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1 نظـام أمـد

الباب السادس عشر
وزارة الصناعة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة الصناعة  

. 2012 م د   سنة 2 111,254 م د   مقابل  2 954,632 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  48,6 834,387 2 551,504 1 717,117 1 563,169

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  3,0 8,991 306,128 297,137 269,306

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    22,1 4,622 25,529 20,907 1,971

%* على الموارد الخارجية الموظفة 50,0 0,300 0,900 0,600

% -100,0 -0,500 0,500 0,973 * على الموارد الخارجية الموظفة
1,7 4,569% 279,699 275,130 266,362 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

90,93997,00097,000صناديق الخزينة

71,36674,00074,000 صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الصناعة و الخدمات و
الصناعات التقليدية

17,53820,00020,000 الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

2,0353,0003,000 صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب

%954,632843,378 111,2542 923,4132 1 الجملـــــة 39,9



نظـام أمـد

2 551 504 000

306 128 000

2

الباب السادس عشر

وزارة الصناعة

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

97 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 632 954 2 الجملـــــة
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  :بــ  2013تميز مشروع ميزانية قطاع الصناعة لسنة وي
  
  

الربط بين منظومة البحث واإلبتكار والتصنيع بإحداث أقطاب تكنولوجية  •

وفضاءات صناعية مساندة لها لمزيد إستقطاب اإلستثمارات األجنبية في 

القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والرفع من نسق إحداث 

 .ت ومواطن الشغل خاصة لحاملي شهادات التعليم العاليالمؤسسا

 
مزيد دعم تشجيعات الدولة لإلستثمار الصناعي الخاص من خالل تعزيز  •

اإلمكانيات المرصودة لفائدة صندوق التطوير والالمركزية الصناعية بما يتماشى 

والزيادة في  2012سنة  واألهداف الطموحة الخاصة بتثبيت اإلنتعاشة المسجلة

 .نسقها فيما يتعلق بعدد وحجم المشاريع التي يمولها الصندوق

 
مواصلة دعم اإلستثمار بمناطق التنمية الجهوية بتوفير األراضي الصناعية  •

من تنفيذ البرنامج  % 40نسبة حوالي  2013والعناية بها وبلوغ نهاية سنة 

 .المتعهد به من قبل الوكالة العقارية

 
مزيد اإلستجابة لحاجيات الجهات الداخلية ذات األولوية في مجال المناطق  •

الصناعية إضافة إلى المناطق الصناعية التي تنجزها الوكالة العقارية وذلك 

بالمساهمة في تكلفة الشبكات الخارجية الالزمة للمناطق الصناعية التي تنجزها 

ة والقطاع الخاص بما شركات التصرف في المركبات الصناعية والتكنولوجي

يساعد على أرضية مالئمة إلحداث المؤسسات وتوفير فرص عمل جديدة بهذه 

 .الجهات
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دعم منظومة التحكم في الطاقة وذلك بالشروع في وضع إستراتيجية جديدة  •

للتدخل في هذا المجال بالنسبة للفترة المقبلة ترتكز أساسا على الترفيع في نسبة 

ة إلنتاج الكهرباء وترشيد إستهالك الطاقة في قطاعي البناءات الطاقات المتجدد

 .والنقل
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  العنوان األول
*/*  

  نفقــات التصــرف
  

 

  :تقدیـم إجمالـي 
I-  النفقات العادية  
  

  :كما يلي  2013الصناعة بالنسبة لسنة  لوزارة ضبطت نفقات التصرف  
  

  د.م  31,504        2013اإلعتمادات المقترحة لسنة  -  
  د.م  29,117         2012سنة  المرسمةاإلعتمادات  -  
  ــــــــ                    
  د.م  +2,387         : ي بزيادة قدرهاأ        

    

د لفائدة المؤسسات العمومية يوزع .م 20,032وتشتمل نفقات التصرف على مبلغ   
  :على النحو التالي 

  

  د.م 8,779      والتجديد  وكالة النهوض بالصناعة -  
  د.م 5,327          الديوان الوطني للمناجم -  
  د.م 5,388      الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  -  
  د.م 0,538          المجلس الوطني لإلعتماد -  
  ـــــ                  
  د.م 20,032      :ة ــالجمل          
    

II- دعم المحروقات   
  

  د.م  2520,000        2013اإلعتمادات المقترحة لسنة  -  
  د.م  1688,000         2012ة ـسن مةالمرساإلعتمادات  -  
  ــــــــ                    
  د.م  +832,000         : ارهقد بزيادةأي         

  
تسويق  عمليةميزانية الدولة لتغطية حاجيات تمويل  تدخلتمثل هذه النفقات و  

  .المحروقات والغاز الطبيعي
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I-  النفقات العادية  
  

  :بما في ذلك نفقات المؤسسات العمومية كما يلي  العادية نفقات التصرفتتوزع   

  2011 
  إنجازات

  )د.م(

2012  
  ق م

  )د.م(

2013 
  اتتقدير

  )د.م(

  الفارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور

 % 
            

  +10,5  +2,377  25,111  22,734  21,231  نفقات التأجير

  -0,9  -0,050  5,770  5,820  5,643  نفقات وسائل المصالح

  +10,7  +0,060  0,623  0,563  0,295  نفقات التدخل العمومي

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ  
  + 8,2  +2,387  31,504  29,117  27,169  الجملة العامة

  
  

  :نفقات التأجیر العمومي 
  

  األجورلتغطية نفقات  2013حددت اإلعتمادات المقترح ترسيمها سنة   

   .2012د سنة .م 22,734د مقابل .م 25,111بـ 

  
  :كما يلي  2013إعتمادات سنة  وتوزع  

  د.م   7,849        تأجير أعوان الوزارة -    

  د.م 17,262        تأجير أعوان المؤسسات -    

  ــــــ                  

  د.م 25,111        : الجملة        
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  : نفقات التأجير على أساس المعطيات التاليةوقد تم ضبط   

