
  الجمهورية التونسية
  وزارة المالية

  
  
  

  2013دولة لسنة ـة الـميزاني
  حادي عشرلاب اـالب

  
  

  وزارة االستثمــــار
  و التعـاون الدولـي

  
  
  
  
  

  2012 نوفمبر



  

  الــفـهـرس
  
  
  
  
  
  1......... ......................................التقديم العام للميزانية  - 1

  5....................................ت التصرفنفقا: العنوان األول  - 2

  10....................................التنميةنفقات :  ثانيالعنوان ال - 3

  17......................................جداول توزيع نفقات التصرف - 4

  45........................................جداول توزيع نفقات التنمية - 5

  
  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



1 نظـام أمـد

الباب الحادي عشر
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة اإلستثمار و التعاون الدولي  

. 2012 م د   سنة 38,931 م د   مقابل  35,448 في حدود  لسنة  2013

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2013 2012 2011

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

%نفقات التصرف  24,4 2,965 15,134 12,169 38,606

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -24,1 -6,448 20,314 26,762 18,733

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    77,8 0,385 0,880 0,495 0,523

-26,0 -6,833% 19,434 26,267 18,210 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%3,483-57,33938,93135,448 الجملـــــة -8,9

*  

  

  

  

  

  

  

  

 باعتبار نفقات التصرف لوزارة التنمیة سابقا(*) 

----------------------------------------------  



نظـام أمـد

15 134 000

20 314 000

2

الباب الحادي عشر

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

000 448 35 الجملـــــة
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% الفارق تقديرات ميزانية المعطيــات
2013 2012

 I - التذكير بإعتمادات العنوان األول (أ.د)

24.5 2195 11146 8951  - نفقات التأجير العمومي
24.4 758 3870 3112  - نفقات وسائل المصالح
11.3 12 118 106  - نفقات التدخل العمومي

24.4 2965 15134 12169 المجموع  :

 II - الوسائل البشرية المتوفرة

الـــوزارة
6 166 160  - األعوان القارون
-4 6 10  - أعضاء الديوان
-2 102 104  - األعوان اإلداريون
2 13 11  - األعوان الفنيون
10 45 35  - العملة

-(22) ( 9) ( 31)  - اإلنتدابات
(2) (-2)  - اإلحالة على التقاعد
8 23 15  - األعوان غير القارين و المتعاقدون

-(2) ( 2) ( 4)  - اإلنتدابات

14 189 175 المجموع العام

3 199 196 المؤسســات
-(3) (6) (9)  - اإلنتدابات
-(2) (-3) (-5)  - اإلحالة على التقاعد

17 388 371 جملة األعوان  :

العنـوان األول

أھم المعطیات حول مشروع میزانیة سنة 2013

وزارة اإلستثمار والتعــاون الدولــي
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% الفارق تقديرات ميزانية المعطيــات
2013 2012

 III - هياكل التدخل

_ _  * المؤسسات العمومية اإلدارية

 * المؤسسات العمومية غير اإلدارية

1 1  - مؤسسات اإلدارة العامة
1 1  - مؤسسات النهوض بالقطاعات

2 2 الجملـــة :
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  ل ــوان األّوــالعن
**/**  

  نفقــات التصــرف
  
  
  ماليـقدیم إجـت
  

  :كما يلي   2013والتعاون الدولي لسنة  اإلستثمارضبطت نفقات التصرف لوزارة 

  
   د.م  15,134      2013اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

 د.م  12,169      2012سنة في  رسمةاإلعتمادات الم -
  ـــــــــ

  د.م    2,965       هاقــدر بزيادةأي         
  

  :  يـرف كما يلـاالعتمادات الخاصة بنفقات التصوتتوزع 

  )د.بحساب أ(                          
  نسبة  الفارق  تقدیرات  میزانیة  بیان النفقات

  2012   2013    %  
          
  24.5    2 195  11 146  8 951  نفقات التأجير العمومي -

  24.4      758  3 870  3 112  وسائل المصالح  نفقات -

   11.3        12  118  106  نفقات التدخل العمومي -
          

  24.4    2 965  15 134  12 169  الجملــة
  

د بعنوان منح .م 9,570إعتمادا قدره  2013ويتضمن المبلغ الجملي المقترح لسنة 

   : يتوزع كما يلي مسندة لفائدة المؤسسات التابعة للوزارة

 م د   4,110                    الوكالة التونسية للتعاون الفني     -
  م د   5,460ستثمار الخارجي                  إلوكالة النهوض با -

  ـــــــــ
 م د   9,570                   : الجملة                              
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  نفقات التأجیر العمومي

 
  

  د.م 8,951 د مقابل.م 11,146بـ  2013حددت نفقات التأجير العمومي لسنة 

  .%  24,5د تمثل نسبة .م  2,195 هاقدر بزيادة أي  2012سنة 

  
  :كما يلي   ةوزع اإلعتمادات المقترحتو

  د.م  3,676         نفقات تأجير أعوان الوزارة -

 د.م  7,470         نفقات تأجير أعوان المؤسسات  -
  
  

  موزعين 2013عونا إلى موفى سنة  388، ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم

  :على النحو التالي 
  

    376    2012ن إلى موفى سنة وعوان المباشرألا - 
   180          الوزارة §
  196         المؤسسات §

  
    17       2013اإلنتدابات الجديدة لسنة  - 

 (*) 11          الوزارة §
  6         المؤسسات §

 
  5      اإلحــاالت علــى التقاعــد - 

   2          الوزارة §
 3         المؤسسات §

  
    388    2013إلى موفى سنة المباشرون األعوان  - 

   189          الوزارة §
 199         المؤسسات §

  
-------------------------------   

  أشهر 6لمدة    5وعامل متعاقد صنف 1منها انتداب عامل متعاقد صنف(*) 
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وتتوزع اإلعتمادات المقترح ترسيمها لفائدة المؤسسات العمومية غير اإلدارية التابعة 

