلنجازات على مستوى حجم اإلستثمارات واإلنجاز المادي واإلنتاج 
والتشغيل وتطور أهم المؤشرات التنموية ذات العالقة بظروف عيش المواطن إلى جانب تقييم 

 مدى تجسيم المحاور األساسية للتنمية بالنسبة لواليات الشمال الغربي.
المنظومة اإلعالمية لمتابعة المشاريع: إستغالل المنظومة اإلعالمية التي سيتم تركيزها بالتعاون  -

الوطني لإلعالمية لمتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع العمومية من حيث العدد الوثيق مع المركز 
وكذلك حجم اإلستثمارات في القطاعات فضال عن إبراز المشاريع التي تالقي الصعوبات في 

 اإلنجاز.
المخططات التشاركية لتنمية المعتمديات: سيقع العمل خالل الفترة القادمة إلى التأسيس لثقافة  -

تشاركي مع األطراف ذات العالقة بالشأن المحلي من أجل تنمية محلية ديناميكية تنبع العمل ال
من المواطن وتنجز بمشاركته الفاعلة في كل المراحل بدءا بالتشخيص والتصور إلى اإلنجاز 
والمتابعة، وفي هذا اإلطار سيتم إعداد مخططات تنموية تشاركية لبعض معتمديات اإلقليم بدءا 

 والمعتمديات األقل نمو. الحدوديةت بالمعتمديا
 * في مجال اإلحصائيات

)باجة وجندوبة  2015الوثائق اإلحصائية: إعداد الوثائق اإلحصائية الواليات باألرقام لسنة  -
وتتضمن هذه الوثائق معطيات عامة  2015والكاف وسليانة( ووثيقة اإلقليم باألرقام لسنة 

يش المواطن وكذلك معطيات حول إمكانيات وواقع ومعطيات حول البنية األساسية وظروف ع
قطاعات اإلنتاج )الفالحة، الصناعة، الخدمات...( والهدف هو مزيد توفير معطيات جهوية 

 ومحلية إلستغاللها في إعداد الدراسات القطاعية والدراسات اإلقتصادية للمشاريع...
تم  ومختلف البيانات الجهويةبنك المعطيات الجهوي: حرصا على توفير المعلومة اإلحصائية  -

" وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون Statistic Dataتركيز منظومة قاعدة معلومات بالديوان "
وحاليا فإن مختلف اإلدارات الجهوية للتنمية بالشمال الغربي بصدد إدراج  GIZالفني األلماني 
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ة في ستخدام المعلومات المخزنالبيانات في شتى المجاالت والقطاعات، وفي مرحلة ثانية سيتم إ
ستعماله  منظومة المؤشرات الجهوية والتي يتم حاليا العمل على تصميمها من قبل ففني مختص وا 
الحقا كأداة إعالم وتقييم للوضع الحالي من خالل جملة المؤشرات والتقاييم الدورية التي سيعمل 

 على نشرها.
 المؤشرات المتعلقة بالبنية األساسية بإعتماد تقرير صادرالمذكرات اإلحصائية: إعداد تقرير حول  -

عن المعهد الوطني لإلحصاء وذلك بغية توفير المعطيات مقارنة بالوطني فضال عن وضعها 
 على ذمة مستعملي المعلومات على المستوى المحلي والجهوي والوطني.

 * في مجال النهوض باإلستثمار الخاص
 :مرافقة أصحاب المشاريع 

 خيص فكرة المشروعتش -
 اإلحاطة والتأطير بالباعث -
 تكوين ملف دراسة المشروع -
 إعداد الدراسة الفنية واإلقتصادية للمشروع -
 المساعدة على الحصول على التمويل والمنح -

 :إعداد الوسائل الترويجية 
 في إطار التعريف باإلمكانيات التي يزخر بها إقليم الشمال الغربي يتولى الديوان -

 إعداد الكتب والمطويات واألقراص الليزرية لوضعها على ذمة المستثمرين
 :تنظيم التظاهرات 

لمزيد إستقطاب المستثمرين لإلنتصاب بواليات الشمال الغربي ينظم الديوان تظاهرات 
تحسيسية للتعريف بالميزات التفاضلية للجهة وكذلك أيام شراكة تمكن أصحاب نوايا 

المؤسسات من ربط عالقات شراكة في المجاالت الواعدة إضافة اإلستثمار وأصحاب 
 إلى تمكين الباعثين من التفاوض مع ممثلي هياكل التمويل خالل هذه التظاهرات.