  
  د.م 0,257          2012تعديل كلفة إنتدابات سنة  -  

  د.م 0,333             2013 سنة إنتدابات -  

  د.م 0,277          2013الترقية والتدرج لسنة  -  

  د.م 0,612    )المنحة الخصوصية العامة(األجور الزيادة في  -  

  
  :عونا موزعين كما يلي  44د إلنتداب .م 0,333ويخصص اإلعتماد البالغ   

  
  12              مصالح الوزارة -  
  32                المؤسسات -  

  
  :كاآلتي موزعين  2013إلى موفى سنة  عونا 1170 عدد األعوانويبلغ   

  
  421            الوزارة  

  
  372          روناألعوان القا  

  150          إداريون -    
    148          فنيون -    
  74          عملة -    

  
  49          يناألعوان غير القار  

      
        748            المؤسسات  
          
  ــــــ                  
  1169      :الجملة         
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  :عن توزيع أعوان المؤسسات واإلنتدابات المقترحة لفائدتها فهي اآلتية أما   

  

  : والتجدید بالصناعة وكالة النھوض
  

  اإلحاالت على التقاعد عونا بإعتبار 371:  2013يبلغ عدد األعوان إلى موفى   

  17: فيها  اإلنتدابات المرخصو )تنفيذأعوان  3مساندة و أعوان 5إطار و 9(

  :موزعين بين ) مساندة أعوان 6 –إطار  11(

  

  205  :    اإلطارات  -    

  105  :  أعوان المساندة  -    

  61  :    ان التنفيذأعو  -    

  

  إطار 3خطط لتسوية وضعية  5ومن بين هذه اإلنتدابات سيقع تخصيص   

  .إنتدابهم عن طريق التعاقد تمأعوان  2و
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  الدیوان الوطني للمناجم

  

بإعتبار اإلحاالت على  186:  2013نهاية  إلى يبلغ عدد األعوان المرخص فيهم  
أعوان  3 - إطار  4(واإلنتدابات المرخص فيها ) ةمساند أعوان 4و اتإطار 5(التقاعد 
  :بين  موزعين)  سائق 2و مساندة

  90    :    اإلطارات  -
    91    :  أعوان المساندة  -    
  5    :    أعوان التنفيذ  -    

  
أن برنامج اإلنتداب اإلستثنائي للديوان يندرج في إطار عملية سد والجدير بالتذكير 

 الخروج للتقاعد العادياإلطارات والناتج عن  ىه وخاصة في مستوبالشغور الحاصل 
يقضي بتعويض اإلطارات الذين غادروا وسيغادرون  ووالذي سيتفاقم في الفترة المقبلة 

المنتدبون الجدد بالتأطير واإلستفادة  ىحتى يحض 2015 – 2012الديوان خالل سنتي 
  : يتوزع كما يليو من التجربة لإلطارات المتواجدة

  
2011  2012  2013  

      
  مهندسين جيولوجيين 2  مهندسين جيولوجيين 3  مهندسين جيولوجيين 4
  منها(مهندسين جيوفزيائيين  4  تقني سامي  3 

في إطار عملية إعتماد  2
الديوان على إمكانياته للقيام 

  )بالمسح الجيوفزيائي

  مهندس تحاليل كيميائية 1
  مهندس جيوفزياء 1
  ةرقمي تقني سامي جغرفة 3
  سائق 2

    مهندس تحاليل كيميائية 1  
    متصرف إختصاص مالية 1  
  متصرف إختصاص موارد 1  

  بشرية   
  

  متصرف إختصاص وثائق 1  
  وأرشيف   

  

  إطار مختص في تصرف 1  
  المخزونات   

  

    تقني سامي جغرفة رقمية 2  
    تقني في اإلعالمية 1  
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  الوكالة الوطنیة للتحكم في الطاقة
  

مهندس  3(بإعتبار اإلنتدابات المرخص فيها  2013 عدد األعوان إلى موفى يبلغ  

  :موزعين بينعونا  164)  مهندس إختصاص هندسة صناعية 1إختصاص طاقة 

  
  94  :    اإلطارات  -

  60  :  أعوان المساندة  -    

  10  :    أعوان التنفيذ  -    
  

ومعاضدة  وستوظف هذه اإلنتدابات لدعم تدخل الوكالة على المستوى الجهوي  

  .مردوديتهاأنشطة المتابعة لمختلف عقود البرامج وتقييم 

  
  المجلس الوطني لإلعتماد

  

عونا بإعتبار اإلنتدابات المرخص فيها  27:  2013يبلغ عدد األعوان إلى موفى   

  :موزعين بين ) مهندسين 2(

  
  19  :    اإلطارات  -

  5  :  أعوان المساندة  -    

  3  :    أعوان التنفيذ  -    

  
  :اإلنتدابات كما يلي  وتوزع  

 مهندس إختصاص هندسة صناعية 1 -

  مهندس إختصاص هندسة ميكانيكية 1 -
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  :نفقات وسائل المصالح 
  د .م 5,820د مقابل .م 5,770تبلغ اإلعتمادات المخصصة لهذا الغرض   
  : مفصلة كما يليد .م 0,050 بنقص قدرهأي  2012سنة 

  

  د.م 3,030        الوزارة  -    
  د.م 2,740        تالمؤسسا  -    

  
  :الوزارة كما يلي وتتوزع اإلعتمادات المخصصة لنفقات وسائل مصالح هذا   

  
  )د.بحساب م(                            

  2012  2013  
  1,543  1,480  األكرية
  0,290  0,262  الوقود

  0,207  0,232  اإلتصاالت
  0,050  0,048  لوازم المكاتب

  0,093  0,118  مصاريف اإلعالمية
  0,060  0,070  إلستقباالت واإلقامةمصاريف ا

  0,090  0,100  مصاريف المهمات
  0,697  0,690  مصاريف مختلفة

  ـــــ  ـــــ  
  3,030  3,000  :الجملة 

  
 بإعتبارد .م 4,383وتجدر اإلشارة إلى أن نفقات الوسائل الجملية للمؤسسات تبلغ 

  :مواردها الذاتية موزعة كما يلي 
    

      د.م 1,830    والتجديد اعةوكالة النهوض بالصن  -    
      د.م 0,930      الديوان الوطني للمناجم    -    
  د.م 0,423      المجلس الوطني لإلعتماد  -    
    د.م 1,200    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  -    
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  : دون الدعمالتدخل العمومي نفقات 
    

د .م 0,563ل د مقاب.م 0,623في حدود  2013ضبطت نفقات التدخل بالنسبة لسنة   

  . 2012سنة 

  

  :وتوزع هذه النفقات بين   
  
  

  د.م 0,593        الوزارة  -    
  د.م 0,030        المؤسسات  -    

  

