
  الجمهورية التونسيـة
  وزارة المـالية

  
  
  
  
  
  

   2019ميزانية الدولة لسنــة  
  عشر  الثانيالباب  

  
  

  التنمية واإلستثمار  التنمية واإلستثمار  وزارة  وزارة  
    والتعاون الدوليوالتعاون الدولي

  

 
 
 
 
  

  2018 أكتوبر
  



  الفھرس
  
  

  الصفحة
 1................................................................................. جداول إجمالیة

  3........................................................... للوزارةتقدیم عام : المحور األول 
 إستراتیجیة القطاع .1

 ھیكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعیة .2

 حسب البرنامجأھداف ومؤشرات األداء  .3

 حسب البرامج وطبیعة النفقة 2019توزیع میزانیة الوزارة لسنة  .4

  وان الوزارةأع .5
  13............................................البرامجحسب  الوزارةمیزانیة : المحور الثاني 

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه .1

 أداء البرنامج .2
  تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ - 2-1
  أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء - 2-2
  أنشطة البرنامج - 2-3

 امجنفقات البرن .3
  نفقات التصرف - 3-1
  نفقات التنمیة - 3-2

  66....................................................................................... :المالحق
  الجداول المتعلقة بالمیزانیة .1

  العنوان االول - 1-1
  جزء التنمیة:  العنوان الثاني - 1-2
  لدوليجزء التعاون ا: العنوان الثاني  - 1-3

   الموارد البشریةول اجد .2
 الجداول والبطاقات المتعلقة باألداء .3

  



  توطـئـــةال
  

  
جدید  11وخاصة الفصل ( 2004مثل تنقیح القانون األساسي لمیزانیة الدولة خالل سنة 

نقطة االرتكاز الفعلیة لالنطالق في برنامج اإلصالح العام للمالیة العمومیة حیث نص الفصل ) منھ

وبرامج تترجم السیاسات العمومیة مما مكن  مھمات ى إمكانیة رصد االعتمادات حسبالمذكور عل

مصالح وزارة المالیة من الشروع في تركیز منظومة جدیدة للتصرف في میزانیة الدولة مبنیة 

  .على مبادئ الشفافیة، الحوكمة الرشیدة، النجاعة والفاعلیة والمساءلة

  

المالیة في إرساء نظام التصرف في المیزانیة حسب  وبناءا على ذلك، شرعت مصالح وزارة

  : األھداف الذي یرتكز أساسا على المبادئ التالیة

 المحافظة على التوازنات  االقتصادیة والمالیة -

 االنضباط في المیزانیة -

 الشفافیة والمساءلة -

 البرمجة على المدى المتوسط -
 

النفقات العمومیة بغرض تحسین  إضفاء أكثر وضوح وشفافیة على وتھدف ھذه المنظومة إلى

الفاعلیة االقتصادیة واالجتماعیة للسیاسات العمومیة، دعم نجاعة التصرف العمومي والرقي 

  .بجودة الخدمات العمومیة

  

إلى منظومة التصرف ) المبني على الوسائل(ویقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي 

، تقسیم مھام كل وزارة إلى برامج )لى األداءتصرف مبني على النتائج أو القدرة ع(الجدیدة 

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

  

في إطاراإلستراتیجیة العامة (بناءا على التقسیم المذكور، یتم تحدید إستراتیجیة كل برنامج 

وضبط أھدافھ على المدى المتوسط والبعید ولتدعیم الجانب التقییمي یتم ضبط مؤشرات ) للقطاع

  ).كمیة أو نوعیة(لقیس األداء بالنسبة لكل ھدف قابلة للقیاس والمتابعة 

  

  



  : لمرحلیة والتدرج في تركیز المنظومة بھدف االستفادة قبل التعمیما وقد تم اعتماد

  

وزارة الفالحة والموارد (وزارات نموذجیة  أربعأعّدت ونفّذت  ،2013إبتداءا من سنة  -

میزانیاتھا ) المائیة،وزارة التربیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة

بالتوازي مع مشاریعھا السنویة للقدرة على األداء وفق المنظور البرامجي  2013لسنة 

 ،ملحقة بمشاریع المیزانیة إلى مجلس النوابالتي تمت إحالتھا 

وزارة التكوین (وزارات جدیدة  ثانیة تتكون من خمسدفعة  تمت إضافة 2014سنة  وفي -

 ،)وزارة المالیة، وزارة النقل، وزارة الصناعة، وزارة التجھیز، المھني والتشغیل

وزارة  18تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصیلة الجملیة   2015لتلیھا سنة  -

وفق المنظور البرامجي مصحوبة  2016منخرطة في المنظومة قدمت میزانیاتھا لسنة 

 .بالمشاریع السنویة للقدرة على األداء لنفس السنة
  
 

اج بقیة الوزارات في العمل على إدر 2015سنة منذ نھایة ولقد شرعت وزارة المالیة    

وفق  2018جمیعھا من تقدیم میزانیاتھا لسنة السیادیة ضمن المنظومة الجدیدة ولقد تمكنت 

إحالتھا للمجلس وفق بالتالي سیتم و) ووزارة الدفاعبإستثناء رئاسة الحكومة (المنظور البرامجي 

  .التبویب الجدید
  
  

  .وفق المنظور البرامجيوزارة  24لمجموع  2019بذلك سیتم تقدیم میزانیات سنة 
  
  

في ھذا اإلطار وتتویجا للمرحلة التجریبیة لمنظومة التصرف في المیزانیة حسب 

یكرس مبادئ التصرف مشروع قانون أساسي جدید للمیزانیة إعداد  2015األھداف، تم سنة 

ور الجدید ویؤسس لوضع آلیات عصریة للتصرف في میزانیة الدولة ولقد تم إحالة المشروع المذك

في إنتظار دراستھ و التصویت علیھ في أقرب  2015نوفمبر  20لمجلس نواب الشعب بتاریخ 

 .اآلجال

  
  

  
  
  
  



 

 

 

 جداول إجمالية

 



1 نظـام أمـد

الباب الثاني عشر
وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي

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

. 2018 م د   سنة 569,095 مقابل    783,294 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

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

%نفقات التصرف  3,2 2,199 71,294 69,095 62,037

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  42,4 212,000 712,000 500,000 519,909

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    3 253,3 7,808 8,048 0,240 20,056

م د

% 140,0 14,000 24,000 10,000 19,191 * على الموارد الخارجیة الموظفة
38,8 190,192% 679,952 489,760 480,662 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

%581,946569,095783,294214,199 الجملـــــة 37,6



نظـام أمـد

71 294 000

712 000 000

2

الباب الثاني عشر

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي

التوزیع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2019

 بحساب الدینار

000 294 783 الجملـــــة



 

 

 

 

 

 

 

 

تقدين عــــام للوزارة 
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 الثانً عشرالباب 
 

مٌزانٌة وزارة  التنمٌة واإلستثمار والتعاون الدولً 
 

 : إستراتٌجٌة القطاع   -1

:سٌاسة القطاع   

:بمهام أساسٌة تشمل بالخصوص تضطلع وزارة التنمٌة واالستثمار والتعاون الدولً   

 ضبط التقدٌرات االقتصادٌة ومتابعة وتقٌٌم تطورات الظرؾ االقتصادي، 

  إعداد استراتٌجٌات وسٌاسات التنمٌة فً إطار المخططات والموازٌن االقتصادٌة بالتنسٌق مع

  ومتابعة إنجازها،الوزارات والهٌاكل المعنٌة

  ومتابعتها وتقٌٌمها، مع المجالس الجهوٌة بالتنسٌقإعداد سٌاسات واستراتٌجٌات التنمٌة الجهوٌة 

 وبرنامج التنمٌة  التصرؾ فً البرامج الجهوٌة للتنمٌة بما فً ذلك برنامج الحضائر الجهوٌة

  ،المندمجة

  الجهوٌة وإعداد الدراسات االقتصادٌة واالجتماعٌة والقطاعٌة الالزمة لدفع التنمٌة القطاعٌة

 ،ومساندة االستثمارات القطاعٌة والجهوٌة الخاصة والعامة

 وذلك فً إطار المنظومة الوطنٌة لإلحصاء،النهوض بالمعلومات االحصائٌة  

 اإلقتصادي والمالً الثنائً واإلقلٌمً ومتعّدد األطراؾ، التعاون الدولً دفع  

  فً مجال التعاون الدولً واالستثمار الخارجً بالتعاون مع المفاوضات اإلشراؾ على تسٌٌر

 ، عنهاالمنبثقةوإبرام االتفاقٌات والمعاهدات  الوزارات المعنٌة

 ًمتابعة تنفٌذ االتفاقٌات والمعاهدات فً مجالً التعاون الدولً واالستثمار الخارجً والداخل، 

  واإلحاطة بالمستثمرٌن األجانب الراؼبٌن فً اإلنتصاب بتونس،االستثمار الخارجً بالنهوض 

  ًتمثٌل البالد التونسٌة فً االجتماعات الدورٌة للهٌئات الدولٌة واإلقلٌمٌة ذات الصبؽة المالٌة وف

الندوات الدولٌة واإلقلٌمٌة ذات الصبؽة االقتصادٌة والمالٌة والفنٌة وذلك بالتعاون مع الوزارات 

 ،األخرى

  خبرات التونسٌة بالخارجالكفاءات وال عملٌات توظٌؾتكثٌؾ دفع التعاون الفنً من خالل. 
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 :إستراتٌجٌة القطاع 

 أهمٌة بالؽة فً تجسٌم األهداؾ المرسومة بالمخطط الخماسً وتحقٌق 2019 تكتسً سنة 

 .تنمٌة إقتصادٌة وإجتماعٌة عادلة وتنفٌذ اإلصالحات الكبرى التً تسعى الحكومة لتحقٌقها

وعلى هذا األساس، إعتمدت وزارة التنمٌة واإلستثمار والتعاون الدولً تمشٌا ٌؤخذ بعٌن 

 :اإلعتبار األولوٌات الوطنٌة المتمثلة أساسا فً 

  بالخصوص على 2019ستتركز الجهود خالل سنة : دفع اإلستثمار وتحسٌن مناخ األعمال : 

o  مواصلة وضع وإتمام اإلطار المإسساتً الذي جاءت به مجلة اإلستثمار الجدٌدة حٌث

سٌتواصل توسٌع الهٌئة التونسٌة لإلستثمار وبعث فروعها بمختلؾ الجهات لتقرٌب الخدمات 

 من المستثمرٌن وتوفٌر اإلحاطة الالزمة لهم، 

o ،تركٌز الصندوق التونسً لإلستثمار وبداٌة نشاطه 

o  آلٌة متابعة تقدم المشارٌع المنجزة فً إطار اآللٌات الجدٌدة المعتمدة لدفع اإلستثمار من ذلك

 . وآلٌة سالسل القٌمة والشبكات العنقودٌةالشراكة بٌن القطاعٌن العمومً والخاص

 ،تطوٌر اإلدارة والرفع من مستوى األداء 

 ،ًدعم التعاون الدولً على المستوٌٌن المالً والفن 

  دعم التنمٌة الجهوٌة والحّد من التفاوت الجهوي وترسٌخ مبدأ التمٌٌز اإلٌجابً الذي جاء به

ستولً الوزارة أهمٌة بالؽة لعملٌة إختٌار المشارٌع الجهوٌة وتصوٌب اإلستثمارات : الدستور

 العمومٌة وتحسٌن التحكم فً البرنامج الجهوي للتنمٌة وبرنامج التنمٌة المندمجة،

 إعتبارا ألهمٌة المعلومة اإلحصائٌة فً إعداد الدراسات : تطوٌر المنظومة اإلحصائٌة الوطنٌة

والبحوث وفً رسم ومتابعة اإلستراتٌجٌات والسٌاسات التنموٌة والمساعدة على أخذ القرار، 

تهدؾ اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لإلحصاء إلى تطوٌر اإلنتاج اإلحصائً حسب المعاٌٌر الدولٌة 

ومزٌد اإلنفتاح على مستعملً اإلحصائٌات واإلعالم وتؤمٌن النشر حسب التصانٌؾ الوطنٌة 

  : 2019وفً هذا السٌاق سٌتّم خالل سنة . والدولٌة

o ،مواصلة تطوٌر المعهد الوطنً لإلحصاء الذي ٌمثل الركٌزة األساسٌة للمنظومة اإلحصائٌة 

o ،إنجاز المسوحات واإلستبٌانات الدورٌة 

o  توسٌع خارطة اإلحصائٌات المتوفرة لتطوٌر اإلحصائٌات الجهوٌة وتفعٌلها وتطوٌر

أسعار العقارات  مإشر النقل، مإشر)إحصائٌات الحسابات القومٌة والمإشرات الظرفٌة 

 .(...وتكلفة البناء
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  :2021-2019إطار النفقات متوسط المدى 

 2021-2019ولتنفٌذ إسترتٌجٌة القطاع، تّم برمجة نفقات الوزارة على المدى المتوسط 

 :حسب طبٌعة النفقة كما ٌلً 

 دٌنار ألف: الوحدة                                                                                                                     

 النفقات
 اإلنجازات

 2018ق م 
 التقدٌرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 715 75 670 73 468 72 050 71 689 63 985 63 373 60 نفقات التصرف

 365 75 170 73 294 71 095 69 039 62 583 61 863 58 على موارد المٌزانٌة

 634 63 781 61 237 60 535 58 612 51 787 52 138 50 التؤجٌر العمومً

 073 10 779 9 494 9 006 9 938 8 465 7 312 7 وسائل المصالح

 658 1 610 1 563 1 554 1 489 1 331 1 413 1 التدخل العمومً

على الموارد الذاتٌة 

 للمؤسسات
1 510 2 402 1 650 1 955 1 174 500 350 

 - - 500 959 910 619 890 التؤجٌر العمومً

 150 300 405 678 485 606 1 474 وسائل المصالح

 200 200 269 318 255 177 146 التدخل العمومً

 000 874 000 824 749 722 392 502 211 522 425 509 876 419 نفقات التنمٌة

 000 850 000 800 000 688 000 490 716 500 462 494 390 346 على موارد المٌزانٌة

 000 10 000 10 048 8 240 056 20 796 7 318 اإلستثمارات المباشرة

 000 840 000 790 952 679 760 489 660 480 666 486 072 346 التموٌل العمومً

على موارد القروض 

 الخارجٌة
25 924 12 541 19 191 10 000 24 000 24 000 24 000 

 - - - - - - - اإلستثمارات المباشرة

 000 24 000 24 000 24 000 10 191 19 541 12 924 25 التموٌل العمومً

على الموارد الذاتٌة 

 للمؤسسات
47 562 2 422 2 304 2 392 10 749 - - 

المٌزانٌة بدون إعتبار 

 الموارد الذاتٌة للمؤسسات
431 177 568 586 581 946 569 095 783 294 897 170 949 365 

المٌزانٌة بإعتبار الموارد 

 الذاتٌة للمؤسسات
480 249 573 410 585 900 573 442 795 217 897 670 949 715 
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: هٌكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعٌة -2

وقصد تجسٌم إستراتٌجٌة القطاع، تّم توزٌع مهمة التنمٌة واإلستثمار والتعاون الدولً إلى  

 :البرامج والبرامج الفرعٌة التالٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرامج الفرعية

الحنمية وإلاسخثمار والحعاون الدولي

القيادة واملساندة

الحصّرف في 

املوارد البشرية 
واملادًة

النظام املعلوماجي

إلاحاطة 

باإلسخثمار

سياسات 

إلاسخثمار

الترويج والنهوض 

الخارجيباإلسخثمار 

الحعاون الدولي

الحعاون املالي

الحعاون الفني

الحنمية الجهوية 

والقطاعية

البرامج الجهوية 

للحنمية

الحخطيط الجهوي 

ومساندة الحنمية

الحوازنات 

الجملية 
وإلاحصاء

 الحخطيط

والحوازنات الجملية 

وإلاحصاء

إلاحصاء

 املهمة
 البرامج
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 :أهداف ومؤشرات األداء حسب البرنامج  -3
 

 :وستحقق البرامج المذكورة أعاله أهدافا ٌتّم قٌاسها بمإشرات موزعة تبعا لبٌانات الجدول التالً 

 مؤشرات قٌس األداء األهداف البرامج الفرعٌة البرامج

التوازنات - 1

الجملٌة 

 واإلحصاء

التخطٌط : 1-1

والتوازنات 

الجملٌة 

 والدراسات

تطوٌر منظومة : 1-1-1
التقدٌرات والتحالٌل 
 اإلقتصادٌة والمالٌة

 دورٌة بصفة المنتجة الوثائق عدد: 1-1-1-1

النجاعة فً دعم : 1-1-2
القرار فً المجالٌن 

 االقتصادي واالجتماعً

 عدد الدراسات: 1-1-2-1

 منظومة النشر واإلتصال: 1-1-2-2

 دعم المناهج وأطر العمل: 1-1-2-3

تدعٌم الركائز  :1-2-1       اإلحصاء:1-2
األساسٌة للعمل 

 اإلحصائً

 انجاز العملٌات اإلحصائٌة المبرمجة: 1-2-1-1

تطوٌر جودة : 1-2-2
المعطٌات اإلحصائٌة 

 المنتجة

 احترام رزنامة النشر: 1-2-2-1

 الدورات التكوٌنٌة المنجزة: 1-2-2-2

 التنمٌة -2

الجهوٌة 

 والقطاعٌة

 البرامج :2-1

 الجهوٌة للتنمٌة

تحسٌن : 2-1-1
التصرؾ فً البرنامج 

الجهوي للتنمٌة 
وتصوٌب تدخالته 

 ومتابعة تنفٌذه

  فً عدد عملة الحضائرالتصرؾتحسٌن : 2-1-1-1

 المفتوحة لفائدة الدفعنسبة استهالك إعتمادات : 2-1-1-2
 المجالس الجهوٌة

 إعداد تقارٌر متابعة سداسٌة: 2-1-1-3

إعداد دراسة تقٌٌمٌة لتدخالت البرنامج : 2-1-1-4
 الجهوي للتنمٌة

بعث حركٌة : 2-1-2
   اقتصادٌة

نسبة تقدم اإلنجاز المالً لعناصر البنٌة : 2-1-2-1
 لعناصر البنٌة األساسٌة ة واألساسٌة المنتج

   والتجهٌزات الجماعٌة
 

 عدد مواطن الشؽل المحدثة سنوٌا: 2-1-2-2

التخطٌط : 2-2

الجهوي ومساندة 

 التنمٌة

متابعة تنفٌذ  :2-2-1
مخطط التنمٌة ومشارٌع 

البنٌة األساسٌة 
والتجهٌزات الجماعٌة 

المدرجة بمٌزانٌة الدولة 
وتطوٌر آلٌات نشر 
وتحلٌل المعلومات 

 اإلحصائٌة

المخطط القطاعً متابعة ل سنوٌةإعداد تقارٌر : 2-2-1-1
 والجهوي

إعداد تقارٌر ثالثٌة حول متابعة تقدم تنفٌذ : 2-2-1-2
 المشارٌع العمومٌة

 إعداد نشرٌات إحصائٌة وتحلٌلٌة لكل جهة: 2-2-1-3

إعداد التقرٌر السنوي حول متابعة تجسٌم : 2-2-1-4
 2030أهداؾ التنمٌة المستدامة 

مساندة التنمٌة : 2-2-2
واإلستثمار القطاعً 

 والجهوي

عدد المشارٌع الخاصة المنجز لها دراسات : 2-2-2-1
 الجدوى اإلقتصادٌة

عدد المشارٌع التً تّم تموٌلها ضمن آلٌة : 2-2-2-2
 "إعتماد اإلنطالق"

 نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموٌة بالجهات: 2-2-2-3

 عدد أنواع محامل التسوٌق الجهوي: 2-2-2-4
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 مؤشرات قٌس األداء األهداف البرامج الفرعٌة البرامج

 التعاون  -3
 الدولً

التعاون : 3-1

 المالً

تطوٌر تعبئة  :3-1-1
الموارد المالٌة 

الخارجٌة لتحقٌق  
 أهداؾ التنمٌة

 حجم التعهدات المالٌة المبرمة: 3-1-1-1

 حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة: 3-1-1-2

تطوٌر التعاون  :1-2-3 التعاون الفنً: 3-2
 الفنً

 تطور عدد المتعاونٌن سنوٌا :3-2-1-1

عدد المشارٌع المنجزة فً إطار التعاون : 3-2-1-2
 جنوب -جنوب

برنامج  -4
اإلحاطة 

 باإلستثمار

سٌاسات  :4-1

 اإلستثمار

 تطوٌر سٌاسات :4-1-1
اإلستثمار واإلحاطة 

 بالمستثمرٌن

 عدد إتفاقٌات اإلستثمار المبرمة أو التً بصدد :4-1-1-1
 التفاوض حولها

 عدد ملفات التؤطٌر والتوجٌه واإلحاطة الواردة: 4-1-1-2

نسبة إنجاز التوصٌات المضمنة بالتقرٌر : 4-1-1-3
السنوي لتقٌٌم سٌاسات اإلستثمار المصادق علٌها من 

 المجلس األعلى لإلستثمار

 نسبة رضاء المستثمرٌن: 4-1-1-4

تسرٌع الملفات : 4-1-2
الخاصة بالمشارٌع 

 المبرمة بشؤنها الكبرى
إتفاقٌات وتعهدات 

 إستثمار

عدد اإلجتماعات التنسٌقٌة التً تّم عقدها : 4-1-2-1
لمتابعة المشارٌع المبرم فً شؤنها إتفاقٌات وتعهدات 

 إستثمار

اإلشكالٌات التً تّم التوصل إلى فّضها مقارنة : 4-1-2-2
 بالطلبات المعروضة

التروٌج : 4-2

والنهوض 

باإلستثمار 

 الخارجً

التعرٌؾ بتونس  :4-2-1
 كموقع متمٌز لإلستثمار

نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرٌن : 4-2-1-1
 األجانب

  برنامج  -5
القٌادة 

 والمساندة

التصرف فً   :5-1

الموارد البشرٌة 

 والمادٌة

تحسٌن التصرؾ  :5-1-1
 فً الموارد البشرٌة

 نسبة المستفٌدٌن بالتكوٌن من مجموع األعوان: 5-1-1-1

إحكام التصرؾ : 5-1-2
 فً الموارد المادٌة

 التنفٌذ حسب رزنامة البرمجة السنوٌة للنفقات: 5-1-2-1

النظام  :5-2

 المعلوماتً

تطوٌر النظام  :5-2-1
 المعلوماتً للوزارة

 نسبة تطور النظام المعلوماتً: 5-2-1-1
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 : حسب البرامج وطبٌعة النفقة 2019توزٌع مٌزانٌة الوزارة لسنة  -4

 
 دٌنار ألف: الوحدة                                                                                                                     

 طبٌعة النفقة              

 
 البرامج

المجموع  نفقات التنمٌة نفقات التصرف

 287 34 670 5 617 28 برنامج التوازنات الجملٌة واإلحصاء

 076 710 380 691 696 18 برنامج التنمٌة القطاعٌة والجهوٌة

 272 12 522 5 750 6 برنامج التعاون الدولً

 137 11 380 1 757 9 برنامج اإلحاطة باإلستثمار

 522 15 048 8 474 7 برنامج القٌادة والمساندة

 294 783 000 712 294 71 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج

التىازناث

الجمليت

واإلحصاء

1%

برنامج

التنميت

القطاعيت

والجهىيت

97%

برنامج

التعاون

الدولي

1%

برنامج

اإلحاطت

باإلستثمار

0%

القيادةبرنامج

والمساندة

1%

التنميةنفقات

التىازناثبرنامج

واإلحصاءالجمليت

4%

التنميتبرنامج

والجهىيتالقطاعيت

91%

الدوليالتعاونبرنامج

2%

اإلحاطتبرنامج

باإلستثمار

1%

القيادةبرنامج

والمساندة

2%

الوزارةميزانية

برنامج

التىازناث

الجمليت

واإلحصاء

40%

برنامج

التنميت

القطاعيت

والجهىيت

26%

برنامج

التعاون

الدولي

9%

برنامج

اإلحاطت

باإلستثمار

14%

برنامج

القيادة

والمساندة

11%

التصرفنفقات
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 :توزٌع نفقات التصرف 

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 طبٌعة النفقة                          
 

 البرامج
المجموع  التدخل العمومً وسائل المصالح التأجٌر العمومً

برنامج التوازنات الجملٌة 

 واإلحصاء
25 399 2 542 676 28 617 

 696 18 359 646 1 691 16 برنامج التنمٌة القطاعٌة والجهوٌة

 750 6 30 635 085 6 برنامج التعاون الدولً

 757 9 84 216 2 457 7 برنامج اإلحاطة باإلستثمار

 474 7 414 455 2 605 4 برنامج القٌادة والمساندة

 294 71 563 1 494 9 237 60 المجموع

 

 : توزٌع نفقات التنمٌة

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 طبٌعة النفقة                         

 

 
 البرامج

 المجموع التموٌل العمومً اإلستثمارات المباشرة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

برنامج التوازنات الجملٌة 

 واإلحصاء
  5 670  5 670  

برنامج التنمٌة القطاعٌة 

 والجهوٌة
  667 380 24 000 667 380 24 000 

  522 5  522 5   برنامج التعاون الدولً

  380 1  380 1   برنامج اإلحاطة باإلستثمار

  048 8    048 8 برنامج القٌادة والمساندة

 000 24 000 688 000 24 952 679  048 8 المجموع
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 :توزٌع نفقات المؤسسات العمومٌة غٌر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومٌة

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 المؤسسات البرامج

 المجموع التنمٌةنفقات نفقات التصرف 

منحة 
 الدولة

موارد 
 ذاتٌة

منحة 
 الدولة

موارد 
 ذاتٌة

منحة 
 الدولة

موارد 
 ذاتٌة

برنامج 

التوازنات 

الجملٌة 

 واإلحصاء

المعهد التونسً للقدرة 
 التنافسٌة والدراسات الكمٌة

5 116 700 470  5 586 700 

  167 28  200 5  967 22 المعهد الوطنً لإلحصاء

برنامج التنمٌة 

القطاعٌة 

 والجهوٌة

المندوبٌة العامة للتنمٌة 
 الجهوٌة

7 917 180 40 850 10 662 48 767 10 842 

 115 030 4  230 115 800 3 دٌوان تنمٌة الجنوب

 53 142 4  349 1 53 793 2 دٌوان تنمٌة الوسط الؽربً

 103 472 2 87 240 16 232 2 دٌوان تنمٌة الشمال الؽربً

برنامج 

 التعاون الدولً

الوكالة التونسٌة للتعاون 
 110 473 5  490 110 983 4 الفنً

برنامج 

اإلحاطة 

 باإلستثمار

وكالة النهوض باإلستثمار 
 الخارجً

5 904  700  6 604  

  889 3  680  209 3 الهٌئة التونسٌة لإلستثمار

 923 11 130 109 749 10 209 50 174 1 921 58 المجموع
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 : أعوان الوزارة -5

 

 : عونا موزعٌن كما ٌل157ً 2 : 2019ٌبلػ عدد أعوان الوزارة المرخص فٌهم إلى موفّى سنة  

 

 
أعوان االدارات 

 المركزٌة والجهوٌة

أعوان المؤسسات 
 العمومٌة غٌر الخاضعة

لمجلة المحاسبة 
 العمومٌة

  المجموع

 2018 األعوان إلى موفى -
 

 فً حالة مباشرة -

 فً حالة الحاق -

 فً حالة عدم مباشرة -

 فً حالة تحت السالح -

 حاالت أخرى -

362 
 

358 

4 

 

1 824 
 

1 824 

2 186 
 

2 182 

4 

 2019التدابٌر الجدٌدة لسنة  -
 

 انتدابات  -

 إلحاق  -

 تقاعد  -

5- 

 
 

 

5- 

-24 
 

15 

2 

-41 

-29 
 

15 

2 

-46 

 157 2 800 1 357 المجموع 

 

 : حسب البرامج كما ٌلً 2019وٌتوزع عدد أعوان الوزارة المرخص فٌهم إلى موفى  

 

 
أعوان االدارات 

 المركزٌة والجهوٌة

أعوان المؤسسات 
 العمومٌة غٌر الخاضعة

لمجلة المحاسبة 
 العمومٌة

  المجموع

 090 1 077 1 13 برنامج التوازنات الجملٌة واإلحصاء

 577 516 61 برنامج التنمٌة القطاعٌة والجهوٌة

 139 87 52 برنامج التعاون الدولً

 140 120 20 برنامج اإلحاطة باإلستثمار

 211 - 211 برنامج القٌادة والمساندة

 157 2 800 1 357 المجموع

 

 



 
 

 
 
 
 

هيسانيت الوزارة حسب 

البراهج 
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 برنامج التوازنات الجملٌة واإلحصاء

 

 :هٌكلة البرنامج والمتدخلون فً تنفٌذه  -1

 

 

 

 

 أداء البرنامج -2

 :تقدٌم البرنامج وإستراتٌجٌته - 2-1

واإلحصاء بجانب هام من مشموالت الوزارة باعتبار دورها  برنامج التوازنات الجملٌة ٌعنى

ٌّما فٌما ٌتعلق بضبط  التقدٌرات ورسم التوازنات الجملٌة األفقً فً بلورة منوال التنمٌة ال س

 .والمساهمة فً إعداد اإلصالحات الهٌكلٌة وتحسٌن تنافسٌة مناخ األعمال

ٌضّم هذا البرنامج اإلدارة العامة للتقدٌرات والمعهد التونسً للقدرة التنافسٌة والدراسات الكمٌة 

. والمعهد الوطنً لإلحصاء

 على ضوء التوجهات العامة للسٌاسات 2019 البرنامج بالنسبة لسنة استراتٌجٌةوقد تم ضبط 

 البرنامج استراتٌجٌهالتنموٌة للبالد والتً تندرج ضمن مشموالت الوزارة فً هذا المجال، وتتمحور 

: باألساس حول

برنامج الحوازنات الجملية وإلاحصاء

إلاحصاء

املعهد الوطني لإلحصاء

املجلس ألاعلى لإلحصاء

الحخطيط والحوازنات 

الجملية والدراسات

املعهد الحونس ي للقدرة 

الحنافسية والدراسات 

الكمية

إلادارات املركسية للوزارة

 البرنامج
ل 

الهياك

خلة
 املحد

البرامج 

 الفرعية
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 إعداد االستراتٌجٌات والسٌاسات االقتصادٌة الكفٌلة بتحقٌق األهداؾ التنموٌة .

 ،رسم تقدٌرات منوال النمّو فً إطار المٌزان االقتصادي ومخطط التنمٌة 

   ،متابعة وتحلٌل الوضع االقتصادي والتوازنات الجملٌة على ضوء تطور الظرؾ االقتصادي

  فً المٌدان اإلصالحاتدراسة وبلورة السٌاسات االقتصادٌة والسٌاسات القطاعٌة واقتراح 

االقتصادي، 

  متابعة وتحلٌل واستشراؾ القدرة التنافسٌة لالقتصاد التونسً وبلورة اإلجراءات اإلصالحٌة

لتطوٌر التنافسٌة ومناخ األعمال، 

  اإلشراؾ على تطوٌر المنظومة اإلحصائٌة وتعزٌز الدور المحوري للمعهد الوطنً لإلحصاء

 . وتوسٌع مجاالتها حسب المعاٌٌر المعمول بهااإلحصائٌات ونشر إنتاجفً 

:  إلى برنامجٌن فرعٌٌنالتوازنات الجملٌة واإلحصاءوٌنقسم برنامج 

 الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

  اإلحصاء 

 :أهداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء - 2-2

 
 الوحدة داءاألمؤشرات قٌس  األهداف

 إنجاز
2017 

 ق م
2018 

تقدٌرات 
2019 

القٌمة 
 المستهدفة

2021 

تطوٌر منظومة 
التقدٌرات والتحالٌل 
 اإلقتصادٌة والمالٌة

 المنتجة الوثائق عدد
 دورٌة بصفة

 8 8 7 6 عدد

النجاعة فً دعم 
القرار فً المجالٌن 

االقتصادي 
 واالجتماعً

 24 23 22 20 عدد عدد الدراسات

 30 30 28 26 عدد منظومة النشر واإلتصال

 دعم المناهج وأطر العمل

معدل أٌام 

 النشاط
6 8 8 10 

تدعٌم الركائز 
األساسٌة للعمل 

 اإلحصائً

انجاز العملٌات 
 اإلحصائٌة المبرمجة

 97 93 90 86 نسبة

تطوٌر جودة 
المعطٌات 

 اإلحصائٌة المنتجة
  

 101 103 104 105,8 نسبة احترام رزنامة النشر

الدورات التكوٌنٌة 
 المنجزة

 60 44 28 62 عدد
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 :أنشطة البرنامج - 2-3

  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

 تقدٌرات
  اإلعتمادات

 )*( 2019 لسنت

تطوٌر 
منظومة 

التقدٌرات 
والتحالٌل 

اإلقتصادٌة 
 والمالٌة

 الوثائق عدد
 بصفة المنتجة
 دورٌة

 :إعداد الوثائق التالٌة 

  والعالمً، الوطنً اإلقتصادي الظرؾ وثٌقة- 

 ،(جوٌلٌة )النمو لمنوال األولٌة للتقدٌرات اإلطارٌة الوثٌقة- 

  ،(جوٌلٌة )األولً اإلقتصادي المٌزان مشروع- 

  ،(أكتوبر )النهائً اإلقتصادي المٌزان مشروع- 

  التنمٌة، مخطط تنفٌذ متابعة مذكرة- 

  الجبائٌة، والسٌاسة المالٌة قانون مذكرة- 

  الدولة، مٌزانٌة تنفٌذ مذكرة- 

 .المالً القطاع متابعة مذكرة- 

  أد531

النجاعة فً 
دعم القرار فً 

المجالٌن 
االقتصادي 
 واالجتماعً

 عدد الدراسات

 : إعداد الدراسات والمذكرات التالٌة 

 واإلستثمار والمداخٌل والنمو والتموٌل التنافسٌة حول دراسات- 

  المعرفة، وإقتصاد والنمذجة

  المستدامة، والتنمٌة العمومٌة المالٌة حول دراسات- 

 . أو الهٌاكل األخرىاإلشراؾ وزارة لفائدة تحلٌلٌة مذكرات- 

  أد020,5 3

منظومة النشر 
 واإلتصال

  المعهد، واب موقع تطوٌر- 

  اإلعالمٌة، والملتقٌات الندوات تكثٌؾ- 

  والمباشرة، اإلعالمٌة المتابعة منظومة تطوٌر- 

 اإللكترونٌة خاصة النشرٌات تكثٌؾ- 

  أد325

دعم المناهج 
 وأطر العمل

  وتؤهٌل، تكوٌن عملٌات إنجاز- 

  الدراسٌة، والملتقٌات الندوات وتنظٌم العمل زٌارات تبادل تكثٌؾ- 

  المشتركة، المجاالت فً األخرى الهٌاكل أنشطة فً المساهمة- 

 المشتركة واألنشطة المناهج تطوٌر- 

  أد258

تدعٌم الركائز 
األساسٌة 

للعمل 
 اإلحصائً

انجاز العملٌات 
اإلحصائٌة 

 المبرمجة

         المسوحات، إلنجاز والبشرٌة المادٌة المستلزمات كل وفٌرت- 

  المسوحات، لمختلؾ الفنٌة الملفات إعداد- 

 وبمعالجة المٌدانً بالعمل تتعلق خصوصٌة تكوٌن عملٌات إنجاز- 

  المعلومات،

  للمعلومات، اإلحصائٌة المعالجة عملٌات إنجاز- 

  المستعملٌن، ذمة على ووضعها النتائج نشر- 

 اإلطار هذا فً الشركاء مع والتنسٌق اإلدارٌة المصادر إستؽالل- 

  أد512 28

تطوٌر جودة 
المعطٌات 
اإلحصائٌة 

 المنتجة
  

احترام رزنامة 
 النشر

 اإلحصائٌة بالمعالجة والقٌام أجالها فً المٌدانٌة األشؽال إنجاز- 

 للمسح، الفنٌة والجذاذات العمل برنامج حسب

 بالتعهدات لإلٌفاء بالمعهد المتدخلٌن كل بٌن التنسٌق- 

  أد948

الدورات 
التكوٌنٌة 
 المنجزة

 المعنٌة اإلدارات مع بالتنسٌق للتكوٌن السنوي البرنامج إعداد- 

  وتنفٌذه،

  البرنامج، لتنفٌذ الضرورٌة والبشرٌة المادٌة الموارد توفٌر- 

 اإلقتضاء عند وتعدٌله البرنامج تقٌٌم- 

  أد347 1

 باعتبار الموارد الذاتٌة المرخص فٌها (*)
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 :نفقات البرنامج  -3