 * في مجال مساندة التنمية والتعاون الدولي
براز فرص اإلستثمار المتاحة من خالل الدراسات  تعريف وتثمين القطاعات الواعدة باإلقليم وا 

 قطاعية والمنظومات اإلقتصادية المنجزة من قبل الديوان وذلك عبر الندوات واأليام الدراسيةال
وكذلك يرمي التوجه المستقبلي إلى ضرورة تمشي إعداد دراسات المنظومات اإلقتصادية لما لها 

 من أهمية في دفع الحركية التنموية باإلقليم
 عناصر: 3وسيتم في هذا الصدد التركيز على 

  مشر( وع التنمية الفالحية المندمجة بسليانةPDAA III:في مرحلته الثالثة ) 
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متابعة تنفيذ بعض العناصر المبوبة بالدراسات التي قام بها الديوان وتخص بالذكر منها  -
، إضافة إلى مد المكتب المعني بتقارير FIDAدراستي الحليب والزياتين بالتنسيق مع برنامج 

ية المتعلقة بالخضر والغالل على غرار : منظومة الطماطم حول المنظومات االقتصاد
 ومنظومة التين ومنظومة الهندي ومنظومة حبة الملوك بكسرى 

 ( تشخيص المنظومات الواعدة باإلقليم من قبل البنك العالميBM بالتنسيق مع مصالح )
منظومة  مبدئيا في :الديوان والمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية. وتتمثل هذه المنظومات 

 (PAMالطماطم ومنظومة الزياتين ومنظومة المواد الطبية والعطرية )
  التنسيق على مستوى تدخالت في مجاالت الالمركزية والتنمية في إطار برنامج مع اإلتحاد

 األروبي
 

 تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  .2
واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكن جمع المعلومات الالزمة والقيام بالدراسات الضرورية  -

من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج اإلستثمار العمومي ودفع 
 .اإلستثمار الخاص بمناطق تدخل الديوان وتقييم نتائج هذه السياسات

ة والي مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل -
 .ومعاضدتها في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج

 .العمل على تحقيق التناسق بين المخططات في مناطق تدخل الديوان -
المساهمة في إعداد برامج وخطط عمل تهدف إلى دفع وتنشيط اإلستثمار الخاص بمناطق التدخل  -

از وذلك بالتعاون مع المصالح الجهوية المختصة والهياكل الفنية والجماعات ومتابعة مراحل اإلنج
 ...العمومية والمحلية

دعـم عمـل الهياكل الجهويـة المختصة والجماعـات العموميـة المحليـة في ميـدان النهـوض  -
 .باإلستـثمار الخاص

 .الباعثينإعداد دراسات قطاعية وجهوية إلبراز فرص اإلستثمار ووضعها على ذمة  -
اعثين في مساعدة البو  إعداد الدراسات الفنية واإلقتصادية للمشاريع الجديدة أو لعمليات التوسيع -

مساندتهم ومتابعتهم في جميع مراحل إنجاز  و إعداد الوثائق الضرورية الخاصة بالمشروع
 .المشروع
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 إطار القدرة على األداء
 2018الغربي لسنة تقديم عام لميزانية ديوان تنمية الشمال 

 

 2018 لسنة تقديرات ) الدفع ( النفقات

 2216 نفقات التصرف
 2203 على موارد الميزانية

 13 ةعلى موارد الذاتي
 300 نفقات التنمية

 200 على موارد الميزانية
 100 على الموارد الذاتية

 2403 دون اعتبار الموارد الذاتيةبالميزانية 
 2516 الموارد الذاتيةالميزانية باعتبار 
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 ديــــوان تنميــــة الجنــــوب:  4بطاقة عدد 

 

I – ريـــفـالتع     : 

جمع كل المعلومات الالزمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح  - : النشاط الرئيسي .5
 التدابير 

التي من شأنها أن تمّكن من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة 
واختيار برامج اإلستثمار العمومي ودفع اإلستثمار الخاص عامة 

)واليات مدنين، قابس، تطاوين، قبّلـي، قفصـة  بمناطق تدخل الديوان
 ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات. وتوزر(

مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج  -
ين ن التنسيق بين مختلف المتدخلالتنمية بكل والية ومعاضدتها في ميدا

 ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج.

المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط  -
اإلستثمار الخاص بالجهات المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك 
بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات 

 العمومية المحلية.