  :كما يلينفقات تدخل الوزارة  وتوزع  
  

 د.م 0,310   منحة لفائدة ودادية الوزارة  -
 د.م 0,238      المساهمة في المنظمات الدولية -
 جوائز في الميادين اإلقتصادية -

  د.م 0,045      )الوطنية للجودة ة جائزال(
  
  

II -  دعم المحروقاتنفقات   
  

  :نفقات التدخل العمومي 
  

  إدراج مبلغ 2013إضافة إلى نفقات التصرف العادية يقترح بالنسبة لسنة   

المحروقات والكهرباء لتغطية جزء من حاجيات  منظومةد يخصص لدعم .م 2520,0

  .لضمان توازن هذه المنظومةتمويل ال
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  الثانيالعنوان 
*/*  
  التنمیةنفقــات 

 
 
 

I -   2013تقديرات سنة :  
  

  د مقابل.م 306,128بمبلغ  2013تقدر إعتمادات الدفع المقترحة لسنة   

  . % 3,0د وتمثل نسبة .م 8,991أي بزيادة قدرها  2012د سنة .م 297,137

  
  : المقترحة كما يلي اإلعتمادات جملةوتتوزع   

  )د 1000بحساب (                    

  2011 
  إنجازات

  )د.م( 

2012   
   ق م

  )د.م(
  

2013 
   تقديرات

  )د.م(

  الفارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور 

% 

I- النفقات العادیة            

  +9,22  922,4  429,26  507,21  197,1  إستثمارات مباشرة

  )22,1(  )4,622(  )25,529(  )20,907(  )1,971(  إعتمادات على الموارد العامة للميزانية* 

  إعتمادات على القروض الخارجية* 

  الموظفة   

  

) -(  

  

)0,600(  

  

)0,900(  

  

)0,300(  

  

)50,0(  

            
  +4,5  069,4  699,79  630,75  335,67  التمويل العمومي

  )+6,1(  )4,569(  )79,699(  )75,130(  )66,362(  إعتمادات على الموارد العامة للميزانية*  

  إعتمادات على القروض الخارجية* 

  لموظفةا   

  

)0,973(  

  

)0,500(  

  

) -(  

  

)0,500 -(  

  

)100,0 -(  

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــــ  

  69,306  97,137  106,128  8,991  9,3+  
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  )د 1000بحساب (        
  2011 

  إنجازات
  )د.م( 

2012   
   ق م

  )د.م(
  

2013 
   تقديرات

  )د.م(

  الفارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور 

% 

II- لطاقةدعم قطاع ا            

            التمويل العمومي
      200,000  200,000  200,000  إعتمادات على الموارد العامة للميزانية*  
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــــ  

      200,000  200,000  200,000  2الجملة 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ــــــ  

 3,0 8,991 306,128 297,137  269,306  :المجموع العام 
  

  :ويستوجب هذا المستوى من الدفوعات ترسيم اإلعتمادات التالية 

  

I-  النفقات العادیة  
  د.م  494,69            قانون البرامج  

  د.م  13,921        اإلستثمارات المباشرة  -   
  )13,921(      على الموارد العامة للميزانية *     

  
  د.م  82,573          التمويل العمومي  -   
  )82,573(      على الموارد العامة للميزانية*     

  
  د.م  509,111            إعتمادات التعهد  

  د.م  26,814        اإلستثمارات المباشرة  -   
  )25,564(      على الموارد العامة للميزانية *     
    )1,250(    على موارد القروض الخارجية الموظفة*     

  
  د.م  84,281          التمويل العمومي  -   
  )84,281(      وارد العامة للميزانيةعلى الم*     
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II -  قطاع الطاقةدعم   
  د.م  000,200            قانون البرامج  

  د.م  200,000          التمويل العمومي  -   
  )200,000(      على الموارد العامة للميزانية*     
      
  د.م  000,200            إعتمادات التعهد  

  د.م  200,000          التمويل العمومي  -   
  )200,000(      ارد العامة للميزانية على المو*     

  
  :وتتميز نفقات التنمية بـ   

  
الرفع من القدرة التنافسية الصناعية للمؤسسات الصناعية والخدماتية    -

التي  مساعدات مالية في نطاق برامج التجديد والتكنولوجياومنح  بإسنادها
 .تنجزها

  
زيز اإلمكانيات تكثيف تشجيعات الدولة للقطاع الصناعي من خالل تع  -

المرصودة لفائدة صندوق التطوير والالمركزية الصناعية بما يتماشي 
 واألهداف الطموحة الخاصة باإلنتاج وإحداث مواطن الشغل 

 
  موارد إضافية تبلغ حوالي بتعبئةدعم منظومة التحكم في الطاقة وذلك   -

طاقة العادية للصندوق الوطني للتحكم في ال من الموارد الجملية%  50
البيئة والطاقة وذلك متأتية من هبة اإلتحاد األوروبي في إطار تنفيذ برنامج 

مواكبة للنقلة المسجلة على مستوى إنتاج الكهرباء لإلستهالك الذاتي للمباني 
 .بإستخدام  الطاقة الشمسية الفوطوضوئية

 
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية األساسية الصناعية   -

ت الداخلية من خالل إحداث مركبات صناعية وتكنولوجية وإسنادهم بالجها
  .مساعدات بعنوان التهيئة الخارجية للمناطق الصناعية
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(بحساب 1000 د)

على على
ق خ م م ع م

 مشاريع بصدد اإلنجاز

900 1250 19647 17280 7137  - البحوث العلمية العامة
1500 1500  - النهوض بالبحوث التنموية والتكنولوجيا

900 1250 21147 18780 0 7137 جملة 1 :

 مشاريع وبرامج جديدة

110 110 110  - تجهيزات إدارية
220 220 220  - البرامج اإلعالمية
150 250 250  - مصاريف مختلفة
3902 6204 6204  - البحوث العلمية العامة

4382 6784 6784 جملة 2 :

900 1250 25529 25564 0 13921 الجملة :

التعهد

إعتمادات على
ق خ م

إعتمادات على

      تقدر اإلعتمادات المقترحة لسنة 2013 كما يلي :

I-  اإلستثمارات المباشرة

     

البيـــان
موارد العامة للميزانية

قانون
البرامج

الدفع التعهد الدفع
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 II- التمویــل العمومـي