 
 : وتتوزع كما ٌلً 2019 أد سنة 287 34تبلػ نفقات برنامج التوازنات الجملٌة واإلحصاء 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 %  4,5 219 1 617 28 398 27 609 25 نفقات التصرف

 %  60,8 143 2 670 5 527 3 740 6 نفقات التنمٌة

 %  10,9 362 3 287 34 925 30 349 32 المجموع

 

 : حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً 2019كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 

 
 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 المجموع نفقات التنمٌة نفقات التصرف البٌان

 120 6 470 650 5الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

 167 28 200 5 967 22 اإلحصاء

 287 34 670 5 617 28المجموع 

 

 :نفقات التصرف - 3-1

  أد617 28 فً حدود 2019ضبطت نفقات التصرؾ لبرنامج التوازنات الجملٌة واإلحصاء لسنة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018أد سنة 398 27 مقابل 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 %  4,6 113 1 399 25 286 24 935 21 التأجٌر العمومً

 %  2,1 53 542 2 489 2 981 2 وسائل المصالح

 %  8,5 53 676 623 693 التدخل العمومً

 %  4,5 219 1 617 28 398 27 609 25 المجموع
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 :وذلك، باإلضافة إلى الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع كما ٌلً 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  البٌان

 %  36- 240- 420 660 التأجٌر العمومً

 % 15 28 216 188 وسائل المصالح

 %  31 15 64 49 التدخل العمومً

 %  22- 197- 700 897 المجموع

 

 :نفقات الـتأجٌر العمومً 
 

:  د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ399 25 والبالؽة التؤجٌر العمومًتوزع نفقات 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 832 4الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

 567 20اإلحصاء 
 

على البرامج ٌضاؾ إلى ذلك الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع 

 :كما ٌلً الفرعٌة 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 420الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

 -اإلحصاء 
 

:   عونا موزعٌن على البرامج الفرعٌة كما ٌل090ً 1وٌبلػ عدد األعوان 

 

 137التخطٌط والتوازنات الجملٌة والدراسات 

 953اإلحصاء 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 :نفقات وسائل المصالح 

 
 : د على البرامج الفرعٌة كما ٌلًأ 542 2والبالؽة  توّزع نفقات التسٌٌر

 
 دٌنار ألف: الوحدة 

 742الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

 800 1اإلحصاء 
         

على البرامج ٌضاؾ إلى ذلك الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع 
 :كما ٌلً الفرعٌة 

 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 216الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

 -اإلحصاء 

 

 

 :نفقات التدخل العمومً 
 
 

 :   د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ676توّزع نفقات التدخل العمومً والبالؽة      
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 76الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

 600اإلحصاء 
 

على البرامج ٌضاؾ إلى ذلك الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع 

 :كما ٌلً الفرعٌة 

 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 64الّدراسات التوازنات الجملٌة و والتخطٌط

 -اإلحصاء 
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 :نفقات التنمٌة - 3-2

 مقابل  أد670 5  فً حدود2019لبرنامج التوازنات الجملٌة واإلحصاء لسنة ضبطت نفقات التنمٌة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018سنة  أد 527 3

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
إنجازات 

2017 
 2018ق م 

تقدٌرات 
2019 

 (%)النسبة  الفارق

 -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 -  - - - - الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 % 60,8 143 2 670 5 527 3 740 6 التموٌل العمومً

 % 60,8 143 2 670 5 527 3 740 6  الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 % 60,8 143 2 670 5 527 3 740 6 المجموع

 

 : على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما ٌلً 2019وقد تطّورت نفقات البرنامج لسنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
 (%)التطّور  2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 - - - -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 - - - -  - - - - مشارٌع وبرامج جدٌدة

 60,8% 19,1% 670 5 813 7 527 3 562 6 740 6 740 6 التموٌل العمومً

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 60,8% 19,1% 670 5 813 7 527 3 562 6 740 6 740 6 مشارٌع وبرامج جدٌدة

 60,8% 19,1% 670 5 813 7 527 3 562 6 740 6 740 6 المجموع
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 :حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً لهذا البرنامج  2019  إعتمادات الدفع لسنةوتتوزع

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 طبٌعة النفقة                         

 

 
 البرامج الفرعٌة

 المجموع التموٌل العمومً اإلستثمارات المباشرة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

التوازنات الجملٌة  والتخطٌط
الّدراسات و

- - 470 - 470 - 

 - 200 5 - 200 5 - -اإلحصاء 

 - 670 5 - 670 5 - - المجموع

 

  الّدراساتالتوازنات الجملٌة والتخطٌط و :1البرنامج الفرعً 

لمعهد التونسً للقدرة التنافسٌة والدراسات لهذا البرنامج الفرعً فً نفقات االتنمٌة  تتمثل نفقات

 : موزعة كما ٌلً الكمٌة

 

 دٌنار ألف: الوحدة

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 220 220 220  المرصد الوطنً للقدرة التنافسٌةنفقات 

 200 270 270تجهٌزات مختلفة 

 20 30 30تهٌئات مختلفة 

 30 30 30 تجهٌزات إعالمٌة

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 

 470 550 550 المجموع
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 حصاءاإل :  2البرنامج الفرعً 

 : موزعة كما ٌلًلمعهد الوطنً لإلحصاءلهذا البرنامج الفرعً فً نفقات االتنمٌة  تتمثل نفقات

 

 دٌنار ألف: الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 500 190 1 190 1 المخطط المدٌري لإلعالمٌة

 500 1 678 1 678 1المسوحات اإلقتصادٌة 

 500 2 228 3 228 3 حول التشؽٌل  الوطنًالمسح

 200 500 500وسائل النقل 

 120 151 151 المسح السداسً حول مإشر رضا المستهلك فً تونس

 80 100 100 تهٌئة مقر المعهد

إستؽالل المصادر اإلدارٌة إلنجاز اإلحصائٌات 

 اإلجتماعٌة
124 124 124 

 100 142 142 المسح الدائم حول ظروؾ العٌش

 30 50 50 المجلس الوطنً لإلحصاء

 46 100 100 تجهٌزات مختلفة
ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 

 200 5 263 7 263 7 المجموع
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 برنامج التنمٌة الجهوٌة والقطاعٌة

 

 :هٌكلة البرنامج والمتدخلون فً تنفٌذه  -1

 

 

 

 

 أداء البرنامج -2

 :تقدٌم البرنامج وإستراتٌجٌته - 2-1

تعتبر التنمٌة القطاعٌة والجهوٌة ركٌزة من الركائز األساسٌة للوزارة حٌث تشكل محورا أساسٌا 

فً تحدٌد مشموالتها، وباعتبار الدور المحوري للتنمٌة القطاعٌة والجهوٌة فً دفع عجلة التنمٌة فً 

البالد تضطلع وزارة التنمٌة واالستثمار والتعاون الدولً بمهمة التنسٌق بٌن مختلؾ المتدخلٌن على 

لى هذا األساس تم ضبط برنامج التنمٌة القطاعٌة عو المستوى الوطنً والجهوي نظرا لدورها األفقً

. والجهوٌة للوزارة

لتنسٌق ومتابعة إنجاز المشارٌع العمومٌة والبرامج الجهوٌة  العامة ةوٌضم البرنامج كل من اإلدار

واإلدارة العامة للقطاعات اإلقتصادٌة واإلدارة العامة للتعلٌم والمواطنة واإلدارة العامة للخدمات 

برنامج الحنمية الجهوية والقطاعية

الحخطيط الجهوي 

ومساندة الحنمية

دًوان ثنمية 

الجنوب

املندوبية العامة 

للحنمية الجهوية

دًوان ثنمية 

الشمال الغربي

دًوان ثنمية 

الوسط الغربي

البرامج الجهوية 

للحنمية

املندوبية العامة 

للحنمية الجهوية

إلادارات املركسية 

للوزارة

 البرنامج
خلة

ل املحد
 الهياك

البرامج 

 الفرعية
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عالوة على المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة ودواوٌن التنمٌة بكل من الشمال الؽربً اإلجتماعٌة 

. والوسط الؽربً والجنوب

 التنموٌة القطاعٌة والجهوٌة لإلستراتٌجٌة البرنامج ضمن التوجهات العامة إستراتٌجٌةتندرج 

: والتً تتمحور أساسا حول

  ضبط السٌاسات التنموٌة القطاعٌة لتستجٌب لتطلعات القطاع على مستوى االستثمار والقٌمة

 والتشؽٌل،المضافة 

  ،ضبط السٌاسات التنموٌة الجهوٌة لتستجٌب لمشاؼل التنمٌة بالجهات

  السهر على متابعة تنفٌذ هذه السٌاسات بصفة مباشرة وعن طرٌق دواوٌن التنمٌة الجهوٌة

المتواجدة بكل األقالٌم والممثلة بكل الوالٌات وذلك بالتنسٌق والتعاون مع المجالس الجهوٌة 

 وممثلً الهٌاكل والوزارات،

  وضع الخطط واآللٌات الكفٌلة بتمكٌن الجهات من تنفٌذ مخططات التنمٌة الجهوٌة

 والمٌزانٌات السنوٌة ومتابعة تنفٌذها وتقٌٌم نتائجها محلٌا وجهوٌا،

  المساهمة فً إعداد وتنفٌذ ومتابعة وتقٌٌم البرامج القطاعٌة والجهوٌة للتنمٌة وفق

 الخصوصٌات واألولوٌات على المستوٌٌن المحلً والجهوي،

  العمل على تحسٌن ظروؾ العٌش والعناصر المنتجة للمساعدة على إحداث مواطن شؽل

وذلك من خالل إحداث وتدعٌم موارد الرزق والمساهمة فً توفٌر التموٌل الذاتً لباعثً 

 المشارٌع الصؽرى والمتوسطة،

  اتخاذ التدابٌر واإلجراءات الكفٌلة لضمان تحقٌق أهداؾ البرامج الجهوٌة للتنمٌة وذلك على

مستوى البرمجة وضبط المحتوى وفتح االعتمادات ومتابعة استهالكها ومتابعة تنفٌذ العناصر 

 المبرمجة بها بالتنسٌق مع المجالس الجهوٌة والوزارات والهٌاكل المتدخلة،

  تقٌٌم الخطط التنموٌة وإنجاز دراسات استراتٌجٌة بؽرض استشراؾ القطاعات الواعدة

 وتنشٌط التنمٌة بالجهات،

 من خالل جملة من  الجهوي المساهمة فً تحسٌن وتطوٌر محٌط االستثمار على المستوى

خدمات المساندة التً تقدمها كل من دواوٌن التنمٌة الجهوٌة والمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة 

والهٌاكل القطاعٌة المتدخلة على ؼرار تقدٌم المساعدة الفنٌة والتوجٌهٌة والمرافقة للباعثٌن 

 والمستثمرٌن المحلٌن واألجانب،

 ٌة وتنظٌم ندوات وورشات عمل للتعرٌؾ جالتروٌج للجهات بإصدار المحامل التروي

 بالخصوصٌات التنموٌة للجهات،
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  ومختلؾ المإشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة محلٌا وجهوٌا وتحٌٌنها اإلحصائٌةتوفٌر المعلومة 

 ووضعها على ذمة طالبٌها بالقطاعٌن العام والخاص والمإسسات والمجتمع المدنً،

 مركزي من خالل إبرام اتفاقٌات مع األطراؾ والهٌئات  بلورة برامج تعاون دولً ال

 والمإسسات الدولٌة المعنٌة وتنفٌذها مع الهٌاكل المعنٌة مركزٌا وجهوٌا،

 تنسٌق عملٌات تقٌٌم االستراتٌجٌات والبرامج والمشارٌع العمومٌة، 

  المساهمة فً تطوٌر طرق وسبل برمجة المشارٌع التنموٌة وضبط األولوٌات القطاعٌة قبل

إدراجها بمٌزانٌة الدولة باإلعتماد على قدرتها فً المساهمة فً بلوغ أهداؾ التنمٌة ومدى قابلٌة 

 إنجازها، 

  متابعة تنفٌذ المشارٌع العمومٌة على المستوى الوطنً والجهوي والعمل على تركٌز منظومة

 للمتابعة الحٌنٌة للمشارٌع العمومٌة،

: إلى برنامجٌن فرعٌٌنالقطاعٌة و الجهوٌة برنامج التنمٌةوٌنقسم 

 البرامج الجهوٌة للتنمٌة 

 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة 
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 :أهداف البرنامج وتطّىر مؤشراث األداء - 2-2

 
 الوحدة داءاألمؤشرات قٌس  األهداف

 إنجاز
2017 

 ق م
2018 

تقدٌرات 
2019 

القٌمة 
 المستهدفة

2021 

تحسٌن التصرؾ 
فً البرنامج 

الجهوي للتنمٌة 
وتصوٌب تدخالته 

 ومتابعة تنفٌذه

 فً عدد عملة التصرؾتحسٌن 
 الحضائر

 

 1- 4- 3,9- 3,8- نسبة

 الدفعنسبة استهالك إعتمادات 
 المفتوحة لفائدة المجالس الجهوٌة

 

 90 90 85 85 نسبة

 50 50 50 50 عدد إعداد تقارٌر متابعة سداسٌة

إعداد دراسة تقٌٌمٌة لتدخالت 
 البرنامج الجهوي للتنمٌة

 

  1   عدد

بعث حركٌة 
   اقتصادٌة

نسبة تقدم اإلنجاز المالً 
 لعناصر البنٌة األساسٌة المنتجة

 لعناصر البنٌة األساسٌة و
 والتجهٌزات الجماعٌة

 

 - 95,6 83,8 66,4 نسبة

عدد مواطن الشؽل المحدثة 
 سنوٌا

 

  - 650 1 400 1 368 1 عدد

متابعة تنفٌذ 
مخطط التنمٌة 

ومشارٌع البنٌة 
األساسٌة 

والتجهٌزات 
الجماعٌة المدرجة 

بمٌزانٌة الدولة 
وتطوٌر آلٌات 

نشر وتحلٌل 
المعلومات 
 اإلحصائٌة

متابعة ل سنوٌةإعداد تقارٌر 
 القطاعً والجهوي المخطط

 

 - 29 29 29 تقرٌر

إعداد تقارٌر ثالثٌة حول متابعة 
 تقدم تنفٌذ المشارٌع العمومٌة

 

 119 119 117 112 تقرٌر

إعداد نشرٌات إحصائٌة وتحلٌلٌة 
 لكل جهة

 

 39 33 30 26 نشرٌة

إعداد التقرٌر السنوي حول 
متابعة تجسٌم أهداؾ التنمٌة 

 2030المستدامة 
 

 1 1 - - تقرٌر

مساندة التنمٌة 
واإلستثمار 

القطاعً 
 والجهوي

عدد المشارٌع الخاصة المنجز 
 لها دراسات الجدوى اإلقتصادٌة

 

 690 660 630 595 عدد

عدد المشارٌع التً تّم تموٌلها 
 "إعتماد اإلنطالق"ضمن آلٌة 

 

 000 4 500 3 000 2 364 3 عدد

نسبة تقدم إعداد الدراسات 
 التنموٌة بالجهات

 

 100 86,8 91,3 40 نسبة

عدد أنواع محامل التسوٌق 
 الجهوي

 

 10 10 5 9 عدد
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 :أنشطة البرنامج - 2-3

  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

تقديراث 

اإلعتماداث  

 )*( 2019لسنت 

تحسٌن 
التصرؾ 

فً 
البرنامج 
الجهوي 
للتنمٌة 

وتصوٌب 
تدخالته 
ومتابعة 

 تنفٌذه

 فً عدد التصرؾتحسٌن 
 عملة الحضائر

التقلٌص فً عدد العملة والتحكم فً المٌزانٌة المخصصة  -

للبرنامج،  

مواصلة خالص منح عملة الحضائر مع تمتٌعهم بالتؽطٌة - 

اإلجتماعٌة 

 

 

  أد711 234

نسبة استهالك إعتمادات 
 المفتوحة لفائدة الدفع

المجالس الجهوٌة 
 

التسرٌع فً فتح اإلعتمادات تعهدا ودفعا،  - 

 تنظٌم إجتماعات لحّل اإلشكالٌات المتعلقة بالبرنامج- 

370 000 

 أد

إعداد تقارٌر متابعة 
سداسٌة 

 

 أشهر،  6متابعة تقدم تنفٌذ البرنامج الجهوي للتنمٌة كل - 

 اإلستهالك ةحوصلة النتائج تنفٌذ البرنامج وإستخراج نسب- 

 
 

إعداد دراسة تقٌٌمٌة 
لتدخالت البرنامج الجهوي 

للتنمٌة 
 

المصادقة على الخطوط )إنجاز دراسة تقٌٌمٌة للبرنامج - 

المرجعٌة للدراسة ومتابعة إنجازها باإلشتراك مع الوكالة 

 (األلمانٌة للتعاون الفنً
 

بعث حركٌة 
   اقتصادٌة

نسبة تقدم اإلنجاز المالً 
لعناصر البنٌة األساسٌة 

لعناصر البنٌة  والمنتجة
األساسٌة والتجهٌزات 

 الجماعٌة

اآلبار العمٌقة : إنجاز عناصر البنٌة األساسٌة المنتجة - 

والسطحٌة وكهربة وتجهٌز اآلبار وتهٌئة المناطق السقوٌة 

والمناطق الحرفٌة والمناطق الصناعٌة واألسواق وبناء المحالت 

الصناعٌة واإلقتصادٌة وفضاءات تروٌج ومراكز تجمٌع 

المنتوجات الفالحٌة والجزء الخاص بالدراسات والتسٌٌر 

: إنجاز عناصر البنٌة األساسٌة والتجهٌزات الجماعٌة - 

الطرقات والمسالك والماء الصالح للشراب والتطهٌر والتنوٌر 

الرٌفً والصحة والثقافة والشباب والرٌاضة والمنتزهات 

والمناطق الخضراء والتكوٌن والجزء الخاص بالدراسات 

 والتسٌٌر

 

  أد400 84

عدد مواطن الشؽل 
المحدثة سنوٌا 

 

  أد000 18 إحداث المشارٌع الفردٌة المنتجة- 

 

 باعتبار الموارد الذاتٌة المرخص فٌها (*)
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  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

تقديراث 

اإلعتماداث  

 2019لسنت 

متابعة تنفٌذ 
مخطط 
التنمٌة 

ومشارٌع 
البنٌة 

األساسٌة 
والتجهٌزات 

الجماعٌة 
المدرجة 
بمٌزانٌة 

الدولة 
وتطوٌر 

آلٌات نشر 
وتحلٌل 

المعلومات 
 اإلحصائٌة

سنوٌة تقارٌر إعداد 
لمتابعة المخطط القطاعً 

 والجهوي

عقد جلسات دورٌة على مستوى الوزارات القطاعٌة - 
والمجالس المحلٌة والمجالس الجهوٌة للتنمٌة لمتابعة تنفٌذ 

 المخطط الجهوي بمشاركة المجتمع المدنً والهٌاكل المهنٌة
إعداد تقارٌر جهوٌة لكل مجلس جهوي وفق المنهجٌة المعدة - 

 من قبل وزارة التنمٌة
حوصلة هذه التقارٌر وإعداد تقرٌر تؤلٌفً من قبل المندوبٌة - 

 العامة ودواوٌن التنمٌة
حوصلة التقارٌر القطاعٌة والجهوٌة وإعداد تقرٌر تؤلٌفً على - 

 مستوى مركزي

- 

إعداد تقارٌر ثالثٌة حول 
متابعة تقدم تنفٌذ المشارٌع 

 العمومٌة

متابعة قطاعٌة لتقدم إنجاز المشارٌع العمومٌة،  - 
حوصلة مختلؾ األعمال من قبل إدارة التنمٌة الجهوٌة،  - 
حوصلة هذه التقارٌر من قبل المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة - 

ودواوٌن التنمٌة وتبوٌب المعطٌات المضمنة بهذه التقارٌر 
بإحصاء المشارٌع حسب وضعٌة تقدمها أو الصعوبات التً 

تعترضها،  
 تقرٌر  إطارإقتراح الحلول واآللٌات لتسرٌع إنجازها وذلك فً- 

 تؤلٌفً إقلٌمً باإلضافة إلى التقارٌر الجهوٌة

- 

إعداد نشرٌات إحصائٌة 
 وتحلٌلٌة لكل جهة

تحلٌل مإشرات التنمٌة وإتمام إرساء نظام المعلومات وقاعدة - 
المعطٌات الجهوٌة،  

ربط عالقات شراكة مع مزودي المعطٌات اإلحصائٌة - 
الجهوٌة بهدؾ تجمٌعها ورقٌا ثم تدرٌجٌا إلكترونٌا، ووضعها 

على ذمة مستحقٌها فً فضاء موحد من شؤنه تٌسٌر عملٌة 
 .البحث والولوج واإلستعمال

- 

إعداد التقرٌر السنوي 
حول متابعة تجسٌم أهداؾ 

 2030التنمٌة المستدامة 

إبرام إتفاقٌة تعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمٌة وانتداب - 
خبٌر للمرافقة فً إعداد التقرٌر،  

تنظٌم ورشات عمل وندوة وطنٌة لإلنطالق فً صٌاؼة - 
 اؾ واألولوٌاتدالتقرٌر وتحدٌد األه

- 

مساندة 
التنمٌة 

واإلستثمار 
القطاعً 
 والجهوي

عدد المشارٌع الخاصة 
المنجز لها دراسات 
 الجدوى اإلقتصادٌة

دراسة المشارٌع الخاصة والبحث عن التموٌل والمتابعة،  - 
المشاركة فً المعارض،   وتنظٌم أٌام تحسٌسٌة- 
 إعداد دراسات أولٌة ألفكار المشارٌع الواعدة والمتجددة- 

- 

عدد المشارٌع التً تّم 
إعتماد "تموٌلها ضمن آلٌة 

 "اإلنطالق

 التعرٌؾ باآللٌة لدى الباعثٌن الشبان- 

دراسة ملفات مطالب الباعثٌن الراؼبٌن فً اإلنتفاع بآلٌة - 
 "إعتماد اإلنطالق"

المصادقة على المشارٌع القابلة للتموٌل ضمن هذه اآللٌة فً - 
 إطار اللجان الجهوٌة التً ٌترأسها المدٌر الجهوي للتنمٌة

  أد 00 44

نسبة تقدم إعداد الدراسات 
 التنموٌة بالجهات

طلب العروض،   وإعداد ضوابط المهمة- 
إنطالق إنجاز الدراسة وتكوٌن لجنة القٌادة،  - 
تقرٌر المرحلة الثانٌة،   وإعداد تقرٌر المرحلة األولى- 
دراسة حول الزٌاتٌن بالشمال الؽربً وحول المنظومات التالٌة - 

  أد445 الخضرة والؽالل والسٌاحة البدٌلة: بالوسط الؽربً
عدد أنواع محامل التسوٌق 

 الجهوي

تطوٌر موقع الواب،  - 
مطوٌات تعرٌفٌة لألقالٌم،   ووثائق تروٌجٌة للوالٌات- 
هادفة والمشاركة فً تظاهرات دولٌة وندوات تنظٌم تظاهرات - 

لها عالقة بالمجال،  
 بطاقات قطاعٌة وصفٌة لوضع القطاعات اإلقتصادٌة، - 
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 :نفقات البرنامج  -3

 
 : وتتوزع كما ٌلً 2019 أد سنة 076 710تبلػ نفقات برنامج التنمٌة الجهوٌة والقطاعٌة 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 % 1,3 241 696 18 455 18 341 17 نفقات التصرف

 % 52,8 885 238 380 691 495 452 929 443 نفقات التنمٌة

 % 50,8  126 239 076 710 950 470 270 461 المجموع

 

 : حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً 2019كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 

 
 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 المجموع نفقات التنمٌة نفقات التصرف البٌان

 035 699 561 689 474 9 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 041 11 819 1 222 9 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة

 076 710 380 691 696 18المجموع 

 

 :نفقات التصرف - 3-1

 مقابل  أد696 18 فً حدود 2019ضبطت نفقات التصرؾ لبرنامج التنمٌة الجهوٌة والقطاعٌة لسنة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018أد سنة  455 18

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 1,0 % 161 691 16 530 16 248 15 التأجٌر العمومً

 3,1 % 50 646 1 596 1 766 1 وسائل المصالح

 9,1 %  30 359 329 327 التدخل العمومً

 % 1,3 241 696 18 455 18 341 17 المجموع
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 :وذلك، باإلضافة إلى الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع كما ٌلً 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  البٌان

 %  22- 23- 80 103 التأجٌر العمومً

 6- % 11- 189 200 وسائل المصالح

 %  39- 61- 95 156 التدخل العمومً

 %  21- 95- 364 459 المجموع

 

 :نفقات الـتأجٌر العمومً 
 

:  د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ691 16 والبالؽة التؤجٌر العمومًتوزع نفقات  

 دٌنار ألف: الوحدة 

 424 8 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 267 8 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة
 

على البرامج ٌضاؾ إلى ذلك الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع  

 :كما ٌلً الفرعٌة 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 80 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 - التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة
 

:   عونا موزعٌن على البرامج الفرعٌة كما ٌل577ًوٌبلػ عدد األعوان 

 

 287 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 290 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة
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 :نفقات وسائل المصالح 

 

 : د على البرامج الفرعٌة كما ٌلًأ 646 1والبالؽة  توّزع نفقات التسٌٌر 
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 870 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 776 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة
         

على البرامج ٌضاؾ إلى ذلك الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع 

 :كما ٌلً الفرعٌة 

 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 50 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 139 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة

 

 

 :نفقات التدخل العمومً 
 
 

 :   د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ359توّزع نفقات التدخل العمومً والبالؽة      
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 180 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 179 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة
 

على البرامج ٌضاؾ إلى ذلك الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع 

 :كما ٌلً الفرعٌة 

 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 50 البرامج الجهوٌة للتنمٌة

 45 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة
 

 

 

 

 



31 
 

 

 :نفقات التنمٌة - 3-2

 مقابل  أد380 691  فً حدود2019لبرنامج التنمٌة الجهوٌة والقطاعٌة لسنة ضبطت نفقات التنمٌة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018سنة  أد 495 452

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
إنجازات 

2017 
 2018ق م 

تقدٌرات 
2019 

 (%)النسبة  الفارق

 -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 -  - - - - الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 52,8 % 885 238 380 691 495 452 929 443 التموٌل العمومً

 50,8 % 885 224 380 667 495 442 738 424  الموارد العامة للمٌزانٌة

 140,0 % 000 14 000 24 000 10 191 19 موارد قروض خارجٌة موظفة

 52,8 % 885 238 380 691 495 452 929 443 المجموع

 

 : على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما ٌلً 2019وقد تطّورت نفقات البرنامج لسنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
 (%)التطّور  2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 - - - -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 - - - -  - - - - مشارٌع وبرامج جدٌدة

 52,8 %  55,9 % 380 691 221 743 495 452 658 476 929 443 476 499 التموٌل العمومً

 116,8 % 60,4 % 729 41 500 43 250 19 128 27 587 31 196 50 مشارٌع بصدد اإلنجاز

 50,0 % 55,7 % 651 649 721 699 433245 530 449 342 412 280 449 مشارٌع وبرامج جدٌدة

 52,8 %  55,9 % 380 691 221 743 495 452 658 476 929 443 476 499 المجموع
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 :حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً لهذا البرنامج  2019  إعتمادات الدفع لسنةوتتوزع

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 طبٌعة النفقة                         

 

 
 البرامج الفرعٌة

 المجموع التموٌل العمومً اإلستثمارات المباشرة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

 000 24 561 665 000 24 561 665 - - البرامج الجهوٌة للتنمٌة

التخطٌط الجهوي ومساندة 
 التنمٌة

- - 1 819 - 1 819 - 

 000 24 380 667 000 24 380 667 - - المجموع

 

   البرامج الجهوٌة للتنمٌة :1البرنامج الفرعً 

لهذا البرنامج الفرعً فً نفقات المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة ونفقات البرنامج التنمٌة  تتمثل نفقات

 :الجهوي للتنمٌة 

 المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة: 

 دٌنار ألف: الوحدة
 

 

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 الدراسات و الندوات
220 220 150 

 200 - - بناءات إدارٌة للمندوبٌات الجهوٌة

 000 24 - 400 79 برنامج التنمٌة المندمجة

 000 14 - - على القروض الخارجٌة الموظفة

 000 10 - 400 79 على الموارد العاّمة للمٌزانٌة

 500 15 500 43 000 690 القسط الثالث من برنامج التنمٌة المندمجة

 000 10 000 10 000 400 على القروض الخارجٌة الموظفة

 500 5 500 33 000 290 على الموارد العاّمة للمٌزانٌة

 000 1 - 000 3 برنامج التنمٌة الحضرٌة المتكاملة

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 

 850 40 720 43 620 772 المجموع
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فواضل مٌزانٌات سابقة للمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة  أد بعنوان 392 10ٌضاؾ إلى ذلك مبلػ بـ 

 :موّزع كما ٌلً 

 دٌنار ألف: الوحدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 البرنامج الجهوي للتنمٌة: 

 دٌنار ألف: الوحدة

 

 فواضل مٌزانٌات سابقة البٌـــــــــان

 الدراسات و الندوات
30 

 500 6 القسط الثالث من برنامج التنمٌة المندمجة

 862 3 برنامج التنمٌة الحضرٌة المتكاملة
ــــــــــــــــــــــــ ــــ 

 392 10  المجموع

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 000 360 000 410 000 410تحسٌن ظروؾ العٌش 

 000 5 000 5 000 5 إحداث و تدعٌم مواطن الشؽل

منح تحوٌل عموالت لفائدة الدٌوان الوطنً للبرٌد مقابل 

  الحضائرلةعم
2 711 2 711 2 711 

 000 225 000 225 000 225 حضائر عادٌة و ظرفٌة

تكفل الدولة بمساهمة األعراؾ فً نظام الضمان اإلجتماعً 

 لعملة الحضائر
7 000 7 000 7 000 

 000 1 000 1 000 1 تدعٌم لسعر شراء الحلفاء

 000 2 000 2 000 2 إعادة تهٌئة مناطق صناعٌة خارج مناطق التنمٌة الجهوٌة

 000 2 000 2 000 2 التكوٌن المهنً

المساهمة فً التموٌل الذاتً  لمشارٌع البنك التونسً 

للتضامن 
29 000 29 000 29 000 

المساهمة فً تموٌل مشارٌع بنك المإسسات الصؽرى 

والمتوسطة  

15 000 15 000 15 000 

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 

 711 648 711 698 711 698 المجموع
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 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة :  2البرنامج الفرعً 

لهذا البرنامج الفرعً فً نفقات المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة ونفقات دواوٌن التنمٌة  تتمثل نفقات

 :التنمٌة الجهوٌة 

 
  المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة: 

 
 دٌنار ألف: الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دٌوان تنمٌة الجنوب     : 

 

 دٌنار ألف:                                                                                               الوحدة
 

 

 

 

 فواضل مٌزانٌات سابقة البٌـــــــــان

 180 تجهٌزات إعالمٌة 

 40 تجهٌزات مختلفة

 30 المعلومات الجهوٌة

 20 تهٌئات مختلفة 

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ 

 270 المجموع

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 30 30 30 ندوات وأٌام دراسٌة

 30 30 30 دراسات قطاعٌة

 30 30 30 إعالمٌةتجهٌزات 

 90 90 90وسائل النقل 

 10 10 10 تجهٌزات مختلفة

 40 40 40 تهٌٌئات مختلفة 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 

 230 230 230 المجموع
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 ًدٌوان تنمٌة الوسط الغرب: 

 دٌنار ألف: الوحدة

 ًدٌوان تنمٌة الشمال الغرب: 

 دٌنار ألف:                                                                                                                     الوحدة

 

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 170 170 170 ندوات و دراسات 

 30 30 30 تجهٌزات إعالمٌة   

 50 50 50 تجهٌزات مختلفة

 50 50 50 وسائل النقل

 20 20 20 التعاون الفنً

 150 - - بناء مقر اإلدارة الجهوٌة بسٌدي بوزٌد

 879 - - بناء مقر الدٌوان

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 

 349 1 320 320 المجموع
 

 

   

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 30 30 30 دراسٌة  أٌامندوات و 

 60 60 60 دراسات قطاعٌة

 10 10 10تجهٌزات مختلفة 

 40 40 40تجهٌزات إعالمٌة 

 100 100 100 تهٌٌئات مختلفة

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 

 240 240 240 المجموع
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 فواضل مٌزانٌات سابقة لدٌوان تنمٌة الشمال الؽربً موّزع أد بعنوان 87ٌضاؾ إلى ذلك مبلػ بـ 

 :كما ٌلً 

 

 دٌنار ألف: الوحدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فواضل مٌزانٌات سابقة البٌـــــــــان

  دراسٌةأٌامندوات و 
25 

 20 دراسات قطاعٌة

 42تجهٌزات إعالمٌة 
ــــــــــــــــــــــــ ــــ 

87  المجموع  
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 برنامج التعاون الدولً

 

 :هٌكلة البرنامج والمتدخلون فً تنفٌذه - 1

 

 

 

 أداء البرنامج -2

 :تقدٌم البرنامج وإستراتٌجٌته - 2-1

: تم تحدٌد برنامجٌن فرعٌٌن لبرنامج التعاون الدولً

 التعاون المالً -

 التعاون الفنً -

 
 

التعاون المالً :  البرنامج الفرعً

 

فً إطار تؽطٌة الحاجٌات المالٌة الخارجٌة التً ٌتم تحدٌدها بالمٌزان االقتصادي و توازنات 

، ستواصل هٌاكل التعاون الدولً عملها على تعبئة الموارد الالزمة عبر 2019المالٌة العمومٌة لسنة 

تقدٌم طلبات التموٌل سواء لدعم مٌزانٌة الدولة أو لتموٌل المشارٌع والبرامج و ذلك فً إطار 

. 2020-2016المخطط التنموي 

برنامج الحعاون الدولي

الحعاون الفني

الوكالة الحونسية للحعاون 

الفني

الحعاون املالي

إلادارات املركسية للوزارة

 البرنامج
ل 

الهياك

خلة
 املحد

البرامج 

 الفرعية
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وترتكز إستراتٌجٌة التعاون المالً الدولً على العمل على تنوٌع مصادر التموٌل لترشٌد 

التداٌن الخارجً خاصة من  حٌث كلفة الدٌن و مزٌد العمل على تخفٌضها بالحصول على موارد 

. بنسب فائدة ؼٌر مرتفعة مع تحسٌن وترشٌد استعمال موارد االقتراض

كما ستعمل هٌاكل التعاون المالً الدولً على مزٌد تعبئة الموارد فً شكل هبات للتخفٌض 

فً أعباء االقتراض على مٌزانٌة الدولة و خاصة فً إطار التعاون مع االتحاد األوروبً و من خالل 

 و سٌتواصل 2020-2016التركٌز على المجاالت التً ٌؽطٌها برنامج العمل للشراكة الممٌزة للفترة 

 متابعة طلبات التموٌل التً تم تقدٌمها  2019خالل سنة 

كما سٌتم تقدٌم طلبات تموٌل جدٌدة تتعلق بالمشارٌع و البرامج التً سٌتم إعطاإها األولوٌة 

من طرؾ الحكومة أو التً سٌتم تقدٌمها خالل ملتقى التموٌل المزمع عقده بتونس بحضور الشركاء 

. 2020-2016المالٌٌن لتونس لعرض االستراتٌجٌة التنموٌة 

 

 التعاون الفنً : البرنامج الفرعً

 