  : للوزارة كما يلي 

  
  الوكالة التونسیة للتعاون الفني  - 1

د لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفني بعنوان .أ 3380يقترح ترسيم اعتماد قدره 

ويتضمن هذا ) أعوان 7(ومكاتبها بالخارج ) عونا 102(نفقات األجور ألعوانها بتونس 

  .شهرأ 6لمدة  تقني ساميو  ملحق إدارة 2 النتدابد .أ 23مبلغ  االعتماد

  

الجديدة  االنتدابات باعتبار 2013ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

 :يليعونا موزعين كما  112

  
 63          إطارات -

 29          أعوان مساندة -

 20          أعوان تنفيذ -

  
   النھوض باإلستثمار الخارجيوكالة   - 2

الخارجي  تثمارباالسد لفائدة وكالة النهوض .أ 4090يقترح ترسيم اعتماد قدره 

ويتضمن ) عون 11(وبمكاتبها بالخارج ) عونا 76(بعنوان نفقات األجور ألعوانها بتونس 

  .أشهر 6 أول لمدة ينمتصرف 3 النتدابد .أ 48مبلغ  االعتمادهذا 

  
الجديدة  االنتداباتباعتبار  2013ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

 :عونا موزعين كما يلي   87لى التقاعد ع و ملحقي إدارة محللوإحالة 

  
 52          إطارات -

 25          أعوان مساندة -

 10          أعوان تنفيذ -
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  نفقات وسائل المصالح 
  
  

  بالنسبةالوزارة والمؤسسات التابعة لها  مصالح نفقات وسائلتم ضـبط 

   هاقدر بزيادةأي  2012سنة في د .م 3,112د مقابل .م 3,870 بـ 2013لسنة 

  .%  24,4طور بـ ـتتمثل نسبة  د.م 0,758

  
  :لي  ـكما ي 2013لسنة  رحةـوزع اإلعتمادات المقتـوتت

  
  د.م  1,800    نفقات وسائل مصالح الوزارة   -

  د.م  2,070    نفقات وسائل مصالح المؤسسات   -

 

المقترح ترسيمها لفائدة المؤسسات العمومية غير اإلدارية وسائل المصالح وتتوزع اعتمادات 

  :للوزارة كما يلي  التابعة 

  

  منحة الدولة  المؤسسات
  )د.م(

    
  0,700  الوكالة التونسية للتعاون الفني -

  1,370  الخارجي باالستثماروكالة النهوض  -

  ــــ  
  2,070  الجملـة
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  نفقات التدخل العمومي
  

  د بعنوان نفقات التدخل .م 0,118 هقدر اعتمادترسيم  2013يقترح بالنسبة لسنة 

  .د.م  0,012 هاقدر بزيادةأي  2012سنة في د .م 0,106قابل م

 :ي  ـكما يل ترح ترسيمهـاالعتماد المقوزع ـتوي 

  
 د.أ   82,0          منح لفائدة وداديات األعوان •

 د.أ     6,0      منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان •

 التونسية للتعاون الفني لفائدة الوكالةمنحة  •

 د.أ    30,0          الفني بعنوان منحة التعاون
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  العنــــوان الثانــي 
**/**  

  نفقــات التنمیـة
  
  

I -  3201یزانیة التنمیة للوزارة لسنة أھداف وتوجھات م :  

  
والتعاون  ستثمارإلاوزارة ل بميزانية التنمية تتمثل أهم األهداف والتوجهات الخاصة

  :الدولي في  

 الخارجي والتعاون الفني الداخلي و ستثمارالالنهوض باتدعيم قدرات هياكل  -

 . واالستثمارة على مستوى التشغيل حتى تساهم في تجسيم األهداف األساسي

الخارجية واستشراف مزيد من فرص التشغيل  االستثماراتمزيد استقطاب  -

 .بالخارج للكفاءات في إطار التعاون الفني

  
بما يفترض  2013ميزانية التنمية لسنة  ضبطتم  الوزارة تجسيما ألهداف وتوجهاتو

   : الالزمة النجاز برامج عمل مختلف مصالحها و المتضمن خاصة تاإلمكانياتوفير 

  العمل على تعبئة أكثر قدر ممكن من االستثمارات الخارجية المباشرة و السعي    -   
  دفع االستثمار الخاص بصفة عامة إلى       

  
عاون الدولي بمختلف أبعاده االقتصادية و المالية و الفنية تكثيف الجهود لدفع الت -

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

  
 الخارجي االستثمار استقطابتطوير آليات  -

ات توظيف الكفاءات التونسية بالخارج لنهوض بالتعاون الفني من خالل عمليا  -

 .والتعاون الفني الثالثي التي تقوم به الوكالة التونسية للتعاون الفني

برنامج اتصالي لطمأنة الشركاء بقيام وكالة النهوض باالستثمار الخارجي   -

االقتصاديين لتونس الذي سيمكن من تعديل النظرة الخارجية للوضع التونسي 

  . آلية لتونس كموقع متميز لالستثمار األجنبي و ذلك بترويج صورة
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انجاز المخططات والبرامج اإلعالمية ونظم السالمة المعلوماتية  مواصلة -

وزارة والمؤسسات ـالمختلفة بال توالتهيئاإضافة إلى برامج التجهيزات 

 .ابعة لهاـالت

  

  

  

  

  

II - 3201 نفقات التنمیة لسنة  
  
  

مقابل اعتمادات مرسمة  م د 20,314بـ  2013سنة لالمقترحة قدر اعتمادات الدفع ت

 الستكمال أساساهذا االنخفاض  يرجعم د و  26,762بـ  2012لسنة  بقانون المالية التكميلي

مساهمتها في رأس  كذلكمساهمة الدولة في رأس مال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية و