(بحساب 1000 د)

دفع تعھد دفع تعھد ق خ م م ع م دفع تعھد دفع تعھد ق خ م م ع م

 I - النفقات العادیة

2090 2090 2090  - وكالة النهوض بالصناعة

2090 2090 2090  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

992 1632 1632  - الديوان الوطني للمناجم

992 1632 1632  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

 - المخبر المركزي للتحاليل

625 625 625 210 4102 0 3000    والتجارب

625 625 625 210 4102 3000  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

 - الوكالة الوطنية للتحكم في

1680 1730 1730 0 0 606 606 00    الطاقة

1680 1730 1730 606 606  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

 - صندوق التطوير والالمركزية

65000 65000 65000    الصناعية

65000 65000 65000  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

مشاریع بصدد اإلنجاز

على ق.خ.م على م.ع.م على ق.خ.مإعادة تقییم على م.ع.م قانون البرامج

مشاریع جدیدة
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(بحساب 1000 د)

دفع تعھد دفع تعھد ق خ م م ع م دفع تعھد دفع تعھد ق خ م م ع م

3090 3090 3090 1910 1910 1910  - الوكالة العقارية الصناعية

3090 3090 1910 1910  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

50 50 50  - المجلس الوطني لإلعتماد

50 50 50  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

 - برنامج تطوير البنية التحتية

3446 3446 3446  الصناعية بالمناطق الداخلية

3446 3446 3446  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

76973 77663 00 77663 00 00 2726 6618 00 4910 الجملة  1 :

 II - دعم المحروقات

 - المؤسسة التونسية لألنشطة

   البترولية

200000 200000 200000  التدخالت في الميدان اإلقتصادي

200000 200000 200000 الجملة 2 :

276973 277663 277663 0 0 2726 6618 00 4910 الجملة العامة :

مشاریع جدیدة مشاریع بصدد اإلنجاز

على ق.خ.م على م.ع.م قانون البرامج على ق.خ.م على م.ع.م إعادة تقییم
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  والتجديد بالصناعةوكالة النهوض   
  

لتغطية  و التجديد د لفائدة وكالة النهوض بالصناعة.أ 2090يقترح رصد إعتماد قدره 

  .2013المبرمجة لسنة  هاوأنشطت هاإستثمارات

  
  :ويوزع إعتماد الدفع المقترح على الموارد العامة للميزانية كما يلي 

  
  )د 1000بحساب (                      

  
 1685          النهوض باإلستثمارات الصناعية أنشطة

 

  215              النشر واإلشهار  -

    120            مأموريات وإستقباالت  -

  20        تنظيم معارض للشراكة تخص القطاعات  -

  20        مساهمة الوكالة في تظاهرات قطاعية  -

  50            ملتقيات للشراكة في الجهات  -

  350            إحداث المؤسساتصالون   -

  120          الوطني لمحاضن المؤسسات اليوم -

  100            تنظيم تظاهرات جهوية -

  525            المخطط المديري لإلعالمية  -

  )إقتناء معدات وتطوير منظوماتو برمجيات تركيز(  

  135              وسائل النقلإقتناء  -

  30            تجهيزات ومعدات المكاتب -

  
    405      )محاضن المؤسسات(اإلحاطة بالمستثمرين الشبان 

  ـــ                    
  2090        :   المجموع        
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  الديوان الوطني للمناجم  
  

د لفائدة الديوان الوطني للمناجم للمساهمة في تغطية .أ 992يقترح رصد إعتماد قدره 

  : ويوزع إعتماد الدفع المقترح على النحو التالي 2013إستثماراته وأنشطته المبرمجة لسنة 

  )د 1000بحساب (                  
  إلستعماالتا

  150              البحث الجيولوجي -

  170              البحث المنجمي -

  )70(        البحوث والدراسات المنجمية •

 )100(            التنقيب المنجمي •

  
  40              الترويج المنجمي -

 تجهيزات – تجهيزات مخبرية( إقتناء تجهيزات مختلفة -

 160          )جغرافيالتموقع الللجاذبية و

 15            إقتناء معدات المكاتب -

 17                إقتناء آلة نسخ -

 تركيز نظام اإلعالمية في إطار المخطط المديري  -

 155            )قسط جديد(لإلعالمية 

 160      بناء مركب للمعلومات الجيولوجية والمنجمية -

 دراسات معمقة للبنية التحتية الجيولوجية وللمكامن -

 125  مجهود التنمية بالشمال والجنوب والوسط لمعاضدةالواعدة 

  ـــ                    
  992          :الجملــة         
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  المخبر المركزي للتحاليل والتجارب  
  

المخبر المركزي للتحاليل والتجارب  لفائدة 2013يقدر اإلعتماد المقترح رصده سنة 

  :ألف دينار لتغطية مصاريف اإلستثمارات األتية  835بـ 

  
  )د 1000بحساب (                  
                       

  210        والمصالح الفنية للمخبر بالعقبةبناء المقر   -
  483              :لـ إقتناء تجهيزات   -

  )327(          دائرة المواد الغذائية والصناعية*   
  )70(            دائرة السالمة الصناعية*   
  )86(            صفاقسبالمركز الجهوي *   

  100            إعتماد المخابرتكوين و  -
  30          إقتناء تجهيزات ومعدات إعالمية  -
  12            إقتناء تجهيزات إدارية  -

  ـــ                    
  835        :الجملــة           

  
 للمخبر المركزي للتحاليل والتجاربيندرج مشروع بناء المقر والمصالح الفنية هذا، و

حاليا وتوسيع نشاطه قصد تمكينه من  المتفرقةبالعقبة في إطار تجميع مصالحه الفنية 

صفات التحاليل المعتمدة على الصعيد المخابر وتطبيق مواإلندماج في الشبكة العالمية ل

  .األوروبي

  
  د.م 15,0بـ  يرةـحسب التقديرات األخ در التكلفة الجملية للمشروعــوتق   

إلى التقدم  اوإعتبار) مراقبة ومتابعة األشغالال - البناءات -الهندسة المدنية  دراسات(

يضاف إلى الموارد المتوفرة لدى المخبر  د .أ 260الجملي للمشروع، يقترح تخصيص مبلغ 

  .2013 سنةل الدفوعات الحاجيات منلتغطية   د.م 5,790والبالغة  2011إلى نهاية 
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  الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة  
  