 : على مثلٌاتها بالخارجتوالفنً التونسٌة للتعاون وكالة ال تعمل

 دعم تواجد الكفاءات واإلطارات التونسٌة بالخارج  :

التونسٌة للتعاون تعتبر تنمٌة نشاط توظٌؾ المتعاونٌن بالخارج أحد األنشطة الرئٌسٌة للوكالة 

مثلٌاتها بالخارج على مستوٌات ت ٌعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزٌة و ماوهوالفنً 

عدة من إثراء لبنك المعطٌات الخاصة بالمترشحٌن للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاؾ واتصال 

وتروٌج، ومن أنشطة خاصة باستقبال وتسهٌل عمل لجان االنتداب األجنبٌة وؼٌرها من األنشطة 

  .التً لها عالقة مباشرة وؼٌر مباشرة مع هذا الهدؾ

 :وسٌتم العمل مستقبال على دعم الكفاءات التونسٌة بالخارج من خالل

 . التعاون الفنًإطاروضع برنامج الستقطاب الكفاءات التونسٌة وتشجٌعها للعمل فً  -

 .(مهمات استكشاؾ ببعض البلدان)وضع برنامج استكشاؾ فرص توظٌؾ التونسٌٌن بالخارج  -
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 جنوب-تأكٌد دور تونس كبلد محوري فً مجال التعاون جنوب : 

مثلٌاتها بالخارج على النهوض بالتعاون جنوب جنوب تتعمل الوكالة التونسٌة للتعاون الفنً و

من خالل استكشاؾ حاجٌات مختلؾ البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة فً تموٌل وتنفٌذ هذه 

المشارٌع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس فً الخارج كبلد محوري فً مجال التعاون جنوب 

وسٌرتكز عملها مستقبال على التروٌج للخبرة التونسٌة فً مجال تنمٌة القدرات البشرٌة . جنوب

جنوب مع مختلؾ – واإلعداد ودعم المبادرات الرامٌة للنهوض بالتعاون جنوب . والمإسساتٌة

 .الشركاء على المستوى الثنائً والثالثً ومتعدد األطراؾ

 
 

 :أهداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء - 2-2

 
 الوحدة داءاألمؤشرات قٌس  األهداف

 إنجاز
2017 

 ق م
2018 

تقدٌرات 
2019 

القٌمة 
 المستهدفة

2021 

تطوٌر تعبئة 
الموارد المالٌة 

الخارجٌة لتحقٌق  
 أهداؾ التنمٌة

حجم التعهدات المالٌة 
 المبرمة

مليىن 

 دينار
7 787,7 6 493,5 6 406 4 935 

حجم السحوبات مقارنة 
 بالتعهدات المبرمة

مليىن 

 دينار
5 152 4 107,2 5 163 3 961 

تطوٌر التعاون 

الفنً 

تطور عدد المتعاونٌن 
 سنوٌا

 3 3 3 11,6 نسبة

عدد المشارٌع المنجزة 
-فً إطار التعاون جنوب

 جنوب

 62 52 47 43 عدد
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 :أنشطة البرنامج - 2-3

  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

 تقدٌرات
  اإلعتمادات

 2019لسنة 

تطوٌر تعبئة 
الموارد المالٌة 

الخارجٌة لتحقٌق  
 أهداؾ التنمٌة

حجم التعهدات 
المالٌة المبرمة 

 
 

تقدٌم طلبات التموٌل لألطراؾ الممولة بعد الدراسة األولٌة - 
التً ٌحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التموٌل 

والتشاور المسبق مع جمٌع الهٌاكل المعنٌة،  
متابعة طلبات التموٌل بتوفٌر المعلومات المستوجبة لدراسته - 

من طرؾ الممّول فً اآلجال المطلوبة،  
متابعة مهمات الخبراء المتعلقة بتقٌٌم وتشخٌص مكّونات - 

المشارٌع والبرامج والعمل على التوافق بٌن كافة المتدخلٌن فً 
المشروع حول الهٌكلة النهائٌة،  

اإلشراؾ على تسٌٌر المفاوضات حول إبرام إتفاقٌات - 
التموٌل والعمل على التؤكد من جمٌع اإللتزامات والشروط 

 المالٌة واإلدارٌة، 

التنسٌق بٌن جمٌع اإلدارات العامة لحسن تعبئة الموارد - 
المالٌة وحسن إستعمالها،  

التنسٌق بٌن جمٌع اإلدارات العامة لحسن تموٌل المشروع أو - 
البرنامج من طرؾ أكثر من ممّول أجنبً 

 
 

 

- 

حجم السحوبات 
مقارنة 

بالتعهدات 
المبرمة 

 
 

إعداد ملؾ المصادقة على اإلتفاقٌة وملؾ طلبات السحب،  - 
متابعة نسق إنجاز المشارٌع مع التنسٌق بٌن كافة المتدخلٌن - 

لتفادي التؤخٌر فً إنجازه وبالتالً عدم سحب الموارد 
       المخصصة له،

اإلتصال المتواصل مع الهٌاكل اإلدارٌة والفنٌة للممولٌن - 
لمّدهم بكافة الملفات والمعلومات التً من شؤنها أن تدفع نسق 

السحب،  
تقدٌم طلبات تؤخٌر آجال السحب على الموارد الخارجٌة - 

لتفادي إلؽاء المبالػ ؼٌر المستعملة،  
حضور جمٌع اإلجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما - 

ٌتعلق بالمشروع والمشاركة فً الزٌارات المٌدانٌة لمواقع 
المشروع،  

عقد إجتماعات دورٌة لمتابعة نسق السحوبات مع الهٌاكل - 
المستفٌدة،  

إٌجاد الحلول لإلشكالٌات التً تعٌق تقدم بعض المشارٌع - 
وبالتالً الرفع من نسق السحوبات،  

ضبط قائمة المشارٌع التً تشكو صعوبات فً اإلنجاز - 
 وإٌجاد الحلول لتجاوزها

 

 

 

- 
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  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

 تقدٌرات
  اإلعتمادات

 2019لسنة 

تطوٌر التعاون 
 الفنً

تطور عدد 
 المتعاونٌن سنوٌا

 
 

تنظٌم ٌوم إعالمً بكل مكتب من مكاتب الوكالة بالخارج - 
للتعرٌؾ بالكفاءات التونسٌة فً هذه المجاالت،  

تنظٌم زٌارات إستكشافٌة لمزٌد تطوٌر التعاون مع المشؽلٌن - 
األجانب وذلك لعدد من البلدان الخلٌجٌة،  

دعوة بعض المسإولٌن لزٌارات عمل لتونس لإلطالع على - 
الكفاءات التونسٌة وبرامج تكوٌنها،  

المشاركة فً بعض الزٌارات التً تنظمها الهٌاكل األخرى - 
على ؼرار الزٌارات المتعددة اإلختصاصات التً ٌنظمها 

مركز النهوض بالصادرات أو اللجان المشتركة،  
ربط الصلة وإبرام اإلتفاقٌات مع الجهات األوروبٌة المكلفة - 

بعملٌات الهجرة المنظمة،  
متابعة فرص اإلنتداب بالمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة وخاصة - 

منها التً لها برامج خصوصٌة كبرامج المساعدة الفنٌة أو 
البرامج التطوعٌة أو ؼٌرها 

 

  أد257

عدد المشارٌع 
المنجزة فً 

إطار التعاون 
 جنوب-جنوب

 
 

-مشاركة الوكالة فً اإلجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب- 
جنوب التً تنظمها المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة وأجهزة 

التعاون الدولً لبعض البلدان،  
إعداد مشارٌع معونة فنٌة فً القطاعات التً تحظى بدعم - 

الجهات المانحة كالحوكمة الرشٌدة والتصّرؾ فً المدٌونٌة 
والتصّرؾ فً المٌاه وتموٌل المإسسات الصؽرى والصحة 

األساسٌة ومقاومة التصحر،  
تنظٌم زٌارات إلستكشاؾ إحتٌاجات بعض البلدان المستهدفة - 

بإفرٌقٌا الؽربٌة ومساعدتها على إعداد طلباتها وعلى إٌجاد 
الدعم المالً لها فً إطار التعاون الثالثً أو متعدد األطراؾ،  

تنظٌم أٌام إعالمٌة ببعض البلدان المستهدفة للتعرٌؾ بنشاط - 
جنوب وخاصة فً مجال -الوكالة فً مجال التعاون جنوب

تقدٌم المعونة الفنٌة وتنمٌة القدرات البشرٌة،  
تنظٌم ملتقٌات مع مراكز الخبرة التونسٌة لمزٌد ربط الصلة - 

معها فً مجال إنجاز برامج المعونة الفنٌة،  
جنوب لعرضها على -إعداد مبادرات ومشارٌع تعاون جنوب- 

بعض الجهات الداعمة لهذا النوع من التعاون،  
مزٌد ربط الصلة مع المنظمات والوكاالت الداعمة للتعاون - 

جنوب،  -جنوب
فً البشرٌة قدرات الإعداد مشارٌع مشتركة فً مجال تنمٌة - 

القطاعات التً تحظى بدعم الجهات المانحة، 
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 :نفقات البرنامج  -3

 
 : وتتوزع كما ٌلً 2019 أد سنة 272 12تبلػ نفقات برنامج التعاون الدولً 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 11,1 % 675 750 6 075 6 658 5 نفقات التصرف

 % 86,9- 596 36- 522 5 118 42 041 48 نفقات التنمٌة

 74,5- % 921 35- 272 12 193 48 699 53 المجموع

 فً التونسٌة الدولة مساهمة خالص إستكمالوٌفّسر هذا النقص على مستوى نفقات التنمٌة للبرنامج ب

 (  أد100 22) وخاصة البنك اإلفرٌقً للتنمٌة الدولٌة المالٌة المإسسات معظم مال رأس

 

 

 : حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً 2019كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 

 
 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 المجموع نفقات التنمٌة نفقات التصرف البٌان

 799 6 032 5 767 1 التعاون المالً

 473 5 490 983 4 التعاون الفنً

 272 12 522 5 750 6المجموع 

 

 :نفقات التصرف - 3-1

أد 075 6  مقابل  أد750 6 فً حدود 2019ضبطت نفقات التصرؾ لبرنامج التعاون الدولً لسنة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018سنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 %  10,5 578 085 6 507 5 4993 التأجٌر العمومً

 18,0 % 97 635 538 635 وسائل المصالح

   - - 30 30 30 التدخل العمومً

 11,1 % 675 750 6 075 6 658 5 المجموع
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 :وذلك، باإلضافة إلى الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع كما ٌلً 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  البٌان

 - - - - التأجٌر العمومً

 % 100- 190- - 190 وسائل المصالح

 - - 110 110 التدخل العمومً

 %  63,3-  190- 110 300 المجموع

 

 :نفقات الـتأجٌر العمومً 
 

:  د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ085 6 والبالؽة التؤجٌر العمومًتوزع نفقات 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 767 1 التعاون المالً

 318 4 التعاون الفنً
 

:   عونا موزعٌن على البرامج الفرعٌة كما ٌل139ًوٌبلػ عدد األعوان 

 

 52 التعاون المالً

 87 التعاون الفنً

 

 

 :نفقات وسائل المصالح 
 

 : د على البرامج الفرعٌة كما ٌلًأ 635والبالؽة  توّزع نفقات التسٌٌر
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 - التعاون المالً

 635 التعاون الفنً
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 :نفقات التدخل العمومً 
 
 

 :   د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ30توّزع نفقات التدخل العمومً والبالؽة       
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 - التعاون المالً

 30 التعاون الفنً
 

على البرامج ٌضاؾ إلى ذلك الموارد الذاتٌة للمإسسات المتدخلة فً تنفٌذ البرنامج والتً تتوّزع 

 :كما ٌلً الفرعٌة 

 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 - التعاون المالً

 110 التعاون الفنً
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 :نفقات التنمٌة - 3-2

أد  118 42 مقابل  أد522 5  فً حدود2019لبرنامج التعاون الدولً لسنة ضبطت نفقات التنمٌة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018سنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 -  - - - - الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 % 86,9- 596 36- 522 5 118 42 041 48 التموٌل العمومً

 % 86,9- 596 36- 522 5 118 42 041 48  الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 % 86,9- 596 36- 522 5 118 42 041 48 المجموع

 

 : على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما ٌلً 2019وقد تطّورت نفقات البرنامج لسنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
 (%)التطّور  2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 - - - -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 - - - -  - - - - مشارٌع وبرامج جدٌدة

 86,9-% 86,7-% 522 5 632 5 118 42 293 42 041 48 283 48 التموٌل العمومً

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 86,9-% 86,7-% 522 5 632 5 118 42 293 42 041 48 283 48 مشارٌع وبرامج جدٌدة

 86,9-% 86,7-% 522 5 632 5 118 42 293 42 041 48 283 48 المجموع
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 :حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً لهذا البرنامج  2019  إعتمادات الدفع لسنةوتتوزع 

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 طبٌعة النفقة                         

 

 
 البرامج الفرعٌة

 المجموع التموٌل العمومً اإلستثمارات المباشرة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

 - 032 5 - 032 5 - - التعاون المالً

 - 490 - 490 - - التعاون الفنً

 - 522 5 - 522 5 - - المجموع

 

  التعاون المالً :1البرنامج الفرعً 

لهذا البرنامج الفرعً فً نفقات المساهمة فً رأس مال المإسسات المالٌة الدولٌة التنمٌة  تتمثل نفقات

: وتوّزع كما ٌلً 

 

 دٌنار ألف: الوحدة

 

 

             الدفع             التعهد           التكلفة البٌـــــــــان

 798 798 798 المساهمة فً موارد الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة

 416 2 416 2 416 2 المساهمة فً رأس مال البنك اإلسالمً للتنمٌة

الجدٌد للبنك اإلفرٌقً المساهمة فً رأس مال الصندوق 

50 إفرقٌا للتنمٌة  

1 150 1 150 1 150 

المساهمة فً رأس مال المإسسة اإلسالمٌة لتنمٌة القطاع 

 الخاص

668 668 668 

 
ــــــــــــــــــــ

ـــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــ

ــ   032 5 032 5 032 5 المجموع
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 التعاون الفنً :  2البرنامج الفرعً 

 : موزعة كما ٌلًلهذا البرنامج الفرعً فً نفقات الوكالة التونسٌة للتعاون الفنًالتنمٌة  تتمثل نفقات

 

 دٌنار ألف:                                                                                                         الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 المساهمة فً مشارٌع التعاون الفنً
87 87 87 

الفنً بالتعاون النهوض  
130 130 130 

إعالمٌة تجهٌزات  
200 200 100 

الجودة نظام متابعة  
38 38 30 

 إقتناء وسائل نقل
90 90 90 

الوكالة بمقر تهٌئة أشؽال  
15 15 15 

 تجهٌزات مختلفة
40 40 38 

 

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

 490 600 600 المجموع
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 برنامج اإلحاطة باإلستثمار

 

 :هٌكلة البرنامج والمتدخلون فً تنفٌذه - 1

 

 

 

 

 أداء البرنامج -2

 :تقدٌم البرنامج وإستراتٌجٌته - 2-1

ٌعتبر االستثمار الخاص محركا أساسٌا لالقتصاد وأداة هامة لمعاضدة المجهود الوطنً للتنمٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة من خالل مساهمته فً تحقٌق األهداؾ الوطنٌة وال سٌما منها المتعلقة بالنمو 

.  االقتصادي وإحداث مواطن الشؽل والتصدٌر وتعزٌز القدرة التنافسٌة

فً هذا السٌاق، ٌعتبر تعزٌز االستثمارات الخاصة المحلٌة والخارجٌة من األهداؾ الكبرى 

. المرسومة على المستوى الوطنً ومن المهام الرئٌسٌة لوزارة التنمٌة واالستثمار والتعاون الدولً

وٌهدؾ نشاط الوزارة فً هذا اإلطار، إلى المساهمة فً تحسٌن المناخ العام لألعمال واالستثمار 

. والرفع من حجم االستثمارات لتعزٌز مساهمتها فً تحقٌق األهداؾ التنموٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة

كما ٌهدؾ أٌضا إلى تحسٌن صورة تونس الجدٌدة كموقع متمٌز لالستثمار لدى أوساط األعمال 

برنامج إلاحاطة باإلسخثمار

الترويج والنهوض 

باإلسخثمار الخارجي

وكالة النهوض باإلسخثمار 

الخارجي

سياسات إلاسخثمار

إلادارات املركسية للوزارة
الهيئة الحونسية 

لإلسخثمار

 البرنامج
ل 

الهياك

خلة
 املحد

البرامج 

 الفرعية
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العالمٌة واستهداؾ القطاعات ذات األولوٌة واألنشطة التً توفر فٌها بالدنا مزاٌا تفاضلٌة باإلضافة 

. إلى متابعة المشارٌع واإلحاطة بالمإسسات ومساندة المستثمرٌن

 

وتحرص الوزارة فً هذا اإلطار كذلك على تطوٌر نسق انجاز المشارٌع الكبرى المندمجة 

اعتبارا ألهمٌة مساهمتها فً معاضدة المجهود التنموي وتحقٌق األهداؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة 

. المرسومة

 

وتبدو األفاق المستقبلٌة اٌجابٌة لدعم نشاط الوزارة وهٌاكلها المختصة فً هذا المجال خالل سنة 

:  وذلك باعتبار2019

 

وضوح الرإٌة على المستوى االستراتٌجً وعلى مستوى التوجهات االقتصادٌة العامة والقطاعٌة  -

 أنوهو ما من شانه .  وذلك وفقا لما تضمنه المخطط التنموي2020-2016خالل الخماسٌة القادمة 

ٌعطً إشارات اٌجابٌة للمستثمرٌن األجانب والمإسسات المتواجدة ببالدنا والشركاء وأوساط األعمال 

 .العالمٌة خاصة بعد الضبابٌة التً مٌزت السنوات الخمس الفارطة

   

تنفٌذ برنامج اإلصالحات فً المجاالت ذات العالقة بمناخ األعمال واالستثمار وال سٌما المجلة  -

 اإلدارٌة واإلجراءاتالجدٌدة لالستثمار فضال عن اإلصالحات فً مجال تسهٌل وتبسٌط الخدمات 

 .والمنظومة الجبائٌة والدٌوانة

 

اإلطار الجدٌد للشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص وما سٌوفره من إمكانٌات وفرص جدٌدة  -

 لالستثمار فً هذا المجال

والذي ٌوفر إطارا إلطالق بعض  القانون الجدٌد المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة -

 .المشارٌع االستثمارٌة فً هذا المجال

 

 التقدم المرتقب فً انجاز بعض مكونات المشارٌع الكبرى -

  

تعزٌز االستثمارات األجنبٌة فً القطاعات الواعدة على ؼرار مكونات السٌارات ومكونات  -

الطائرات والخدمات المرتبطة بتكنولوجٌات االتصال والمعلومات وذلك سواء عبر عملٌات توسعة 

للمإسسات المتواجدة وكذلك عبر تعزٌز العمل التروٌجً الستقطاب استثمارات جدٌدة فً هذه 

 .األنشطة
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 المإسسات إحداث باالستثمار وتشجٌع النهوض إلى والهادؾ الجدٌد االستثمار بقانون الفعلً العمل -

 وتحقٌق شؽل مواطن على إحداث وقدرته التكنولوجً ومحتواه االقتصاد تنافسٌة من الرفع قصد

 .الجهات بٌن التنموي التوازن وإرساء مستدامة تنمٌة

 
 التونسً لالستثمار والصندوق لالستثمار الهٌئة التونسٌة هٌاكل تركٌز إستكمال 2019 سٌتّم سنة  -

. الهٌاكل إرساء هذه بنفقات الدولة مٌزانٌة وستتكفل

 
: تم تحدٌد برنامجٌن فرعٌٌن لبرنامج اإلحاطة باإلستثماروقد 

 سٌاسات اإلستثمار -

 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً -

 
 

 :أهداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء - 2-2

 
 الوحدة داءاألمؤشرات قٌس  األهداف

 إنجاز
2017 

 ق م
2018 

تقدٌرات 
2019 

القٌمة 
 المستهدفة

2021 

تطوٌر سٌاسات 
اإلستثمار واإلحاطة 

 بالمستثمرٌن
 

عدد إتفاقٌات اإلستثمار 
المبرمة أو التً بصدد 

 التفاوض حولها

 6 2 - - عدد

عدد ملفات التؤطٌر والتوجٌه 
 واإلحاطة الواردة

 15 10 - - عدد

نسبة إنجاز التوصٌات 
المضمنة بالتقرٌر السنوي 
لتقٌٌم سٌاسات اإلستثمار 

المصادق علٌها من المجلس 
 األعلى لإلستثمار

 100 100 - - نسبة

 95 80 - - نسبة نسبة رضاء المستثمرٌن

تسرٌع الملفات 
الخاصة بالمشارٌع 

 المبرمة فً الكبرى
شؤنها إتفاقٌات 

 وتعهدات إستثمار

عدد اإلجتماعات التنسٌقٌة 
التً تّم عقدها لمتابعة 

المشارٌع المبرم فً شؤنها 
  إتفاقٌات وتعهدات إستثمار

 13 17 9 20 عدد

اإلشكالٌات التً تّم التوصل 
إلى فضها مقارنة بالطلبات 

 المعروضة

 80 50 45 - نسبة

 بتونس التعرٌؾ
 متمٌز كموقع

 لإلستثمار

نسبة االتصاالت الهامة مع 
 70 65 60 51,7 نسبةالمستثمرٌن األجانب 
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 :أنشطة البرنامج - 2-3

  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

تقديراث 

اإلعتماداث  

 2019لسنت 

تطوٌر 
سٌاسات 

اإلستثمار 
واإلحاطة 

 بالمستثمرٌن
 

عدد إتفاقٌات 
اإلستثمار المبرمة 

أو التً بصدد 
 التفاوض حولها

 أشؽال إعداد ملفات اإلتفاقٌات- 
 - جوالت المفاوضات حول اإلتفاقٌات المعروضة للدرس- 

عدد ملفات التؤطٌر 
والتوجٌه واإلحاطة 

 الواردة

 عدد الملفات الواردة على الوزارة- 
- 

نسبة إنجاز 
التوصٌات المضمنة 

بالتقرٌر السنوي 
لتقٌٌم سٌاسات 

اإلستثمار المصادق 
علٌها من المجلس 
 األعلى لإلستثمار

 تقٌٌم مناخ األعمال واإلستثمار،- 
إقتراح الخٌارات اإلستراتٌجٌة واإلصالحات الرامٌة إلى تحسٌن - 

مناخ اإلستثمار واألعمال على المجلس األعلى لإلستثمار بعد 
 التشاور مع الهٌاكل الممثلة للقطاعٌن العام والخاص،

 إقتراح السٌاسات العمومٌة والبرامج المالئمة،- 
متابعة إنجاز اإلصالحات المصادق علٌها من المجلس األعلى - 

 لإلستثمار وإعداد تقارٌر تقٌٌمٌة دورٌة حول سٌاسة اإلستثمار،
المساهمة فً تنفٌذ وإرساء اإلصالحات خاصة من خالل - 

 صٌاؼة النصوص القانونٌة ذات العالقة وإبداء الرأي فٌها،
العمل على توحٌد اإلجراءات المتعلقة بإسناد الحوافز والمنح - 

المنطبقة على مستوى الهٌاكل القطاعٌة المعنٌة باإلستثمار ومتابعة 
 تطبٌقها،

العمل على إبرام إتفاقٌات تعاون دولٌة مع المإسسات النظٌرة - 
بالخار إلستشراؾ فرص اإلستثمار األجنبً بتونس ولتسهٌل 

إنتصاب المإسسات التونسٌة بالخارج من خالل توفٌر المعلومة 
وتسهٌل القٌام باإلجراءات والمعامالت المتعلقة بتكوٌن الشركات 

 وإنجاز اإلستثمار،
إبرام إتفاقٌات تعاون مع الهٌاكل الوطنٌة المعنٌة باإلستثمار - 

 لتوحٌد اإلجراءات تبادل المعطٌات،
معالجة عرائض المستثمرٌن والعمل على حّل اإلشكالٌات - 

بالتنسٌق مع مختلؾ الهٌاكل المعنٌة وتركٌز قاعدة بٌانات لتجمٌع 
العرائض الواردة ودراستها وإقتراح الحلول المالئمة ونشر 

اإلخالالت واإلجراءات المتخذة فً الؽرض ٌالتقارٌر التقٌٌمٌة 
 للهٌئة،

تمثٌل الدولة التونسٌة فً التظاهرات اإلقلٌمٌة والدولٌة المتعلقة 
 باإلستثمار ومناخ األعمال والتنافسٌة،

تنظٌم ملتقٌات وأٌام إعالمٌة حول مناخ وفرص اإلستثمار فً - 
 تونس،

اإلتصال المباشر بالشركات األجنبٌة قصد حثها على اإلستثمار - 
 بتونس

 

  أد250

نسبة رضاء 
 المستثمرٌن

اإلشراؾ على عملٌات اإلستثمار من خالل إستقبال المستثمرٌن - 
 وتوجٌههم وإرشادهم بالتنسٌق مع مختلؾ الهٌاكل المعنٌة،

تؤمٌن خدمات التصرٌح باإلستثمار المباشر وعملٌة التكوٌن - 
 القانونً للمإسسات طبق اإلضبارة وحٌدة،
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  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

تقديراث 

اإلعتماداث  

 2019لسنت 

القٌام لفائدة المستثمر باإلجراءات اإلدارٌة المتعلقة بالتكوٌن -   
القانونً للمإسسات أو التوسعة وبالحصول على التراخٌص 

 المستوجبة فً مختلفة مراحل اإلستثمار،
إسناد التراخٌص فً صورة ثبوت سكوت اإلدارة المعنٌة بعد - 

 إنقضاء اآلجال القانونٌة للحصول على التراخٌص،
دراسة المشارٌع ذات األهمٌة الوطنٌة وتقٌٌمها وإقتراح الحوافز - 

 لفائدتها وعرضها على المجلس األعلى لإلستثمار للمصادقة،
اإلحاطة بالمإسسات ومساعدتها على تذلٌل اإلشكالٌات التً - 

تواجهها وعلى تنفٌذ برامجها اإلستثمارٌة والتنسٌق مع هٌاكل 
المساندة ومختلؾ الهٌاكل العمومٌة المعنٌة والهٌاكل المهنٌة 

 وهٌاكل المجتمع المدنً المختصة،
معالجة الملفات اإلدارٌة الخاصة بالمستثمرٌن والموظفٌن - 

األجانب وذلك بالتنسٌق مع المصالح المعنٌة بوزارة الداخلٌة 
 (...التؤشٌرات، تصارٌح اإلقامة)
دراسة مطالب اإلنتفاع بالمنح والحوافز والمساهمات فً رأس - 

المال والقروض العقارٌة الفالحٌة وإعداد الملفات فً الؽرض 
وعرضها على اللجنة الوطنٌة للحوافز بالنسبة للمشارٌع التً 

 م د وذلك فً أجل أقصاه شهر من 15تتجاوز كلفة إستثماراتها 

 تارٌخ تقدٌم المطلب مستوفى الشروط،
 أٌام من تارٌخ إمضاء 7إعالم المستثمر بقرار اللجنة فً أجل - 

 مقرر إسناد الحوافز،
صرؾ أقساط المنح بناء على الوثائق والمإٌدات وبعد المعاٌنة - 

 المٌدانٌة بالتنسٌق مع الهٌاكل المعنٌة،
سحب وإسترجاع المنح فً صورة إخالل المستثمرباإللتزامات - 

 المحمولة علٌه بمقتضى قانون اإلستثمار،
دراسة مطالب الحوافز المتعلقة بالمشارٌع ذات األهمٌة الوطنٌة - 

 وعرضها على المجلس األعلى لإلستثمار للمصادقة،
 تقٌٌم مردودٌة إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفٌذها- 

- 

تسرٌع 
الملفات 
الخاصة 

بالمشارٌع 
 الكبرى

عدد اإلجتماعات 
التنسٌقٌة التً تّم 

عقدها لمتابعة 
المشارٌع المبرم فً 

شؤنها إتفاقٌات 
 وتعهدات إستثمار

 متابعة ملفات المشارٌع موضوع إتفاقٌات وتعهدات إستثمار،- 
 تنظٌم إجتماعات تنسٌقٌة،- 
التدخل المباشر لدى اإلدارات والهٌاكل العمومٌة المعنٌة - 

 لمعالجة اإلشكالٌات التطبٌقٌة التً تعترضها

- 

اإلشكالٌات التً تّم 
التوصل إلى فضها 

مقارنة بالطلبات 
 المعروضة

 التعرٌؾ
 بتونس
 متمٌز كموقع

 لإلستثمار
 

نسبة االتصاالت 
الهامة مع 

 المستثمرٌن األجانب

تنظٌم ملتقٌات وأٌام إعالمٌة حول مناخ وفرص اإلستثمار،  - 
المشاركة فً الصالونات المتعددة القطاعات،  - 
تنظٌم أٌام وملتقٌات إعالمٌة قطاعٌة،  - 
-          المشاركة فً ملتقٌات الشراكة والصالونات القطاعٌة،- 

اإلتصال المباشر بالشركات األجنبٌة قصد حثها على اإلستثمار 
 بتونس

  أد620
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 :نفقات البرنامج  -3

 

 : وتتوزع كما ٌلً 2019 أد سنة 137 11تبلػ نفقات برنامج اإلحاطة باإلستثمار 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

  1,1 % 110 757 9 647 9 683 6 نفقات التصرف

 14,8- % 240- 380 1 620 1 143 1 نفقات التنمٌة

 1,2- % 130- 137 11 267 11 826 7 المجموع

 

 : حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً 2019كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 

 
 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 المجموع نفقات التنمٌة نفقات التصرف البٌان

 533 4 680 853 3 سٌاسات اإلستثمار

 604 6 700 904 5 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً

 137 11 380 1 757 9المجموع 

 

 :نفقات التصرف - 3-1

          مقابل أد757 9 فً حدود 2019ضبطت نفقات التصرؾ لبرنامج اإلحاطة باإلستثمار لسنة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018 أد سنة 647 9

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 1,4- % 107- 457 7 564 7 956 4 التأجٌر العمومً

 10,8 % 216 216 2 000 2 670 1 وسائل المصالح

 %  1,2 1 84 83 57 التدخل العمومً

  1,1 % 110 757 9 647 9 683 6 المجموع
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 :نفقات الـتأجٌر العمومً 
 

:  د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ457 7 والبالؽة التؤجٌر العمومًتوزع نفقات 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 843 2 سٌاسات اإلستثمار

 614 4 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً
 

:   عونا موزعٌن على البرامج الفرعٌة كما ٌل140ًوٌبلػ عدد األعوان 

 

 64 سٌاسات اإلستثمار

 76 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً

 

 

 :نفقات وسائل المصالح 
 

 : د على البرامج الفرعٌة كما ٌلًأ 216 2والبالؽة  توّزع نفقات التسٌٌر
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 989 سٌاسات اإلستثمار

 227 1 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً
         

 

 :نفقات التدخل العمومً 
 
 

 :   د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ84توّزع نفقات التدخل العمومً والبالؽة      
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 21 سٌاسات اإلستثمار

 63 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً
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 :نفقات التنمٌة - 3-2

 

أد  620 1 مقابل  أد380 1  فً حدود2019لبرنامج اإلحاطة باإلستثمار لسنة ضبطت نفقات التنمٌة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018سنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
إنجازات 

2017 
 2018ق م 

تقدٌرات 
2019 

 (%)النسبة  الفارق

 -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 -  - - - - الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 14,8- % 240- 380 1 620 1 143 1 التموٌل العمومً

 14,8- % 240- 380 1 620 1 143 1  الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 14,8- % 240- 380 1 620 1 143 1 المجموع

 

 : على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما ٌلً 2019وقد تطّورت نفقات البرنامج لسنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
 (%)التطّور  2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 - - - -  - - - - اإلستثمارات المباشرة

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 - - - -  - - - - مشارٌع وبرامج جدٌدة

 14,8- % 97,6 % 380 1 794 3 620 1 920 1 143 1 143 1 التموٌل العمومً

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 14,8- % 97,6 % 380 1 794 3 620 1 920 1 143 1 143 1 مشارٌع وبرامج جدٌدة

 14,8- % 97,6 % 380 1 794 3 620 1 920 1 143 1 143 1 المجموع
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 :حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً لهذا البرنامج  2019  إعتمادات الدفع لسنةوتتوزع

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 طبٌعة النفقة                         

 

 
 البرامج الفرعٌة

 المجموع التموٌل العمومً اإلستثمارات المباشرة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد قروض 
خارجٌة 
 موظفة

الموارد 
العامة 
 للمٌزانٌة

موارد 
قروض 
خارجٌة 
 موظفة

 - 680 - 680 - - سٌاسات اإلستثمار

التروٌج والنهوض باإلستثمار 
 الخارجً

- - 700 - 700 - 

 - 380 1 - 380 1 - - المجموع

 

  سٌاسات اإلستثمار :1البرنامج الفرعً 

 :لهذا البرنامج الفرعً فً نفقات الهٌئة التونسٌة لإلستثمار موزعة كما ٌلً التنمٌة  تتمثل نفقات

 دٌنار ألف: الوحدة

 

 

             الدفع             التعهد           التكلفة البٌـــــــــان

 150 150 150 تظاهرات وطنٌة وجهوٌة

 100 100 100 النشر واإلشهار

 60 60 60 تجهٌزات إعالمٌة

 100 100 100 تركٌز نظام معلوماتً

 100 100 100 إقتناء برمجٌات

 100 100 100 تجهٌزات مختلفة

 70 70 70 إقتناء وسائل نقل

 
ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــ

ــ   680 680 680 المجموع
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 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً :  2البرنامج الفرعً 

   موزعة لهذا البرنامج الفرعً فً نفقات وكالة النهوض باإلستثمار الخارجًالتنمٌة  تتمثل نفقات

 :كما ٌلً

 

 دٌنار ألف:                                                                                                           الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

بالخارج الوكالة أنشطة  1 944 1 944 400 

الخارجً باالستثمار النهوض عملٌات مساندة  990 990 200 

مختلفة تجهٌزات إقتناء  20 20 20 

إعالمٌة تجهٌزات  100 100 20 

الوكالة بمقر تهٌئةأشؽال   20 20 20 

بالوكالة الجودة نظام تعزٌز  20 20 20 

 20 20 20 التعاون الفنً

 
ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 700 114 3 114 3 المجموع
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 برنامج القٌادة والمساندة

 

 :هٌكلة البرنامج والمتدخلون فً تنفٌذه - 1

 

 

 

 

 أداء البرنامج -2

 :تقدٌم البرنامج وإستراتٌجٌته - 2-1

 ةيالتنم وزارة وبرامج أهداؾ قيتحق فً أساسً بدور والمساندة ادةيالق برنامج ضطلعي

 التصرؾ حسن وضمان ةيالبشر الموارد وتؤهٌل ميتدع من خالل واالستثمار والتعاون الدولً وذلك

 .اإلدارة الهٌاكل ومصالح عيجم على مستوى رًٌوالتس

 

 :فًة والمساند ادةيالق لبرنامج ريًٌالتس الدور تمثليو

 اإلدارة ومصالح هٌاكل مختلؾ نيب قيوالتنس اإلشراؾ -

 بالبرنامج المتعلقة ةيبيوالترت ةيوالقانون ةياإلدار الجوانب نيتؤم -

 البرامج اتيزانيم إعداد على اإلشراؾ -

برنامج القيادة واملساندة

النظام املعلوماجي

الوزارة

الحصّرف في املوارد البشرية 

واملادًة

الوزارة

 البرنامج
ل 

الهياك

خلة
 املحد

البرامج 

 الفرعية
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 والوسائل المعدات فً التصرؾ ديوترش التحكم -

 ةياإلعالم التجهٌزات استؽالل وحسن انةيص علىسهر وال ةيالمعلومات النظم ريتطو -

 قيوالتوث ؾياألرش مسك -

 