  :النحو التالي   علىذه االعتمادات وتتوزع هإلعادة التعمير و التنمية  األوربيمال البنك 

  )د.بحساب أ(                       

   ميزانية   
2012  

  تقديرات
2013  

      
  880  495  المباشرة االستثمارات - 

  880  495  عتمادات على الموارد العامة للميزانيةا*  

  43419  72626  التمويل العمومي - 

  19434  26267  عتمادات على الموارد العامة للميزانيةا*  

  -  -  عتمادات على القروض الخارجية الموظفةا*  

  20314  26762  الجملــة
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  اإلستثمارات المباشرة  - 1
  
  

دفع وذلك أد كإعتمادات  880وتعهد ود كإعتمادات برامج .أ 820رصد مبلغ  يقترح

وسائل نقل  واقتناءالوزارة  بأشغال تهيئة بمقر بدراسات لمشاريع االستثمار و للقيام

دراسة زات إدارية ومعدات إعالمية إضافة إلى التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية ووتجهي

و القيام بتظاهرة تمويل  طـة على الخـات اإلداريـوإنجاز الخدم الشبكة الداخليةانجاز 

  .المشاريع التنموية الكبرى

  

  :وتـوزع هـذه اإلعتمـادات علـى النحـو التالـي  

 ازــنجدد اإلــع بصــمشاری  - أ 
  )د.بحساب أ(                            
  الفقرة
  

  الترقیم
  الجھوي

قانون   بیــــــــان المشاریــــــع
  البرامج

  إعتمادات
  التعھد

  تإعتمادا
  الدفع

            

البرامج  :06.605الفصل  -    

  ةاإلعالمي

      

التدقيق الدوري للسالمة *   00  15
  المعلوماتية

    30  

  10      لى الخطالخدمات اإلدارية ع*   00  16
  20      دراسة الشبكة الداخلية*   00  17
            
  60      06.605جملة الفصل     

  60      بصدد االنجازجملة المشاريع     
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  دةــــع جدیـــمشاری  -ب 
  )د.بحساب أ(                       
  الفقرة
  

  الترقيم
  الجهوي

قانون   بيـان المشاريـع
  البرامج

  عتماداتا
  التعهد

  عتماداتا
  فعالد

            
            
        دراسات عامة 006.60الفصل  -    
            
   دراسات لمشاريع االستثمار*    00  001ج

  
300  
  

300  300  

  300  300  300  06.603جملة الفصل     
            
  بنايات إدارية : 06.603الفصل  -    

  
      

  تهيئة مقر الوزارة *    11  6
  

80  
  

80  80  

  80  80  80  06.603جملة الفصل     
      

تجهيزات  : 06.604الفصل  - 
  إدارية

   

      

  135  135  135  وسائل نقل اقتناء*    00  1
  80  80  80  تجهيزات مختلفة اقتناء*    00  2
  40  40  40  مطبعة الوزارة تجهيز*    11  3

            
  255  255  255  06.604جملة الفصل     
      

البرامج  : 06.605الفصل  - 
  اإلعالمية 

  

      

3  
  
17  

11  
  
00  

  للوزارة  إعالمية  معدات اقتناء*
   

  دراسة الشبكة الداخلية* 
  
  

65  
  
50  
  

65  
  
50  

65  
  
50  

  115  115  115  06.605جملة الفصل     
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  001ج

  
  
00  

مصاريف  : 806.60الفصل  - 
   مختلفة
تظاهرة تمويل المشاريع * 

  التنموية الكبرى

  
  
70  

  
  

70  

  
  
70  

  70  70  70  06.605جملة الفصل     
  820  820  820  الجديدةاريع جملة المش    

  

  

  

  
  
 وميـویل العمـالتم  -  2
  

  بعنوان التمويل العمومي مقدار 2013تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 

  :لتمويل    ستخصص  د .م 19,434

  
 د.م  5,310    :      ستثمارات مختلفةا -
 د.م  14,124    :        المساهمـات -

  
         :دات التالية مومي ترسيم اإلعتماويستوجب قسم التمويل الع

  إعتمادات  
  برامج

  )د.م(

  إعتمادات
  تعهد

  )د.م(

 إعتمادات
  دفع

  )د.م(
        
  5,310  5,310  5,310    مختلفة استثمارات -
  14,124  14,124  14,124  المساهمات -
  ــــــ  ــــــ  ــــــ  

  19,434  19,434  19,434  الجملـة
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  إستثمـارات مختلفــة §
  

  :تعهد ودفع توزع كما يلي ود  كاعتمادات برامج .أ 5 310يقترح رصد مبلغ 

  

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
        
  2505  2505  2505  الخارجي ستثمارالباوكالة النهوض * 

  1360  1360  1360  أنشطة الوكالة بالخارج  -

  3750  3750  3750  الخارجي باالستثمارمساندة عمليات النهوض  -

  30  30  30  لمعدات و البرامج اإلعالميةا -

  60  60  60  تهيئات مختلفة   -
  20  20  20  تجهيزات مختلفة  -
  30  30  30    رىـنفقات أخ -
        

  60  60  60  (*)  الوكالة التونسية للتعاون الفني* 

  60  60  60    النهوض بالتعاون الفني -

  ـــــ  ـــــ  ـــــ  

  5310  5310  5310  الجملـة

        

اون ـأد يمول من فواضل ميزانية الوكالة التونسية للتع 198اعتماد قدره  يضـافُ(*)    

    : ةـاليـنفقات التيخصص للوالفني 

 أد  90ي                 ـاون الفنـالمساهمة في مشاريع التع •

 أد  36  ة                ـات اإلعالميـالتجهيزات و البرمجي •

 أد  15للتعاون الفني                 تهيئة مقر الوكالة التونسية •

 أد  32  مقاعد لفائدة الوكالة    7وسيلة نقل ذات  القتناءتكملة  •

  أد  25 لوكالة التونسية للتعاون الفني     متابعة نظام الجودة با •
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    المساهمـات §