 

 مؤسسة عمومية صنف " ب " وذلك حسب قرار وزير الوظيفة العمومية  : ترتيـب المنشــأة .6
وقرار الوزير األول  1986ديسمبر  30واإلصالح اإلداري بتاريخ    
 بتاريخ

 .1991أكتوبر  25
 

ن من قانو  72و 71تّم إحداث ديوان تنمية الجنوب بمقتضى الفصلين  : مرجع اإلحداث .7
 المالية 
ديسمبر  30المؤرخ في  1983لسنة  113، )القانون عدد 1984لسنة    
1983 ،) 
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وفي إطار إرساء وهيكلة مؤسسات التنمية الجهوية، تمت إعادة هيكلة    
 الديوان 
المؤرخ  1994لسنة  83ومراجعة مشموالته وذلك حسب القانون عدد    

 في
 . 1994جويلية  18

 
 :   والمالي مرجع التنظيم اإلداري  .8

 
  المتعلق بضبط تنظيمه  1998فيفري  18المؤرخ في  1998لسنة  419األمر عدد

 1994لسنة  2046اإلداري والمالي وطرق سيره )والذي يلغي ويعّوض األمر عدد 
 (.1994أكتوبر  03المؤرخ في 

  المتعلق بضبط الهيكل  1999جانفي  04المؤرخ في  1999لسنة  27األمر عدد
لديوان، باإلضافة إلى إحداث الشباك الموحد بديوان تنمية الجنوب بموجب التنظيمي ل
 . 1999سبتمبر  13المؤرخ في  1999لسنة  2069األمر عدد 

  المتعلق بضبط النظام  1999أوت  09المؤرخ في  1999لسنة  1737األمر عدد
 األساسي الخاص بأعوان الديوان. 

 
 ال يوجـــد      :  ن الوزارة والمنشأةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بي .9

 

 

II – إطار القـدرة على األداء 

 :اإلستراتيجية العامة .1
 

 * في مجال التخطيط الجهوي: 
في إطار برنامج التعاون التونسي الياباني بين كل من ديوان تنمية الجنوب ووزارة التنمية 

من جهة ثانية، تم  JICAواإلستثمار والتعاون الدولي من جهة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 
 2035 – 2015الشروع في إعداد إستراتيجية تنمية لكامل جهة الجنوب على المدى الطويل 

، وتهدف هذه  2025 – 2015طط تنمية مع برنامج تدخل مفصل على المدى المتوسط ومخ
الخطة اإلستراتيجية واإلستشرافية إلى تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة والميزات 
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التفاضلية لجهة الجنوب بما ساعد على بلوغ أهداف الحد من التفاوت الجهوي ومن نسبة الفقر 
 ة لدى حاملي الشهائد العليا.ونسبة البطالة خاص

 :في مجال اإلحصائيـات* 

إن الديوان بحكم األشغال التي ينجزها في مجال إعداد ومتابعة وتقييم المخططات الجهوية أو في البحث 
عن اإلمكانيات المتاحة بالجهة يحتاج إلى كم هائل من المعطيات اإلحصائية للتعرف على خصوصيات 

مكانيات مختلف مناطق  الجهة وتشخيص اإلشكاليات المطروحة وضبط التوجهات التنموية والستنباط وا 
 فرص اإلستثمار التي تتيحها الموارد الطبيعية واالقتصادية بالجهة.

واعتبارا للحاجيات إلى المعلومة الصحيحة والمحينة فقد عمل ديوان تنمية الجنوب على    
تشريك مختلف المصالح والهياكل الجهوية في إعداد وثيقة شاملة تحتوى على مختلف المعطيات 
اإلحصائية لكل والية من واليات الجنوب مع الحرص على تحديد مسؤولية كل طرف في توفير المعلومة 

واليات  "نة والثابتة وجعلها المرجع األساسي والوحيد لكل المستعملين. وقد أسفرت هذه التجربة المحي
قليم الجنوب باألرقام " على إرساء تقاليد مافتئت تترسخ من سنة إلى أخرى في مجال  الجنوب باألرقام وا 

ائية لتوفيرها في تلق التنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح عند توفير المعلومة وفي اإلستجابة بصفة
 .1997اإلبان، وقد سعى الديوان إلى إصدار هذه الوثيقة وتوزيعها بصفة منتظمة منذ سنة 