د لفائدة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يخصص .أ 2286يقترح رصد إعتماد قدره 

  :موزعة كما يلي  2013لتغطية مصاريف إستثماراتها المبرمجة لسنة 

    
  )د 1000بحساب (                  

  برامج اإلستثمار

  
 445          برامج مختلفة لترشيد إستهالك الطاقة -

  245              صيانة التجهيزات -

  200              دراسات حول الطاقة -

  45              مختلفة ء تجهيزاتإقتنا -

  800              حمالت التحسيس -

  111            المخطط المديري لإلعالمية -

    50      النهوض بالطاقات المتجددة وترشيد إستعمال الطاقة -

 10      المشروع اإلقليمي للنهوض بالطاقات المتجددة -

  160      )شاحنتين وسيارتين نفعيتين(إقتناء وسائل نقل    -

 150      التحكم في الطاقةمليات دعم ومعاضدة إنجاز ع -

 20      دراسة حول تشخيص المنظومة اإلعالمية بالوكالة -

  50        دراسة إلرساء المحاسبة التحليلية بالوكالة -

  ـــ                    

  2286        :الجملة           
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  الوكالة العقارية الصناعية

  
ة وتندرج هذه العقارية الصناعي الوكالة د لفائدة.أ 5000يقترح رصد إعتماد قدره 

في مناطق التنمية الخاص اإلعتمادات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم اإلستثمار 
الجهوية وذلك من خالل توفير البنية األساسية والعناية بها والتي من شأنها أن تشجع على 

  .إنجاز المشاريع بهذه المناطق
  

  ناطق التنمية الجهويةويقدر برنامج إستثمار الوكالة العقارية الصناعية بم
  :د يوزع كاآلتي .أ 37695 بـ

  
 برامج تهيئة المناطق الصناعية •

              
  د.أ 28136            مشاريع بصدد اإلنجاز

   2رادة ـبوع –) بوتفاحة(ة ـباج –الغريبة  –عقارب   
   3ة ـحمام الزريب –) اسـجب(ص ـالفح –ب ـالكري

  بيخة الس –) 1تاجرة (مدنين  –) 1لسودة(سيدي بوزيد 
   1ة اإلرتياح ـجندوب –) واد الرمل(اف ـالك –سجنان 

  ) 1ة ـالخبط(ن ـتطاوي  –وزر ـت – 2رين ــالقص
   )قسط أول( 4حمام الزريبة  –منزل شاكر  –) توسعة القلعة(قبلي 

  ) سيدي بوزيد(ة ـجلم – 1سبيطلة  –دخان  –بن قردان 
  ) قسط ثان( 4ة ـام الزريبـحم –) سيدي بوزيد (الرقاب 

   2ة ـالسبيخ –ق ـتبرس –السرس  - 2جندوبة اإلرتياح 
   )حزوة(وزر ـت –) بشلي(ي ـقبل –ة ـلعروس – 3سليانة 

  د.أ  2888              جديدةمشاريع 
  ) جندوبة(الروماني  – 3القصرين  –) القيروان(الوسالتية   

  ) ةـباج(زة ـنف –) دـسيدي بوزي(ظام ـأم لع   
  ) مدنين( 2 ةتاجر –) دي بوزيدـسي( 2لسودة 

  ) 2الخبطة(تطاوين 
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  إعادة التهيئة لمناطق صناعية متواجدة بمناطق التنمية الجهوية •

  د.أ 4286            مشاريع بصدد اإلنجاز
   –عقارب  –باجة  -القصرين  –زغوان  –الحنشة (    

  –القيروان طريق تونس  - جندوبة - الكاف –المتلوى   

    )نيانةجب - القيروان طريق الباطن   

  
  د.أ 2385                مصاريف المتابعة •

  ـــــ                    
  د.أ 37695          :الجملــة         

  
  
  

  :على النحو اآلتي  ويمول هذا البرنامج

  

 الموارد المتأتية من مبيعات األراضي الصناعية -

 د.أ 10239        التي تم إنجازها بمناطق التنمية الجهوية

 د.أ 22456          الموارد المتوفرة لدى الوكالة  -

 د.أ  5000            من ميزانية الدولةمنحة  -

  ـــــ                    

  د.أ 37695          :الجملــة         
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   ویبرز الجدول اآلتي تكالیف ھذا البرنامج والتقدم في اإلنجاز المالي :

تقديرات اإلنجازات اإلنجازات التكلفة 
ما بعد 2013 المحتملة إلى موفي  المحينة 
(1) 2012 2011 سبتمبر 2012

138605 31024 18635 21493 209757  I - تھیئة المناطق الصناعیة
59477 22364 15027 21488 118356    البرنامج األصلي
11555 8 20 11583  - عقارب
220 226 141 1149 1736  - الغريبة
702 1400 1325 85 3512  - باجة (بوتفاحة)
1779 80 355 1380 3594  - بوعرادة 2
970 908 355 1175 3408  - الكريب

11499 26 11525  - الفحص (جباس)
50 398 3 1286 1737  - حمام الزريبة 3
285 621 321 376 1603  - سيدي بوزيد (لسودة 1)
602 715 592 1427 3336  - مدنين (تاجرة 1)
1986 3176 465 3781 9408  - السبيخة
2370 991 215 1016 4592  - سجنان
1552 1342 68 1451 4413  - الكاف (واد الرمل)
1717 2191 1014 2956 7878  - جندوبة اإلرتياح 1
1477 3018 1863 782 7140  - القصرين 2
331 762 336 1117 2546  - توزر
780 1063 561 772 3176  - تطاوين (الخبطة 1)
1664 938 441 5 3048  - قبلي (توسعة القلعة)
1905 1419 110 3434  - منزل شاكر
6193 1356 5420 2226 15195  - حمام الزريبة 4
4038 1472 25 4 5539  - بن قردان
7802 280 1417 454 9953 0 - دخان