 : والمساندة ادةيالق لبرنامج نًٌفرع نيبرنامج ديتحد تم وقد

 والمادٌة البشرٌة الموارد فً التصرف -

 المعلوماتً النظام -

 

 

 :أهداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء - 2-2

 
 الوحدة داءاألمؤشرات قٌس  األهداف

 إنجاز
2017 

 ق م
2018 

تقدٌرات 
2019 

القٌمة 
 المستهدفة

2021 

تحسٌن التصرؾ فً 
 الموارد البشرٌة

نسبة المستفٌدٌن 
بالتكوٌن من مجموع 

األعوان 
 

 50 40 60 39 نسبة

إحكام التصرؾ فً 
 الموارد المادٌة

التنفٌذ حسب رزنامة 
البرمجة السنوٌة 

للنفقات 
 

 80 60 55 - نسبة

تطوٌر النظام المعلوماتً 
 للوزارة

نسبة تطور النظام 
المعلوماتً 

 

 80,0 65,0 53,3 42,7 نسبة
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 :أنشطة البرنامج - 2-3

  والتدخالتاألنشطةالمؤشرات األهداف 

 تقدٌرات
  اإلعتمادات

 2019لسنة 

تحسٌن التصرؾ 
فً الموارد 

 البشرٌة

نسبة المستفٌدٌن 
بالتكوٌن من 

 مجموع األعوان

 حرص على إنجاز مخطط التكوٌن، ال- 

برمجة دورات تكوٌنٌة فً عدة مجاالت لجمٌع األعوان بما - 
فً ذلك العملة،  

السعً إلى إبرام إتفاقٌات مع مراكز تكوٌن ومإسسات فً - 
مجاالت متخصصة مثل المدرسة الوطنٌة للمالٌة 

 
 

  أد60

إحكام التصرؾ 
فً الموارد 

 المادٌة

التنفٌذ حسب 
رزنامة البرمجة 

 السنوٌة للنفقات

ضبط عملٌات التزود بمواد أو خدمات طلبات األشؽال الكبرى - 
فً إطار صفقات عمومٌة واستشارات،  

الحرص على توزٌع عملٌات التزود كامل السنة،  - 
اإلختٌار األمثل لتوقٌت التنفٌذ حسب مقتضٌات العمل اإلداري - 

ودراسة أحوال السوق 
 

 

- 

تطوٌر النظام 
المعلوماتً 

 للوزارة

نسبة تطور النظام 
 المعلوماتً

وضع برامج سنوٌة لتجدٌد الحواسٌب واألجهزة اإلعالمٌة - 
تحدٌد الخاصٌات الفنٌة، القٌام بإجراءات اإلقتناءات السنوٌة، )

 معاٌٌر بتركٌز البرمجٌات الضرورٌة وتوزٌع المعدات حس
،  (مضبوطة

إقتناء البرمجٌات األساسٌة،  - 
صٌانة المعدات والشبكة الداخلٌة،  - 
        إستؽالل منظومة التراسل والتبادل اإللكترونً للوثائق، - 
تؤطٌر ومساندة المستعملٌن،  - 
 توصٌات تقرٌر التدقٌق فً سالمة النظام المعلوماتً تجسٌم- 

الواقً من الفٌروسات، الجدار الناري، نظام مراقبة )للوزارة 
           ،(...واستكشاؾ العطب على مستوى األجهزة الحساسة،

ضبط برنامج سنوي للتكوٌن فً مجال تكنولوجٌات المعلومات - 
تحدٌد برامج التكوٌن ذات العالقة بإدارة الشبكة ) واإلتصال

الداخلٌة وإكتساب المهارات فً مجال السالمة وتطوٌر 
التطبٌقات المعلوماتٌة، إعداد كراس الشروط الخاص بالتكوٌن، 

،  (تنفٌذ البرنامج
تكوٌن المستعملٌن،   وتطوٌر التطبٌقات وصٌانتها- 
أرشفة المعطٌات الخاصة،  - 
          تطوٌر وصٌانة موقع واب الوزارة والبوابات الوطنٌة، - 
استؽالل التطبٌقات الوطنٌة والتطبٌقات المتوفرة على الشبكة - 

اإلدارٌة المندمجة 
 

 

  أد451,1
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 :نفقات البرنامج  -3

 
 : وتتوزع كما ٌلً 2019 أد سنة 522 15تبلػ نفقات برنامج القٌادة والمساندة 

 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

  0,6- % 46- 474 7 520 7 746 6 نفقات التصرف

 3253,3 % 808 7 048 8 240 056 20 نفقات التنمٌة

 100,0 % 762 7 522 15 760 7 802 26 المجموع

 

 : حسب البرامج الفرعٌة كما ٌلً 2019كما تتوزع نفقات البرنامج لسنة 

 
 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 المجموع نفقات التنمٌة نفقات التصرف البٌان

 889 14 018 8 871 6والمادٌة  البشرٌة الموارد فً التصرف

 633 30 603 النظام المعلوماتً

 522 15 048 8 474 7المجموع 

 

 :نفقات التصرف - 3-1

 أد 520 7  مقابل أد474 7 فً حدود 2019ضبطت نفقات التصرؾ لبرنامج القٌادة والمساندة لسنة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018سنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 (%)النسبة  الفارق 2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات  البٌان

 1,0- % 43- 605 4 648 4 478 4 التأجٌر العمومً

 3,0 % 72 455 2 383 2 886 1 وسائل المصالح

 %  15,3- 75- 414 489 382 التدخل العمومً

 0,6- % 46- 474 7 520 7 746 6 المجموع
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 :نفقات الـتأجٌر العمومً 
 

:  د على البرامج الفرعٌة كما ٌلً أ605 4 والبالؽة التؤجٌر العمومًتوزع نفقات 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 224 4ة يوالماد ةيالبشر الموارد فً التصرؾ

 381 النظام المعلوماتً
 

:   عونا موزعٌن على البرامج الفرعٌة كما ٌل211ًوٌبلػ عدد األعوان 

 

 198ة يوالماد ةيالبشر الموارد فً التصرؾ

 13 النظام المعلوماتً

 

 

 :نفقات وسائل المصالح 
 

 : د على البرامج الفرعٌة كما ٌلًأ 455 2والبالؽة  توّزع نفقات التسٌٌر
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 234 2ة يوالماد ةيالبشر الموارد فً التصرؾ

 221 النظام المعلوماتً
         

 

 

 :نفقات التدخل العمومً 
 
 

 :   د على البرامج الفرعٌة كما ٌلًأ 414توّزع نفقات التدخل العمومً والبالؽة      
 

 دٌنار ألف: الوحدة 

 414ة يوالماد ةيالبشر الموارد فً التصرؾ

 - النظام المعلوماتً
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 :نفقات التنمٌة - 3-2

 

سنة أد  240 مقابل  أد048 8  فً حدود2019لبرنامج القٌادة والمساندة لسنة ضبطت نفقات التنمٌة 

 :وتتوزع كما ٌلً . 2018

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
إنجازات 

2017 
 2018ق م 

تقدٌرات 
2019 

 (%)النسبة  الفارق

 % 3253,3 808 7 048 8 240 056 20 اإلستثمارات المباشرة

 % 3253,3 808 7 048 8 240 056 20 الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 -  - - - - التموٌل العمومً

 -  - - - -  الموارد العامة للمٌزانٌة

 -  - - - - موارد قروض خارجٌة موظفة

 % 3253,3 808 7 048 8 240 056 20 المجموع

 

 : على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما ٌلً 2019وقد تطّورت نفقات البرنامج لسنة 

 دٌنار ألف:                                                                                        الوحدة

 البٌان
 (%)التطّور  2019تقدٌرات  2018ق م  2017إنجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 3253,3% % 16,1- 048 8 470 240 560 056 20 908 اإلستثمارات المباشرة

 % 100,0 - 818 7 -  - - 631 17 100 مشارٌع بصدد اإلنجاز

 % 4,2- % 16,1- 230 470  240 560 425 2 808 مشارٌع وبرامج جدٌدة

 - - - -  - - - - التموٌل العمومً

 - - - -  - - - - مشارٌع بصدد اإلنجاز

 - - - -  - - - - مشارٌع وبرامج جدٌدة

 3253,3% % 16,1- 048 8 470 240 560 056 20 908 المجموع
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 :حسب البرامج الفرعية كما يلي لهذا البرنامج  2019  إعتمادات الدفع لسنةوتتىزع

 

 دينار ألف:                                                                                                            الىحدة

 طبٌعة النفقة                         

 

 
 البرامج الفرعٌة

 المجمىع التمىيل العمىمي اإلستثماراث المباشرة

المىارد 

العامت 

 للميسانيت

مىارد 

قروض 

خارجيت 

 مىظفت

المىارد 

العامت 

 للميسانيت

مىارد قروض 

خارجيت 

 مىظفت

المىارد 

العامت 

 للميسانيت

مىارد 

قروض 

خارجيت 

 مىظفت

 ةيالبشر الموارد فً التصّرؾ
ة يوالماد

8 018 - - - 8 018 - 

 - 30 - - - 30 النظام المعلوماتً

 - 048 8 - - - 048 8 المجموع

 

  التصّرف فً الموارد البشرٌة والمادٌة :1البرنامج الفرعً 

 

المركزٌة للوزارة  لهذا البرنامج الفرعً فً اإلستثمارات المباشرة لإلدارةالتنمٌة  تتمثل نفقات

: كما ٌلً موزعة

 

 دٌنار ألف: الوحدة

 

 

             الدفع             التعهد           التكلفة البٌـــــــــان

 90 190 190 تهٌئة مقر الوزارة

 70 170 170النقل إقتناء وسائل 

 20 20 20تجهٌزات مختلفة إقتناء 

 20 20 20 تجهٌز مطبعة الوزارة

 818 7 - - برنامج مقاومة اإلرهاب

 
ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــ

ــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــ

ــ   018 8 400 400 المجموع
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 النظام المعلوماتً :  2البرنامج الفرعً 

:  موزعة كما ٌلًلهذا البرنامج الفرعً فً نفقات النظام المعلوماتً للوزارةالتنمٌة  تتمثل نفقات

 

 دٌنار ألف:                                                                                                            الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدفع التعهد التكلفة البٌـــــــــان

 20 50 50 إعالمٌة للوزارةتجهٌزات إقتناء 

دراسة خاصة بإستمرارٌة العمل للنظام 

 المعلوماتً للوزارة
20 20 10 

 
ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
 30 70 70 المجموع



 
 

 

 

 

 

 

 

 

الوالحق 

 

 

 

 

 



 

 

 

الجداول الوتعلقت بالويسانيت 

العنواى األول 

 

 

 

 



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التنمیة-
نفقات التصرف لسنة

2

66

2019

2019

بیان األقسام و الفصول

: وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي12الباب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 504 9نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 733 50منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 237 60 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 455 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 039 7منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 494 9 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 414نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 149 1منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 563 1 القسم الثالث  :  جملة

000 294 71الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التنمیة-

نفقات التصرف لسنة

2

67

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي12الباب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 504 9نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 9 161 000343 000

000 733 50منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 49 374 0001 359 000

000 237 60 القسم األول  :  جملة 58 535 0001 702 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 455 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 2 383 00072 000

000 039 7منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 6 623 000416 000

000 494 9 القسم الثاني  :  جملة 9 006 000488 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التنمیة-

نفقات التصرف لسنة

2

68

2019

2019

الفارق 2018 ق . م

: وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي12الباب 

000 414نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 489 000-75 000

000 149 1منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 1 065 00084 000

000 563 1 القسم الثالث  :  جملة 1 554 0009 000

000 294 71الجملة  العامة 69 095 0002 199 000



نظـام أمـد

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

2019 نفقات التصرف لسنة
التنمیة -2

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي 12  الباب:
69

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق

2018النسبة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 00053 000676 000623 00053 542 0002 489 2002 113 4001 399 20025 286 24التوازنات الجملیة و اإلحصاء1 52927 398 20028 617 4001 219 2004

000 00017 00076 00093 000742 200742 400198 832 2004 634 4التخطیط و الدراسات1 4-185 469 2005 650 400181 2003

000 00070 000600 000530 00053 800 0001 747 0001 000915 567 00020 652 19اإلحصاء2 531321 929 00022 967 0001 038 0005

000 00030 000359 000329 00050 646 0001 596 2211 921161 690 70016 529 16التنمیة القطاعیة و الجهویة2 13918 454 70018 695 921241 2211

000 00030 000180 000150 00026 000870 871844 971179 423 1008 244 8البرامج الجهویة للتنمیة1 23209 238 1009 473 971235 8713

000 000179 000179 00024 000776 650752 18-950 266 6008 285 8التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة2 039 216 6009 221 9505 3500

000 00030 00030 00097 000635 500538 500577 084 0006 507 5التعاون الدولي3 10186 075 0006 749 500674 50011

50014 500211 766 0001 555 500141 500211 766 0001 555 1التعاون المالي1
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البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق

2018النسبة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 00030 00030 00097 000635 000538 000366 318 0004 952 3التعاون الفني2 9184 520 0004 983 000463 00010

التعاون الالمركزي3

000 0001 00084 00083 000216 216 0002 000 0782 107-922 456 0007 564 7اإلحاطة باإلستثمار4 -11119 647 0009 756 922109 9221

000 0001 00021 00020 00029 000989 078960 372-922 842 0002 215 3سیاسات االستثمار1 -12354 195 0003 852 922-342 078-8

000 00063 00063 000187 227 0001 040 0001 000265 614 0004 349 4الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي2 6185 452 0005 904 000452 0008

000 75-000 000414 000489 00072 455 0002 383 8432 42-257 605 1004 648 4القیادة و المساندة9 -13-157 520 1007 474 257-45 843-1

000 00075 000414 200489 600177 233 4002 056 4432 11-657 223 1004 235 4التصرف في الموارد البشریة و المادیة1 09-156 780 5006 871 25790 7571

200 105-400 600221 400326 31-600 000381 413النظام المعلوماتي2 -8-32739 600603 000-136 600-18

000 9  الجملة 1 563 000 1 554 000 488 000 9 494 000 9 006 000 1 702 000 60 237 000 58 535 00035169 095 00071 294 0002 199 0003



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

71

التوازنات الجملیة و اإلحصاء1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط و الدراسات 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136533 200534 4001 200

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010148 000121 000-27 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011230 000245 00015 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01263 00066 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0147 80018 00010 200

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 4001 000-2 400

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01779 00081 4002 400

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011384 101 0004 298 000197 000

مؤسسات البحث 044 101 0004 298 000197 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 0524 101 0004 298 000197 000

4 832 400 200 198جملة البرنامج الفرعي 4 634 200

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

0113819 652 00020 567 000915 000

مؤسسات البحث 0419 652 00020 567 000915 000

المعهد الوطني لإلحصاء 05119 652 00020 567 000915 000

20 567 000 000 915جملة البرنامج الفرعي 19 652 000



72 نظـام أمـد

دالتوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة 25 399 400



73 نظـام أمـد

التنمیة القطاعیة و الجهویة2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهویة للتنمیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 402 1001 556 971154 871

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 00412 000-12 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010363 000391 00028 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011541 000668 000127 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012158 000196 50038 500

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01431 90065 00033 100

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162002 5002 300

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0173 000231 971228 971

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030188 000-188 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031105 000-105 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011386 842 0006 867 00025 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 156 842 0006 867 00025 000

المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 0216 842 0006 867 00025 000

8 423 971 871 179جملة البرنامج الفرعي 8 244 100

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136468 600396 950-71 650

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 00440 00046 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01094 00083 000-11 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011136 000146 00010 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01232 00029 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0148 10014 0005 900

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015500500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 000500-500

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01747 00077 95030 950



74 نظـام أمـد

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031110 000-110 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011387 817 0007 870 00053 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 157 817 0007 870 00053 000

دیوان تنمیة الجنوب 0223 575 0003 415 000-160 000

دیوان تنمیة الوسط الغربي 0232 284 0002 475 000191 000

دیوان تنمیة الشمال الغربي 0241 958 0001 980 00022 000

8 266 950 650 18-جملة البرنامج الفرعي 8 285 600

دالتنمیة القطاعیة و الجهویة جملة 16 690 921
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التعاون الدولي3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون المالي 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 555 0001 766 500211 500

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010430 000415 000-15 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011660 000818 000158 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012187 000189 5002 500

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01438 00067 00029 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0155 0003 500-1 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0164 0003 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017231 000270 50039 500

1 766 500 500 211جملة البرنامج الفرعي 1 555 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011383 952 0004 318 000366 000

مؤسسات إدارة عامة 023 952 0004 318 000366 000

الوكالة التونسیة للتعاون الفني 0313 952 0004 318 000366 000

4 318 000 000 366جملة البرنامج الفرعي 3 952 000

دالتعاون الدولي جملة 6 084 500
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اإلحاطة باإلستثمار4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

سیاسات االستثمار 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136554 000643 92289 922

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010154 000154 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011240 000294 00054 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01262 00068 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01413 10027 00013 900

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01590092222

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01783 00099 00016 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011382 661 0002 199 000-462 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 172 661 0002 199 000-462 000

الهیئة التونسیة لإلستثمار 0602 661 0002 199 000-462 000

2 842 922 078 372-جملة البرنامج الفرعي 3 215 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011384 349 0004 614 000265 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 174 349 0004 614 000265 000

وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 0014 349 0004 614 000265 000

4 614 000 000 265جملة البرنامج الفرعي 4 349 000

داإلحاطة باإلستثمار جملة 7 456 922
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 235 1004 223 657-11 443

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 002170 000115 000-55 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004225 000323 00098 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 076 000982 000-94 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 511 0001 477 138-33 862

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012140 000157 00017 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0135 0004 500-500

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01482 100130 50048 400

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01577 00071 100-5 900

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01618 00016 500-1 500

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017560 000563 3443 344

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031355 000330 000-25 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 000500-500

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03615 00053 07538 075

4 223 657 443 11-جملة البرنامج الفرعي 4 235 100

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136413 000381 600-31 400

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 0041 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010120 00095 000-25 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011182 000178 000-4 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01235 00033 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01411 00015 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 0001 500-500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0001 500-500

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01760 00057 600-2 400
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381 600 400 31-جملة البرنامج الفرعي 413 000

دالقیادة و المساندة جملة 4 605 257

دالجملة  العامة 60 237 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

79

التوازنات الجملیة و اإلحصاء1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط و الدراسات 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238742 000742 000

مؤسسات البحث 04742 000742 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 052742 000742 000

742 000 000 742جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

022381 747 0001 800 00053 000

مؤسسات البحث 041 747 0001 800 00053 000

المعهد الوطني لإلحصاء 0511 747 0001 800 00053 000

1 800 000 000 53جملة البرنامج الفرعي 1 747 000

دالتوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة 2 542 000

التنمیة القطاعیة و الجهویة2البرنـامج
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهویة للتنمیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238844 000870 00026 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15844 000870 00026 000

المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 021844 000870 00026 000

870 000 000 26جملة البرنامج الفرعي 844 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238752 000776 00024 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15752 000776 00024 000

دیوان تنمیة الجنوب 022301 000310 0009 000

دیوان تنمیة الوسط الغربي 023255 000263 0008 000

دیوان تنمیة الشمال الغربي 024196 000203 0007 000

776 000 000 24جملة البرنامج الفرعي 752 000

دالتنمیة القطاعیة و الجهویة جملة 1 646 000
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التعاون الدولي3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238538 000635 00097 000

مؤسسات إدارة عامة 02538 000635 00097 000

الوكالة التونسیة للتعاون الفني 031538 000635 00097 000

635 000 000 97جملة البرنامج الفرعي 538 000

دالتعاون الدولي جملة 635 000
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اإلحاطة باإلستثمار4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

سیاسات االستثمار 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

02238960 000989 00029 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17960 000989 00029 000

الهیئة التونسیة لإلستثمار 060960 000989 00029 000

989 000 000 29جملة البرنامج الفرعي 960 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

022381 040 0001 227 000187 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 171 040 0001 227 000187 000

وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 0011 040 0001 227 000187 000

1 227 000 000 187جملة البرنامج الفرعي 1 040 000

داإلحاطة باإلستثمار جملة 2 216 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022362 056 4002 233 600177 200

األكریة واألداءات البلدیة 02045 000224 600179 600

استهالك الماء 02113 00013 000

استهالك الكهرباء والغاز 022160 000160 000

االتصاالت الهاتفیة 02390 000100 00010 000

تراسل المعطیات 02461 00040 000-21 000

تأثیث اإلدارة 03420 00020 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043110 000110 000

شراء الوقود للتسخین 044200200

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045410 000422 00012 000

المراسالت اإلداریة 05413 00013 000

نفقات أخرى للبرید 0561 0001 000

معدات التصرف اإلداري 06220 00020 000

معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة 0632 0002 000

اقتناء معدات مختلفة 0741 0001 000

تأمین وسائل النقل 08017 00017 000

تأمین األشخاص 0811 0001 000

تأمین البناءات 0821 0001 000

اإلعتناء بالبنایات 09190 00090 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09290 00090 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 09310 00010 000

تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 0961 0001 000

عملیات الصیانة األخرى 0972 0002 000

النفقات المباشرة للتنظیف 10320 00020 000

لوازم المكاتب 11120 00020 000

المطبوعات الرسمیة 1123 0003 000

مطبوعات األخرى 1171 0001 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12640 00040 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1274 0004 000
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اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمعیة و البصریة 1281 0001 000

نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي 129800800

مصاریف اإلستقباالت 15660 00060 000

مصاریف اإلقامة 15720 00020 000

مصاریف المهمات 163104 400100 000-4 400

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16567 00067 000

المنحة الیومیة للتنقل 1742 0002 000

المنحة الكیلومتریة للتنقل 1751 0001 000

إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1761 0001 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 18410 00010 000

إشتراكات النقل 1857 0007 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 186100 000100 000

ملتقیات للتكوین 19417 00017 000

تربصات تكوین 19535 00035 000

التكوین المستمر 1968 0008 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2131 0001 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2196 0006 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 231210 000210 000

اللجان الطبیة 2322 0002 000

دفع الخطایا والتعویضات 2342 0002 000

معالیم التسجیل 24010 00010 000

معالیم الجوالن 24115 00015 000

معالیم العبور 2422 0002 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 24920 00020 000

نقل األثاث والمعدات 3022 0005 0003 000

الترجمة 3032 000-2 000

اتفاقیات مع أطباء 3064 0004 000

خدمات مختلفة 31195 00095 000

نفقات التصرف األخرى 4033 0003 000

2 233 600 200 177جملة البرنامج الفرعي 2 056 400

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

النظام المعلوماتي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236326 600221 400-105 200
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الوثائق المكتوبة 1238001 9001 100

الصحف والمجالت 125112 80070 000-42 800

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 13560 00060 000

شراء منظومات اإلعالمیة 13640 00020 000-20 000

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 13730 00020 000-10 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1456 0004 500-1 500

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1466 0003 500-2 500

نفقات استغالل منظومة رشاد 1476 0001 500-4 500

استغالل منظومات إعالمیة أخرى 15045 00020 000-25 000

التكوین في اإلعالمیة 19720 00020 000

221 400 200 105-جملة البرنامج الفرعي 326 600

دالقیادة و المساندة جملة 2 455 000

دالجملة  العامة 9 494 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

86

التوازنات الجملیة و اإلحصاء1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط و الدراسات 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333893 00076 000-17 000

مؤسسات البحث 0493 00076 000-17 000

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 05293 00076 000-17 000

76 000 000 17-جملة البرنامج الفرعي 93 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلحصاء 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

03338530 000600 00070 000

مؤسسات البحث 04530 000600 00070 000

المعهد الوطني لإلحصاء 051530 000600 00070 000

600 000 000 70جملة البرنامج الفرعي 530 000

دالتوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة 676 000

التنمیة القطاعیة و الجهویة2البرنـامج



87 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البرامج الجهویة للتنمیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

03338150 000180 00030 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15150 000180 00030 000

المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 021150 000180 00030 000

180 000 000 30جملة البرنامج الفرعي 150 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

03338179 000179 000

مؤسسات التنمیة الجهویة 15179 000179 000

دیوان تنمیة الجنوب 02275 00075 000

دیوان تنمیة الوسط الغربي 02355 00055 000

دیوان تنمیة الشمال الغربي 02449 00049 000

179 000 000 179جملة البرنامج الفرعي

دالتنمیة القطاعیة و الجهویة جملة 359 000



88 نظـام أمـد

التعاون الدولي3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التعاون الفني 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333830 00030 000

مؤسسات إدارة عامة 0230 00030 000

الوكالة التونسیة للتعاون الفني 03130 00030 000

30 000 000 30جملة البرنامج الفرعي

دالتعاون الدولي جملة 30 000



89 نظـام أمـد

اإلحاطة باإلستثمار4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

سیاسات االستثمار 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333820 00021 0001 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1720 00021 0001 000

الهیئة التونسیة لإلستثمار 06020 00021 0001 000

21 000 000 1جملة البرنامج الفرعي 20 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي 2
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

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

0333863 00063 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1763 00063 000

وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 00163 00063 000

63 000 000 63جملة البرنامج الفرعي

داإلحاطة باإلستثمار جملة 84 000



90 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1
2019 الفارقق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336489 000414 000-75 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ ودادیات األعوان 234300 000225 000-75 000

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

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة _ منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان 55330 00030 000

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

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المعهد اإلفریقي للتنمیة االقتصادیة والتخطیط
بدكار

76440 00040 000

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

76533 00033 000

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

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

414 000 000 75-جملة البرنامج الفرعي 489 000

دالقیادة و المساندة جملة 414 000

دالجملة  العامة 1 563 000



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

91

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

12 الباب:
التنمیة

2019

5073300050000070390004050001149000269000589210001174000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

4318000635000300001100004983000110000 مؤسسات إدارة عامة

2486500042000025420002160006760006400028083000700000 مؤسسات البحث

147370008000016460001890003590009500016742000364000 مؤسسات التنمیة الجهویة

68130002216000840009113000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

000 174 0001 921 00058 000269 149 0001 000405 039 0007 000500 733 50الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

92

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

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

4318000635000300001100004983000110000مؤسسات إدارة عامة 

4318000635000300001100004983000110000 الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني

2486500042000025420002160006760006400028083000700000مؤسسات البحث 

20567000180000060000022967000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

429800042000074200021600076000640005116000700000 المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة

147370008000016460001890003590009500016742000364000مؤسسات التنمیة الجهویة 

68670008000087000050000180000500007917000180000 المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة

34150003100001060007500090003800000115000 دیوان  تنمیة  الجنوب

2475000263000230005500030000279300053000 دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي

198000020300010000490006000223200016000 دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي

68130002216000840009113000مؤسسات النهوض بالقطاعات 

46140001227000630005904000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

2199000989000210003209000 الهیئة التونسیة لإلستثمار



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

93

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

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

000 174 0001 921 00058 000269 149 0001 000405 039 0007 000500 733 50الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

94

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التوازنات الجملیة و اإلحصاء

1

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التخطیط و الدراساتالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

429800042000074200021600076000640005116000700000 مؤسسات البحث 

429800042000074200021600076000640005116000700000 المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة

700 000 5 116 000 64 000 76 000 216 000 742 000 420 000 4 298 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

95

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

اإلحصاءالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

20567000180000060000022967000 مؤسسات البحث 

20567000180000060000022967000 المعهد  الوطني  لإلحصاء

22 967 000 600 000 1 800 000 20 567 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

700 000 28 083 000 64 000 676 000 216 000 2 542 000 420 000 24 865 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

96

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التنمیة القطاعیة و الجهویة

2

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

البرامج الجهویة للتنمیةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

68670008000087000050000180000500007917000180000 مؤسسات التنمیة الجهویة 

68670008000087000050000180000500007917000180000 المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة

180 000 7 917 000 50 000 180 000 50 000 870 000 80 000 6 867 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

97

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

7870000776000139000179000450008825000184000 مؤسسات التنمیة الجهویة 

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة

34150003100001060007500090003800000115000 دیوان  تنمیة  الجنوب

2475000263000230005500030000279300053000 دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي

198000020300010000490006000223200016000 دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي

184 000 8 825 000 45 000 179 000 139 000 776 000 7 870 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

364 000 16 742 000 95 000 359 000 189 000 1 646 000 80 000 14 737 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

98

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
التعاون الدولي
3

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التعاون الفنيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

4318000635000300001100004983000110000 مؤسسات إدارة عامة 

4318000635000300001100004983000110000 الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني

110 000 4 983 000 110 000 30 000 635 000 4 318 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

110 000 4 983 000 110 000 30 000 635 000 4 318 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

99

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
اإلحاطة باإلستثمار

4

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

سیاسات االستثمارالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

2199000989000210003209000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 

2199000989000210003209000 الهیئة التونسیة لإلستثمار

3 209 000 21 000 989 000 2 199 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

100

12 الباب:
التنمیة

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

46140001227000630005904000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 

46140001227000630005904000 وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

5 904 000 63 000 1 227 000 4 614 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

9 113 000 84 000 2 216 000 6 813 000 4 جملة البرنامج 
000 174 1الجملة  العامة 58 921 000 269 000 1 149 000 405 000 7 039 000 500 000 50 733 000



نظـام أمـد
101

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

12 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

التوازنات الجملیة و اإلحصاء
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

التخطیط و الدراسات البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 816 5مؤسسات البحث 5 816 000 700 000 5 116 000

000 816 5المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 5 816 000 700 000 5 116 000

000 816 15 جملة البرنامج الفرعي  5 816 000 700 000 5 116 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

اإلحصاء البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 967 22مؤسسات البحث 22 967 000 22 967 000

000 967 22المعهد  الوطني  لإلحصاء 22 967 000 22 967 000

000 967 222 جملة البرنامج الفرعي  22 967 000 22 967 000

128 783 000 28 783 000 700 000 000 083 28جملة البرنامج 



نظـام أمـد
102

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

12 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

التنمیة القطاعیة و الجهویة
2 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

البرامج الجهویة للتنمیة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 097 8مؤسسات التنمیة الجهویة 8 097 000 180 000 7 917 000

000 097 8المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 8 097 000 180 000 7 917 000

000 097 18 جملة البرنامج الفرعي  8 097 000 180 000 7 917 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 009 9مؤسسات التنمیة الجهویة 9 009 000 184 000 8 825 000

000 915 3دیوان  تنمیة  الجنوب 3 915 000 115 000 3 800 000

000 846 2دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 2 846 000 53 000 2 793 000

000 248 2دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 2 248 000 16 000 2 232 000

000 009 29 جملة البرنامج الفرعي  9 009 000 184 000 8 825 000

217 106 000 17 106 000 364 000 000 742 16جملة البرنامج 



نظـام أمـد
103

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

12 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

التعاون الدولي
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

التعاون الفني البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 093 5مؤسسات إدارة عامة 5 093 000 110 000 4 983 000

000 093 5الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 5 093 000 110 000 4 983 000

000 093 25 جملة البرنامج الفرعي  5 093 000 110 000 4 983 000

35 093 000 5 093 000 110 000 000 983 4جملة البرنامج 



نظـام أمـد
104

توزیع نفقات التصرف لسنة
التنمیة

12 الباب:

2019
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

اإلحاطة باإلستثمار
4 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

سیاسات االستثمار البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 209 3مؤسسات النهوض بالقطاعات 3 209 000 3 209 000

000 209 3الهیئة التونسیة لإلستثمار 3 209 000 3 209 000

000 209 13 جملة البرنامج الفرعي  3 209 000 3 209 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 904 5مؤسسات النهوض بالقطاعات 5 904 000 5 904 000

000 904 5وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 5 904 000 5 904 000

000 904 25 جملة البرنامج الفرعي  5 904 000 5 904 000

49 113 000 9 113 000 000 113 9جملة البرنامج 

000 095 00060 095 00060 174 0001 921 58الجملة  العامة



 

 

 

الجداول الوتعلقت بالويسانيت 

العنواى الثاني 

 جسء التنويت

 
 
 



نفقات التنمیة لسنة
التنمیة

12  الباب:

( بحساب الدینار )

000 048 0008 470اإلستثمارات المباشرة

741 034 000673 050 000

10 000 000

705 098 000

دینارا000 404 480 1 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

751 504 000

105

24 000 000

2-
وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التنمیة
12  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

470

772 400

707 534

7 818

470230

33 500

707 534

10 000 17 729

655 321

24 000

التعهد

7 818

470230

43 50041 729

707 534655 321

4704708 0484708 048

1 479 934741 034673 05010 00024 000751 034697 050

1 480 404741 504681 09810 00024 000751 504705 098

 II جملة فرعیة

2019

106

_ 2
وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنمیة لسنة
التنمیةالجزء:

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

107نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20182019

1 التوازنات الجملیة و اإلحصاء: البرنامج

1 290470180290180:البرنامج الفرعي 470 62التخطیط و الدراسات

2 963 2371 9633 2001 2375 3:البرنامج الفرعي 5 200 61اإلحصاء

14361 6702 5275 1433 6702 5275 13جملة البرنامج

2 التنمیة القطاعیة و الجهویة: البرنامج

1 000 00024 10:البرنامج الفرعي 440 700665 561224 86114 000450 700238 861 689 561 14053البرامج الجهویة للتنمیة

2 79524 819241 7951 1:البرنامج الفرعي 1 819 1التخطیط الجهوي و مساندة التنمیة

000 38010 495667 2442جملة البرنامج 224 88524 00014 000452 495691 380238 885 14053

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 818 8182007 0187 2008:البرنامج الفرعي 8 018 909 9093 3التصرف في الموارد البشریة و المادیة

2 10-1040-4030:البرنامج الفرعي 30 25-25-النظام المعلوماتي

808 0487 8082408 0487 92408جملة البرنامج 3 2533 253

836 098248 262705 000456 00014 00024 02810 050227 022673 808446 0487 2408الجملة العامة 3 2535114055



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

إعادة تقییم أو التكلفة

التنمیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

108

_122 الباب:

بناءات إداریة 0660319019090

تجهیزات إداریة 06604210210110

برامج إعالمیة 06605707030

مصاریف مختلفة 066087 818

4704708 048 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

التنمیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

109نظـام أمـد

_122 الباب:

د1000بحساب 
القیادة و المساندة9البرنامج

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

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

818 7برنامج مقاومة اإلرهاب 00 0100
7 818 06608جملــة الفصـل
7 818 1جملــة البرنامج الفرعي
7 818 9جملــة البرنامج
7 818 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2019میزانیة الدولة لسنة

التنمیة

110نظـام أمـد

_122 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

القیادة و المساندة9البرنامج

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

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

19019090تهیئة مقر الوزارة 00 0006
19019090 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

17017070اقتناء وسائل نقل 00 0001
202020تجهیز مطبعة الوزارة 00 0002

202020إقتناء تجهیزات مختلفة    00 0003
210210110 06604جملــة الفصـل
400400200 1جملــة البرنامج الفرعي

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

النظام المعلوماتي 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة 06605

505020اقتناء تجهیزات إعالمیة للوزارة 00 0001
202010دراسة خاصة بخطة إستمراریة العمل للنظام المعلوماتي للوزارة 00 0007

707030 06605جملــة الفصـل
707030 2جملــة البرنامج الفرعي

470470230 9جملــة البرنامج
470470230 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التنمیة12 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

111

2_

480 3بناءات إداریة06603 90 90 13 90 460 190 190 90 2 833 3 763
697تجهیزات إداریة06604 110 110 123 580 193 210 210 180 827 1 620
450برامج إعالمیة06605 30 40 74 301 155 70 160 130 380 895
841 5مصاریف مختلفة06608 7 818 19 846 7 498 508 40 495 41 003

47 2819085604708088 46920 0562408 04810 468 44 535 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

2

2019
نظـام أمـد

التنمیة_12 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

112

د1000بحساب 

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التصرف في الموارد البشریة و المادیة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
2 780 23 280 2 523 2 803 المقرالجدید للوزارة دراسات000511
700 90 90 13 67 180 190 190 90 310 960 تهیئة مقر الوزارة000600

480 83390190190460901390903 7632 066033جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
538 70 70 86 476 125 170 170 120 655 1 240 اقتناء وسائل نقل000100
69 20 20 11 39 20 20 20 21 120 تجهیز مطبعة الوزارة000200
90 20 20 37 93 29 20 20 40 151 260 إقتناء تجهیزات مختلفة   000300