          
د للمساهمة في رأس مال .أ 14124 بمبلغ ات برامج وتعهد ودفعيقترح رصد إعتماد  

 :منظمات الدولية التالية  ال

 

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
        
        
القسط (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -

 في رأس مال التاسعمن التجديد  األول
    )2015 - 2013الصندوق لسنوات 

  

  
401  
  

  
401  
  

  
401  
  

المساهمة في الزيادة السادسة لرأس مال  -
   )الثالثالقسط (اإلفريقي للتنمية البنك 

  
11200  11200  11200  

 االقتصاديالصندوق العربي لإلنماء  -
المساهمة في موارد الحساب  :يواالجتماع

القطاع الخاص  مشاريع الخاص بتمويل
  )الثالثالقسط (بالدول العربية 

  
1999  

  
1999  

  
1999  

المؤسسة المساهمة في رأس مال  -
القسط ( قطاع الخاصاإلسالمية لتمويل ال

  )الرابع
123  123  123  

  -  -  -  
المساهمة في رأس مال المؤسسة  -

      وائتمان االستثماراإلسالمية لتأمين 
  )الثانيالقسط (الصادرات 

  
320  

  
320  

  
320  

  -  -  -  
المساهمة في رأس مال مركز مرسيليا  -

  )حيدقسط و( لالندماج المتوسطي
81  81  81  

        
  ــــ  ــــ  ــــ  

  14124  14124  14124  :الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

11  الباب:
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

2013نفقات التصرف لسنة

17

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 384المنح المخولة للسلط العمومية

000 978 2تأجير األعوان القارين

000 314تأجير األعوان غير القارين

000 470 7منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 146 11 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 800 1نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

2 070 000

000 870 3 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 82التدخالت في الميدان االجتماعي

000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

000 30منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 118 القسم الثالث  :   جملة

000 134 15الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:11
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

18

384 000 000 0008 376المنح المخولة للسلط العمومية01100

2 978 000 000 000278 700 2تأجير األعوان القارين01101

314 000 000 000148 166تأجير األعوان غير القارين01102

7 470 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

5 709 0001 761 000

000 146 11 القسم األول  :   جملة 8 951 0002 195 000

1 800 000 000 000275 525 1نفقات تسيير المصالح العمومية02201

2 070 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

1 587 000483 000

000 870 3 القسم الثاني  :   جملة 3 112 000758 000

82 000 000 00012 70التدخالت في الميدان االجتماعي03302

6 000 000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة03305

30 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

30 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:11
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

19

000 118 القسم الثالث  :   جملة 106 00012 000

000 134 15الجملة  العامة 12 169 0002 965 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

20

000 384المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 376 0008 000

000 196تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 196 000

000 188تأجير  أعضاء  الدواوين 180 0008 000

000 978 2تأجير األعوان القارين:01101الفصل 2 700 000278 000

000 971األجر  األساسي  والتدرج 931 48839 512

500 038 1المنح  الخصوصية  القارة 858 834179 666

214 0008 30المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 21 786

502 00088 505منحة  التصرف  والتنفيذ 416 498

500 00011 26منحة  التكاليف  الخاصة 14 500

815 4-500 7منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 12 315

360 00035 70منحة  الهندسة 34 640

000 6-000 14منحة  المشاريع 20 000

50080منحة  التأطير  والبحث 420

000 00016 16منحة  القضاء

000 00030 347المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 317 000

620 0002 13منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 10 380

500المنحة  التعويضية 500

200300 1المنحة  التعويضية  التكميلية 900

700 3-200 1منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 4 900

600605 4منحة تكاليف خاصة بالمهندسين 3 995

000 0001 2منح  أخرى 1 000

000 325المنح  المرتبطة  بالوظيفة 352 000-27 000

000 0009 212المنحة  الوظيفية 203 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

21نظـام أمـد

000 18منحة  مكلف  بمأمورية 18 000

000 29-000 38المنحة  الكيلومترية 67 000

000 0001 18منحة  السكن 17 000

000 8-000 39المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 47 000

000 0004 4المنح  الخصوصية  المتغيرة

000 0004 4منحة  اإلستمرار

000 150منحـة اإلنتـاج 114 93535 065

000 0007 7منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب

065 00033 140منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 106 935

[ 000 5-000 3الشهر الثالث عشر[منح  خاصة  8 000

000 45منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 36 0009 000

000 0009 45منحة  الساعات  اإلضافية 36 000

500 8المنح    العائلية 10 500-2 000

000 2-500 6المنحة  العائلية 8 500

000 2منحة  األجر  الوحيد 2 000

000 436المساهمات  المحمولة  على  المشغل 396 24339 757

000 314تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 166 000148 000

000 142أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 141 500500

500 4-000 64األجر  األساسي 68 500

000 0001 5المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 4 000

600 0008 48منحة  التصرف  والتنفيذ 39 400

100 0006 13منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 6 900

500 0004 6منحة  الساعات  اإلضافية 1 500

200 15-000 6منح  أخرى 21 200

000 000125 125األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

22نظـام أمـد

اتفاقيات  مع  مؤسسات[ التأجير    غير  المباشر  لألعوان   ]125 000125 000

000 47المساهمات  المحمولة  على  المشغل 24 50022 500

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

7 470 000 5 709 0001 761 000

000 380 3مؤسسات  إدارة  عامة 2 869 000511 000

000 000511 380 3الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 2 869 000

000 090 4مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 2 840 0001 250 000

000 250 0001 090 4وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 2 840 000

11 146 000 000 195 0002 951 8جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