ويتواصل هذا المجهود بإعداد وثائق إحصائية نموذجية على الصعيد المحلي " المعتمدية في  
براأرقام "  يات الذاتية ز اإلمكانلبعض المعتمديات بواليات الجنوب قصد التعريف بخصوصيات الجهة وا 

 .لمختلف مناطق الجنوب

مزيد التعريف بإمكانيات اإلستثمار وآليات التشجيع   :في مجال النهوض باإلستثمار الخاص*  
 والمساندة وذلك لدفع اإلستثمار الخاص بالجهات:

  مواصلة النشاط في مجال مساعدة الباعثين والمستثمرين على مستوى دراسة وتمويل إنجاز
 عهم.مشاري

  تنظيم التظاهرات والورشات المحلية والجهوية لتنمية روح المبادرة بالتعاون مع مختلف
 الهياكل والمؤسسات والمنظمات العنية بدعم ودفع االستثمار.

 :في مجال مساندة التنمية والتعاون الدولي* 

 .إعداد بعض الدراسات القطاعية ووضعها على ذمة المستثمرين 
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 تعريفية ومحامل سمعية وبصرية لمختلف جهات الجنوب. تصّور وا عداد وثائق 
  العمل على تصور واقتراح وتشخيص مشاريع تعاون فني جديدة مع األطراف الدولية

 واألجنبية في إطار البرامحج الوطنية للتعاون الدولي.
 

 : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .2
 منهجية جديدة للتخطيط الجهوي والمحّليتتمثل أهم أهداف برنامج التنمية الجهوية في إرساء 

مكانياتها الذاتية  يعتمد على تحديد الخيارات والتوجهات التنموية وفقا لخصوصيات كل جهة وا 
وتقطع نهائيا مع سياسة التخطيط المتبعة سابقا والتي اتسمت بتوزيع المشاريع واإلستثمارات التي 

فإن مساهمة ديوان تنمية الجنوب في تحقيق يقع ضبطها مركزيا على الجهات. وفي هذا اإلطار 
 أهداف برنامج التنمية الجهوية أساسي ومحوري وذلك من خالل :

 
  إعداد إستراتيجية التنمية على المستوى المحلي والجهوي والمساهمة في إعداد وثيقة

 توجيهية إلقليم الجنوب. 
 هات.ارات على الجالمساهمة في تحديد منوال التنمية ووضع مقاييس لتوزيع اإلستثم 
  دفع اإلستثمار الخاص بالمناطق الداخلية واستنباط أفكار المشاريع ووضعها على ذّمة

 الباعثين.
 .القيام بالدراسات القطاعية 
 .توفير المعلومة اإلحصائية الصحيحة والمحينة بمناطق تدّخله 
 .دفع برامج التعاون الدولي 

 
 أهم األولويات واألهداف : .3

 

 طط التنمية.صياغة وثيقة مخ 
 .إعداد وثيقة الوالية في أرقام لكل والية 
 .دفع اإلستثمار الخاص 
 .انطالق إنجاز مشروع تثمين منتوجات تربية الماشية بتطاوين 
 .تصّور وا عداد وثائق تعريفية ومحامل سمعية بصرية 
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 مؤشرات قيس اآلداء وأهم األنشطة : .4

 

 األنشطــة المؤشـرات األهـــداف

: متابعة المخطط  1.2.2

الخماسي للتنمية وتطوير 

آليات نشر وتحليل 

 المعلومات اإلحصائية :    

 

إنجاز  تقدمنسبة  1.1.2.2

اإلستثمارات المبرمجة 

 بالمخطط

 

تجميع المعطيات القطاعية من مختلف الهياكل  -

 الجهوية.

إعداد تقرير يتضمن تقييما كميا ونوعيا لإلنجازات  -

 المجاالت لكل والية ولإلقليم،المسجلة في كافة 

  إعداد جداول تتضّمن اإلنجازات المسجلة بمختلف

القطاعات ومقارنتها بالمشاريع المبرمجة بالمخطط 

 حسب القطاع وحسب المتدخل

إعداد جداول تتضمن اإلنجازات المسجلة على  -

 مستوى إقليم الجنوب.