620827180210210193580123110110697 066041جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
8 2 215 3 048 408 4 863 5 271 تظاهرات التعریف بالمخطط الخماسي000200

600 100 500 600 البرنامج اإلتصالي للوزارة000300
5 226 7 818 17 631 4 427 35 102 35 102 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

834 8185 8467 47519 4655087 97340 0660840جملــة الفصـل

1 011 01810 9822008 14519 1257784004006538 35644 46جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

ق.م
2019

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2019 2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

113 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017

تقدیرات ق.م المسندة في
201720182019

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

النظام المعلوماتي 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

برامج إعالمیة 06605
197 20 20 74 254 5 50 135 80 295 565 اقتناء تجهیزات إعالمیة للوزارة000100
47 20 23 2 25 20 43 90 اقتناء واقي من الفیروسات000300
86 24 38 30 42 110 التدقیق الدوري للسالمة المعلوماتیة000400
10 10 20 20 دراسة خاصة بخطة إستمراریة العمل للنظام المعلوماتي للوزارة000700

066057853801301607045301744030340جملــة الفصـل

2 7853801301607045301744030340جملــة البرنامج الفرعي

9 351 04810 0562408 44620 5059085604706988 14144 47جملــة البرنامج

47 1419085604706988 44620 0562408 04810 351 44 505 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التنمیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

114

_122 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

000 24التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 10 000 435 339 503 323 842 223400 000

200 2635 2637 7المعهد الوطني للإلحصاء

550550470المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة

240240240دیوان تنمیة الشمال الغربي

349 3203201دیوان تنمیة الوسط الغربي

230230230دیوان تنمیة الجنوب

000 000411 000461 461المجالس الجهویة

000 00024 85010 72016 00033 620400 372المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

711 235التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 235 711 235 711

711 711235 711235 235المجالس الجهویة

000 2التدخالت في میدان التربیة و التكوین07812 2 000 2 000

000 0002 0002 2المجالس الجهویة

000 00024 05010 034673 000741 934400 079 1الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التنمیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

115نظـام أمـد

_122 الباب:

2 التنمیة القطاعیة و الجھویةالبرنامج

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

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

1 البرامج الجھویة للتنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
000 24المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 10 000 16 700 33 500 400 000 372 400

00540014 000 10 000 79 400 برنامج التنمیة المندمجة

00550010 000 10 000 5 500 33 500 400 000 290 000 القسط الثالث لبرنامج التنمیة المندمجة

006000200 بناءات إداریة للمندوبیات الجهویة

0571001 000 3 000 برنامج التنتمیة الحضریة المتكاملة

000 00024 70010 50016 00033 07810400جملــة الفصـل 372 400
372 400400 00033 50016 70010 00024 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

2 التخطیط الجھوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
029 1دیوان تنمیة الوسط الغربي

040800150 بناء مقر اإلدارة الجهویة بسیدي بوزید

041000879 بناء مقر الدیوان

029 078101جملــة الفصـل
1 029 2 جملــة البرنامج الفرعي

372 400400 00033 50017 72910 00024 000 2 جملــة البرنامج
000 00024 72910 50017 00033 400400 372الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التنمیة

116نظـام أمـد

_122 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

1 التوازنات الجملیة و اإلحصاءالبرنامج

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

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

1 التخطیط و الدراساتالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 07810

470المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة 550 550

220 220 220
نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسیة 060000

200 270 270
تجهیزات إعالمیة 060100

20 30 30
تجهیزات مختلفة 060300

30 30 30
تهیئات مختلفة 060600

07810550470جملــة الفصـل 550
550550470 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

2 اإلحصاءالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 07810

200 5المعهد الوطني للإلحصاء 7 263 7 263

500 1 190 1 190
المخطط المدیري لإلعالمیة 050000

1 500 1 678 1 678
مسوحات إقتصادیة 050100

80 100 100
تهیئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء 050400

46 100 100
تجهیزات مختلفة 050500

30 50 50
المجلس الوطني لإلحصاء 050800

2 500 3 228 3 228
المسح الوطني حول التشغیل 051100

200 500 500
إقتناء وسائل نقل 051700



د1000بحساب 

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

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

117 نظـام أمـد

07810

124 124 124
إستعالل المصادر اإلداریة إلنجاز اإلحصائیات اإلجتماعیة 052000

120 151 151
المسح السداسي حول مؤشر رضا المستهلك في تونس 052200

100 142 142
المسح الدائم حول ظروف العیش 052500

200 2635 078107جملــة الفصـل 7 263
7 2637 2635 200 2 جملــة البرنامج الفرعي

7 8137 8135 670 1 جملــة البرنامج

2 التنمیة القطاعیة و الجھویةالبرنامج

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

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

1 البرامج الجھویة للتنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 07810

000 411المجالس الجهویة 461 000 461 000

15 000 15 000 15 000
 المساهمة في التمویل الذاتي لمشاریع بنك المشاریع الصغرى و

2المتوسطة ( إعتماد اإلنطالق  )
019500

2 000 2 000 2 000
إعادة تهیئة مناطق صناعیة خارج مناطق التنمیة الجهویة 019600

29 000 29 000 29 000
المساهمة في التمویل الذاتي لمشاریع البنك التونسي للتضامن 019700

360 000 410 000 410 000
تحسین ظروف العیش-البرنامج الجهوي للتنمیة 019800

5 000 5 000 5 000
إحداث و تدعیم مواطن الشغل-البرنامج الجهوي للتنمیة 019900

150المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 220 220

150 220 220
دراسات و ندوات-المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 005300

150 220411 07810461جملــة الفصـل 461 220

التدخالت في المیدان اإلجتماعي 07811

711 235المجالس الجهویة 235 711 235 711

2 711 2 711 2 711
 عموالت لفائدة الدیوان الوطني للبرید مقابل تحویل منح عمال

الحضائر
019600

1 000 1 000 1 000
تدعیم لسعر شراء  الحلفاء 019700

225 000 225 000 225 000
حضائر عادیة و ظرفیة 019800

7 000 7 000 7 000
 تكفل الدولة بمساهمة األعراف في نظام الضمان اإلجتماعي

لعملة الحضائر
00100ج

711 711235 07811235جملــة الفصـل 235 711

التدخالت في میدان التربیة و التكوین 07812



د1000بحساب 

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

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

118 نظـام أمـد

07812

000 2المجالس الجهویة 2 000 2 000

2 000 2 000 2 000 التكوین المهني 019900

000 0002 078122جملــة الفصـل 2 000
698 931698 931648 861 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

2 التخطیط الجھوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 07810

240دیوان تنمیة الشمال الغربي 240 240

30 30 30 ندوات و أیام دراسیة 030000

60 60 60 دراسات قطاعیة 030100

10 10 10 تجهیزات مختلفة 030200

40 40 40 تجهیزات اعالمیة 030900

100 100 100 تهیئات مختلفة 031100

320دیوان تنمیة الوسط الغربي 320 320

170 170 170 ندوات و دراسات 040000

30 30 30 تجهیزات إعالمیة 040100

50 50 50 تجهیزات مختلفة 040200

50 50 50 وسائل نقل 040300

20 20 20 التعاون الفني 040700

230دیوان تنمیة الجنوب 230 230

30 30 30 ندوات و أیام دراسیة 020000

30 30 30 دراسات قطاعیة 020100

30 30 30 تجهیزات إعالمیة 020200

10 10 10 تجهیزات مختلفة 020300

90 90 90 وسائل النقل 020600

40 40 40 تهیئات مختلفة 020700

07810790790جملــة الفصـل 790
790790790 2 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

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

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

119 نظـام أمـد

699 721699 721649 651 2 جملــة البرنامج
321 534655 534707 707الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التنمیة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

120

_122 الباب:

159 350 1التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 435 339 241 522 214 275 1 973 326 571 633 503 323 277 720 266 352 2 595 593 620 509 4 214 621

775 16المعهد الوطني للإلحصاء 5 200 3 237 6 270 88 535 11 697 7 263 6 252 6 270 88 535 120 017

256المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة 470 290 470 4 401 50 550 310 470 4 507 5 887

206دیوان تنمیة الشمال الغربي 240 200 350 2 421 16 240 350 350 2 461 3 417

081 2دیوان تنمیة الوسط الغربي 1 349 1 290 2 547 3 544 75 320 1 873 2 547 5 996 10 811

65دیوان تنمیة الجنوب 230 145 174 3 896 20 230 190 174 3 896 4 510

689 902المجالس الجهویة 411 000 222 500 193 819 1 730 149 198 598 461 000 229 500 222 096 2 348 963 3 460 157

087 428المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 16 850 13 860 10 645 140 380 361 177 33 720 39 245 34 445 141 235 620 509 609 822
265 84التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 235 711 202 500 215 132 1 689 909 50 390 235 711 203 500 223 821 1 714 095 2 427 517

521 80المجالس الجهویة 235 711 202 500 215 132 1 553 209 46 646 235 711 203 500 223 821 1 577 395 2 287 073
744 3المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 136 700 3 744 136 700 140 444

000 2التدخالت في میدان التربیة و التكوین07812 2 071 30 541 2 000 2 043 30 569 34 612

000 2المجالس الجهویة 2 071 30 541 2 000 2 043 30 569 34 612
6 676 750620 509492 216481 220741 034622 0233 693 776431 478444 022673 0501 434 424 4 340 257 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

نظـام أمـد

التنمیة

121

_122 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

التوازنات الجملیة و اإلحصاء 1البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التخطیط و الدراسات 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
206المعهد التونسي للقدرة التنافسیة و الدراسات الكمیة 470 290 470 4 183 50 550 310 470 4 239 5 619

نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسیة 0600002 4621 8422002002201 80620020022036
تجهیزات إعالمیة 0601001 8261 356150502701 3561503020090
إقتناء وسائل نقل 06020055844860504486050
تجهیزات مختلفة 06030048539530303038530302020
تهیئات مختلفة 06060028819830303018830303010

183470290470206 239470310550504 6194 5جملــة الفصـل 07810

5 6194 239470310550504 183470290470206 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

122 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

اإلحصاء 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
726 5المعهد الوطني للإلحصاء 5 200 3 237 6 270 33 916 648 7 263 6 252 6 270 33 916 54 349

المخطط المدیري لإلعالمیة 0500006 2483 6535907501 190653 6535902705001 235
مسوحات إقتصادیة 05010016 53010 8522 0002 0001 67810 8522 0001 0001 5001 178

تهیئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء 0504001 7821 0891001001003931 0891008080433
تجهیزات مختلفة 0505001 7771 38750501001901 387502046274

المجلس الوطني لإلحصاء 05080090975950505075950303040
المسح الوطني حول التشغیل 05110015 5048 2761 8002 2003 2288 2761 8001 5002 5001 428

المسح حول اإلنفاق واإلستهالك 0515006 4506 3501006 350100
إقتناء وسائل نقل 0517003 5501 5508007005001 550800200200800

المسح الوطني حول األمن واألمان والحوكمة الرشیدة 051900150150150
إستعالل المصادر اإلداریة إلنجاز اإلحصائیات اإلجتماعیة 052000224100124100124

المسح الوطني حول تكنولوجیا المعلومات 052100182100821003745
المسح السداسي حول مؤشر رضا المستهلك في تونس 052200301301201513030120121

MICS 6المسح الوطني العنقودي متعدد المؤشرات  052300400400400
الحالة المدنیة 0524001001003070

المسح الدائم حول ظروف العیش 05250024210014240100102
726 2005 2375 2703 9166 26364833 2527 2706 9166 34933 54جملــة الفصـل 07810

54 34933 9166 2706 2527 26364833 9166 2703 2375 2005 726 2 جملــة البرنامج الفرعي

59 96838 1556 7406 5627 81369838 0996 7403 5275 6705 932 1 جملــة البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

123 نظـام أمـد

التنمیة القطاعیة و الجھویة 2البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

البرامج الجھویة للتنمیة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
689 902المجالس الجهویة 411 000 222 500 193 819 1 730 149 198 598 461 000 229 500 222 096 2 348 963 3 460 157

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تونس 01000088 14071 8928 1918 05758 5453 21826 377
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة أریانة 01010078 11072 1215 98952 7745 33120 005

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بن عروس 01020070 11463 7936 32152 8425 16712 105
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بنزرت 010300107 39495 19412 20062 33711 24633 811

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة نابل 010400118 752107 46611 28670 33811 41337 001
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة زغوان 01050073 65467 0706 58456 0907 47110 093
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة باجة 01060097 53694 2713 26567 0988 05022 388

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة جندوبة 010700131 864123 5658 29984 63212 89834 334
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة الكاف 01080094 04182 34211 69958 43611 00024 605
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سلیانة 010900114 987103 27311 71469 94613 85031 191

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القیروان 011000179 393160 63618 757125 24512 31341 835
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القصرین 011100160 830160 83094 7336 63159 466

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سیدي بوزید 011200160 940146 15914 78199 8747 34353 723
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سوسة 01130096 05584 78211 27373 6145 05017 391

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المنستیر 01140079 17772 8776 30049 8835 25024 044
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المهدیة 011500100 14898 2671 88182 5146 13011 504
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة صفاقس 011600143 505129 42814 07792 12812 31439 063



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

124 نظـام أمـد

07810

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قابس 011700103 54894 1439 40562 1805 13136 237
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة مدنین 011800129 018115 54413 47479 9286 48542 605
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قفصة 011900110 354101 2549 10080 8863 74625 722
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة توزر 01200038 97935 8283 15128 3925 4515 136

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تطاوین 01210083 62277 5316 09157 0497 55019 023
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قبلي 01220066 95859 6287 33050 2826 65610 020
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة منوبة 01230076 41368 0848 32957 4181 52617 469

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

01950032 5007 5005 0005 00015 0007 5005 0003 00015 0002 000

إعادة تهیئة مناطق صناعیة خارج مناطق التنمیة الجهویة 01960019 1884851 0002 00015 7034855002 00016 203
المساهمة في التمویل الذاتي لمشاریع البنك التونسي للتضامن 019700136 29055 0007 59910 00029 00034 69155 0007 5996 00029 00038 691

تحسین ظروف العیش-البرنامج الجهوي للتنمیة 019800620 000210 000410 000210 000360 00050 000
إحداث و تدعیم مواطن الشغل-البرنامج الجهوي للتنمیة 01990070 3233 5005 00061 8233 0005 00062 323

برنامج تدعیم النشاط اإلقتصادي للجهات 07010078 32478 32478 324
820 426المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 16 850 13 700 10 450 108 911 360 195 33 720 38 855 34 250 109 711 610 000 576 731

دراسات و ندوات-المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 0053002 1311 311250350220811250150150770
برنامج التنمیة المندمجة 005400191 200210 000108 0003 80025 30554 095108 0007 95010 00065 250

القسط الثالث لبرنامج التنمیة المندمجة 005500300 000400 00010 00010 00033 500246 5005 0004 5005 500285 000
بناءات إداریة للمندوبیات الجهویة 00600060 40040020020059 60010020010020059 800
برنامج التنتمیة الحضریة المتكاملة 05710023 00020 0003 0005 0001 0001 00016 000

509 329 8501 200427 269236 060204 839 7931 720558 355494 346268 674256 458 0002 888610 036 4جملــة الفصـل 07810

التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811
521 55المجالس الجهویة 235 711 202 500 215 132 1 516 809 22 841 235 711 203 500 223 821 1 539 800 2 225 673

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تونس 01000023 05722 94211522 942115
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة أریانة 01010013 11813 11813 118



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

125 نظـام أمـد

07811

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بن عروس 01020016 69216 43226016 4322555
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بنزرت 01030026 43826 27116726 271167

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة نابل 01040012 99912 99912 999
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة زغوان 01050016 78616 55323316 037233516
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة باجة 01060024 80524 52528024 525280

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة جندوبة 01070038 03037 34368737 343687
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة الكاف 01080051 58351 5622151 27621286
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سلیانة 01090031 41831 07234630 707346365

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القیروان 01100030 50329 99051329 990513
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القصرین 01110097 69795 5962 10189 6162 1015 980

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سیدي بوزید1 01120054 07554 0502551 080252 970
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سوسة 01130012 13112 0646712 06467

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المنستیر 01140012 57812 57812 578
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المهدیة 01150015 20515 06813715 068137
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة صفاقس 01160019 33319 05627718 756277300

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قابس 01170020 38919 91447519 914475
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة مدنین 01180015 01315 01315 013
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قفصة 01190097 57896 99558394 8555832 140
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة توزر 01200022 06921 9977221 81772180

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تطاوین 01210018 26817 99227616 8822761 110
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قبلي 01220013 82413 58124313 256243325
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة منوبة 01230012 13912 0726712 07267

 عموالت لفائدة الدیوان الوطني للبرید مقابل تحویل منح عمال
الحضائر

01960019 8928 8202 5002 5002 7113 3617 5372 0102 0002 7115 634

تدعیم لسعر شراء  الحلفاء 01970021 4801 0001 00019 4805001 00019 980
حضائر عادیة و ظرفیة 0198001 481 573842 197214 376200 000225 000834 661206 182200 000225 00015 730



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

126 نظـام أمـد

07811

 تكفل الدولة بمساهمة األعراف في نظام الضمان اإلجتماعي لعملة
الحضائر

000 0007 0007 001007ج

521 71155 500235 132202 809215 516 8411 71122 500235 821203 800223 539 6731 225 2جملــة الفصـل 07811

التدخالت في میدان التربیة و التكوین07812
000 2المجالس الجهویة 2 071 30 541 2 000 2 043 30 569 34 612

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تونس 0100003 5143 1243903 124390
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة أریانة 010100838383

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بنعروس 0102001 2811 270111 27011
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة بنزرت 010300257257257

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة نابل 010400827827827
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة زغوان 0105007256873868738
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة باجة 0106005695492054920

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة جندوبة 0107001 6691 5551141 555114
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة الكاف 0108008698501985019
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سلیانة 010900435435435

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القیروان 0110002 6252 3352902 335290
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة القصرین 0111001 8061 6661401 666140

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سیدي بوزید 0112001 0851 0851 085
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة سوسة 0113002 2272 1151122 115112

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المنستیر 0114001 086904182904182
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة المهدیة 0115001 1381 0381001 038100
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة صفاقس 0116003 6703 5701003 570100

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قابس 0117006556084760847
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة مدنین 0118001 3401 274661 24694
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قفصة 0119002 4872 392952 39295



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

127 نظـام أمـد

07812

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة توزر 0120001 2571 162951 16295
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة تطاوین 0121001 7941 5902041 590204

البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة قبلي 0122006956752067520
البرنامج الجهوي للتنمیة لوالیة منوبة 012300518518518

التكوین المهني 0199002 0002 0002 000
000 0712 5412 00030 0432 5692 61230 34جملــة الفصـل 07812

6 297 173610 0004 029 043482 210471 855732 431581 6343 386 410421 472438 700665 5611 385 030 1 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التخطیط الجھوي و مساندة التنمیة 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
206دیوان تنمیة الشمال الغربي 240 200 350 2 329 16 240 350 350 2 369 3 325

ندوات و أیام دراسیة 0300006764711007530471100453030
دراسات قطاعیة 0301008376171006060577100406060
تجهیزات مختلفة 030200239209101010209101010
إقتناء وسائل نقل 03030069052412030165241203016
تجهیزات اعالمیة 03090059447920554047920354020

تهیئات مختلفة 03110028969120100694010080
086 2دیوان تنمیة الوسط الغربي 1 349 1 290 2 517 3 489 80 320 1 873 2 517 5 941 10 731

ندوات و دراسات 0400001 2828821301001708821304017060
تجهیزات إعالمیة 04010071356350703054350203070



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

128 نظـام أمـد

07810

تجهیزات مختلفة 04020034922920505021920205040
وسائل نقل 04030070244216050504421605050

التعاون الفني 04070080302030102050
بناء مقر اإلدارة الجهویة بسیدي بوزید 0408002 7451 265857623343857400150995

بناء مقر الدیوان 0410004 8602 5601 3001 0001 0601 300800879821
65دیوان تنمیة الجنوب 230 145 174 3 723 20 230 190 174 3 723 4 337

ندوات و أیام دراسیة 0200006095793057930
دراسات قطاعیة 020100989924201530924201530

تجهیزات إعالمیة 0202008006853035302068530203035
تجهیزات مختلفة 02030051248220104822010

التعاون الفني 0204002852701527015
وسائل النقل 020600728468701009046870709030

تهیئات مختلفة 02070017511520401152040
 مشروع الحد من الفقر من ةخالل تثمین منظومة قطاع تربیة الماشیة

بوالیة تطاوین
0210002392003920039

267 1المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 160 195 1 984 982 390 195 2 039 3 606

تجهیزات مختلفة -المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 0050005274275050412503035
تجهیزات إعالمیة 0052001 2711 0711001001 03110020120

المعلومات الجهویة 005600259157253047157252057
اقتناء وسائل نقل 00590052933919033970120

تهیئات مختلفة 0061001 020452020935452020935

624 8193 7951 2361 5253 09811 8037901 2362 0723 99914 21جملــة الفصـل 07810

21 99914 0723 2362 8037901 09811 5253 2361 7951 8193 624 2 جملــة البرنامج الفرعي

6 319 172610 0004 043 115485 446474 658733 221582 7323 397 935424 708440 495667 3801 388 654 2 جملــة البرنامج
6 379 140610 000492 186481 220741 034583 4303 436 034431 448444 022673 0501 394 586 4 081 270 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التنمیة

20192019

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

م.ق.خ.م

129

_122 الباب:

849 500التدخالت في المیدان اإلقتصادي 24 000 10 000 19 191 66 469 390 000 10 000 14 000 206 509 620 509 09810

849 500المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة 24 000 10 000 19 191 66 469 390 000 10 000 14 000 206 509 620 509

620 50914 00010 000390 00066 46919 19110 00024 000500 849 206 509 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

نظـام أمـد

التنمیة

130

_122 الباب:

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

التنمیة القطاعیة و الجھویة 2البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

البرامج الجھویة للتنمیة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 09810

849 000500 00024 19110 96019 00055 000390 00010 00014 000196 610المندوبیة العامة للتنمیة الجهویة

برنامج التنمیة المندمجة 00540014 000110 849 10 000 19 191 55 960 14 000 196 000 210 000
القسط الثالث لبرنامج التنمیة المندمجة 00550010 000390 000 390 000 10 000 400 000

849 000500 00024 19110 96019 00055 000390 00010 00014 000196 610جملــة الفصـل 09810

1 849 000500 00024 19110 96019 00055 000390 00010 00014 000196 610جملــة البرنامج الفرعي

2 849 000500 00024 19110 96019 00055 000390 00010 00014 000196 610جملــة البرنامج

849 500الجملة  العامة 24 000 10 000 19 191 55 960 390 000 10 000 14 000 196 000 610 000



 
 
 
 

الجداول الوتعلقت بالويسانيت 

العنواى الثاني 

 جسء التعاوى الدولي
 
 
 
 



نفقات التنمیة لسنة
التعاون الدولي

12  الباب:

( بحساب الدینار )

اإلستثمارات المباشرة

9 426 0006 902 000

6 902 000

دینارا000 426 9 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

9 426 000

131
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وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التعاون الدولي
12  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

9 4269 4266 902

التعهد

9 4266 902

9 4269 4266 9029 4266 902

9 4269 4266 9029 4266 902

 II جملة فرعیة

2019

132
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وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنمیة لسنة
التعاون الدوليالجزء:

وزارة التنمیة و اإلستثمار و التعاون الدولي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

133نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20182019

3 التعاون الدولي: البرنامج

1 786 36-818 78641 36-032 8185 41:البرنامج الفرعي 5 032 88-التعاون المالي

2 300490190300190:البرنامج الفرعي 490 63التعاون الفني

87-596 36-522 1185 59642 36-522 1185 342جملة البرنامج

4 اإلستثمار الخارجي: البرنامج

1 240-240920-920680:البرنامج الفرعي 680 26-سیاسات االستثمار

2 700700700700:البرنامج الفرعي الترویج و النهوض باإلستثمار الخارجي
15-240-380 6201 2401-380 6201 41جملة البرنامج

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 اإلشراف و المساندة و المتابعة:البرنامج الفرعي
2 النظام المعلوماتي و األرشیف:البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج
836 36-902 7386 83643 36-902 7386 43الجملة العامة -84-84



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التعاون الدولي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

134

_121 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

870 1التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 4 394 4 394

114700 1143 3وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

600600490الوكالة التونسیة للتعاون الفني

680680680الهیئة التونسیة لإلستثمار

032 5المساهمات07821 5 032 5 032

150 1501 1501 1البنك اإلفریقي

798798798الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

416 4162 4162 2البنك االسالمي للتنمیة

668668668المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص

902 4266 4269 9الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

التعاون الدولي

135نظـام أمـد

_121 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

3 التعاون الدوليالبرنامج

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

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

1 التعاون الماليالبرنامج الفرعي

المساهمات 07821

150 1البنك اإلفریقي 1 150 1 150

1 150 1 150 1 150
50الصندوق الجدید للبنك اإلفریقي للتنمیة أفریكا    AFRICA 002100

798الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 798 798

798 798 798
المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 000500

416 2البنك االسالمي للتنمیة 2 416 2 416

2 416 2 416 2 416
المساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمیة 001900

668المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص 668 668

668 668 668
 المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع

الخاص
002300

032 0325 078215جملــة الفصـل 5 032
5 0325 0325 032 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

2 التعاون الفنيالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 07810

490الوكالة التونسیة للتعاون الفني 600 600

87 87 87
المساهمة في مشاریع التعاون الفني 080100

130 130 130
النهوض بالتعاون الفني 080200

100 200 200
تجهیزات إعالمیة 080300



د1000بحساب 

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

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

136 نظـام أمـد

07810

30 38 38 متابعة نظام الجودة 080500

90 90 90 إقتناء وسائل نقل 080600

15 15 15 أشغال تهیئة بمقر الوكالة 080900

38 40 40 تجهیزات مختلفة 00100ج

07810600490جملــة الفصـل 600
600600490 2 جملــة البرنامج الفرعي

5 6325 6325 522 3 جملــة البرنامج

4 اإلستثمار الخارجيالبرنامج

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

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

1 سیاسات االستثمارالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 07810

680الهیئة التونسیة لإلستثمار 680 680

150 150 150 تظاهرات وطنیة و جهویة 085000

100 100 100 النشر و اإلشهار 085100

60 60 60 تجهیزات إعالمیة 085200

100 100 100 تركیز نظام معلوماتي 085300

100 100 100 إقتناء برمجیات 085400

100 100 100 تجهیزات مختلفة 085500

70 70 70 إقتناء وسائل النقل 085600

07810680680جملــة الفصـل 680
680680680 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

2 الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجيالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي 07810

700وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 3 114 3 114

400 1 944 1 944 أنشطة الوكالة بالخارج 070100



د1000بحساب 

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

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

137 نظـام أمـد

07810

200 990 990
مساندة عملیات النهوض باالستثمار الخارجي 070200

20 20 20
إقتناء تجهیزات مختلفة 070300

20 100 100
تجهیزات إعالمیة 070600

20 20 20
اشغال تهیئة بمقر الوكالة 080700

20 20 20
تعزیز نظام الجودة بالوكالة 080800

20 20 20
التعاون الفني 081000

114700 078103جملــة الفصـل 3 114
3 1143 114700 2 جملــة البرنامج الفرعي

3 7943 7941 380 4 جملــة البرنامج
902 4266 4269 9الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

138

_121 الباب:

347 30التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 1 870 1 920 1 563 27 124 27 348 4 394 2 395 1 563 27 124 62 824

040 30وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 700 700 220 25 388 27 326 3 114 1 000 220 25 388 57 048

307الوكالة التونسیة للتعاون الفني 490 300 420 1 736 22 600 475 420 1 736 3 253

680الهیئة التونسیة لإلستثمار 920 923 680 920 923 2 523
358 18المساهمات07821 5 032 41 818 47 621 150 705 17 770 5 032 41 818 47 863 151 051 263 534

932 11البنك اإلفریقي 1 150 23 276 24 918 79 713 11 646 1 150 23 276 25 133 79 784 140 989
29الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 798 1 186 704 3 545 798 1 186 704 3 574 6 262

23البنك االسالمي للتنمیة 2 416 1 520 1 196 7 455 2 416 1 520 1 196 7 478 12 610
204 2الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 8 289 7 401 25 415 2 020 8 289 7 401 25 599 43 309

123المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص 668 643 540 462 123 668 643 540 462 2 436
580 3البنك األوروبي إلعادة التعمیر و التنمیة 3 545 3 580 3 545 7 125

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

101البنك الدولي 1 935 7 648 8 932 81 1 935 7 668 8 932 18 616
3المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا 3 210 2 711 6 668 3 210 2 714 6 668 12 592

1الشركة العربیة لإلستثمار 1 616 1 380 3 411 1 616 1 381 3 411 6 408
37المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 996 3 191 998 3 226 4 224

5الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 143 127 308 143 128 312 583
326 35849 42644 2139 42645 118177 82949 18443 7386 90248 705 178 175 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2019

نظـام أمـد

التعاون الدولي

139

_121 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

التعاون الدولي 3البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التعاون المالي 1البرنامج الفرعي

المساهمات07821
005 11البنك اإلفریقي 1 150 23 276 24 918 79 713 10 719 1 150 23 276 25 133 79 784 140 062

المساهمة في رأس مال البنك الإلفریقي للتنمیة 000200120 39174 78418 36216 52610 71974 71318 16316 52610 989
50الصندوق الجدید للبنك اإلفریقي للتنمیة أفریكا    AFRICA 00210019 6715 0006 7716 7501 1505 0006 7556 7501 15016

29الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 798 1 186 704 3 545 798 1 186 704 3 574 6 262

المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة 0005006 2623 5747041 1867983 5457041 18679829
23البنك االسالمي للتنمیة 2 416 1 520 1 196 1 241 2 416 1 520 1 196 1 264 6 396

المساهمة في رأس مال البنك اإلسالمي للتنمیة 0019006 3961 2641 1961 5202 4161 2411 1961 5202 41623
184الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 8 289 7 401 17 860 8 289 7 401 18 044 33 734

 المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و
اإلجتماعي

00140033 73418 0447 4018 28917 8607 4018 289184

668المؤسسة اإلسالمیة لتمویل القطاع الخاص 643 540 668 643 540 1 851

المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص 0023001 851540643668540643668

20البنك الدولي 1 935 7 648 8 932 1 935 7 668 8 932 18 535



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

140 نظـام أمـد

07821

المساهمة في رأس مال البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر 00200018 5358 9327 6681 9358 9327 6481 93520
3المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا 3 210 2 711 6 668 3 210 2 714 6 668 12 592

المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمیة في إفریقیا 00150012 5926 6682 7143 2106 6682 7113 2103
1الشركة العربیة لإلستثمار 1 616 1 380 3 411 1 616 1 381 3 411 6 408

االمساهمة في راس مال الشركة العربیة لإلستثمار 0016006 4083 4111 3811 6163 4111 3801 6161
37المؤسسة العربیة لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 996 3 191 998 3 226 4 224

المساهمة في رأس مال المؤسسة العربیة لضمان وٕاتمان الصادرات 0017004 2243 2269983 19199637
5الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 143 127 308 143 128 312 583

المساهمة في رأس مال الهیئة العربیة لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 0018005833121281433081271435
307 03211 8185 62141 86947 719124 03210 8185 86341 21547 647125 230جملــة الفصـل 07821

230 647125 21547 86341 8185 03210 719124 86947 62141 8185 03211 307 1 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

التعاون الفني 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
307الوكالة التونسیة للتعاون الفني 490 300 420 1 736 22 600 475 420 1 736 3 253

المساهمة في مشاریع التعاون الفني 080100852490110165874901101108755
النهوض بالتعاون الفني 080200748418100100130418100100130

تجهیزات إعالمیة 08030080737710013020037710040100190
متابعة نظام الجودة 0805002771793030381793030308



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

141 نظـام أمـد

07810

إقتناء وسائل نقل 080600409227709022227709022
أشغال تهیئة بمقر الوكالة 080900120451050154510201530

تجهیزات مختلفة 001004040382ج
736420300490307 736420475600221 2531 3جملــة الفصـل 07810

3 2531 736420475600221 736420300490307 2 جملــة البرنامج الفرعي

233 900126 95148 28342 2935 63210 741126 60548 04142 1185 52211 614 3 جملــة البرنامج

اإلستثمار الخارجي 4البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

سیاسات االستثمار 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
680الهیئة التونسیة لإلستثمار 920 923 680 920 923 2 523

تظاهرات وطنیة و جهویة 0850003807016015070160150
النشر و اإلشهار 085100400100200100100200100
تجهیزات إعالمیة 085200200707060707060

تركیز نظام معلوماتي 085300350150100100150100100
إقتناء برمجیات 085400300100100100100100100
تجهیزات مختلفة 085500300100100100100100100

إقتناء وسائل النقل 0856005933331907033319070

523923920680923920680 2جملــة الفصـل 07810



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20162017غایة

المصروفة في
2018

ما بعدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

142 نظـام أمـد

2 523923920680923920680 1 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

الترویج و النھوض باإلستثمار الخارجي 2البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
040 10وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 700 700 220 25 388 7 326 3 114 1 000 220 25 388 37 048

أنشطة الوكالة بالخارج 07010012 86210 0584601 94440010 0584004002 004
مساندة عملیات النهوض باالستثمار الخارجي 07020021 79513 8922009906 71313 8922002007 503

إقتناء تجهیزات مختلفة 070300405235501002023550202080
تجهیزات إعالمیة 0706007984985010010050498502020210
اقتناء وسائل نقل 070800564411153411153

تجهیز مقر الوكالة 070900373737
اشغال تهیئة بمقر الوكالة 080700334134801002013480202080

تعزیز نظام الجودة بالوكالة 080800203123303020123303020
التعاون الفني 081000501010201010102010

040 38822070070010 32625 1147 0003 3882201 04825 37جملــة الفصـل 07810

37 04825 3882201 0003 1147 32625 38822070070010 040 2 جملــة البرنامج الفرعي

39 57125 3881 1431 9203 7947 32625 3881 1431 6201 38010 040 4 جملــة البرنامج
273 47149 42644 2139 42618 067151 99349 18443 7386 90221 654 152 339 الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 
 

جداول الووارد البشريّت 

 
 
 
 
 



143نظـام أمـد

توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشریة و المادیةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

8 مكلف بمأموریة

2 ملحق بالدیوان

11جملة البرنامج الفرعي

11القیادة و المساندة جملة

11الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

144

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

التوازنات الجملیة و اإلحصاءالبرنـامج :

التخطیط و الدراساتالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
3 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 7عامل صنف 

4 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
4 مستشار المصالح العمومیة

13جملة البرنامج الفرعي

13التوازنات الجملیة و اإلحصاء جملة

التنمیة القطاعیة و الجهویةالبرنـامج :

البرامج الجهویة للتنمیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 



145 نظـام أمـد

3 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
1 كاتب تصرف

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
1 مهندس عام
2 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 9عامل صنف 

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

13جملة البرنامج الفرعي

التخطیط الجهوي و مساندة التنمیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

22 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
5 متصرف
7 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
3 متصرف عام
2 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
7 مهندس رئیس
2 مهندس عام
6 مهندس أول

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

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
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2 مستشار المصالح العمومیة

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

48جملة البرنامج الفرعي

61التنمیة القطاعیة و الجهویة جملة



147 نظـام أمـد

التعاون الدوليالبرنـامج :

التعاون الماليالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

25 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
12 متصرف
5 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 متصرف عام
3 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
1 راقن

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 7عامل صنف 

1 سلك أعوان الشؤون اإلقتصادیة 
1 متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادیة

22 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
22 مستشار المصالح العمومیة

52جملة البرنامج الفرعي

52التعاون الدولي جملة



148 نظـام أمـد

اإلحاطة باإلستثمارالبرنـامج :