79128 8660 3608 5 91401      البرنامج التكمیلي
1073 417 5 1495  - سبيطلة 1
2787 910 1182 4879  - جلمة (سيدي بوزيد)
4383 2 4385  - الرقاب (سيدي بوزيد)
4825 478 5303  - حمام الزريبة 4 (قسط ثان)
4820 800 4 5624  - جندوبة اإلرتياح 2
4760 800 4 5564  - السرس
4713 1510 1 6224  - تبرسق
7141 12 7153  - السبيخة 2
4698 810 2 5510  - سليانة 3
5553 11 5564  - لعروسة
5544 10 10 5564  - قبلي (بشلي)
2835 12 2847  - توزر (حزوة)
2355 500 2 2857  - الوسالتية (القيروان)
3764 150 800 4714  - القصرين 3
4812 810 2 5624  - الروماني (جندوبة)
7205 1018 1601 9824  - أم لعظام (سيدي بوزيد)
2826 11 2837  - نفزة (باجة)
1066 296 1362  - لسودة 2 (سيدي بوزيد)
2656 33 2689  - تاجرة 2 (مدنين)
1312 70 1382  - تطاوين (الخبطة 2)
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تقديرات اإلنجازات اإلنجازات التكلفة 
ما بعد 2013 المحتملة إلى موفي  المحينة 
(1) 2012 2011 سبتمبر 2012

13653 4286 1267 7825 27031  II - إعادة تھیئة المناطق الصناعیة

3108 1896 1267 7808 14079  - برنامج المخطط العاشر

0 6 414 420   - قبلي
0 9 1 345 355   - سليانة
0 18 791 809   - جندوبة

123 3 639 765   - مجاز الباب
0 564 245 192 1001   - الحنشة
0 1 522 523  - بوسالم
0 1 1 943 945  - بوعرادة
0 559 559   - طبرقة 1
0 2276 2276   - الفحص

955 1177 671 313 3116   - زغوان
2030 139 327 814 3310   - القصرين

10545 2390 0 17 12952  - برنامج الفترة 2010 - 2014

1883 300 7 2190   - باجة
1409 20 1429   - عقارب
561 10 571   - المتلوي
1875 30 1905   - الكاف
3780 30 3810  - جندوبة
152 600 10 762  - القيروان طريق تونس
714 1000 1714  - القيروان طريق الباطن
171 400 571  - جبنيانة

152258 35310 19902 29318 236788

 مصاريف التصرف للوكالة 
9703 2171 1304 1504 14682                - التهيئة  :      7 %
683 214 63 391 1351                - إعادة التهيئة  : 5 %

162644 37695 21269 31213 252821

 هيكلة التمويل 
86174 5000 10000 47425 148599  - إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

76470 10239 9316 8197 104222  - الموارد المتأتية من المبيعات
22456 24409  - باقي السنة الفارطة

162644 37695 43725 55622 252821
0 22456 24409  - الرصيد المتبقي

الجملة الفرعية :

الجملة :

الجملة  :
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  المجلس الوطني لإلعتماد
    

  
د لفائدة المجلس الوطني لإلعتماد للمساهمة في تمويل .أ 50قدره يقترح رصد اإلعتماد 

  :وذلك حسب التوازن المالي اآلتي  2013المبرمجة لسنة  إستثماراته

   
  اإلستعماالت

  د.أ  40              إقتناء معدات إعالمية  -

  د.أ  10            المكاتبإقتناء أثاث ومعدات   -

  واإلحاطة والتحسيس تكوينالتحمل المصاريف الناتجة عن   -

  د.أ  80                دققينالفنية للم

  د.أ  30              إقتناء وسائل نقل -

  ـــــ                      

  د.أ  160          :الجملــة           

  
  الموارد

  د.أ  50              منحة الميزانية  -

  د.أ  110      المجلس الوطني لإلعتمادموارد متوفرة لدى   -

  ـــــ                      

  د.أ  160          :الجملــة           
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  صندوق التطوير والالمركزية الصناعية
  
في نطاق اإلجراءات المقررة لفائدة قطاع الصناعة والهادفة أساسا إلى دفع اإلستثمار  )1

دعم آليات صندوق  تم وخاصة الصناعي على مستوى إحداث المؤسسات الجديدة

  :صناعية على النحو التالي التطوير والالمركزية ال

  
 : بواسطة تشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة -

o  من  سقف اإلستثمارات التي يمكنها اإلنتفاع بتدخالت الصندوق فيالرفع

 .د.م 10,0د إلى .م 5,0

 
o واجب إرجاعه مالي الرفع في سقف اإلستثمار المخول لإلنتفاع بإعتماد  

 د.م 1,0د إلى .م 0,5من 

 
 :عبر التشجيع بعنوان التنمية الجهوية -

o  د للمجوعة األولى من .أ 600د إلى .أ 320منحة اإلستثمار من  منالرفع

مليون دينار للمجموعة الثانية من مناطق  1مناطق التنمية الجهوية وإلى 

لتصل  لمناطق التنمية الجهوية ذات األولوية د.م 1,5وإلى التنمية الجهوية 

 د بالنسبة للباعثين الجدد.م 2,0ى هذه األخيرة إل

 
o  الرفع من مساهمة الدولة في تحمل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية

للمجموعة الثانية  % 75األساسية الالزمة إلنجاز المشروع إلى حدود 

لمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات  % 85لمناطق التنمية الجهوية وإلى 

  األولوية
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لفائدة صندوق التطوير والالمركزية  2013المقترح رصدها لسنة  تقدر اإلعتمادات )2

  تضاف إلى الموارد األخرى للصندوق والبالغة ألف دينار 65000 الصناعية بمبلغ

  د.أ 70730د وبذلك تبلغ جملة تدخالت وموارد الصندوق .أ 5730

  :موزعة كاآلتي 

  
  اإلستعماالت

 د.أ  28655            تشجيع الباعثين الجدد   -1
  د.أ  23000        المساهمة في رأس مال المشاريع *
  د.أ    3435          إعتماد مالي واجب إرجاعه* 
  د.أ    95          منحة الدراسات والمساعدة الفنية* 
  د.أ    1700            منحة اإلستثمار المادي* 
  د.أ    225  المساهمة في كلفة األراضي أو المباني الصالحة للمشروع* 
  دية وإستثمارات تكنولوجية ذاتستثمارات الالمااإلمنحة * 
  د.أ    200                أولوية   
  

 د.أ    1810     تشجيع المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة -2
  إعتماد مالي واجبفي رأس مال المؤسسة و ةالمساهم* 
  منح الدراسات والمساعدة الفنية واإلستثماراتإرجاعه و  
  د.أ    1810      الالمادية وإستثمارات تكنولوجية ذات أولوية  
 