23

000 000275 800 1نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 1 525 000

000 200األكرية واألداءات البلدية 200 000

000 0004 7إستهالك الماء 3 000

000 0007 42إستهالك الكهرباء والغاز 35 000

000 00030 115اإلتصاالت 85 000

000 00020 70االتصاالت الهاتفية 50 000

000 00010 45تراسل المعطيات 35 000

000 0005 40إقتناء األثاث 35 000

000 0005 40تأثيث اإلدارة 35 000

000 00020 289الوقود 269 000

000 00013 71شراء الوقود لوسائل النقل 58 000

000 1شراء الوقود للتسخين 1 000

000 0007 217حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 210 000

500 0001 9نفقات البريد 7 500

500 5001 8المراسالت اإلدارية 7 000

500نفقات أخرى 500

000 0008 26إقتناء المعدات 18 000

000 0006 18معدات التصرف اإلداري 12 000

000 0001 4معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 3 000

000 0001 4معدات مختلفة 3 000

000 0002 7مصاريف التأمين 5 000

000 0002 6تأمين وسائل النقل 4 000

500تأمين األشخاص 500

500تأمين البناءات 500

000 00022 198التعهد والصيانة 176 000

000 0005 65اإلعتناء بالبنايات 60 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

24نظـام أمـد

000 00015 75تعهد وصيانة وسائل النقل 60 000

000 50تعهد وصيانة المعدات و األثاث 50 000

000 0002 7تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 5 000

000 1عمليات الصيانة األخرى 1 000

000 0005 20مصاريف التنظيف 15 000

000 0005 20النفقات المباشرة للتنظيف 15 000

000 00010 110لوازم المكاتب 100 000

000 5006 9المطبوعات 3 500

000 0002 3المطبوعات الرسمية 1 000

000 5004 6مطبوعات األخرى 2 500

000 1-000 4التوثيق 5 000

000 1-000 4الوثائق المكتوبة 5 000

000 00010 70الصحف والمجالت 60 000

000 00010 30إشتراكات بوكاالت اإلعالم 20 000

000 4تعليق ونشر اإلعالنات 4 000

000 4نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 4 000

000 00017 99مصاريف  اإلعالمية 82 000

000 00012 39شراء اللوازم والمعدات 27 000

000 30شراء منظومات 30 000

000 0005 30نفقات الصيانة 25 000

500 5003 16نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 13 000

" 000 0001 7أدب"نفقات استغالل منظومة  6 000

" 500 5001 3إنصاف"نفقات استغالل منظومة  2 000

" 000 0001 2رشاد"نفقات استغالل منظومة  1 000

000 4استغالل منظومات إعالمية أخرى 4 000

000 00050 130مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 80 000

000 00030 90مصاريف اإلستقباالت 60 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 00020 40مصاريف اإلقامة 20 000

000 00035 115مصاريف المهمات 80 000

000 0006 25إكساء األعوان 19 000

000 0006 25إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 19 000

000 1إرجاع مصاريف التنقل 1 000

500المنحة اليومية للتنقل 500

500إرجاع مصاريف نقل األشخاص 500

000 00040 140مصاريف نقل األشخاص 100 000

000 4مصاريف نقل األشخاص بالداخل 4 000

000 6إشتراكات النقل 6 000

000 00040 130مصاريف نقل األشخاص بالخارج 90 000

000 2001 59تكوين ورسكلة األعوان 58 200

000 0001 10ملتقيات للتكوين 9 000

000 0002 17تربصات تكوين 15 000

200 3التكوين المستمر 3 200

000 2-000 29التكوين في اإلعالمية 31 000

000 18-000 1نفقات طبية لفائدة األعوان 19 000

300 18-نفقات التداوي 18 300

000300 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 700

000 6تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 6 000

000 3تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 3 000

100 1اللجان الطبية 1 100

700مصاريف النزاعات والتعويضات 700

700دفع الخطايا والتعويضات 700

000 0002 7معاليم الجوالن و العبور 5 000

400 0001 6معاليم الجوالن 4 600

000600 1معاليم العبور 400



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

26نظـام أمـد

000 5طبع ونشر الوثائق والمجالت 5 000

000 1-000 9خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 10 000

000 4نقل األثاث والمعدات 4 000

500 1اتفاقيات مع أطباء 1 500

000 1-500 3خدمات مختلفة 4 500

000 1نفقات التصرف األخرى 1 000

000 1نفقات مختلفة 1 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

2 070 000483 000 1 587 000

000 37-000 700مؤسسات  إدارة  عامة 737 000

000 37-000 700الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 737 000

000 000520 370 1مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 850 000

000 000520 370 1وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 850 000

3 870 000758 000 000 112 3جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

27

000 82التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 70 00012 000

000 00012 82منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 70 000
000 12وداديات األعوان 68 00080 000

000 0002 2جمعيات ووداديات أخرى

000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة:03305الفصل 6 000

000 6تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية 6 000
000 0006 6منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة:03325الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

30 000 30 000

000 30مؤسسات  إدارة  عامة 30 000
000 00030 30الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

118 000 000 00012 106جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

28

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

11 الباب:
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

000 570 0009 00030 070 0002 470 7المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 110 0004 00030 000700 380 3مؤسسات  إدارة  عامة

000 460 0005 370 0001 090 4مؤسسات  النهوض  بالقطاعات

000 570 0009 00030 070 0002 470 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

29

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

11 الباب:
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 110 4مؤسسات  إدارة  عامة 30 000 700 000 3 380 000

000 460 5مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 1 370 000 4 090 000

000 570 0009 00030 070 0002 470 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

30

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي
11  الباب:

000 110 4مؤسسات  إدارة  عامة 30 000 700 000 3 380 000

000 110 4الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 30 000 700 000 3 380 000

000 460 5مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 1 370 000 4 090 000

000 460 5وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 1 370 000 4 090 000