سیاسات االستثمارالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
6 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 كاتب راقن

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس عام
2 مهندس أول

2 سلك العملة 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 

6 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
6 مستشار المصالح العمومیة

20جملة البرنامج الفرعي

20اإلحاطة باإلستثمار جملة



149 نظـام أمـد

القیادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشریة و المادیةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

75 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
28 متصرف
7 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
3 متصرف عام
6 كاتب راقن
15 ملحق إدارة
5 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال
6 كاتب تصرف

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

92 سلك العملة 
4 1عامل صنف 
25 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
9 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
21 10عامل صنف 

7 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
7 مستشار المصالح العمومیة



150 نظـام أمـد

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

7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
4 عون تقني
1 تقني رئیس
1 تقني

187جملة البرنامج الفرعي

النظام المعلوماتيالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرتبة

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

1 سلك العملة 
1 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل رئیس

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

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني رئیس
3 تقني

13جملة البرنامج الفرعي

200القیادة و المساندة جملة

346الجملة  العامة



151 نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 

59اإلطارات

1متصرف عام 

10متصرف رئیس 

20متصرف مستشار 

1مهندس عام 

1مهندس رئیس 

1مهندس أول 

1محلل رئیس 

21متصرف 

2تقني أول 

1موثق رئیس 

14أعوان المساندة أو التسییر 

8ملحق إدارة 

1تقني سامي 

2كاتب إدارة 

3مستكتب إدارة 

14أعوان التنفیذ 

1عون إستقبال 

3حارس 

1سائق 



152 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5سائق میكانیكي 

4منظفة 

87جملة المؤسسة : 

المعهد  الوطني  لإلحصاء 

458اإلطارات

1متصرف رئیس 

50متصرف مستشار 

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

2حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

18مهندس عام 

34مهندس رئیس 

3مهندس أول 

53تقني رئیس 

5محلل رئیس 

3محلل مركزي 

148متصرف 

2متصرف في الوثائق و األرشیف 

2مهندس 

128تقني أول 

5محلل 

1إقتصادي أول 

1مكتبي موثق 

1متصرف مستشار في الوثائق و األرشیف 

297أعوان المساندة أو التسییر 



153 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

70ملحق إدارة 

2متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

100تقني 

62كاتب تصرف 

28مساعد تقني 

35مستكتب إدارة 

198أعوان التنفیذ 

17عون تقني 

2عون إستقبال 

1110عامل صنف  

558عامل صنف  

711عامل صنف  

953جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 

85اإلطارات

4حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

13متصرف 

6متصرف أول 

11إقتصادي رئیس 

34إقتصادي أول 

5إقتصادي 

5إعالمي أول 

4حافظ أول 

2إعالمي 

1إعالمي رئیس 



154 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

13أعوان المساندة أو التسییر 

4ملحق إدارة 

6كاتب مدیریة 

1كاتب إدارة 

1إقتصادي مساعد 

1عون فني مختص 

26أعوان التنفیذ 

1عون إستقبال 

8عامل مختص 

17عامل 

124جملة المؤسسة : 

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 

129اإلطارات

13متصرف عام 

11متصرف رئیس 

5مهندس عام 

5مهندس رئیس 

13مهندس أول 

1محلل رئیس 

53متصرف 

22متصرف أول 

1مهندس 

3تقني أول 

2تقني سامي أول 



155 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

70أعوان المساندة أو التسییر 

31ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

1مهندس مساعد 

3كاتب مدیریة 

6كاتب راقن 

2محاسب 

14فني سامي 

11عون فني مختص 

1محاسب مختص 

27أعوان التنفیذ 

4راقن 

1موزع أو مشغل هاتف 

2عون مكتب 

1عون إستقبال 

2حارس 

3عون خدمات 

1ساعي 

4عامل 

3سائق میكانیكي 

41عامل صنف  

5منظفة 

226جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الجنوب 

57اإلطارات
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3متصرف عام 

1متصرف رئیس 

5مهندس عام 

5مهندس رئیس 

6مهندس أول 

10متصرف 

22متصرف أول 

2مهندس 

3محلل 

32أعوان المساندة أو التسییر 

13ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

1واضع برامج أو مبرمج 

1متصرف مساعد 

11تقني سامي 

2كاتب تصرف 

1كاتب راقن 

2عون فني مختص 

31أعوان التنفیذ 

3راقن 

1موزع أو مشغل هاتف 

2عون مكتب 

6حارس 

6سائق 

1عامل مختص 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4عامل 

2سائق میكانیكي 

6منظفة 

120جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 

44اإلطارات

1متصرف عام 

8متصرف رئیس 

6مهندس عام 

2مهندس رئیس 

7مهندس أول 

10متصرف 

7متصرف أول 

2مهندس 

1موثق أرشیف أول 

22أعوان المساندة أو التسییر 

8ملحق إدارة 

1مكتبي مساعد 

1تقني سامي 

1كاتب مدیریة 

2كاتب راقن 

8فني سامي 

1عون فني مختص 

28أعوان التنفیذ 

2راقن 



158 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1موزع أو مشغل هاتف 

2عون مكتب 

1عون إستقبال 

4حارس 

5عون خدمات 

2سائق 

6عامل 

4سائق میكانیكي 

1منظفة 

94جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الشمال  الغربي 

43اإلطارات

5متصرف عام 

5متصرف رئیس 

3مهندس عام 

3مهندس رئیس 

5مهندس أول 

1محلل رئیس 

13متصرف 

6متصرف أول 

1محلل أول 

1موثق رئیس 

21أعوان المساندة أو التسییر 

12ملحق إدارة 

1كاتب مدیریة 



159 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5كاتب راقن 

1محاسب 

2فني سامي 

11أعوان التنفیذ 

1حارس 

1عون خدمات 

3سائق 

4عامل 

2سائق میكانیكي 

75جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 

44اإلطارات

1متصرف عام 

5متصرف رئیس 

1متصرف مستشار 

1مهندس رئیس 

2مهندس أول 

17متصرف 

16متصرف أول 

1موثق رئیس 

19أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة 

2كاتب مدیریة 

7كاتب راقن 



160 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1فني سامي 

2عون مختص 

1خازن أول 

13أعوان التنفیذ 

1موزع أو مشغل هاتف 

1عون إستقبال 

1حارس 

3سائق 

5منظفة 

12عون خدمات صنف  

76جملة المؤسسة : 

الهیئة التونسیة لإلستثمار 

35اإلطارات

4مدیر مرتبة أولى 

3مدیر مرتبة ثانیة 

2مدیر مساعد 

1مدیر تنفیذي 

2كاهیة مدیر 

7مفوض سلطة 

1رئیس مصلحة رئیسي 

9كاهیة رئیس مصلحة 

6محرر رئیسي 

7أعوان المساندة أو التسییر 

4محرر 

1كاتب رئیسي 



161 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2كاتب 

2أعوان التنفیذ 

1عون تتبع 

1عون خدمات 

44جملة المؤسسة : 

799 1  الجملة العامة : 



162 نظـام أمـد

المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 

1أعوان التنفیذ 

1راقن 

1جملة المؤسسة : 

1  الجملة العامة : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

163

2019توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  21 000

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

2019 تقدیراتالسلك و الرتبة

21 000

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 متصرف
4سلك العملة 

1 10عامل صنف 

3 1عامل صنف 

5جملة البرنامج الفرعي

5جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

5

21 000

العـدد : 



164 نظـام أمـد

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

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الوكالة  التونسیة  للتعاون  الفني 

110340اإلطارات 7

59335متصرف مستشار  2

15118مهندس عام  1

25074محلل رئیس  1

10813متصرف  3

7110340جملة المؤسسة : 

المعهد  الوطني  لإلحصاء 

31494اإلطارات 2

26164تقني رئیس  1

5330محلل رئیس  1

9541أعوان المساندة أو التسییر  1

9541تقني  1

43037أعوان التنفیذ  5

114537عامل صنف   1

216106عامل صنف   3

712394عامل صنف   1

884072جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة 

40482اإلطارات 1

40482إقتصادي أول  1

15237أعوان المساندة أو التسییر  2



165 نظـام أمـد

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

8265كاتب مدیریة  1

6972عون فني مختص  1

355719جملة المؤسسة : 

المندوبیة  العامة  للتنمیة  الجهویة 

90600اإلطارات 8

8900متصرف عام  2

26100مهندس أول  2

55600متصرف  4

67900أعوان المساندة أو التسییر  5

49600ملحق إدارة  3

18300فني سامي مختص  2

12500أعوان التنفیذ  1

12500عامل  1

14171000جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الجنوب 

39000اإلطارات 2

9000متصرف عام  1

30000موثق عام  1

14000أعوان التنفیذ  1

14000سائق میكانیكي  1

353000جملة المؤسسة : 

دیوان  تنمیة  الوسط  الغربي 

6231اإلطارات 1

6231مهندس رئیس  1

19351أعوان المساندة أو التسییر  2

3944فني سامي مختص  1



166 نظـام أمـد

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

515407عون فني مختص صنف   1

12091أعوان التنفیذ  1

12091سائق میكانیكي  1

437673جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 

40832اإلطارات 1

40832مهندس عام  1

19917أعوان المساندة أو التسییر  1

19917عون فني مختص  1

260749جملة المؤسسة : 

41572553  الجملة العامة : 



167نظـام أمـد

توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندةالبرنـامج :

التصرف في الموارد البشریة و المادیةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

53 متصرف مستشارمتصرف

53 متصرف رئیسمتصرف مستشار

23 متصرف عاممتصرف رئیس

33 متصرفملحق إدارة

23 كاتب تصرفمستكتب إدارة

53 ملحق إدارةكاتب تصرف

13 مهندس عاممهندس رئیس

33 مهندس رئیسمهندس أول

13 مستكتب إدارة5عامل صنف 

13 عون تقني5عامل صنف 

23 كاتب تصرف8عامل صنف 

13 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف



168 نظـام أمـد

13 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

13 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

33جملة البرنامج الفرعي

33القیادة و المساندة جملة

33الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 000 16تكلفة الترقیـات  :



169 
 

 جدول في إعادة ترتيب بعض
 األعوان والعملة في رتب جديدة حسب الشهائد العلمية المتحصل عليها

 

 الرتبة الحالية الشهادة العلمية  الجديدةالرتبة 

متصرف في الوثائق 

 واألرشيف
االستاذية في التصرف في علوم المكتبات والتوثيق 

 2003واألرشيف 
متصرف مساعد في 

 الوثائق واألرشيف

متصرف    ملحق ادارة 2007إجازة تطبيقية في اللغات المطبقة والملتميديا 

 "ب"كاتب راقن صنف  2004شهادة االستاذية في القانون الخاص سنة  متصرف

 "ب"كاتب راقن صنف  2003االستاذية في التصرف االقتصادي واالجتماعي  متصرف 

متصرف  االستاذية في علوم البيولوجيا  " ب"كاتب راقن صنف 

2007االستاذية في علوم التصرف بإدارة االعمال  متصرف   مستكتب إدارة 

ملحق إدارة  تقني سامي  في مساعدة مديرية  " ب"كاتب راقن صنف 

ملحق إدارة   كاتب راقن 2007تقني سامي  في مساعدة مديرية 

ملحق إدارة   كاتب راقن تقني سامي في مساعدة مديرية

 مستكتب ادارة 2004شهادة الباكلوريا  كاتب تصرف

كاتب راقن   شهادة التكوين المهني في المكتبية وإعالمية التصرف  " 7"عامل صنف 

كاتب راقن  شهادة التكوين المهني في المكتبية وإعالمية التصرف  " 5"عامل صنف 

 عون تقني 2009تقني سامي في اعالمية التصرف  تقني

 "8"عامل صنف  2011تقني سامي في اعالمية التصرف  تقني 

تقني  " 8"عامل صنف  2008االتصاالت تقني سامي في

مساعد تقني  " 6"عامل صنف  صيانة في تكييف الهواء تقنيشهادة 

عون تقني  شهادة التكوين المهني في صيانة آالت المكاتب  " 5"عامل صنف 

:التكلفة  000 50 دينار  
 



 
 
 
 

الجداول والبطاقاث الوتعلقت 

 باألداء

 
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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عدد الوثائق المنتجة بصفة دورٌة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-1-1 :رمز المؤشر
 عدد الوثائق المنتجة بصفة دورٌة :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التوازنات الجملٌة واإلحصاء :البرنامج
  والدراساتالتخطٌط والتوازنات االجملٌة :البرنامج الفرعً

التحالٌل االقتصادٌة وتطوٌر منظومة التقدٌرات  :الهدف
 واالجتماعٌة

 إبراز الوثائق:  تعرٌف المؤشر
 مإشر نشاط : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة:  طبٌعة المؤشر
 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

عدد : طرٌقة احتساب المؤشر

 عدد: وحدة المؤشر
 وثائق : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 وثائق

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
المعهد الوطنً لإلحصاء، المعهد التونسً للقدرة 

التنافسٌة والدراسات الكمٌة، البنك المركزي 
 التونسً، وزارة المالٌة، الوزارات القطاعٌة المعنٌة 

 سنوي :تارٌخ توّفر المؤشر
 8 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 .توازنات الجملٌة واإلحصاءالعامة للهٌئة ال :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

وثائق المنتجة العدد 
 بصفة دورٌة

 8 8 8 7 6 6 4 عدد

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

  ٌتؤثر المإشر باإلمكانٌات البشرٌة المتاحة وبحجم الطلبات اإلضافٌة وبتوفر المعطٌات -

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

إعداد وثٌقة الظرف االقتصادي الوطنً والعالمً  -

 (إعدادها فً شهر جوٌلٌة)للتقدٌرات األولٌة لمنوال النمو  الوثٌقة االطارٌة -

 مشروع أولً فً جوٌلٌة ومشروع نهائً فً أكتوبر)إعداد مشروع المٌزان االقتصادي  -
 (قانون المالٌة والسٌاسة الجبائٌة، تنفٌذ مٌزانٌة الدولة، متابعة القطاع المالً،)مذكرات تحلٌلٌة  -

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 صعوبة تقٌٌم جودة العمل باالعتماد فقط على عدد المذكرات- 
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عدد الدراسات:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-2-1-1 :رمز المؤشر
 عدد الدراسات :تسمٌة المؤشر

 2018-04-13 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التوازنات الجملٌة واإلحصاء :البرنامج
 التخطٌط والتوازنات الجملٌة والدراسات :البرنامج الفرعً

النجاعة فً دعم القرار فً المجالٌن االقتصادي  :الهدف
واالجتماعً 

عدد الدراسات :  تعرٌف المؤشر

مإشر نشاط  : نوع المؤشر

مإشر نجاعة  :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر

ٌتم احتساب كل المنتوجات المنشورة بموقع المعهد 
وكذلك مختلف األعمال المطلوبة من قبل وزارة 
التً واإلشراف والهٌاكل والمنظمات الوطنٌة والدولٌة 

بٌن إجراء مطابقة تقوم بها اإلطارات العلٌا بالمعهد، ثم 
 .كل هذه األعمال وما ٌعادلها من دراسات

 عدد: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
الدراسات واألشغال المنشورة، الدراسات 

 .والمساهمات التً تقوم بها اإلطارات العلٌا بالمعهد

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 .تقرٌر

. اإلدارات المركزٌة للدراسات:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 .كل نهاٌة ثالثٌة :تارٌخ توّفر المؤشر

 25 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
اإلدارات المركزٌة للدراسات ووحدة الرقابة على 

 .التصرف
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

   24   23  23 22 20 25 19 عدد عدد الدراسات

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

 ٌتؤثر المإشر باإلمكانٌات البشرٌة المتاحة وبحجم الطلبات اإلضافٌة وبتوفر المعطٌات -

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 القٌام بمتابعة مستمرة من خالل الهٌئة المدٌرٌة- 
 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 
االفتقار إلى آلٌة تمكن من المصادقة على الدراسات المنجزة مع التؤكد من أن هذه اآللٌة تتوفر فٌها حد - 

.أدنى من االستقاللٌة والموضوعٌة بما ٌضمن الجودة  
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منظومة النشر واالتصال:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-2-1-1 :رمز المؤشر
 منظومة النشر واالتصال :تسمٌة المؤشر

 2018-04-13 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التوازنات الجملٌة واإلحصاء :البرنامج
 التخطٌط والتوازنات الجملٌة والدراسات :البرنامج الفرعً

النجاعة فً دعم القرار فً المجالٌن االقتصادي  :الهدف
 واالجتماعً

 منظومة النشر واالتصال:  تعرٌف المؤشر

 مإشر نشاط : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد النشرٌات بموقع المعهد للسنة المرجعٌة 

باإلضافة إلى عدد األنشطة اإلعالمٌة واإلتصالٌة 
 .والتشاركٌة األخرى

 العدد: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
النشرٌات الورقٌة، النشرٌات اإللكترونٌة، الملتقٌات 

 .اإلعالمٌة، العملٌات االتصالٌة

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 .تقرٌر

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
اإلدارات المركزٌة، اإلدارة العامة وموقع المعهد 

 .على اإلنترنات

 .كل نهاٌة ثالثٌة :تارٌخ توّفر المؤشر

 75 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 .إدارة النشر ووحدة الرقابة على التصرف :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

   30   30  30 28 26 72 46 عدد منظومة النشر واالتصال

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

 ٌتواصل العمل على تطوٌر عملٌات النشر واالتصال -
 

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 
 القٌام بمتابعة مستمرة من خالل الهٌئة المدٌرٌة- 

 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 االفتقار آللٌة تمكن من التعرف على عدد الدارسات التً تم تحمٌلها من الموقع- 
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دعم المناهج وأطر العمل:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 3-2-1-1 :رمز المؤشر
 دعم المناهج وأطر العمل :تسمٌة المؤشر

 2018-04-13 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التوازنات الجملٌة واإلحصاء :البرنامج
 التخطٌط والتوازنات الجملٌة والدراسات :البرنامج الفرعً

النجاعة فً دعم القرار فً المجالٌن االقتصادي  :الهدف
 واالجتماعً

 دعم المناهج وأطر العمل:  تعرٌف المؤشر

 مإشر نشاط : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد المهام واالجتماعات والملتقٌات والندوات 

 .عدد األعوان/ العلمٌة

 نسبة: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
النشرٌات الورقٌة، النشرٌات اإللكترونٌة، الملتقٌات 

 .اإلعالمٌة، العملٌات االتصالٌة

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 

 .تقارٌر المهام والزٌارات واالجتماعات

 .اإلدارات المركزٌة:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 .كل نهاٌة ثالثٌة :تارٌخ توّفر المؤشر

  للعون الواحد ٌوم10 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 . ووحدة الرقابة على التصرفالتكوٌنإدارة  :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 دعم المناهج وأطر العمل
معدل 
أٌام 
 النشاط

6.4 6.3 6.0 8 8 10 10 

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 تتطور أنشطة التعرٌف والتبادل بصفه منتظمة -
 

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 تطوٌر منظومة التبادل والمنهجٌات- 
 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 لعدٌد من األنشطة المتنوعةٌتعلق بامإشر كمً - 
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إنجاز العملٌات اإلحصائٌة المبرمجة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-2-1 :رمز المؤشر
 إنجاز العملٌات اإلحصائٌة المبرمجة :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التوازنات الجملٌة واإلحصاء :البرنامج
 اإلحصاء :البرنامج الفرعً

 تدعٌم الركائز األساسٌة للعمل اإلحصائً :الهدف
 آلٌة لقٌاس مدى تقدم إنجاز المسوحات المبرمجة:  تعرٌف المؤشر

 مإشر نشاط: نوع المؤشر
 مإشر نجاعة:  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد العملٌات اإلحصائٌة المنجزة فً السنة الجارٌة 

على عدد العملٌات المضمنة فً البرنامج السنوي 
 لنشاط المعهد

 نسبة مائوٌة: وحدة المؤشر

 عددالمسوحات المنجزة والمبرمجة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 لتقرٌر السنوي لنشاط المعهدا

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
تقدم كل اإلدارات المركزٌة لإلحصائٌات جدول 

مفصل لألشغال المنجزة طٌلة السنة وأهم 
 المالحظات التً تهم األشغال فً طور اإلنجاز

 2018 دٌسمبر 31 :تارٌخ توّفر المؤشر

 %95 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 .المعهد الوطنً لإلحصاء :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

انجاز العملٌات 
 اإلحصائٌة المبرمجة

 97 95 93 90 86 88 80نسبة 

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

عمل المعهد على اإلٌفاء بتعهداته تجاه المجموعة الوطنٌة ومستعملً المعلومة اإلحصائٌة من خالل - 
انجاز البرنامج المتوقع وخاصة األنشطة المتعلقة بالمإشرات االقتصادٌة الظرفٌة والسنوٌة والمسوحات 

وسٌواصل المعهد مجهوداته لتوسٌع خارطة إنتاجاته من المإشرات، وذلك بالتنسٌق مع كل . االجتماعٌة
األطراف المتدخلة فً المنظومة الوطنٌة لإلحصاء واالستجابة قدر اإلمكان للطلبات المتزاٌدة سواء كان 

 .ذلك من الهٌاكل العمومٌة أو المنظمات الدولٌة

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

عمل المعهد باألساس على توفٌر كل اإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة وتحسٌن ظروف العمل بمختلف - 
اإلدارات الجهوٌة مع التركٌز على جانب التكوٌن والتحسٌس لضمان إنجاز العملٌات المبرمجة فً أحسن 

وكان للمجال الفنً واستغالل المصادر اإلدارٌة وما تتٌحه التقنٌات . الظروف وبالجودة المطلوبة
 المحمولة دورا هاما فً تحسٌن جودة اإلنتاج اإلحصائً والعمل على تطوٌره تدرٌجٌا

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

ضعف التنسٌق بٌن مختلف المدٌرٌات المركزٌة ذات الطابع الفنً والمدٌرٌات المركزٌة األخرى - 
 المكلفة بؤعمال المساندة كالمصالح المشتركة واالعالمٌة واإلحصائٌات الجهوٌة، 

. النقص المسجل فً الزٌارات المٌدانٌة من قبل المسإولٌن عن البحوث المٌدانٌة-   
النقص المسجل على مستوى الموارد البشرٌة المختصة فً مجالً االحصاء واإلعالمٌة من أكبر - 

وذلك رغم المجهودات المبذولة ، االشكالٌات التً حالت دون التمكن من انجاز المطلوب على أحسن وجه
فً هذا الخصوص من خالل إعادة توظٌف الموارد المتاحة و استغالل ما تتٌحه التقنٌات الجدٌدة من 

.فرص لترشٌد اإلمكانٌات الموضوعة على ذمة المعهد  
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إحترام رزنامة النشر:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-2-2-1 :رمز المؤشر
 إحترام رزنامة النشر :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التوازنات الجملٌة واإلحصاء :البرنامج

 اإلحصاء :البرنامج الفرعً

 تطوٌر جودة المعطٌات اإلحصائٌة المنتجة :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
ألٌه لقٌس مدى إحترام رزنامة نشر المعلومة 

 اإلحصائٌة

 مإشر منتوج: نوع المؤشر

 مإشر جودة:  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

  المبرمجة للنشراألٌامعدد /  الفعلٌة للنشراألٌامعدد : طرٌقة احتساب المؤشر

 نسبة مائوٌة: وحدة المؤشر

 تارٌخ صدور اإلصدارات : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

متابعة تنفذ رزنامة النشر من قبل اإلدارة المركزٌة 
 للنشر واإلعالمٌة وإعداد تقرٌر فً الغرض

 اإلدارة المركزٌة للنشر واإلعالمٌة والتنسٌق:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 2018 دٌسمبر 31 :تارٌخ توّفر المؤشر

 %102 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 اإلدارة المركزٌة للنشر واإلعالمٌة والتنسٌق :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 101 102 103 104 105.8 105 108نسبة  احترام رزنامة النشر

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

لئن قطع المعهد أشواطا هامة فً اتجاه احترام الرزنامة المبرمجة فً إعداد ونشر جل المإشرات - 
وخاصة الظرفٌة منها الشهرٌة والثالثٌة التً تحظى باهتمام بالغ من قبل الرأي العام، على غرار مإشر 

األسعار ونسبة البطالة ونسبة النمو الثالثٌة، فإن بعض اإلشكالٌات ظلت مطروحة، وتتعلق أساسا 
بالمعطٌات السنوٌة التً ٌتم تجمٌعها من قبل الهٌاكل العمومٌة لإلحصاء إلعداد التقرٌر السنوي 

وسٌعمل المعهد فً هذا الخصوص على تكثٌف التنسٌق مع األطراف المعنٌة لتحسٌن نسب . لإلحصاء
 .اإلجابة وإصدار تقارٌره فً اإلبان

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

تدعٌم استغالل التقنٌات الجدٌدة والنظم المعلوماتٌة فً العملٌة اإلحصائٌة من خالل استعمال اللوحات - 
االلكترونٌة والهواتف الذكٌة فً جمع المعطٌات واالتجاه نحو تعمٌمها على كل البحوث المٌدانٌة، اعتبارا 

كما ٌعمل . لما توفره هذه التقنٌات من ربح فً الوقت والموارد وبالتالً جودة العملٌة اإلحصائٌة برّمتها
المعهد فً إطار شراكة مع منظمات دولٌة على استغالل هذه التقنٌات لوضع النتائج على ذمة المستعملٌن 

 .بؤٌسر الطرق من خالل انجاز تطبٌقات على الهواتف الذكٌة أو تطوٌر موقع واب المعهد

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 إلى اإلشكالٌات الفنٌة المسجلة على مستوى ةضعف الموارد البشرٌة المختصة والمدّربة باإلضاف- 
 التعاون مع الوكالة التونسٌة لألنترانت
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الدورات التكوٌنٌة المنجزة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-2-2-1 :رمز المؤشر
 الدورات التكوٌنٌة المنجزة :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التوازنات الجملٌة واإلحصاء :البرنامج
 اإلحصاء :البرنامج الفرعً

 تطوٌر جودة المعطٌات اإلحصائٌة المنتجة :الهدف
 آلٌة لقٌاس عدد الدورات التكوٌنٌة المنجزة:  تعرٌف المؤشر

 مإشر نشاط: نوع المؤشر
 .جودةمإشر :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد الدورات التكوٌنٌة المنجزة على مجموع 

 الدورات التكوٌنٌة المبرمجة
 عدد: وحدة المؤشر

 البرنامج السنوي للتكوٌن : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 وحدة متابعة التكوٌن

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
عدد الدورات التكوٌنٌة المنجزة والبرنامج السنوي 

 . للتكوٌن

 2018 دٌسمبر 31 :تارٌخ توّفر المؤشر
 60 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 المدٌرٌة المركزٌة لإلحصائٌات الجهوٌة :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 

 التكوٌنٌة الدورات
 60 50 44 28 62 30 27 عدد المنجزة

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

ٌعمل المعهد على انجاز برنامج هام فً تكوٌن جل األعوان بالجهات حول المنظومة التشرٌعٌة - 
للمنظومة الوطنٌة لإلحصاء والتراتٌب المنظمة لعمل المعهد الوطنً لإلحصاء، حٌث تم فً مرحلة أولى 
تكوٌن مكونٌن شمل باألساس المسإولٌن الجهوٌٌن الذٌن تولّوا بدورهم فً مرحلة ثانٌة تكوٌن األعوان 

وقد عمل المعهد على تكوٌن األعوان الذٌن تمت تسوٌة وضعٌتهم إبان الثورة فً . الراجعٌن لهم بالنظر
مجالً اإلحصاء والتواصل، باإلضافة إلى تكوٌن المسإولٌن الجهوٌٌن فً المجاالت اإلدارٌة والمالٌة، 

حٌث كثف المعهد من إنجاز دورات تكوٌنٌة فً اإلحصاء أمنها مهندسو المعهد لفائدة كل العاملٌن 
 وتكوٌن النظار والمراقبٌن فً يبالجهات، باإلضافة إلى االستفادة من برنامج التوأمة مع االتحاد األوروب

 .تقنٌات التواصل مع األسر وكذلك مع المإسسات

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

مواصلة انجاز برنامج التكوٌن لفائدة كل أعوان المعهد وتوسٌع مجاالته لٌشمل المسائل اإلدارٌة - 
 .والمالٌة والتواصل واإلعالم، واالستفادة قدر اإلمكان من الفرص المتاحة على الصعٌد الدولً

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

ضعف الموارد المالٌة الموضوعة على ذمة المعهد فً هذا المجال، باإلضافة إلى غٌاب هٌكل صلب - 
 المعهد ٌعنى بالتكوٌن
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:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-1-2 :رمز المؤشر
 تحسٌن التصرف فً عدد عملة الحضائر :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌة والجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 البرامج الجهوٌة للتنمٌة :البرنامج الفرعً

تحسٌن التصرف فً البرنامج الجهوي للتنمٌة  :الهدف
 وتصوٌب تدخالته ومتابعة تنفٌذه

:  تعرٌف المؤشر
قٌس نسبة تراجع عدد عملة الحضائر تنفٌذا لجملة 

 اإلجراءات المقرة فً الغرض
 مإشر نتائج : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر
حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 

  :(...الجهوٌة
حسب الجهات 

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر

عدد العملة فً نهاٌة السنة ):نسبة تراجع عدد العملة 
عدد / (عدد العملة فً نهاٌة السنة الماضٌة-الحالٌة 

 100*العملة فً نهاٌة السنة الماضٌة 
 نسبة مائوٌة: وحدة المؤشر

 عدد العملة الجملً ولكل والٌة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 قائمات شهرٌة

 االدارة العامة للمصالح المشتركة والوالٌات:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 شهري وسنوي :تارٌخ توّفر المؤشر
 2021 سنة %- 1 :القٌمة المستهدفة للمؤشر



185 
 

 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 التحكم فً عدد تحسٌن
7- نسبة عملة الحضائر  -6.5  -3.8  3.9- -4  -2  -1  

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 نسق تراكمً لتراجع عدد العملة -
:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3   

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

تسوٌة وضعٌة  والذٌن تم انتدابهم بالوظٌفة العمومٌة وطرح عملة الحضائر ممن لهم مورد رزق آخر -

 . سنة60عملة الحضائر الذٌن تفوق أعمــارهم 
 .إجراء تشخٌص مدقق للمنتفعٌن بآلٌة الحضائر وحصر القائمات النهائٌة بالتنسٌق مع السادة الوالة -
 .إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر بالتنسٌق مع الوزارات المعنٌة -
النظر فً إمكانٌة تحوٌل التصرف فً برنامج الحضائر لبعض الوالٌات فً مرحلة أولى على أن ٌتم  -

استكمال بقٌة الوالٌات فً السنة الموالٌة 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 عدم االلتزام بإٌقاف االنتدابات على حساب البرنامج -
 سنة 60تؤخر عملٌة تسوٌة وضعٌة عملة الحضائر المعنٌٌن بالتسوٌة والعملة ممن تجاوزوا سن  -

 والمعنٌٌن بمنحة العائالت المعوزة ومنحة الشٌخوخة 
 .عدم التطبٌق الدقٌق لنتائج المراقبة المستمرة لقائمات العملة -
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نسبة إستهالك إعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهوٌة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-1-1-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
نسبة إستهالك إعتمادات الدفع المفتوحة لفائدة 

 المجالس الجهوٌة

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌة والجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 البرامج الجهوٌة للتنمٌة :البرنامج الفرعً

تحسٌن التصرف فً البرنامج الجهوي للتنمٌة  :الهدف
 وتصوٌب تدخالته ومتابعة تنفٌذه

:  تعرٌف المؤشر
ٌُمّكن المإشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشارٌع 

 البرنامج الجهوي للتنمٌة
 مإشر نتائج : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر
حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 

  :(...الجهوٌة
 حسب الجهات

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر

إعتماداث الدفع المستهلكت من قبل المجالس 

اعتماداث الدفع المفتىحت للمجالس الجهىيت /الجهىيت

*100  
 نسبت: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
اإلعتماداث المستهلكت دفعا واالعتماداث المفتىحت 

 دفعا لفائدة المجالس الجهىيت
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
كشف شهري لالعتماداث المستهلكت دفعا وتعهدا من 

 قبل الىزارة للمجالس الجهىيت
 منظىمت أدب/المجالس الجهىيت:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 شهري :تارٌخ توّفر المؤشر
 2021سنة  % 90 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 نسبة استهالك اعتمادات
المفتوحة لفائدة  الدفع

  المجالس الجهوٌة
 90 90 90 85 85 71 58 نسبة

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2    

 نسق تراكمً لتقدم استهالك االعتمادات دفعا من جملة االعتمادات المتعهد بها من قبل المجالس الجهوٌة

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4
إعالم المجالس الجهوٌة بالمبالغ المرصودة لها بعنوان البرنامج وطلب مد الوزارة ببرنامج االستعمال - 

 الخاص بها
 التسرٌع فً دراسة الملفات الفنٌة الواردة من الوالٌات والمتعلقة ببرنامج استعمال االعتمادات -
 التسرٌع فً فتح االعتمادات تعهدا ودفعا- 
 تنظٌم اجتماعات لحل اإلشكالٌات المتعلقة بالبرنامج- 
 القٌام بزٌارات مٌدانٌة للمشارٌع المدرجة ضمن البرنامج- 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

تؤخر ورود برامج استعمال االعتمادات المبرمجة لفائدة المجالس الجهوٌة للوالٌات - 
عدم ارفاق برامج االستعمال الواردة من الوالٌات بالمإٌدات والمعطٌات الفنٌة الالزمة - 
ضعف االمكانٌات المادٌة والبشرٌة للجهات إلعداد الملفات الفنٌة إلتمام اجراءات الشروع فً التنفٌذ  -

تراكم مشارٌع البرنامج من سنة إلى أخرى وتؤخر انجاز صفقات المشارٌع المبرمجة - 
عدم اٌفاء المقاوالت بتعهداتها - 
تعطل فتح االعتمادات من طرف وزارة المالٌة - 
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إعداد تقارٌر متابعة سداسٌة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 3-1-1-2 :رمز المؤشر
 إعداد تقارٌر متابعة سداسٌة :تسمٌة المؤشر

 كل ستة أشهر :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌة والجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 البرامج الجهوٌة للتنمٌة :البرنامج الفرعً

تحسٌن التصرف فً البرنامج الجهوي للتنمٌة  :الهدف
 وتصوٌب تدخالته ومتابعة تنفٌذه

:  تعرٌف المؤشر
ٌُمّكن المإشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز مشارٌع 

 البرنامج الجهوي للتنمٌة وتقٌٌم النتائج المسجلة
 مإشر نتائج : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر
حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 

  :(...الجهوٌة
 حسب الجهات

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 عدد التقارٌر المنجزة فً السنة : طرٌقة احتساب المؤشر

 عدد: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
التقارٌر الشهرٌة حول تقدم االنجازات المالٌة 

 والمادٌة للمشارٌع الواردة من الوالٌات
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 

 التقارٌر الواردة من الوالٌات

 المجالس الجهوٌة:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 شهري :تارٌخ توّفر المؤشر

 2021 تقرٌر سنة 50 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

إعداد تقارٌر متابعة 
 50 50 50 50 50 48 48 عدد سداسٌة 

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

  طلب مد الوزارة بتقارٌر شهرٌة حول تقدم االنجاز المالً والمادي للمشارٌع 
  انجاز تقرٌر تلخٌصً كل ستة أشهر ٌبرز تقدم استهالك االعتمادات ونسبة االنجاز المالً والمادي

للمشارٌع إضافة إلى تقٌٌم النتائج المسجلة 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

  تؤخر ورود تقرٌر متابعة االنجازات المادٌة والمالٌة من طرف الوالٌات 

  عدم مدنا بتقارٌر المتابعة طبقا للمعطٌات المطلوبة 

 الواردة من الوالٌات مع المعطٌات المتوفرة بالوزارةتضارب المعطٌات    - 
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إعداد دراسة تقٌٌمٌة لتدخالت البرنامج الجهوي للتنمٌة :  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 4-1-1-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
إعداد دراسة تقٌٌمٌة لتدخالت البرنامج الجهوي 