 د.أ  33765          التشجيع بعنوان التنمية الجهوية  -3
  د.أ  29765              منحة إستثمار* 
    د.أ    4000          تحمل مصاريف التهيئة األساسية* 
 

 د.أ    4200              إمتيازات إضافية  -4
  د.أ    4200    من مجلة تشجيع اإلستثمارات 52في نطاق الفصل * 
 

 د.أ      2000      ة بعث المؤسساتتغطية مصاريف مراكز مساند   -5
 
  د.أ    300            عموالت المؤسسات المالية   -6

  ــــــ
  د.أ   70730          الجملـــة        

  
  



 30
  
  
  

  المــوارد

  

  د.أ 65000          2013منحة العنوان الثاني لسنة  •

  الممنوحة سالفاإستخالصات بعنوان اإلعتمادات  •

  د.أ  500              من طرف الصندوق

  د.أ  350              موارد ذاتية مختلفة •

  د.أ  3860        موارد متأتية من مبيعات المساهمات •

  د.أ 1020          رصيد متوفر من السنة الفارطة •

  ــــــ                      

  د.أ 70730            الجملة         
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  البتروليةالمؤسسة التونسية لألنشطة  

  
لألنشطة البترولية ويدخل  د لفائدة المؤسسة التونسية.م 200يقترح رصد إعتماد قدره   

  هذا اإلعتماد في نطاق مساهمة ميزانية الدولة في برامج إستثمارات المؤسسة

  .2013لسنة 
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  تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية برنامج

  

سية صناعية يندرج هذا البرنامج في إطار اإلستراتيجية الوطنية الهادفة لتوفير بنية أسا  

بالجهات الداخلية من خالل تشجيع القطاع الخاص على إنجاز مناطق وفضاءات  ةمتطور

صناعية مجهزة وتستجيب لحاجيات المستثمرين وذلك عبر تحمل الدولة لكلفة ربط هذه 

  .المناطق والفضاءات بالشبكات الخارجية

  
  :ويهدف هذا البرنامج أساسا   

  
ما يمكن من إحداث فرص عمل بالجهات المعنية التشجيع على تركيز مشاريع ب -

 .إضافية بها

 .دعم قدرة الدولة على اإلستجابة لطلبات الجهات في مجال البنية التحتية الصناعية -

التقليص من كلفة تدخل الدولة في مجال إعادة تهيئة المناطق الصناعية بإعتبار  -

 .تكفل القطاع الخاص بالتصرف في هذه المناطق وصيانتها

  

 ةد لتغطية المساهم.أ 3446رصد إعتماد مالي قدره  2013يقترح بالنسبة لسنة و

  . المستوجبة على الدولة بعنوان هذا البرنامج
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  وزارة الصناعة
*/*  

  الحسابات الخاصة في الخزینة
 ------ 

  في قطاعات الصناعة صندوق تنمیة القدرة التنافسیة 
  والخدمات والصناعات التقلیدیة

  
 

  
من القانون  37أحدث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية بمقتضى الفصل   

 1995بقانون المالية لسنة المتعلق  1994ديسمبر  26المؤرخ في 1994لسنة  127عدد 

  المؤرخ في 1999لسنة  101من القانون عدد  39ووقع تنقيحه خاصة بالفصل 

 2005لسنة  44وبالقانون عدد  2000والمتعلق بقانون المالية لسنة  1999ديسمبر  31

  المؤرخ 2010لسنة  58من القانون عدد  14وبالفصل  2005ماي  30المؤرخ في 

  . 2011متعلق بقانون المالية لسنة الو 2010ديسمبر  17في 

  
  :وتشتمل تدخالت الصندوق على العمليات اآلتية 

  

 المساهمة في تمويل عمليات إعادة الهيكلة الصناعية - 
 تمويل الدراسات القطاعية اإلستراتيجية  - 
رات المتصلة بالصناعة ومجمع صناعات المصبإسناد منح لفائدة المراكز الفنية  - 

 الغذائية
 المؤسسات الصناعية العاملةإسناد إعتماد مالي واجب إرجاعه للمستثمرين في  -

في قطاع النسيج والمالبس والتي تنتقل من المناولة إلى المشاركة في اإلنتاج 
 والمساهمة في رأس مال المؤسسات المذكورة 

 الخدمات وقطاع الصناعات التقليدية تأهيل قطاع  اتالمساهمة في تمويل عملي -
 اتالعمليات األخرى التي تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية في قطاعل كّ -

 .والخدمات والصناعات التقليديةالصناعة 
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في قطاعات الصناعة والخدمات تتأتى موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية 

من  37و 36من مختلف المعاليم المنصوص عليها بالفصلين عدد  والصناعات التقليدية

المؤرخ  2010لسنة  58من القانون عدد  15والمنقحة بالفصل  2000لسنة  ن الماليةقانو

  .2011والمتعلق بقانون المالية لسنة  2010ديسمبر  17في 

  

وهو نفس د .م 74,0بـ  2013وتقدر موارد ونفقات هذا الصندوق بالنسبة لسنة 

 .2012المبلغ المرسم سنة 
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(بحساب 1000 د)

تقدیرات ق م
2013 2012

74000 74000     المقابيض

74000 74000     المصاريف

الباب السادس عشر

وزارة الصناعة

الحسابات الخاصة في الخزینة 

صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في قطاعات الصناعة والخدمات

والصناعات التقلیدیة

--- 

*/*
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  وزارة الصناعة 
*/*  

  الحسابات الخاصة في الخزینة
 ------ 

  الوطني للتحكم في الطاقةصندوق ال
  

 
  

في نطاق اإلجراءات التي أقرت لتدعيم اإلستثمارات في ميدان التحكم في الطاقة   

صندوق الوطني للتحكم في الطاقة ولهذا الغرض التم دعم وتوسيع مجاالت وآليات تدخل 

والمتعلق بتنقيح  2009فيفري  9المؤرخ في  2009لسنة  362عدد وبمقتضى األمر 

والمتعلق بتشجيع التحكم في الطاقة يتدخل الصندوق  2005لسنة  2234لألمر عدد 

  :لتمويل العمليات اآلتية 
  

إستثمارات مادية وغير ( التدقيق في الطاقة وعقود البرامج واإلستشارة المسبقة •

 )مادية

 سياراتتركيز محطات محركات ال •

قطاعات السكن والمهن الصغرى والصناعة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في  •