000 570 0009 00030 070 0002 470 7الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

31

11 الباب:
وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 110 0004 110 0004 110 4مؤسسات  إدارة  عامة

000 110 0004 110 0004 110 4الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

000 460 0005 460 0005 460 5مؤسسات  النهوض  بالقطاعات

000 460 0005 460 0005 460 5وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

000 570 0009 570 0009 570 9الجملة  العامة



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

32

1رئيس أو مدير ديوان
5مكلف بمأمورية

6الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

33

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 9 000 تكلفة الترقــيات : 

6,0متصرف مستشار 2 متصرف

6,0متصرف رئيس 2 متصرف مستشار

6,0مهندس عام 1 مهندس رئيس

6,0محلل رئيس 1 محلل مركزي

6,0ملحق إدارة 2 كاتب تصرف

6,0كاتب صحفي 1 كاتب صحفي مساعد

9الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي 11

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

34

دينــار000 64 تكلفة االنتدابات : 

134السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

16,01متصرف مستشار
26,02كاتب راقن
16,01ملحق إدارة

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

16,01مهندس أول

22سلك العملة

526,02عامل صنف 

11سلك مستشاري المصالح العمومية

16,01مستشار المصالح العمومية

11السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

16,01تقني

279  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

35

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 17 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1متصرف عام

1سلك أعوان وزارة المالية
1متفقد مركزي للمصالح المالية

2الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

36

59السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
17متصرف

10متصرف مستشار
2متصرف رئيس
1متصرف عام
3كاتب راقن
23ملحق إدارة

3كاتب تصرف
9السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2مهندس رئيس
2مهندس عام
5مهندس أول
45سلك العملة

17عامل صنف 
35عامل صنف 
44عامل صنف 
59عامل صنف 
62عامل صنف 
73عامل صنف 
88عامل صنف 
93عامل صنف 
104عامل صنف 

1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1محلل مركزي

1سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1موثق

1سلك أعوان وزارة المالية
1متفقد رئيس للمصالح المالية

1سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
1متفقد الشؤون اإلقتصادية

1السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
1كاتب صحفي مساعد

1سلك أعضاءالمحكمة اإلدارية
1مستشار المحكمة اإلدارية

35سلك مستشاري المصالح العمومية
35مستشار المصالح العمومية



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

37

3سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2متصرف في الوثائق و األرشيف

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1تقني أول
2تقني

160الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

38

4أسالك مختلفة

4رتب مختلفة 

12السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف 

8كاتب راقن 

3ملحق إدارة 

6سلك العملة

14عامل صنف  

21عامل صنف  

41عامل صنف  

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1تقني 

23الجملة



39نظـام أمـد

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

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

1اإلطارات

1محلل 

2أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

000 330جملة المؤسسة : 

000 30  الجملة العامة :  3



40 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

3أعوان المساندة أو التسيير 

26.0ملحق إدارة 

16.0تقني سامي 

---- جملة المؤسسة :  323 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

3اإلطارات

36.0متصرف أول 

---- جملة المؤسسة :  348 000

000 71---- 6  الجملة العامة : 



41 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

63اإلطارات

1متصرف عام 

5متصرف رئيس 

11متصرف مستشار 

1مهندس عام 

2مهندس أول 

1محلل رئيس 

39متصرف 

2محلل أول 

1موثق أول 

27أعوان المساندة أو التسيير 

19ملحق إدارة 

1مهندس مساعد 

3تقني سامي 

4كاتب إدارة 

15أعوان التنفيذ 

1موزع أو مشغل هاتف 

1عون خدمات مختص 

6سائق 

2عامل مختص 



42 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

3عامل 

2سائق ميكانيكي 

105جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

47اإلطارات

5متصرف عام 

2متصرف رئيس 

1مستشار المصالح العمومية 

2مهندس عام 

2مهندس رئيس 

2مهندس أول 

15متصرف 

17متصرف أول 

1موثق رئيس 

17أعوان المساندة أو التسيير 

7ملحق إدارة 

1مكتبي مساعد 

2كاتب مديرية 

3كاتب راقن 

1خازن 

1عون فني مختص 

2عون مختص 

10أعوان التنفيذ 

2موزع أو مشغل هاتف 

1عون مكتب 



43 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1عون إستقبال 

4سائق 

2سائق ميكانيكي 

74جملة المؤسسة : 

179  الجملة العامة : 



44 نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

2أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

5أعوان التنفيذ 

5عامل 

7جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

5اإلطارات

2متصرف 

3متصرف أول 

8أعوان التنفيذ 

2حارس 

1عون خدمات 

5منظفة 

13جملة المؤسسة : 

20  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

11  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000880 820اإلستثمارات المباشرة

19 434 00019 434 000

20 314 000

دينارا000 254 20 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2013

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

20 254 000

45

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي



نفقات التنمية لسنة

البــنود

11  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

820

19 434

60

820820

19 43419 434

التعهد

60

820820

19 43419 434

820820880820880

19 43419 43419 43419 43419 434

20 25420 25420 31420 25420 314

 II جملة فرعية

2013

46

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

47

11 الباب:

دراسات عامة 06600300300300

بناءات إدارية 06603808080

تجهيزات إدارية 06604255255255

البرامج اإلعالمية 06605115115175

مصاريف مختلفة 06608707070

820820880 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

48

11 الباب:

البرامج اإلعالمية 0660560

60 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

49

11 الباب:

البرامج اإلعالمية 06605

30التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية 00 0015

10الخدمات اإلدارية على الخط 00 0016

20دراسة الشبكة الداخلية 00 0017
60 06605جملــة الفصـل
60 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

50

11 الباب:

دراسات عامة 06600300300300

بناءات إدارية 06603808080

تجهيزات إدارية 06604255255255

البرامج اإلعالمية 06605115115115

مصاريف مختلفة 06608707070

820820820 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

51

11 الباب:

دراسات عامة 06600

دراسات لمشاريع اإلستثمار 00100300300300ج
300300300 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

تهيئة مقري الوزارة 000611808080
808080 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

إقتناء وسائل نقل 000100135135135
إقتناء تجهيزات مختلفة 000200808080
تجهيز مطبعة الوزارة 000311404040

255255255 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمية 06605

اقتناء معدات إعالمية للوزارة 000311656565
دراسة الشبكة الداخلية 001700505050

115115115 06605جملــة الفصـل
مصاريف مختلفة 06608

تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى 00100707070ج
707070 06608جملــة الفصـل

820820820 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي11 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

52

300دراسات عامة06600 95 300 95 395

564 3بناءات إدارية06603 80 70 15 591 2 297 80 70 17 1 856 4 320

856تجهيزات إدارية06604 255 325 351 2 156 723 255 325 215 2 425 3 943

457 1البرامج اإلعالمية06605 175 100 157 1 276 1 416 115 100 120 1 414 3 165

105مصاريف مختلفة06608 70 315 100 70 320 490

340النهوض باإلستثمارات06659 340 340
12 6533524958204 5364 7735234958805 982 6 450 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي11 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

53

دراسات عامة06600
95 95 95  دراسة خاصة بفرص اإلستثمار في الفالحة و الصناعات الغذائية و000300

األنشطة المتصلة بها بوالية سيدي
300 300 300 دراسات لمشاريع اإلستثمار00100ج

066003959530095300جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
15 225 9 231 240 تهيئة مقرالوزارة000311

1 250 23 1 273 1 273 دراسات(المقرالجديد للوزارة    000511  )
2 299 80 70 15 343 2 288 80 70 17 352 2 807 تهيئة مقري الوزارة000611

564 2975911570803 8561770802 3201 066034جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
676 135 280 332 1 087 617 135 280 155 1 323 2 510 إقتناء وسائل نقل000100
163 80 25 12 651 105 80 25 40 681 931 إقتناء تجهيزات مختلفة000200
17 40 20 7 418 1 40 20 20 421 502 تجهيز مطبعة الوزارة000311

156351325255856 4252153252557232 9432 066043جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
740 65 94 47 891 700 65 40 47 985 1 837 اقتناء معدات إعالمية للوزارة000311
429 130 428 131 559 المخطط المديري المشترك لإلعالمية باإلدارة000400

13 13 13 واب"تركيز موقع 000500 "
6 6 6 برامج إعالمية000700

107 37 6 107 43 150 تركيز نظام السالمة المعلوماتية000800
19 21 19 21 40 دراسة(السالمة المعلوماتية 000900 )



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

54 نظـام أمـد

06605
7 73 215 7 73 215 295 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت001000
20 20 20 تحيين منظومة السالمة المعلوماتية001100
35 35 35 اقتناء منظومة التصرف االلكتروني في الوثائق001200
20 20 20 ارساء منظومة انترانات للوزارة والمؤسسات تحت االشراف001300
50 50 50 دراسات(جودة الخدمات اإلدارية 001400 )
30 30 30 30 60 التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية001500

10 10 10 الخدمات اإلدارية على الخط001600
70 50 20 70 دراسة الشبكة الداخلية001700

457 2761571001751 4161 4141201001151 1651 066053جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
100 100 100 المرصد الوطني حول المشاريع الكبرى000300
4 66 70 70 تظاهرات خاصة بالمخطط  الحادي عشر000400
1 99 100 100 2014 - 2010ملتقى حول تمويل المخطط الخماسي 000500

150 150 150 نفقات تنظيم الدورة الثانية للمنتدى االقتصادي العربي الياباني000600
70 70 70 تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى00100ج

066084903207010031570105جملــة الفصـل

النهوض باإلستثمارات06659
340 340 340  إنضمام تونس إلي إعالن منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية حول000600

اإلستثمار الدولي والشركات متعد
06659340340340جملــة الفصـل

12 6533524958204 5364 7735234958805 982 6 450 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

55

11 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

310 5التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 5 310 5 310

250 2505 2505 5وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

606060الوكالة التونسية للتعاون الفني

124 14المساهمات07821 14 124 14 124

200 20011 20011 11البنك اإلفريقي

401401401الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

999 9991 9991 1الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

123123123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص

320320320المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار و إئتمان الصادرات

818181البنك الدولي

434 43419 43419 19الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

56

11 الباب:

310 5التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 5 310 5 310

250 2505 2505 5وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

606060الوكالة التونسية للتعاون الفني

124 14المساهمات07821 14 124 14 124

200 20011 20011 11البنك اإلفريقي

401401401الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

999 9991 9991 1الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

123123123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص

 المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار و إئتمان
الصادرات

320320320

818181البنك الدولي

434 43419 43419 19الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

57

11 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
250 5وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 5 250 5 250

0701001 360 1 360 1 360 أنشطة الوكالة بالخارج
0702003 750 3 750 3 750 مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي
07030020 20 20 إقتناء تجهيزات مختلفة
07060030 30 30 تجهيزات إعالمية
08070060 60 60 اشغال تهيئة بمقر الوكالة
08080030 30 30 تعزيز نظام الجودة بالوكالة

60الوكالة التونسية للتعاون الفني 60 60

08020060 60 60 النهوض بالتعاون الفني
310 3105 078105جملــة الفصـل 5 310

المساهمات07821
200 11البنك اإلفريقي 11 200 11 200

00020011 200 11 200 11 200 المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية
401الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 401 401

000500401 401 401 المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
999 1الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 1 999 1 999

0007001 999 1 999 1 999  المساهمة في حساب تمويل مشاريع القطاع الخاص بالدول
العربية