 للتنمٌة

 2018 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌة والجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 البرامج الجهوٌة للتنمٌة :البرنامج الفرعً

تحسٌن التصرف فً البرنامج الجهوي للتنمٌة  :الهدف
 وتصوٌب تدخالته ومتابعة تنفٌذه

:  تعرٌف المؤشر
ٌُمّكن المإشر من تشخٌص النقائص ومن تقدٌم 

 المقترحات الالزمة لتحسٌن نجاعة تدخالت البرنامج 
 مإشر نتائج : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر
حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 

  :(...الجهوٌة
 حسب الجهات

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 تقدم إنجاز الدراسة التقٌٌمٌة للبرنامج: طرٌقة احتساب المؤشر
 عدد: وحدة المؤشر

  اكتمال انجاز الدراسة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 

 مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 شهري :تارٌخ توّفر المؤشر
 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

اكتمال انجاز الدراسة خالل الثالثٌة األولى من سنة 
2019 
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 انجاز دراسة تقٌٌمٌة
   الجهوي للتنمٌةللبرنامج

   1    عدد 

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 
 
 
 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 
 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 

المصادقة على الخطوط المرجعٌة للدراسة ومتابعة انجازها باالشتراك مع الوكالة األلمانٌة للتعاون  -

 (GIZ)الفنً 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

الحصول على طلب عروض غٌر مثمر إلنجاز الدراسة طبقا للخطوط المرجعٌة وكراس الشروط  -

 التً تم ضبطها للغرض
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نسبة تقدم اإلنجاز المالً لعناصر البنٌة األساسٌة المنتجة ولعناصر البنٌة :  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش
  األساسٌة والتجهٌزات الجماعٌة

 

 1-2-1-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
نسبة تقدم اإلنجاز المالً لعناصر البنٌة األساسٌة 

المنتجة ولعناصر البنٌة األساسٌة والتجهٌزات 
 الجماعٌة

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌة والجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 البرامج الجهوٌة للتنمٌة :البرنامج الفرعً

 بعث حركٌة إقتصادٌة  :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
ٌُمّكن المإشر من معرفة نسبة تقدم إنجاز المشارٌع 

 بالمعتمدٌات المتدخل بها برنامج التنمٌة المندمجة
 مإشر نتائج : نوع المؤشر

 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر
حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 

  :(...الجهوٌة
 حسب الجهات

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 100*التكلفة المحٌنة / اإلعتمادات المفتوحة دفعا: طرٌقة احتساب المؤشر

 نسبة مائوٌة: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
اإلعتمادات المفتوحة دفعا لفائدة المجالس الجهوٌة 

 والتكلفة المحٌنة
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 كشوفات مالٌة

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 المجالس الجهوٌة/ المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة

 للوالٌات المنتفعة بالبرنامج

 حٌنً :تارٌخ توّفر المؤشر
 2020 سنة  من اإلنجاز% 100 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

نسبة تقدم اإلنجاز المالً 
لعناصر البنٌة األساسٌة 
المنتجة ولعناصر البنٌة 
األساسٌة والتجهٌزات 

 .الجماعٌة

-  100 95.6 83.8 66.4 56.6 42.5نسبة 

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 نسق تصاعدي فً استهالك اعتمادات الدفع -

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

اآلبار العمٌقة والسطحٌة والكهرباء وتهٌئة المناطق السقوٌة : إنجاز عناصر البنٌة األساسٌة المنتجة- 
والمناطق الحرفٌة والمناطق الصناعٌة واألسواق وبناء المحالت الصناعٌة ومراكز تجمٌع المنتوجات 

 الفالحٌة والجزء الخاص بالدراسات والتسٌٌر

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 ضعف االمكانٌات المادٌة والبشرٌة للجهات إلعداد الملفات الفنٌة إلتمام اجراءات الشروع فً التنفٌذ- 

 عدم اٌفاء المقاوالت بتعهداتها- 

تعطل فتح االعتمادات من طرف وزارة المالٌة-   
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عدد مواطن الشغل المحدثة سنوٌا:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-2-1-2 :رمز المؤشر
 عدد مواطن الشغل المحدثة سنوٌا :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌة والجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 البرامج الجهوٌة للتنمٌة :البرنامج الفرعً

 بعث حركٌة إقتصادٌة  :الهدف

 ٌُمّكن المإشر من معرفة عدد مواطن الشغل المحدثة:  تعرٌف المؤشر

 مإشر نتائج : نوع المؤشر
 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر

حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 
  :(...الجهوٌة

 حسب الجهات
 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد مواطن الشغل المحدثة فً إطار إحداث مشارٌع 
فردٌة منتجة باعتماد معاٌٌر تقدٌرٌة تختلف باختالف 

 النشاط اإلقتصادي

 عدد: وحدة المؤشر

 المإسسات والمشارٌع المحدثة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 تقارٌر

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
المجالس الجهوٌة / المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة

 للوالٌات المنتفعة بالبرنامج

 حٌنً :تارٌخ توّفر المؤشر
 2020موطن شغل سنة  1820 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد مواطن الشغل 
المحدثة سنويا 

  1820 1650 1400 1368 688 1667عدد 

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 نسق تصاعدي فً عدد مواطن الشغل المحدثة -

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

. ابرام اتفاقٌات مع البنوك لتموٌل المشارٌع الفردٌة المنتجة المدرجة فً إطار برنامج التنمٌة المندمجة -

 بعث دورات تكوٌنٌة لفائدة الباعثٌن الشبان  -

إعطاء األولوٌة فً إسناد اعتماد االنطالق لباعثً المشارٌع الفردٌة المنتجة المدرجة ضمن برنامج  -
التنمٌة المندمجة 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 ضعف المبادرة الذاتٌة لبعث المشارٌع الفردٌة - 

عدم توفر التموٌل الالزم لبعث المشارٌع الفردٌة - 

بعث مشارٌع فردٌة ذات طاقة تشغٌلٌة ضعٌفة  -
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إعداد تقرٌر سنوي لمتابعة المخطط القطاعً والجهوي:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-2-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
إعداد تقرٌر سنوي لمتابعة المخطط القطاعً 

 والجهوي

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 :الهدف
التنمٌة ومشارٌع البنٌة األساسٌة مخطط تنفٌذ متابعة 

 وتطوٌر والتجهٌزات الجماعٌة المدرجة بمٌزانٌة الدولة
 آلٌات نشر وتحلٌل المعلومات اإلحصائٌة

:  تعرٌف المؤشر
واضحة حول تقدم إنجاز ٌعطً هذا المإشر صورة 

المخطط كمٌا ونوعٌا من حٌث تقدم إنجاز المشارٌع 
 وتنفٌذ اإلستراتٌجٌات على المستوى الجهوي

 مإشر نشاط: نوع المؤشر
 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر

حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 
  :(...الجهوٌة

 حسب الجهات واألقالٌم
 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 تقارٌر إعداد : طرٌقة احتساب المؤشر
 تقرٌر: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
معطٌات - التً بصدد اإلنجاز المشارٌع حولمعطٌات 

جهوٌة حول اإلستثمار الخاص والتشغٌل واإلنتاج 
 والتصدٌر

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 . محلٌةإحصائٌات- قطاعٌةتقارٌر 

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
أعمال اللجان الجهوٌة للتنمٌة والمجالس الجهوٌة 

 والمصالح الجهوٌة

 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر
 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

تقرٌر تؤلٌفً لكل + تقرٌر لكل والٌة :  تقرٌر29
 إقلٌم
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

إعداد تقرٌر سنوي 

لمتابعة المخطط 

 القطاعً والجهوي

 - 29 29 29 29 - -تقرٌر 

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 
:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

: أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4

على مستوى المجالس الجهوٌة والمجالس المحلٌة للتنمٌة لمتابعة المخطط الجهوي عقد جلسات دورٌة - 
 بمشاركة المجتمع المدنً والهٌاكل المهنٌة

إعداد تقارٌر محلٌة ترفع إلى المجلس الجهوي لمناقشتها وتبوٌبها وفق المنهجٌة المعدة من طرف  -
 وزارة التنمٌة

 إعداد تقرٌر جهوي لكل والٌة وتقرٌر تؤلٌفً لكل إقلٌم -
: تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5

 (قطاعٌا)اإلحصائٌات الجهوٌة المتعلقة بنسب النمو واإلستهالك والتصدٌر غٌاب أو محدودٌة - 
 والتشغٌل حسب القطاع،

 غٌاب الدقة والمصداقٌة فً المعطٌات اإلحصائٌة المتعلقة باإلستثمارات المنجزة فً القطاع الخاص- 
محدودٌة عدد اإلطارات على المستوى الجهوي المختصة فً تقٌٌم اإلستراتٌجٌات التنموٌة وإقتراح - 

 التعدٌالت خالل فترة إنجاز المخطط
 المنظومة الوطنٌة لمتابعة وتقٌٌم المشارٌع العمومٌة ال تزال بصدد اإلنجاز- 
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إعداد تقارٌر ثالثٌة حول متابعة تقدم تنفٌذ المشارٌع العمومٌة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-1-2-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
إعداد تقارٌر ثالثٌة حول متابعة تقدم تنفٌذ المشارٌع 

 العمومٌة

 كل ثالثة أشهر :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 :الهدف
التنمٌة ومشارٌع البنٌة األساسٌة مخطط تنفٌذ متابعة 

 وتطوٌر والتجهٌزات الجماعٌة المدرجة بمٌزانٌة الدولة
 آلٌات نشر وتحلٌل المعلومات اإلحصائٌة

:  تعرٌف المؤشر
ٌعطً هذا المإشر صورة مفصلة عن تقدم انجاز 

المشارٌع العمومٌة بالمشروع والقطاع والوالٌة 
 .وٌبرز المشارٌع التً تالقً صعوبات

 مإشر نشاط: نوع المؤشر
 مإشر نجاعة :  طبٌعة المؤشر

حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 
  :(...الجهوٌة

 حسب الجهات واألقالٌم

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر

عن تقدم انجاز المشارٌع العمومٌة  إعداد تقرٌر
حسب المشروع والقطاع والوالٌة كل ثالثة أشهر 

وحوصلة النتائج على مستوى كل إقلٌم وإعداد تقرٌر 
 على مستوى وطنً ٌلخص مختلف التقارٌر

 تقرٌر: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
معطٌات خاصة بالمشارٌع العمومٌة المدرجة 

 .بمٌزانٌة الدولة والجماعات المحلٌة
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 .تقارٌر من اإلدارات الجهوٌة والجماعات المحلٌة

 اإلدارات الجهوٌة والجماعات المحلٌة:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 كل ثالثة أشهر :تارٌخ توّفر المؤشر
 2021تقرٌر سنة  119 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

إعداد تقارٌر ثالثٌة حول 

متابعة تقدم تنفٌذ 

 المشارٌع العمومٌة

 119 119 119 117 112 109 105تقرٌر 

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

من مختلف المصالح الفنٌة لتقدم انجاز المشارٌع العمومٌة واعداد التقارٌر من قبل متابعة قطاعٌة - 
المندوبٌة العامة ودواوٌن التنمٌة وتبوٌب المعطٌات المضمنة بهذه التقارٌر بإحصاء المشارٌع حسب 

.وضعٌة تقدمها او الصعوبات التً تعترضها اقتراح الحلول واآللٌات لتسرٌع انجازها  
المشارٌع العمومٌة الممولة فً إطار التعاون الدولً من قبل اإلدارات المركزٌة واقتراح الحلول متابعة - 

 واآللٌات لتسرٌع انجازها
الحلول واآللٌات لتسرٌع انجازها وذلك فً إطار تقرٌر تؤلٌفً إقلٌمً باإلضافة إلى التقارٌر إقتراح - 

.الجهوٌة  
 

:أهم النقائص المتعلقة بالمؤشرتحدٌد . 5  

.تفعٌل المنظومة الوطنٌة لمتابعة وتقٌٌم المشارٌع العمومٌةعدم -   
معطٌات حول المشارٌع التً تنجز وطنٌاغٌاب -   
الحصول على المعلومة فً الوقت المناسبصعوبة -   
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إعداد نشرٌات إحصائٌة وتحلٌلٌة لكل جهة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 3-1-2-2 :رمز المؤشر
 إعداد نشرٌات إحصائٌة وتحلٌلٌة لكل جهة :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 :الهدف
التنمٌة ومشارٌع البنٌة األساسٌة مخطط تنفٌذ متابعة 

 وتطوٌر والتجهٌزات الجماعٌة المدرجة بمٌزانٌة الدولة
 آلٌات نشر وتحلٌل المعلومات اإلحصائٌة

:  تعرٌف المؤشر

مجموعة من النشرٌات االحصائٌة الجهوٌة تخص 

 والٌة  تحتوي على احصائٌات ومإشرات فً 24

.(...االقتصادٌة ، االجتماعٌة  )مختلف المٌادٌن   

 : نوع المؤشر

 :  طبٌعة المؤشر

حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 
  :(...الجهوٌة

 حسب المعتمدٌات والوالٌات

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 نشرٌاتإعداد : طرٌقة احتساب المؤشر
 نشرٌة: وحدة المؤشر

 .المعطٌات اإلحصائٌة المتوفرة والمحٌنة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
المعهد الوطنً لإلحصاء واإلدارات الجهوٌة 

 القطاعٌة والفنٌة
 ٌختلف حسب طبٌعة المعطٌات المطلوبة :تارٌخ توّفر المؤشر

 2021 نشرٌة سنة 39 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

إعداد نشرٌات إحصائٌة 

 وتحلٌلٌة لكل جهة
 39 39 33 30 26 38 30 نشرٌة

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 
:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

تحلٌل مإشرات التنمٌة واستغالل نظام المعلومات وقاعدة المعطٌات الجهوٌة فً إطار مرصد الجهة - 

 .والتنمٌة الجهوٌة
ربط المندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة عالقات شراكة مع منتجً المعطٌات اإلحصائٌة الجهوٌة بهدف - 

تجمٌعها ورقٌا ثم إلكترونٌا، 

. مستحقٌهاذمة  احداث موقع إلكترونً ٌجمع االحصائٌات والمإشرات ووضعها على -

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

إنتاج وتسوٌق )افتقار المنظومة المعلوماتٌة وقاعدة المعطٌات الجهوٌة إلى مإشرات اقتصادٌة - 

 (ومبادالت اقتصادٌة بٌن الجهات

صعوبة الحصول على رإٌة ترابٌة عامة لكامل والٌات الجمهورٌة لغٌاب منظومة متشابكة لتبادل  -

. المعطٌات وتجمٌعها ونشرها
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  2030إعداد التقرٌر السنوي حول متابعة تجسٌم أهداف التنمٌة المستدامة :  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش

 

 4-1-2-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
إعداد التقرٌر السنوي حول متابعة تجسٌم أهداف 

 2030التنمٌة المستدامة 

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 :الهدف
التنمٌة ومشارٌع البنٌة األساسٌة مخطط تنفٌذ متابعة 

 وتطوٌر والتجهٌزات الجماعٌة المدرجة بمٌزانٌة الدولة
 آلٌات نشر وتحلٌل المعلومات اإلحصائٌة

:  تعرٌف المؤشر
القدرة على تحقٌق اهداف التنمٌة المستدامة وادراجها 

 .ضمن االستراتٌجٌات التنموٌة
 مإشر أداء: نوع المؤشر

  نجاعةمإشر:  طبٌعة المؤشر

حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 
  :(...الجهوٌة

 حسب اإلدارات المركزٌة والجهات واألقالٌم

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 تقرٌرإعداد : طرٌقة احتساب المؤشر
 تقرٌر: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
معطٌات حول القطاعات المعنٌة بؤهداف التنمٌة 

  المستدامة
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 .احصائٌات محلٌة وجهوٌة– تقارٌر قطاعٌة 

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
اعمال اللجان الجهوٌة للتنمٌة والمجالس الجهوٌة 

 .والمصالح الجهوٌة والمصالح القطاعٌة
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

  تقرٌر1 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

إعداد التقرٌر السنوي 
حول متابعة تجسٌم 

أهداف التنمٌة المستدامة 

2030 

- 1 - - - 1 1 1 

 
 

 

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 
 
 
 
 

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 
 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

وضع قاعدة بٌانٌة   -

 تصنٌف اهداف التنمٌة المستدامة حسب األولوٌات الوطنٌة -
 تكوٌن فرق عمل حسب االهداف -
 صٌاغة التقرٌر الوطنً -

 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 (قطاعٌا)غٌاب أو محدودٌة اإلحصائٌات الجهوٌة المتعلقة بنسب النمو واالستهالك والتصدٌر  -

 .والتشغٌل حسب القطاع
 .دقة ومصداقٌة المعطٌات اإلحصائٌة المتعلقة باالستثمارات المنجزة فً القطاع الخاص -
 عدم تبنً الهٌاكل اإلدارٌة ألهداف التنمٌة المستدامة -
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عدد المشارٌع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى اإلقتصادٌة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-2-2-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
عدد المشارٌع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى 

 اإلقتصادٌة

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 مساندة التنمٌة واإلستثمار القطاعً والجهوي :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
قٌاس عدد دراسات الجدوى اإلقتصادٌة للمشارٌع 

 الخاصة المنجزة لفائدة باعثٌن خواص
 نشاطمإشر : نوع المؤشر

  مإشر نجاعة:  طبٌعة المؤشر
 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
مجموع دراسات الجدوى المنجزة بالمندوبٌة العامة 

 للتنمٌة الجهوٌة ودواوٌن التنمٌة
 عدد: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
عدد الدراسات المنجزة فً كل إدارة جهوٌة للتنمٌة 

  سنةفً كلبمختلف الوالٌات 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 تقارٌر نشاط قاعدة البٌانات الخاصة بالمشارٌع

  اإلدارات الجهوٌة للتنمٌة:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 2021 مشروع سنة 690 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

إدارات النهوض باإلستثمار الخاص بدواوٌن التنمٌة  :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد المشارٌع الخاصة 
المنجز لها دراسات 
 الجدوى اإلقتصادٌة

 690 685 660 630 595 644 473 عدد

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 

 دراسة المشارٌع الخاصة والبحث عن التموٌل والمتابعة -
 تنظٌم أٌام تحسٌسٌة -
 المشاركة فً المعارض -
 إعداد دراسات أولٌة ألفكار المشارٌع الواعدة والمتجددة -

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

. غٌاب قاعدة بٌانات- 

.  تعدد المتدخلٌن وضعف التنسٌق بٌنهم -

ضعف المبادرة الخاصة -  
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"إعتماد اإلنطالق"عدد المشارٌع التً تّم تموٌلها ضمن آلٌة :  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-2-2-2 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
إعتماد "عدد المشارٌع التً تّم تموٌلها ضمن آلٌة 

 "اإلنطالق

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 مساندة التنمٌة واإلستثمار القطاعً والجهوي :الهدف

:  تعرٌف المؤشر

عدد الباعثٌن المتحصلٌن على الموافقة المبدئٌة 
لتموٌل مشارٌعهم من قبل البنك التونسً  للتضامن 
والذٌن تعوزهم االمكانٌات لتوفٌر المساهمة الذاتٌة 

 .2019المطلوبة بالنسبة لسنة 
 نشاطمإشر : نوع المؤشر

  مإشر نجاعة:  طبٌعة المؤشر
حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 

  :(...الجهوٌة
إقلٌم، والٌة، )حسب تقسٌم الوحدات اإلدارٌة 

(معتمدٌة، عمادة  

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر

عدد الباعثٌن المتحصلٌن على الموافقة لتموٌل 
بالنسبة " اعتماد االنطالق"مشارٌعهم ضمن آلٌة 

 2019لسنة 
 عدد: وحدة المؤشر

  : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 تقارٌر

 .الوثائق المحاسبٌة:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 2021 مشروع سنة 4000 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد المشارٌع التً تّم 
تموٌلها ضمن آلٌة 

 "إعتماد اإلنطالق"
 4000 3800 3500 2000 3364 4369 1898 عدد

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 
 التعرٌف باآللٌة لدى الباعثٌن الشبان - 
 دراسة ملفات مطالب الباعثٌن الراغبٌن فً االنتفاع بآلٌة اعتماد االنطالق  -

المصادقة على المشارٌع القابلة للتموٌل ضمن هذه اآللٌة فً إطار اللجان الجهوٌة التً ٌترأـسها المدٌر - 
الجهوي للتنمٌة 

 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 ارتفاع عدد مصادقات البنك فً تموٌل المشارٌع الصغرى- 
ارتفاع معدل االعتماد نتٌجة ارتفاع كلفة المشارٌع الممولة نظرا الرتفاع أسعار عناصر ووسائل - 

...اإلنتاج من تجهٌزات، ووسائل النقل  
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نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموٌة بالجهات:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 3-2-2-2 :رمز المؤشر
 نسبة تقدم إعداد الدراسات التنموٌة بالجهات :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 مساندة التنمٌة واإلستثمار القطاعً والجهوي :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
 الدراسات االستراتٌجٌة التً تم نسبة تقدمقٌاس 

 2019انجازها سنة 
 نتائجمإشر : نوع المؤشر

  نجاعةمإشر:  طبٌعة المؤشر

حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 
  :(...الجهوٌة

إقلٌم، والٌة، )حسب تقسٌم الوحدات اإلدارٌة 
(معتمدٌة، عمادة  

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
الدراسات االستراتٌجٌة ودراسات  نسبة تقدم

 .2019المنظومات االقتصادٌة المنجزة خالل سنة 
 نسبة : وحدة المؤشر

 نسبة الدراسات المنجزة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 تقارٌر

 :  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 2021 سنة %100 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

نسبة تقدم إعداد 
الدراسات التنموٌة 

 بالجهات
 100 100 86.75 91.25 40 27.8 75 نسبة

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 .اعداد الدراسة  -

 .إعداد مخطط عملً للقطاع موضوع الدراسة -
 .تحدٌد القطاعات الواعدة -
 تشخٌص أفكار المشارٌع الممكن إنجازه -

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

  تهامناقش والخطوط المرجعٌة اعداد- 

 مناقشة كراس الشروط والمصادقة علٌها- 

 متابعة كافة مراحل انجاز الدراسة- 

. مناقشة الدراسة والمصادقة علٌها- 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

.(وخصوصا إحترام اآلجال)ضعف التنسٌق بٌن مختلف المتدخلٌن -   
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عدد أنواع محامل التسوٌق الجهوي:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 4-2-2-2 :رمز المؤشر
 عدد أنواع محامل التسوٌق الجهوي :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القطاعٌةوالجهوٌة  التنمٌة :البرنامج
 التخطٌط الجهوي ومساندة التنمٌة  :البرنامج الفرعً

 مساندة التنمٌة واإلستثمار القطاعً والجهوي :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
قٌاس أنواع المحامل التروٌجٌة التً ٌعتمدها 

 الدواوٌن والمندوبٌة
 نتائجمإشر : نوع المؤشر

  مإشر نجاعة:  طبٌعة المؤشر
حسب الجهات، حسب اإلدارات )التفرٌعات 

  :(...الجهوٌة
الجهات والقطاعحسب   

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 عدد أنواع المحامل التروٌجٌة: طرٌقة احتساب المؤشر
 عدد: وحدة المؤشر

 المحامل : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 حصر عدد المحامل المروجة

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
تقرٌر نشاط خلٌة االتصال وإدارة مساندة التنمٌة 

 ووثائق محاسبة
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 10 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 دواوٌن التنمٌة والمندوبٌة العامة للتنمٌة الجهوٌة :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد أنواع محامل 
 التسوٌق الجهوي

 10 8 10 5 9 7 5 عدد

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 عدد الحوامل التً تمم انجازها واستغاللها -

 الكمٌة التً تم توزٌعها واستهالكها بكل والٌة -
 عدد الزٌارات للموقع وطالبً المعلومة -
 عدد الزٌارات لجناح الدواوٌن والمندوبٌة بالمعارض -
 عدد الندوات والتظاهرات التً تمن تنظٌمها -
 مدى مالئمة التظاهرات لمشاغل الجهة المعنٌة بالتدخل -

  :سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

. مواصلة تحٌٌن موقع الواب- 

 .تحٌٌن الوثائق التروٌجٌة- 

 .اخراج الوثائق وطباعتها وانتاج مطوٌات وبطاقات تعرٌفٌة جدٌدة- 

 .وضع مخطط اتصال ٌحدد طبٌعة توزٌع الوثائق- 

. وضع برنامج سنوي للمعارض- 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

عدد أنواع المحامل ال ٌعكس المجهود التروٌجً فً الجهة-   
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حجم التعهدات المالٌة المبرمة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-1-3 :رمز المؤشر
 حجم التعهدات المالٌة المبرمة :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التعاون الدولً :البرنامج

 التعاون المالً :البرنامج الفرعً

تطوٌر تعبئة الموارد المالٌة الخارجٌة لتحقٌق أهداف  :الهدف
 التنمٌة

:  تعرٌف المؤشر

القٌمة الجملٌة للتموٌالت الخارجٌة المبرمة فً إطار 
االتفاقٌات الموقعة مع األطراف الممولة خالل السنة 

الجارٌة لتموٌل البرامج اإلصالحٌة والمشارٌع 
 .التنموٌة

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
 كمً مإشر :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 جملة التموٌالت التً تم إبرام اتفاقٌات بشؤنها: طرٌقة احتساب المؤشر
 ملٌون دٌنار: وحدة المؤشر

 مبلغ القروض أو الهبات المبرمة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 إحصائٌات

 اتفاقٌات التموٌل الممضاة:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 - :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

حجم التعهدات 
 المالٌة المبرمة

ملٌون 
 دٌنار

1417,95 4746 7787,7 6493,46 6406 4625 4935 

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

ٌشهد حجم التعهدات نسقا مرتفعا نظرا لكثافة المشارٌع والبرامج التً تواجه حاجٌات تموٌل ال ٌمكن 
 كما تتضن هذه التعهدات موارد هامة ،توفٌرها فً اطار مٌزانٌة الدولة ونظرا للطبع االستعجالً لتنفٌذها

 .لة لمساندة االصالحات التً انطلقت الحكومة فً تنفٌذهاوتمت تعبئتها فً شكل دعم مباشر لمٌزانٌة الد
:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

تقدٌم طلبات التموٌل على األطراف الممولة بعد دراسة األولوٌة التً ٌحظى بها المشروع أو البرنامج - 
ٌّة . موضوع طلب التموٌل والتشاور المسبق مع جمٌع الهٌاكل المعن

 .متابعة طلبات التموٌل بتوفٌر المعلومات المستوجبة لدراسته من طرف الممّول فً اآلجال المطلوبة- 
متابعة مهّمات الخبراء المتعلّقة بتقٌٌم وتشخٌص مكّونات المشارٌع والبرامج والعمل على التوافق بٌن - 

ٌّة  .كافة المتدخلٌن فً المشروع حول الهٌكلة النهائ
 المفاوضات حول إبرام اتفاقٌات التموٌل والعمل على التؤكد من جمٌع االلتزامات  تسٌٌراإلشراف على- 

ٌّة  والشروط المالٌة واإلدار
ٌّة وحسن استعمالها-   .التنسٌق بٌن جمٌع اإلدارات العاّمة لحسن تعبئة الموارد المال
التنسٌق بٌن جمٌع اإلدارات العاّمة لحسن تموٌل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممّول - 

 .أجنبً

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

ٌّة البرمجة مع كّل طر-  فصعوبة ضبط التقدٌرات بدقة نظرا لتنّوع مصادر التموٌل وخصوص  
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حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-1-1-3 :رمز المؤشر
 حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التعاون الدولً :البرنامج

 التعاون المالً :البرنامج الفرعً

تطوٌر تعبئة الموارد المالٌة الخارجٌة لتحقٌق أهداف  :الهدف
 التنمٌة

:  تعرٌف المؤشر
مدى استهالك الموارد بعنوان التعهدات المالٌة 

  المبرمة
 نتائجمإشر : نوع المؤشر

 كمً مإشر :  طبٌعة المؤشر
 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 السنوٌةجملة السحوبات : طرٌقة احتساب المؤشر
 ملٌون دٌنار: وحدة المؤشر

  خالل السنة الجارٌةمبلغ السحوبات الجملً : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 إحصائٌات

 جداول متابعة السحوبات:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 2021 ملٌون دٌنار سنة 961 3 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 السحوبات مقارنة حجم
 بالتعهدات المبرمة

ملٌون 
  دٌنار

1257,8 2505 5152 4107,2 5163 4313,9 3961 

  
:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

ٌّز لمتاحة تباطإا نظرا لوارد الخارجٌة امٌشهد نسق استعمال ال-  طول اإلجراءات المتعلّقة بدخول االتفاقٌات ح

ٌّة)التنفٌذ  ٌّة  (...المصادقة، الفتوى القانون وتعّطل انطالق بعض المشارٌع وبالتالً التؤخٌر فً القٌام بؤّول عمل
ٌّة ومن المنتظر التسرٌع فً هذا النسق بتكثٌف المتابعة . سحب وطول اإلجراءات المتعلّقة بإبرام الصفقات العموم

  وحل االشكالٌات التً تعترض المشارٌع
سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

إعداد ملف المصادقة على االتفاقٌة وملف )العمل على إتمام الشروط األولٌة االتفاقٌات المالٌة حٌز التنمٌة - 

 (طلبات السحب
متابعة نسق انجاز المشارٌع مع التنسٌق بٌن كافة المتدخلٌن لتفادي التؤخٌر فً انجازه وبالتالً عدم سحب - 

 .الموارد المخصصة له
االتصال المتواصل مع الهٌاكل اإلدارٌة والفنٌة للممولٌن لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التً من شانها ان - 

 .تدفع نسق السحب
 .تقدٌم طلبات تؤخٌر أخر آجال السحب على الموارد الخارجٌة لتفادي إلغاء المبالغ الغٌر مستعملة- 
حضور جمٌع االجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما ٌتعلق بالمشروع والمشاركة فً لزٌارات المٌدانٌة - 

 .لمواقع المشروع
ٌّة لمتابعة نسق السحوبات مع الهٌاكل المستفٌدة-   .عقد اجتماعات دور
. العمل على اٌجاد الحلول لإلشكالٌات التً تعٌق تقّدم بعض المشارٌع وبالتالً الّرفع من نسق السحوبات- 
ضبط قائمة المشارٌع التً تشكو صعوبات فً اإلنجاز وإٌجاد الحلول لتجاوزها-   

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

صعوبة الحصول على المعلومات الدقٌقة المتعلقة خاصة بالتقدٌرات-   
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تطور عدد المتعاونٌن سنوٌا:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-2-3 :رمز المؤشر
 تطور عدد المتعاونٌن سنوٌا :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التعاون الدولً :البرنامج
 التعاون الفنً :البرنامج الفرعً

 تطوٌر التعاون الفنً :الهدف
  بالخارجمستوى التطور السنوي للتوظٌف:  تعرٌف المؤشر

نتائجمإشر : نوع المؤشر  
 كمً مإشر :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد / المتعاونون الذٌن تم انتدابهم خالل السنة 

 المتعاونٌن بالسنة السابقة
نسبة  : وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
المتعاونون الذٌن تّم انتدابهم خالل السنة و عدد 

 المتعاونٌن بالسنة السابقة
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 إحصائٌات

 إدارة انتداب المتعاونٌن:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 %3 ـزٌادة سنوٌة ب :القٌمة المستهدفة للمؤشر
 

 الوكالة التونسٌة للتعاون الفنً :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

تطّور عدد المتعاونٌن 

 3 3 3 3 11,6 41- 4,8- نسبة سنوٌا

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2    
 

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

  للتعرٌف بالكفاءات التونسٌة فً هذه المجاالت،بإحدى دول الخلٌج  إعالمٌة أٌامتنظٌم  -
 بهذه البلدان،لمزٌد تطوٌر التعاون مع المشغلٌن األجانب لكل من البحرٌن والنٌجر تنظٌم زٌارات استكشافٌة  -
 لزٌارات عمل لتونس لإلطالع على الكفاءات التونسٌة وبرامج تكوٌنها،من البلدان الخلٌجٌة دعوة بعض المسإولٌن  -
المشاركة فً بعض الزٌارات التً تنظمها الهٌاكل األخرى على غرار الزٌارات متعددة االختصاصات التً ٌنظمها  -

 .، أو اللجان المشتركة(mission multisectorielleمركز النهوض بالصادرات 
متابعة لفرص االنتداب بالمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة وخاصة منها التً لها برامج خصوصٌة كبرامج المساعدة الفنٌة أو  -

 ،البرامج التطوعٌة أو غٌرها
تكثٌف الحمالت التحسٌسٌة لتسجٌل أصحاب االختصاصات المطلوبة ببنك معطٌات الوكالة من خالل المشاركة فً  -

 المعارض والملتقٌات المختصة، تنظٌم اٌام اعالمٌة بالمراكز المختصة وغٌرها ،
،  وصٌغة السٌرة الذاتٌة و تقنٌات النجاح فً المقابلةتنظٌم دورات تؤهٌلٌة خاصة فً االنقلٌزٌة واالنقلٌزٌة الطبٌة -
. تسهٌل عملٌات التسجٌل وتفعٌل مشروع إعداد مصمم السٌرة الذاتٌة على الخط -

 . من خالل تركٌز قاعة مجهزة بتقنٌات االتصال الحدٌثةتؤمٌن المقابالت عن بعد بٌن المشغلٌن األجانب والمترشحٌن- 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

رغم أهمٌته لقٌاس أداء مصالح الوكالة فإن هذا المإشر ٌخضع لعوامل خارجٌة ال ٌمكن التحكم فٌها على مستوى - 

الوكالة والتً ٌمكن أن تإثر فٌه كالوضع االقتصادي واألمنً بدول االنتداب وكذلك بتونس، كعدم قبول جهات االنتداب 
 .(...االجازة بالنسبة لألساتذة ، شهادة الفنً السامً )ألنواع معٌنة من الشهائد الجامعٌة التونسٌة وغٌرها  

التً تحققها الوكالة والتً تعكس أداء  (qualitative)هذا المإشر هو مإشر كمً ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار النتائج الكٌفٌة - 

أو على مستوى  (التحوٌالت بالعملة الصعبة  )فعلٌا كالقٌام بانتدابات نوعٌة لها مردودٌة كبٌرة على المستوى االقتصادي 
أساتذة جامعٌٌن، أطباء  )االشعاع والقرب من مراكز القرار ببلدان االنتداب والتً تهم الفئة العلٌا من االطارات 

 .(...إختصاص، مهندسٌن، خبراء استشارٌٌن، قضاة
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جنوب-عدد المشارٌع المنجزة فً إطار التعاون جنوب:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-1-2-3 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
-عدد المشارٌع المنجزة فً إطار التعاون جنوب

 جنوب

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 التعاون الدولً :البرنامج
 التعاون الفنً :البرنامج الفرعً

 تطوٌر التعاون الفنً :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
وعدد مشارٌع تنمٌة عدد مهمات المعونة الفنٌة 

 المنجزة  القدرات 
 نتائجمإشر : نوع المؤشر

ر كمًمإش:  طبٌعة المؤشر  

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
وعدد مشارٌع تنمٌة عدد مهمات المعونة الفنٌة 

 المنجزة  القدرات 
 عدد: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
عدد مشارٌع تنمٌة + عدد مهمات المعونة الفنٌة 

 القدرات
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 إحصائٌات

 إدارة البرامج والمشارٌع:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 %10 ـزٌادة سنوٌة ب :القٌمة المستهدفة للمؤشر
 

 الوكالة التونسٌة للتعاون الفنً :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد المشارٌع المنجزة فً 
 جنوب-إطار التعاون جنوب

 62 57 52 47 43 29 16 عدد

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

جنوب التً تنظمها المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة وأجهزة -مشاركة الوكالة فً االجتماعات الخاصة بالتعاون جنوب- 

جنوب، البنك االسالمً للتنمٌة، الصندوق العربً -مكتب األمم المتحدة للتعاون جنوب : التعاون الدولً لبعض البلدان
 .للمعونة الفنٌة للدول االفرٌقٌة

 فً القطاعات التً تحظى بدعم الجهات المانحة كالحوكمة الرشٌدة والتصرف فً جنوب -تعاون جنوبإعداد مشارٌع - 
 .المدٌونٌة والتصرف فً المٌاه وتموٌل المإسسات الصغرى والصحة األساسٌة ومقاومة التصحر