نسبة تغطية  2.1.2.2

المعلومة اإلحصائية على 

 الجهوي والمحليالمستوى 

 

تقدم تنفيذ المشاريع  إعداد جداول متابعة  -

)حسب مراحل تقدم اإلنجاز  العمومية

 والسنة( لكل والية، 

ول الواليات وصياغة تقرير حوصلة جدا -

 م،لإلقلي

 تجميع المعلومة اإلحصائية وتحيينها   -

إعداد نشريات الواليات في أرقام،  -

في المعتمديات في أرقام وإقليم الجنوب 

 أرقام.
مساندة التنمية  – 2.2.2

 والنهوض باإلسثمار

إحداث نسبة  1.2.2.2

 المشاريع

دراسة المشاريع الخاصة والبحث عند التمويل  -

 والمتابعة.

زيارات ميدانية للباعثين وأصحاب المشاريع في كافة  -

 مراحل إنجاز المشاريع.

 متابعة تمويل المشاريع لدى البنوك. -

الملتقيات والندوات التي تعنى بالنهوض المشاركة في  -

 باإلستثمار الخاص.

التنسيق مع هياكل المساندة لتمكين الباعثين من  -

 التشجيعات والحوافز التي يخولها لهم القانون.

 تقديم حصص تكوينية للباعثين. -

نسبة تمويل  2.2.2.2

 المشاريع

القيام بستة دراسات قطاعية في إطار التعاون الدولي 

(2015-2018: ) 

 دراسة حول المواد اإلنشائية بوالية قبلي. -

 دراسة حول المواد اإلنشائية بوالية توزر. -
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دراستان حول كيفية النهوض باإلستثمار والتجارة  -

البينية بين واليتي مدنين وتطاوين ومنطقة الغرب 

 الليبي.

دراسة حول تنويع القاعدة االقتصادية بوالية قفصة  -

 لتشغيل.وكيفية النهوض با

 دراسة حول قطاع الزراعات الجيوحرارية بقابس. -

توجيه ومساندة الباعثين خالل جميع مراحل إنجاز  -

 المشاريع لتذليل الصعوبات  إن وجدت.

تقديم فرص اإلستثمار المتاحة بالجنوب من خالل  -

 آليات التسويق المتوفرة بالديوان.

 المناقشة والتشاور حول أفكار المشاريع مع الباعثين -

 لتكوين ملفاتهم.

نسبة تطور عدد  3.2.2.2

 المتصلين بالديوان

 تكثيف وتطوير آليات التسويق الجهوي :

  وثائق تعريفية بحجم  04إعدادA3  لكل من واليات

 تطاوين، قابس، قبلّي وقفصة.

  إعداد وثيقة تعريفيةInfo régionale لوالية قفصة 

  إعداد وتحيين وثيقةInfo Coopération. 

 وتطوير آليات التسويق الجهوي )أشرطة  تكثيف

وثائقية، محامل تسويق قطاعية، معلقات 

 إشهارية،...(.

 .تحيين وتطوير موقع الواب الخاص بالديوان 

  تنظيم الندوات والتظاهرات واأليام التحسيسية

للنهوض باإلستثمار الخاص من خالل التعريف 

 بفرص اإلستثمار بالجهة.

ذ تنفينسبة تقدم  4.2.2.2

اتفاقيات التعاون الدولي 

 الالمركزي

  البحث عن فرص الشراكة والتعاون الفني وتدعيم

 قدرات الديوان.

  متابعة أشغال المادة المستديرة االقتصادية لوالية

 مدنين مع الجانب السويسري.

  متابعة إنجاز مشروع تثمين قطاع تربية الماشية

 الي.اإليطبوالية تطاوين في إطار التعاون التونسي 

  متابعة إنجاز مشروع التعاون الفني مع برنامج

األمم المتحدة اإلنمائي والمتعلق بــ " تعزيز مناخ 

ريادة األعمال ودفع اإلستثمار الخاص بالجنوب 

 .التونسي "

 

 اإلجـراءات المصاحبـة : .5
 

 .تحيين الهيكل التنظيمي للّديـوان 
 .مراجعة مهام الديوان وا عادة تموقعه 
  الديوان من االعتمادات الالزمة بميزانية التنمية.تمكين 
 .دعم الديوان باإلطارات الفنية المختصة وبالبرامج التكوينية الالزمة لتطوير قدراته 



226 

III – : الميــزانيـــة 

  

 2018طلبات الديوان لسنة 
 البيان 

3951 
 ميزانية

 العنوان االول
103 

 موارد ذاتية

3575 
 ميزانية

 العموميالتاجير 
0 

 موارد ذاتية

301 
 ميزانية

 وسائل مصالح
63 

 موارد ذاتية

75 
 ميزانية

 التدخالت
115 

 موارد ذاتية

145 
 ميزانية

 العنوان الثاني
35 

 موارد ذاتية

4096 
 ميزانية

 المجموع العام
138 

 موارد ذاتية
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بطاقات المنشآت والمؤسسات العمومية التي 
 ال تكتسي صبغة إدارية المتدخلة