123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 123 123

000800123 123 123  المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع
الخاص

320المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار و إئتمان الصادرات 320 320

001000320 320 320  المساهمة في رأسمال المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار
وائتمان الصادرات

81البنك الدولي 81 81

0010081ج 81 81  المساهمة في رأس مال مركز مرسيليا لإلندماج المتوسطي
(قسط وحيد)

124 12414 0782114جملــة الفصـل 14 124
434 43419 43419 19الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

58

11 الباب:

102 3التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 5 310 1 581 1 176 17 849 3 102 5 310 1 581 1 176 17 849 29 018

080 3وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 5 250 1 581 1 116 16 975 3 080 5 250 1 581 1 116 16 975 28 002
22الوكالة التونسية للتعاون الفني 60 60 874 22 60 60 874 1 016

398 16المساهمات07821 14 124 24 686 17 034 13 915 16 360 14 124 24 686 17 034 13 953 86 157

409 15البنك اإلفريقي 11 200 10 750 10 500 5 420 15 400 11 200 10 750 10 500 5 429 53 279
289الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 401 300 300 1 071 260 401 300 300 1 100 2 361

700البنك االسالمي للتنمية 700 5 514 700 700 5 514 6 914
999 1الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 1 881 1 875 1 800 1 999 1 881 1 875 1 800 7 555

123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 115 114 110 123 115 114 110 462
580 3البنك األوروبي إلعادة التعمير و التنمية 3 545 3 580 3 545 7 125

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

81البنك الدولي 81 81
115 17518 21026 26719 43419 46231 76418 21026 26719 43419 500 31 802 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة اإلستثمار و التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

59

11 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
080 3وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 5 250 1 581 1 116 16 975 3 080 5 250 1 581 1 116 16 975 28 002

أنشطة الوكالة بالخارج 0701008 1955 7075076211 3605 7075076211 360
مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي 07020019 02310 9735007503 7503 05010 9735007503 7503 050

إقتناء تجهيزات مختلفة 0703001909015652090156520
تجهيزات إعالمية 070600230120404030120404030
اقتناء وسائل نقل 070800133485530485530
تجهيز مقر الوكالة 070900373737

اشغال تهيئة بمقر الوكالة 080700109292060292060
تعزيز نظام الجودة بالوكالة 08080085253030253030

22الوكالة التونسية للتعاون الفني 60 60 874 22 60 60 874 1 016

المساهمة في مشاريع التعاون الفني 0801003102506025060
النهوض بالتعاون الفني 0802002201606016060

تجهيزات إعالمية 080300217217217
متابعة نظام الجودة 080500104104104
إقتناء وسائل نقل 0806001651432214322

102 3103 5815 1761 8491 10217 3103 5815 1761 8491 01817 29جملــة الفصـل 07810

المساهمات07821
409 15البنك اإلفريقي 11 200 10 750 10 500 5 420 15 400 11 200 10 750 10 500 5 429 53 279

المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية 00020053 2795 42910 50010 75011 20015 4005 42010 50010 75011 20015 409
289الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 401 300 300 1 071 260 401 300 300 1 100 2 361



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20132013

م.خ.ق.م

60 نظـام أمـد

07821

المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 0005002 3611 1003003004012601 071300300401289
700البنك االسالمي للتنمية 700 5 514 700 700 5 514 6 914

المساهمة في راس مال البنك االسالمي للتنمية 0006006 9145 5147007005 514700700
999 1الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 1 881 1 875 1 800 1 999 1 881 1 875 1 800 7 555

المساهمة في حساب تمويل مشاريع القطاع الخاص بالدول العربية 0007007 5551 8001 8751 8811 9991 8001 8751 8811 999
123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 115 114 110 123 115 114 110 462

 المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمية لتمويل مشاريع القطاع
الخاص

000800462110114115123110114115123

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

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

 المساهمة في رأسمال المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان
الصادرات

001000630310320310320

750 7صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 7 750 7 750

المساهمة في رأسمال صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 0011007 7507 7507 750
81البنك الدولي 81 81

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

00100818181ج

398 12416 68614 03424 91517 36013 12416 68614 03424 95317 15713 86جملــة الفصـل 07821

115 17518 21026 26719 43419 46231 76418 21026 26719 43419 500 31 802 الجملة  العامة



61

(بجساب الدینار)
بیان المشاریع والبرامج 

المالحظـــات المحتوى المادي حسب الفصول
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

  بنـايات إداريـة
%100  - تهيئة مقري الوزارة - تهيئات مختلفة بمقري الوزارة

  تجهيزات إداريــة
%100  - إقتناء وسائل نقل - إقتناء سيارات وظيفية وسيارات مصلحة
%100  - تجهيزات مختلفة - إقتناء مكيفات هواء
%100  - إقتناء ناسخات 
%100  - إقتناء رفوف معدنية
%100  - تجهيز مطبعة الوزارة - إقتناء ناسخاة رقمية من الحجم الكبير
%100  - إقتناء ناسخة متعددة الوظائف و تجميع الكتب
%100  - إقتناء ثاقبة الكتب
%100  - إقتناء آلة قص الورق كهربائية كبيرة الحجم

  البرامج اإلعالمية
 - إقتناء حواسيب وآالت طباعة وموزع 

%100  وإقتناء خزانة حفظ معطيات
%100  - دراسة تدقيق في السالمة المعلوماتية
%100  - تركيز الخدمات اإلدارية على الخط
%100  - دراسة الشبكة الداخلية
%100  -مشاريع اإلدارة األلكترونية وتحسين موقع  الواب

 2013/12/31

الباب الحادي عشر  : وزارة اإلستثمار  والتعاون الدولي
نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 

اإلستثمارات المباشرة 
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