طلباتها وعلى اٌجاد الدعم  تنظٌم زٌارات الستكشاف احتٌاجات بعض البلدان المستهدفة بإفرٌقٌا ومساعدتها على اعداد- 
 .الكوت دٌفوار والسودان : المالً لها فً إطار التعاون الثالثً أو متعدد األطراف

ببعض البلدان المستهدفة  باالشتراك مع المإسسات التونسٌة األخرى كمركز النهوض بالصادرات تنظٌم أٌام إعالمٌة -
  وتنمٌة القدرات،جنوب وخاصة فً مجال تقدٌم المعونة الفنٌة–للتعرٌف بنشاط الوكالة فً مجال التعاون جنوب 

  تنظٌم ملتقٌات مع مراكز الخبرة التونسٌة لمزٌد ربط الصلة معها فً مجال إنجاز برامج المعونة الفنٌة -
 ، قاعدة بٌانات للمترشحٌن للعمل فً مجال المعونة الفنٌة  فً االختصاصات المطلوبةثراءا -
متابعة لفرص المعونة الفنٌة التً تتٌحها المنظمات الدولٌة واالقلٌمٌة وخاصة منها التً لها برامج خصوصٌة كبرامج  -

 .المساعدة الفنٌة أو البرامج التطوعٌة أو غٌرها
العمل على تطوٌر آلٌات الشراكة مع بعض الجهات المانحة كالبنك االسالمً للتنمٌة ومنظمة االٌسسكو والصندوق  -

 .الدولً للتنمٌة الزراعٌة

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

ٌخضع هذا المإشر لعوامل خارجٌة ال ٌمكن التحكم فٌها على مستوى الوكالة والتً ٌمكن أن تإثر فٌه كالوضع - 

 االقتصادي واألمنً بالدول المعنٌة وكذلك بتونس، وكذلك تغٌر سٌاسات بعض الشركاء الداعمٌن لهذا النوع من التعاون 
التً تحققها الوكالة فً مجال التروٌج  (qualitative)هذا المإشر هو مإشر كمً ال ٌؤخذ بعٌن االعتبار النتائج الكٌفٌة - 

للخبرة التونسٌة فً مختلف الملتقٌات الدولٌة واالقلٌمٌة وانضمامها للعدٌد من المبادرات التً تطلقها بعض المنظمات 

على موقع واب  (SUCCESS STORY)الدولٌة واالقلٌمٌة كمبادرة التعرٌف بالنجاحات التونسٌة فً مجاالت التنمٌة 

جنوب فً مجال التنمٌة الزراعٌة التً أطلقها -جنوب أو مبادرة التعاون جنوب-مكتب األمم المتحدة لتنمٌة التعاون جنوب
 هذا المكتب بالتعاون مع الصندوق الدولً للتنمٌة الزراعٌة 

16
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عدد إتفاقٌات اإلستثمار المبرمة أو التً بصدد التفاوض حولها:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-1-4 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
عدد إتفاقٌات اإلستثمار المبرمة أو التً بصدد 

 التفاوض حولها

 2018 جوٌلٌة 27 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 اإلحاطة باإلستثمار :البرنامج
 سٌاسات اإلستثمار :البرنامج الفرعً

 سٌاسات اإلستثمار واإلحاطة بالمستثمرٌنتطوٌر  :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
/ المصادقة/ عدد االتفاقٌات التً تّم التوقٌع علٌها

 التفاوض بشؤنها،
 نتائجمإشر : نوع المؤشر

  كمًمإشر:  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

 عدد االتفاقٌات: طرٌقة احتساب المؤشر
 عدد: وحدة المؤشر

  : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
متابعة الملفات التً تكلّف بها اإلدارة العاّمة 

 .للدراسات االستشرافٌة فً االستثمار
 .اإلدارة العاّمة للدراسات االستشرافٌة فً االستثمار:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر
 2 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 اإلدارة العاّمة للدراسات االستشرافٌة فً االستثمار :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد إتفاقٌات اإلستثمار 
المبرمة أو التً بصدد 

 التفاوض حولها
 6 4 2 - - - - عدد

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 
 

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 إعداد ملفات اإلتفاقٌات -
 إعداد المفاوضات حول اإلتفاقٌات المعروضة للدرس -

 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  
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عدد ملفات التأطٌر والتوجٌه واإلحاطة الواردة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-1-1-4 :رمز المؤشر
 عدد ملفات التؤطٌر والتوجٌه واإلحاطة الواردة :تسمٌة المؤشر

 2018 جوٌلٌة 27 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 اإلحاطة باإلستثمار :البرنامج
 سٌاسات اإلستثمار :البرنامج الفرعً

 سٌاسات اإلستثمار واإلحاطة بالمستثمرٌنتطوٌر  :الهدف
 عدد ملفات التؤطٌر والتوجٌه واإلحاطة الواردة:  تعرٌف المؤشر

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
 كمً مإشر :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
 والتً عدد ملفات التؤطٌر والتوجٌه واإلحاطة الواردة

 تّمت معالجتها
 عدد: وحدة المؤشر

 - : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
متابعة الملفات التً تكلّف بها اإلدارة العاّمة 

 .للدراسات االستشرافٌة فً االستثمار
 اإلدارة العاّمة للدراسات االستشرافٌة فً االستثمار:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 - :القٌمة المستهدفة للمؤشر
 

 اإلدارة العاّمة للدراسات االستشرافٌة فً االستثمار :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد ملفات التؤطٌر 
والتوجٌه واإلحاطة 

 الواردة
 15 12 10 - - - - عدد

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 
 

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 

  على اإلدارة ودراستهاملفات التؤطٌر والتوجٌه واإلحاطة الواردةتجمٌع  -
 الواردةالنظر فً معالجة الملفات  -

 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 
 

 

10
12

15

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

الىاردةوإلاحاطتوالخىجيهالخأطيرملفاثعدد



224 
 

نسبة إنجاز التوصٌات المضمنة بالتقرٌر السنوي لتقٌٌم سٌاسات اإلستثمار :  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش
 المصادق علٌها من المجلس األعلى لإلستثمار

 

 3-1-1-4 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
نسبة إنجاز التوصٌات المضمنة بالتقرٌر السنوي 

لتقٌٌم سٌاسات اإلستثمار المصادق علٌها من المجلس 
 األعلى لإلستثمار

 2018 جوٌلٌة 31 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 اإلحاطة باإلستثمار :البرنامج
 سٌاسات اإلستثمار :البرنامج الفرعً

 سٌاسات اإلستثمار واإلحاطة بالمستثمرٌنتطوٌر  :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
نسبة إنجاز التوصٌات المضمنة بالتقرٌر السنوي 

لتقٌٌم سٌاسة االستثمار المصادق علٌها من المجلس 
 .األعلى لالستثمار

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
  كمًمإشر:  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
 عدد اإلجراءات المصادق /عدد اإلجراءات المنجزة

 علٌها من المجلس األعلى لالستثمار
 نسبة: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
عدد اإلجراءات المصادق علٌها سنوٌا من المجلس 

 . األعلى لالستثمار وعدد اإلجراءات المنجزة

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

بصفتها مقرر للمجلس األعلى لالستثمار تحصر 
الهٌئة جملة اإلجراءات المصادق علٌها وتإمن 

متابعتها لدى الهٌاكل المعنٌة بالتنفٌذ وترفع للمجلس 
 األعلى لالستثمار تقارٌر متابعة دورٌة فً الغرض 

  والنشاطمصادر مختلفة حسب القطاع:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 % 100 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
 الهٌئة التونسٌة لإلستثمار :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

نسبة إنجاز التوصٌات 
المضمنة بالتقرٌر السنوي 
لتقٌٌم سٌاسات اإلستثمار 

المصادق علٌها من 
 المجلس األعلى لإلستثمار

 100 100 100 - - - - نسبة

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 تقٌٌم مناخ األعمال واالستثمار، -
اقتراح الخٌارات االستراتٌجٌة واإلصالحات الرامٌة إلى تحسٌن مناخ االستثمار واألعمال على  -

 المجلس األعلى لالستثمار بعد التشاور مع الهٌاكل الممثلة للقطاعٌن العام والخاص،
 اقتراح السٌاسات العمومٌة والبرامج المالئمة، -
متابعة إنجاز اإلصالحات المصادق علٌها من المجلس األعلى االستثمار وإعداد تقارٌر تقٌٌمٌة دورٌة  -

 حول سٌاسة االستثمار،
المساهمة فً تنفٌذ وإرساء اإلصالحات خاصة من خالل صٌاغة النصوص القانونٌة ذات العالقة  -

 وإبداء الرأي فٌها،
العمل على توحٌد اإلجراءات المتعلقة بإسناد الحوافز والمنح المنطبقة على مستوى الهٌاكل القطاعٌة  -

 المعنٌة باالستثمار ومتابعة تطبٌقها،
العمل على إبرام اتفاقٌات تعاون دولٌة مع المإسسات النظٌرة بالخارج لالستشراف فرص االستثمار  -

األجنبً بتونس ولتسهٌل انتصاب المإسسات التونسٌة بالخارج من خالل توفٌر المعلومة وتسهٌل 
 القٌام باإلجراءات والمعامالت المتعلقة بتكوٌن الشركات وإنجاز االستثمار،

 إبرام اتفاقٌات تعاون مع الهٌاكل الوطنٌة المعنٌة باالستثمار لتوحٌد اإلجراءات وتبادل المعطٌات، -
 معالجة عرائض المستثمرٌن والعمل على حل اإلشكالٌات بالتنسٌق مع مختلف الهٌاكل المعنٌة  -

وتركٌز قاعدة بٌانات لتجمٌع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول المالئمة ونشر االختالالت 
 .  واإلجراءات المتخذة فً هذا الصدد صلب التقارٌر التقٌٌمٌة للهٌئة

اإلقلٌمٌة والدولٌة المتعلقة باالستثمار ومناخ فً التظاهرات  فً االجتماعات تمثٌل الدولة التونسٌة -
 ،األعمال والتنافسٌة

. تنظٌم ملتقٌات وأٌام إعالمٌة حول مناخ وفرص االستثمار فً تونس -
 .االتصال المباشر بالشركات األجنبٌة قصد حثها على االستثمار بتونس -

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

تبقى نسبة اإلنجاز المتعلقة بهذا المإشر مرتبطة بعدة عوامل خارجٌة تتعلق خاصة بمسارات تكرٌس 
اإلجراءات المذكورة وخاصة القانونٌة منها وتوفر الوسائل البشرٌة والمادٌة على مستوى الهٌاكل المعنٌة 

.إلنجازها  
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نسبة رضاء المستثمرٌن:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 4-1-1-4 :رمز المؤشر
 نسبة رضاء المستثمرٌن :تسمٌة المؤشر

 2018 جوٌلٌة 31 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 اإلحاطة باإلستثمار :البرنامج
 سٌاسات اإلستثمار :البرنامج الفرعً

 سٌاسات اإلستثمار واإلحاطة بالمستثمرٌنتطوٌر  :الهدف
 :نسبة رضاء المستثمرٌن على :  تعرٌف المؤشر

 
خدمات المخاطب الوحٌد خاصة فٌما ٌتعلق - 

بالتصرٌح باالستثمار و المرافقة للحصول على 
 التراخٌص ومعالجة عرائضهم

 آجال الحصول على التصرٌح باإلستثمار -  
 آجال اإلنتفاع بالحوافز-  

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
 نوعً مإشر :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
 عدد المستثمرٌن /عدد المستثمرٌن الراضٌن

 المستجوبٌن
 نسبة: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
المستثمرٌن المستجوبٌن وعدد المستثمرٌن عدد 

 الراضٌن
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
بوابة " بالنظام المعلوماتً للهٌئة  إعالمٌةخدمة

 .استجوابات المستثمرٌن لمتابعة "المستثمر
:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

قطب اإلحاطة ، قطب )الهٌئة التونسٌة لإلستثمار 
 (إسناد الحوافز

 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر
 % 100 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
قطب اإلحاطة ، قطب )الهٌئة التونسٌة لإلستثمار 

(إسناد الحوافز  
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 95 90 80 - - - - نسبة نسبة رضاء المستثمرٌن

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 
 
 

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

اإلشراف على عملٌات اإلستثمار من خالل استقبال المستثمرٌن وتوجٌههم وإرشادهم بالتنسٌق مع مختلف الهٌاكل  -
 المعنٌة باإلستثمار،

 تامٌن خدمات التصرٌح باإلستثمار المباشر و عملٌة التكوٌن القانونً للمإسسات طبق اإلضبارة الوحٌدة، -
القٌام لفائدة المستثمر باإلجراءات اإلدارٌة المتعلقة بالتكوٌن القانونً للمإسسات أو التوسعة وبالحصول على  -

 التراخٌص المستوجبة فً مختلف مراحل اإلستثمار،
 إسناد التراخٌص فً صورة ثبوت سكوت اإلدارة المعنٌة بعد إنقضاء اآلجال القانونٌة للحصول على الترخٌص، -
دراسة المشارٌع ذات األهمٌة الوطنٌة وتقٌٌمها  وإقتراح الحوافز لفائدتها و عرضها على المجلس األعلى لإلستثمار  -

 للمصادقة،
 تواجهها وعلى تنفٌذ برامجها االستثمارٌة والتنسٌق مع اإلشكالٌات التًاإلحاطة بالمإسسات ومساعدتها على تذلٌل  -

 المعنٌة و الهٌاكل المهنٌة و هٌاكل المجتمع المدنً المختصة،مختلف الهٌاكل العمومٌة هٌاكل المساندة و
معالجة الملفات اإلدارٌة الخاّصة بالمستثمرٌن والموظفٌن األجانب وذلك بالتنسٌق مع المصالح المعنٌة بوزارة الداخلٌة - 
،(...التؤشٌرات، وتصارٌح اإلقامة)  
دراسة مطالب اإلنتفاع بالمنح والحوافز والمساهمات فً رأس المال والقروض العقارٌة الفالحٌة وإعداد الملفات فً - 

 ملون دٌنارا وكذلك 15الغرض وعرضها على اللجنة الوطنٌة للحوافز بالنسبة للمشارٌع التً تتجاوز كلفة استثماراتها 

 عملٌات التوسعة للمشارٌع التً تتجاوز كلفة استثماراتها عند اإلحداث السقف المذكور،
البت فً مطالب اإلنتفاع بالحوافز فً أجل أقصاه شهر من تارٌخ تقدٌم المطلب مستوفى الشروط،-   
إعالم المستثمر بقرار اللجنة فً أجل أقصاه سبعة أٌام من تارٌخ إمضاء مقرر اإلسناد،-  
 صرف أقساط المنح بناء على الوثائق والمإٌدات التً ٌدلً بها المستثمر وبعد معاٌنة مٌدانٌة،-

 تابعة إنجاز اإلستثمار بالتنسٌق مع الهٌاكل المعنٌة،
 سحب واسترجاع المنح فً صورة إخالل المستثمر بااللتزامات المحمولة علٌه بمقتضى قانون اإلستثمار، -
دراسة مطالب الحوافز المتعلقة بالمشارٌع ذات األهمٌة الوطنٌة واقتراح الحوافز المالئمة على المجلس األعلى -

 لإلستثمار بناء على رأي اللجنة الوطنٌة للحوافز،
 .تقٌٌم مردودٌة إسناد المنح و الحوافز و مراقبة تنفٌذها باالعتماد على أفضل الممارسات فً المجال-

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 :هذا المإشر مرتبط بـ -
o  مدى تركٌز منظومة السجل التجاري عن بعد والمزمع إرساإها بمقتضى القانون المحدث للسجل الوطنً للمإسسات

 . 2018فً موفى شهر نوفمبر 

o  مدى استٌفاء الملف المقدم من المستثمر للشروط القانونٌة والوثائق المستوجبة و توفر نصاب اللجنة الوطنٌة إلسناد
 .المنح و آجال إلتئام المجلس األعلى لإلستثمار خاصة بالنسبة إلسناد الحوافز المتعلقة بالمشارٌع ذات األهمٌة الوطنٌة

80
90 95

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

املسدثمزيًرطاءوسبت
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عدد اإلجتماعات التنسٌقٌة التً تّم عقدها لمتابعة المشارٌع المبرم فً شأنها :  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش
 إتفاقٌات وتعهدات إستثمار

 

 1-2-1-4 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
عدد اإلجتماعات التنسٌقٌة التً تّم عقدها لمتابعة 

 المشارٌع المبرم فً شؤنها إتفاقٌات وتعهدات إستثمار

 2018 جوٌلٌة 04 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 اإلحاطة باإلستثمار :البرنامج
 سٌاسات اإلستثمار :البرنامج الفرعً

تسرٌع الملفات الخاصة بالمشارٌع الكبرى المبرمة  :الهدف
 بشؤنها إتفاقٌات وتعهدات إستثمار

:  تعرٌف المؤشر
متابعة المشارٌع الكبرى المبرمة بشؤنها اتفاقٌات 

وتعهدات استثمار وذلك على مستوى لجنة التوجٌه 
 .ولجنة الموافقات

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
 كمً مإشر :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد االجتماعات التنسٌقٌة التً ٌتم عقدها لمتابعة 

 .المشارٌع المبرمة بشؤنها اتفاقٌات وتعهدات استثمار
 عدد: وحدة المؤشر

  محاضر جلسات لجنة التوجٌه ولجنة الموافقات : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 

محاضر جلسات االجتماعات التنسٌقٌة التً ٌتم 
عقدها لمتابعة المشارٌع المبرمة بشؤنها اتفاقٌات 

 وتعهدات استثمار

 . الكبرى بالوزارةللمشارٌعاإلدارة العامة :  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 15 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

  الكبرى بالوزارةللمشارٌعاإلدارة العامة  :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

عدد اإلجتماعات 
التنسٌقٌة التً تّم عقدها 
لمتابعة المشارٌع المبرم 

فً شؤنها إتفاقٌات 
 وتعهدات إستثمار

 13 15 17 9 20 7 10 عدد

  

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 

 عقد جلسات عمل مع باعثي هذه المشاريع- 

.عقد اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار-   
 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  
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اإلشكالٌات التً تّم التوصل إلى فّضها مقارنة بالطلبات المعروضة:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 2-2-1-4 :رمز المؤشر

 :تسمٌة المؤشر
اإلشكالٌات التً تّم التوصل إلى فّضها مقارنة 

 بالطلبات المعروضة

 2018 جوٌلٌة 04 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 اإلحاطة باإلستثمار :البرنامج
 سٌاسات اإلستثمار :البرنامج الفرعً

تسرٌع الملفات الخاصة بالمشارٌع الكبرى المبرمة  :الهدف
 بشؤنها إتفاقٌات وتعهدات إستثمار

:  تعرٌف المؤشر
نسبة اإلشكالٌات التً تم التوصل الى فّضها مقارنة 

 بالطلبات المعروضة
 نتائجمإشر : نوع المؤشر

 كمً مإشر :  طبٌعة المؤشر
 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
نسبة اإلشكالٌات التً تم التوصل إلى فضها مقارنة 

 .بالطلبات المعروضة
 نسبة: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
اإلشكالٌات التً تم التوصل إلى فضها مقارنة 

 .بالطلبات المعروضة
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
  اإلشكالٌات التً تم التوصل الى حلها

 . الكبرى بالوزارةاإلدارة العامة للمشارٌع:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 - :القٌمة المستهدفة للمؤشر

  الكبرى بالوزارةاإلدارة العامة للمشارٌع :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

اإلشكالٌات التً تّم 
التوصل إلى فّضها 

مقارنة بالطلبات 
 المعروضة

 80 70 50 45 - 9 - نسبة

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 .عقد اجتماعات تنسٌقٌة لمتابعة المشارٌع المبرمة بشؤنها اتفاقٌات وتعهدات استثمار- 

 .معالجة اإلشكالٌات التطبٌقٌة التً تعترضهالالتدخل المباشر لدى اإلدارات والهٌاكل العمومٌة المعنٌة - 
 
 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  
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نسبة اإلتصاالت الهامة مع المستثمرٌن األجانب:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-2-4 :رمز المؤشر
 نسبة اإلتصاالت الهامة مع المستثمرٌن األجانب :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 اإلحاطة باإلستثمار :البرنامج
 التروٌج والنهوض باإلستثمار الخارجً :البرنامج الفرعً

 التعرٌف بتونس كموقع متمٌز لإلستثمار :الهدف
 نسبة اإلتصاالت الهامة مع المستثمرٌن األجانب:  تعرٌف المؤشر

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
  كمًمإشر:  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد االتصاالت الهامة مع المستثمرٌن األجانب 

 .مقارنة بعدد االتصاالت الهامة المبرمجة
 نسبة: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
عدد االتصاالت الهامة المبرمجة وعدد االتصاالت 

 . الهامة المنجزة
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
 (FIPANET)منظومة إعالمٌة لمتابعة النشاط 

  وحدة التدقٌق الداخلً ومراقبة التصرف:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 % 100 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
 وكالة النهوض باالستثمار الخارجً :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

نسبة اإلتصاالت الهامة 
 مع المستثمرٌن األجانب

 70 70 65 60 51,7 44 52 نسبة

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

: هً كل اتصال مع مستثمر أجنبً وٌكون موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة: الهامةاالتصاالت 

إجراء أول اتصال مع المستثمر األجنبً خالل التنظٌم أو المشاركة فً الصالونات أو الملتقٌات اإلعالمٌة وَعّبر  -
مراسلة، برٌد )المستثمر على إثره عن رغبته فً الحصول على معلومات إضافٌة وتم هذا الطلب بصفة رسمٌة 

 (...إلكترونً

( Démarchage direct)كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبً إلجراء لقاء معه وكان نتٌجة لعملٌة االتصال المباشر -

 .التً تم انجازها بناء على قائمة أولٌة فً المستثمرٌن المحتملٌن المحددة مسبقا من طرف الوكالة
كل زٌارة ٌقوم بها مستثمر أجنبً بصفة تلقائٌة إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج وتكون هذه الزٌارة  -

 . محل فكرة النجاز مشروع
المتوقع أن تشهد عدد االتصاالت الهامة تطورا ملحوظا خاصة بعد تحٌٌن خطة العمل التً أصبحت مركزة على عملٌات و

   .االتصال المباشر بالمستثمرٌن األجانب حٌث تم ضبط هدف لكل ثالثٌة لكل مكتب على حدة
سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 .االتصال المباشر بالمستثمرٌن -
 .تنظٌم ملتقٌات وأٌام إعالمٌة بالخارج -
 .التنظٌم والمشاركة فً الصالونات القطاعٌة ذات األهمٌة العالمٌة -
 .تدعٌم األنشطة اإلعالمٌة واإلشهارٌة -

مع اإلشارة أن الوكالة شرعت فً تنفٌذ أنشطة التروٌج العام من خالل تحدٌد نوع المشاركة فً الملتقٌات واألٌام 
اإلعالمٌة حسب أهمٌتها ومضاعفة العالقات مع الكفاءات التونسٌة بالخارج التً ٌمكن التعوٌل علٌها فً دعم الوكالة 

كما تعمل الوكالة على تنفٌذ كافة أنشطة التروٌج القطاعً من خالل . قصد القٌام بعملٌات تروٌجٌة لصورة تونس
. االعتماد على االتصال المباشر بالمستثمرٌن واالستعانة بمكاتب مختصة فً هذا المجال

 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 ارتباط هذا المإشر بالوضع االقتصادي العام للبالد وبالوضع السٌاسً واألمنً واالجتماعً -
 .ارتباط هذا المإشر بالوضع االقتصادي العالمً -
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نسبة المستفٌدٌن بالتكوٌن من مجموع األعوان:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-1-5 :رمز المؤشر
 نسبة المستفٌدٌن بالتكوٌن من مجموع األعوان :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القٌادة والمساندة :البرنامج
 التصرف فً الموارد البشرٌة والمادٌة :البرنامج الفرعً

 تحسٌن التصرف فً الموارد البشرٌة :الهدف
 نسبة المستفٌدٌن بالتكوٌن من مجموع األعوان:  تعرٌف المؤشر

 نشاطمإشر : نوع المؤشر
  كمًمإشر:  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر
عدد المشاركٌن فً الدورات التكوٌنٌة والتربصات 

 100*العدد الجملً لإلطارات/ بالخارج

 نسبة: وحدة المؤشر

   مخطط التكوٌن وتقرٌر انجاز التكوٌنمخطط : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)
  مخطط التكوٌن/ مجموع االطارات

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
مصلحة  / اإلدارة الفرعٌة للتكوٌن وتنمٌة الكفاءات

 والتكوٌناألعوان 
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 % 50 :القٌمة المستهدفة للمؤشر

 :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
مصلحة / اإلدارة الفرعٌة للتكوٌن وتنمٌة الكفاءات

 التكوٌن وتنمٌة الكفاءات
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

نسبة المستفٌدٌن بالتكوٌن من 
 50 45 40 60 39 44 40 نسبة مجموع األعوان

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 : لألسباب التالٌة وذلك2016 تراجعا مقارنة بسنة 2017شهدت نسبة المستفٌدٌن من التكوٌن سنة 

o ،اقتصار انجاز المخطط السنوي للتكوٌن على التكوٌن فً مجال اإلعالمٌة فقط 
o  2017عدم انجاز برنامج التكوٌن الممول من البنك اإلسالمً للتنمٌة المبرمج لسنة، 
o تطور عدد اإلطارات بالنظر لعدد الدورات التكوٌنٌة المتاحة وكذلك عروض التربصات بالخارج. 

 ٌنتظر ان تشهد نسبة المستفٌدٌن بالتكوٌن ارتفاعا ملحوظا وذلك باعتبار التقدم فً تنفٌذ 2018أما بالنسبة لسنة 

 إطار الى جانب القٌام بزٌارات دراسٌة لفائدة 90برنامج التكوٌن الممول من قبل البنك اإلسالمً للتنمٌة لفائدة 

 إطارات، والى تكثٌف الجهود لتنفٌذ مخطط التكوٌن المبرمج والمخصص لدعم قدرات اإلطارات فً كل 10

 .من مجالً اإلعالمٌة واللغة اإلنجلٌزٌة
سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 تطوٌر نسبة انجاز مخطط التكوٌن السنوي لفائدة كافة أعوان الوزارة، -
قابلة للتنفٌذ وذات مردودٌة عالٌة مع مدارس تكوٌنٌة ومعترف بشهاداتها فً جمٌع برمجة دورات تكوٌنٌة  -

 االختصاصات،
ة مع المعهد العالً للدراسات التكنولوجٌة برادس للتكوٌن المستمر لفائدة التقنٌٌن برام اتفاقًإلى إالسعً  -

 بالوزارة،
 .العمل على اعتماد دلٌل إجراءات فً هندسة التكوٌن الستعماله كوثٌقة مرجعٌة ألعداد مخطط التكوٌن -

 

:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 ،عدم وجود دورات تكوٌنٌة فً بعض المجاالت التقنٌة الخاصة بنشاط الوزارة -
 ،2017عدم تفعٌل المخطط السنوي للتكوٌن لسنة  -
 .اقتصاد المإشر على صنف اإلطارات دون احتساب بقٌة االعوان فً برنامج التكوٌن- 
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التنفٌذ حسب رزنامة البرمجة السنوٌة للنفقات:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-2-1-5 :رمز المؤشر
 التنفٌذ حسب رزنامة البرمجة السنوٌة للنفقات :تسمٌة المؤشر

 2018 أوت 24 :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القٌادة والمساندة :البرنامج
 التصرف فً الموارد البشرٌة والمادٌة :البرنامج الفرعً

 إحكام التصرف فً الموارد المادٌة :الهدف
 التقٌد بالبرمجة السنوٌة للنفقات:  تعرٌف المؤشر

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
نتائجمإشر :  طبٌعة المؤشر  

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر

 وطلبات العروض المنجزة االستشاراتعدد  نسبة

حسب رزنامة البرمجة السنوٌة للنفقات مع مقبولٌة 

خمسة عشر ٌوما من التؤخٌر فً اإلعالن على 

 أقصى تقدٌر
 نسبة: وحدة المؤشر

 عدد عملٌات التزود المبرمجة : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 

:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

جداول )الجداول المرفقة للبرمجة السنوٌة للنفقات 

 (الصفقات العروض والشراءات خارج نطاق طلبات
 إحصائٌات:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر

 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر
 - :القٌمة المستهدفة للمؤشر

  والمعداتالعامة للشإون المالٌةاالدارة  :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

التنفٌذ حسب رزنامة 
 البرمجة السنوٌة للنفقات

 80 70 60 55 - - - نسبة

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

تقٌٌم نجاعة أداء اإلدارة فٌما ٌتعلق باحترام رزنامة البرمجة السنوٌة للنفقات وذلك ٌهدف هذا المإشر إلى 

 .فً جمٌع مراحلها بداٌة من تحدٌد الحاجٌات إلى تنفٌذ الصفقات واالستشارات
:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3  

 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

 ،حسب مقتضٌات العمل اإلداريالصفقات واالستشارات  األمثل لتوقٌت تنفٌذ االختٌار
 الحرص على احترام آجال تنقٌذ الصفقات واالستشارات،- 
 المتابعة الدورٌة لمختلف مراحل تنفٌذ المٌزانٌة،- 
  تجاه المزودٌن،االحرص على إفاء الوزارة بجمٌع التزاماته- 
 .الحرص على توزٌع عملٌات التزود على كامل السنة- 
:تحدٌد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر. 5  

 مدى استجابة المزودين لمطمبات موضوع التزود- 
 التغيير في صبغة وكميات التزود نتيجة ظروف غير متوقعة - 

تأثير مختمف المتدخمين في آجال تنفيذ الصفقات واالستشارات-   
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نسبة تطور النظام المعلوماتً:  قٌس أداء ربطـاقة مـؤش  

 

 1-1-2-5 :رمز المؤشر
 نسبة تطور النظام المعلوماتً :تسمٌة المؤشر

 سنوي :تارٌخ تحٌٌن المؤشر
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 

 القٌادة والمساندة :البرنامج
 النظام المعلوماتً :البرنامج الفرعً

 تطوٌر النظام المعلوماتً للوزارة :الهدف

:  تعرٌف المؤشر
يتكون من  و النظام المعموماتيتطورمؤشر يحدد نسبة 

 :أربع مؤشرات فرعية
 o  نسبة إنجاز الميزانية المخصصة القتناء تجهيزات إعالمية 

 
o  نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السالمة

 المعموماتية

 o نسبة إنجاز الميزانية المخصصة لمتكوين في اإلعالمية 

 o نسبة األعوان الذين يستعممون تطبيقات إعالمية 

 نتائجمإشر : نوع المؤشر
 جودة مإشر :  طبٌعة المؤشر

 

 التفاصٌل الفنٌة للمؤشر
 

: طرٌقة احتساب المؤشر

نسبة إنجاز + نسبة إنجاز مٌزانٌة التجهٌزات اإلعالمٌة )
+ التوصٌات المنبثقة عن التدقٌق فً السالمة المعلوماتٌة 

نسبة + نسبة إنجاز مٌزانٌة التكوٌن فً اإلعالمٌة 

 4/ (األعوان الذٌن ٌستعملون تطبٌقات إعالمٌة
 نسبة: وحدة المؤشر

 : المؤشرالمعطٌات األساسٌة الحتساب 
توصٌات تقرٌر التدقٌق الخاص بسالمة النظام المٌزانٌة، 
 ، عدد مستعملً التطبٌقات اإلعالمٌةالمعلوماتً

طرٌقة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر 
:  (...استمارة، تقرٌر، استبٌان)

 تقرٌر

:  مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المؤشر
تقرٌر مهمة التدقٌق فً سالمةالنظام /مٌزانٌة الوزارة 

 اإلدارة العامة لألنظمة المعلوماتٌة / المعلوماتً
 سنوٌا :تارٌخ توّفر المؤشر

 % 100 :القٌمة المستهدفة للمؤشر
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 قراءة فً نتائج المؤشر
 

 :والتقدٌرات الخاصة بالمؤشر  (اإلنجازات)سلسلة النتائج . 1
 

الوحدة  المؤشر
اإلنجازات 

2018 
التقدٌـرات 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

نسبة تطور النظام 
 المعلوماتً

 80,0 75,0 65,0 53,3 42,7 25,1 - نسبة

:تحلٌل النتائج وتقدٌرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر. 2  

 : وذلك باعتبار2018 و2017شهد مإشر تطور النظام المعلوماتً تطورا بٌن سنتً 

 توسٌع مجال استغالل التطبٌقات اإلعالمٌة خاصة منظومة التصرف فً المراسالت، -

 الشروع فً استغالل منظومة التصرف فً العطل التً تم تطوٌرها من قبل اإلدارة العامة لألنظمة المعلوماتٌة، -

 استغالل منظومة أمان للعمل الحكومً ومنظومة مخزون ومنقوالت، -

بكل من مبنى الوزارة بساحة باستور وساحة علً الزواوي وكذلك معدات حفظ " جدار ناري"تركٌز نظام سالمة القٌام ب -
 . المعطٌات ونقاط وصول وٌفً

تعزٌز نظام مراقبة المحٌط الداخلً والخارجً للوزارة من خالل تركٌز أجهزة كامٌرا إضافٌة ولوحة مراقبة على  -
 .مستوى مكتب االستقبال بمبنى الوزارة بساحة باستور

 .اقتناء إمضاءات إلكترونٌة وتشفٌر -
تعزٌز أسطول األجهزة اإلعالمٌة من خالل تجدٌد بعض المعدات وترقٌة النظم األساسٌة والتخلً عن المنظومات التً  -

 . لم تعد تشملها عملٌات التحٌٌن
ٌّة للّنظام المعلوماتً  - ٌّة  (RSSI)إصدار مقرر لتعٌنً مسإول عن الّسالمة المعلومات والمخاطب الرسمً للوكالة الوطن

ٌّة لوزارة الّتنمٌة واالستثمار والّتعاون الّدولً  .للّسالمة المعلومات
تجدٌد الشبكة الكهربائٌة بقاعتً الموزعات بكل من مبنى باستور ومبنى علً الزواوي من خالل ربط مباشر باللوحة  -

 .الكهربائٌة العامة للوزارة
 .تعزٌز مجال التكوٌن فً مجال تكنولوجٌا المعلومات واالتصال -

مإشر تطور النظام المعلوماتً تطورا ملحوظاخالل السنوات القادمة من خالل العمل على تنفٌذ البرامج السنوٌة وسٌشهد 
لتطوٌر البنٌة التحتٌة والتكوٌن والتكثٌف فً استعمال التطبٌقات اإلعالمٌة وتركٌز أسس السالمة المعلوماتٌة وتنفٌذ برنامج 

 .التكوٌن لمواكبة أهم المستجدات فً المجال

:سم بٌانً لتطور المؤشرر. 3   
 
 
 
 
 
 
 

:أهم األنشطة المبرمجة لتحقٌق القٌمة المنشودة للمؤشر. 4  

تحدٌد الخاصٌات الفنٌة، القٌام بإجراءات االقتناءات السنوٌة، تركٌز )وضع برامج سنوٌة لتجدٌد األجهزة اإلعالمٌة  -
 وتؤطٌر ومساندة المستعملٌن (البرمجٌات الضرورٌة وتوزٌع المعدات حسب معاٌٌر مضبوطة

 صٌانة المعدات والشبكة الداخلٌة وتطوٌر موقع واب الوزارة والبوابات الوطنٌة -
 استغالل منظومات التراسل والتبادل اإللكترونً للوثائق وأرشفة المعطٌات الهامة  -
الواقً من الفٌروسات، )  للوزارةاقتناء وتركٌز الحلول المنبثقة عن توصٌات تقرٌر التدقٌق فً سالمة النظام المعلوماتً -

 (...الجدار الناري، نظام مراقبة واستكشاف العطب على مستوى األجهزة الحساسة، 
 ضبط برنامج سنوي للتكوٌن فً مجال تكنولوجٌات المعلومات واالتصال  -

 تطوٌر التطبٌقات وصٌانتها واستغالل التطبٌقات الوطنٌة واألفقٌة والتطبٌقات المتوفرة على الشبكة اإلدارٌة المندمجة- 
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