  االستثماراإلحاطة بفي برنامج 
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 : وكالة النهوض باالستثمار الخارجي 1بطاقة عدد 

 

 البرنامج الذي يتضمن المنشأة: االستثمار
 التعريف :

 االستثمار الخارجياستقطاب النشاط الرئيسي:  .1
 صنف "أ".ترتيب المنشأة:  .2
 .1995فيفري  06المؤرخ في  1995لسنة  19القانون عدد مرجع اإلحداث: .3
 .1998 سبتمبر 21المؤرخ في  1998لسنة  1804األمر عدد مرجع التنظيم اإلداري والمالي:  .4
 2007تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة والمنشأة:  .5

 
 القدرة على األداء :إطار 

 اإلستراتيجية العامة: 

  تكثيف عمليات االتصال المباشر بالشركات األجنبية الراغبة في االستثمار في تونس واعتماد
طريقة عمل جديدة في هذا المجال منها االستعانة بخبراء واقتناء منظومات إعالمية تساعد 

 على استهداف واختيار المستثمرين المحتملين.
 استهداف القطاعات المعنية في البلدان التي تمثل مصدر هام لالستثمار األجنبي المباشر 
 تكثيف العالقات مع الكفاءات التونسية بالخارج المهتمة باالستثمار في تونس 
 تكثيف الزيارات الميدانية للشركات األجنبية المنتصبة في تونس 
  الموّجه  الجغرافي وا عطاء أهمية بالغة للترويجالتنويع في االستثمارات المستقطبة على المستوى

 نحو بلدان جديدة مصدرة لإلستثمارات الخارجية على المستوى العالمي
  اعتماد سياسة إعالمية جديدة وربط عالقات متميزة مع وسائل اإلعالم التونسية واألجنبية

 .االستثمار واألعمال المتخصصة في مجاالت

 نامج: تحديد المساهمة في أهداف البر 

 مساهمة مباشرة 

 أهم األولويات و األهداف: 
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 ( الترفيع في عدد االتصاالت المهمةCONTACT INTERESSANT مع المستثمرين )
 األجانب

 الترفيع في عدد زيارات المستثمرين األجانب إلى تونس 
 مؤشرات قيس األداءو أهماألنشطة:

 مؤشرات قيس األداء:-4-1

 ( نسبة االتصاالت الهامةCONTACT INTERESSANT.مع المستثمرين األجانب ) 
 أهم األنشطة-4-2

 تنظيم ملتقيات وأيام إعالمية بالخارج 
 المشاركة في الصالونات 
 تدعيم األنشطة اإلعالمية واالشهارية 
 االتصال المباشر بالمستثمرين األجانب 
 ة لها.ميدانياإلحاطة بالشركات األجنبية المنتصبة في تونسمن خالل تكثيف الزيارات ال 

 اإلجراءات المصاحبة: 
متصرفين وعوني 6تدعيم الوكالة بالموارد البشرية الالزمة وذلك من خالل برمجة انتداب عدد 

 .2017تنفيذ خالل سنة 
 الميزانية :

 :1تقديم عام لميزانية المنشأة للسنة المالية س+

االعتمادات المقترحة 
 بيان الفصول 2018لسنة 

 نفقات األجور-1 4349.000
 نفقات وسائل المصالح-2 1040.000
 التدخالت في الميدان االجتماعي  -3 63.000

 مجموع نفقات التصرف 5452.000
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 العنوان الثاني:

 بحساب الّدينار

اإلعتمادات المقترحة 
 بيان الفصول 2018لسنة 

 أنشطة الوكالة بالخارج -1 400.000
 عملية النهوض باالستثمار الخارجيمساندة -2 200.000
 برامج الجودة واإلعالمية والتجهيزات وتهيئة المقر-3 100.000
 تعزيز نظام الجودة بالوكالة- 30.000
 اقتناء تجهيزات مختلفة - 20.000
 اقتناء تجهيزات إعالمية - 20.000
 تهيئة مقر الوكالة - 20.000
 التعاون الفني - 10.000

 مجموع نفقات التنمية 700.000

 

 

 
 