  والخدمات 

 والخدمات ةالصناع يإستبدال الطاقة بالغاز الطبيعي في قطاع •

 إستبدال الطاقة بالغاز الطبيعي في قطاع السكن •

الطاقات المتجددة إلنتاج الكهرباء في القطاع الفالحي والمباني السكنية إستعمال  •

 يوإلنتاج الغاز العضو

  للطاقةالتوليد المؤتلف  •

 تركيز تجهيزات التحكم في الطاقة على متن وحدات الصيد البحري •
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تتأتي موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من معاليم توظف عند أول تسجيل 

وعلى إستهالك  رات السياحية  بسلسلة  تونسية وعند توريد وصنع المكيفات الهوائيةللسيا

  .الفانوس العادي

  

وذلك دون  د.م 20,0بـ  2013بالنسبة لسنة  موارد ونفقات هذا الصندوقوتقدر 

إعتبار الموارد المنتظر تعبئتها بهبة من اإلتحاد األوروبي في إطار تنفيذ مشروع البيئة 

لتغطية المنح المسندة لفائدة قطاعي الصناعة  توظفد .م 9,9مقدرة بحوالي والطاقة ال

  ).النزل(والخدمات 
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(بحساب 1000 د)

تقدیرات ق م
2013 2012

20000 20000     المقابيض

20000 20000     المصاريف

*/*

الحسابات الخاصة في الخزینة 
--- 

الباب السادس عشر

وزارة الصناعة 

الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
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  وزارة الصناعة 
*/*  

  الحسابات الخاصة في الخزینة
 ------ 

  النھوض بزیت الزیتون المعلبصندوق 
  

 
  
  

من القانون  37النهوض بزيت الزيتون المعلب بمقتضى الفصل أحدث صندوق   

  والمتعلق بقانون المالية 2005 ديسمبر 19المؤرخ في  2005لسنة  106عدد 

  .2006لسنة 

  
  إنتاجندوق المساهمة في تمويل العمليات الرامية إلى تشجيع تولى هذا الصيو  

  .زيت الزيتون المعلب وترويجه

  

يمول صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب عن طريق معلوم يوظف على   

   % 0,5عمليات تصدير زيت الزيتون غير المعلب بنسبة 

  

وهو نفس د .م 3,0بـ  2013بالنسبة لسنة  وتقدر إستعماالت وموارد الصندوق  

  .2012المبلغ المرسم سنة 
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(بحساب 1000 د)

تقدیرات ق م
2013 2012

3000 3000     المقابيض

3000 3000     المصاريف

وزارة الصناعة 

الحسابات الخاصة في الخزینة 
--- 

صندوق النھوض بزیت الزیتون المعلب

الباب السادس عشر

*/*



نظـام أمـد

وزارة الصناعة

41

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السادس عشر

تقديرات الحسابات
2013

 بحساب الدينار
م.ق 
2012

صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الصناعة و الخدمات و الصناعات التقليدية

الموارد 
النفقات 

74 000 000
74 000 000 74  000  000

74  000  000

الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

الموارد 
النفقات 

20 000 000
20 000 000 20  000  000

20  000  000

صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب

الموارد 
النفقات 

3 000 000
3 000 000 3  000  000

3  000  000

000 000 97 الجملة :  97  000  000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

16  الباب:
وزارة الصناعة

2013نفقات التصرف لسنة

42

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 142المنح المخولة للسلط العمومية

000 236 7تأجير األعوان القارين

000 471تأجير األعوان غير القارين

000 262 17منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 111 25 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 030 3نفقات تسيير المصالح العمومية

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

2 740 000

000 770 5 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 310 520 2التدخالت في الميدان االجتماعي

000 45التدخالت في الميادين االقتصادية

000 238المساهمات في المنظمات العالمية

000 30منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 623 520 2 القسم الثالث  :   جملة

000 504 551 2الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:16
وزارة الصناعة

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

43

142 000 000 134-000 276المنح المخولة للسلط العمومية01100

7 236 000 000 000589 647 6تأجير األعوان القارين01101

471 000 000 000133 338تأجير األعوان غير القارين01102

17 262 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

15 473 0001 789 000

000 111 25 القسم األول  :   جملة 22 734 0002 377 000

3 030 000 000 00030 000 3نفقات تسيير المصالح العمومية02201

2 740 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

2 820 000-80 000

000 770 5 القسم الثاني  :   جملة 5 820 000-50 000

2 520 310 000 000 048 000832 262 688 1التدخالت في الميدان االجتماعي03302

45 000 000 45التدخالت في الميادين االقتصادية03306

238 000 000 33-000 271المساهمات في المنظمات العالمية03307



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:16
وزارة الصناعة

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

44

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

30 000

000 623 520 2 القسم الثالث  :   جملة 1 688 563 000832 060 000

000 504 551 2الجملة  العامة 1 717 117 000834 387 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

45

000 142المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 276 000-134 000

000 99تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 99 000

000 43تأجير  أعضاء  الدواوين 177 000-134 000

000 236 7تأجير األعوان القارين:01101الفصل 6 647 000589 000

600 452 2األجر  األساسي  والتدرج 2 428 60024 000

900 742 2المنح  الخصوصية  القارة 2 280 500462 400

700-800 73المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 74 500

100 200291 047 1منحة  التصرف  والتنفيذ 756 100

200-200 63منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 63 400

000 800146 094 1منحة  الهندسة 948 800

800 80025 143منحة  المشاريع 118 000

100 12-المنح  الخصوصية  ألعوان  هيئات  الرقابة 12 100

400 30020 140المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 119 900

400 30012 83منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 70 900

800800منحة  الصحافة

100 3منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 3 100

100 6003 92منحة تكاليف خاصة بالمهندسين 89 500

200 24-منح  أخرى 24 200

500 630المنح  المرتبطة  بالوظيفة 643 100-12 600

000 11-000 428المنحة  الوظيفية 439 000

000 26منحة  مكلف  بمأمورية 26 000

100 3-900 77المنحة  الكيلومترية 81 000

500200 8منحة  السكن 8 300



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

46نظـام أمـد

300 1001 90المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 88 800

300300المنح  الخصوصية  المتغيرة

300300منحة  التعهد  والمسؤولية

300 291منحـة اإلنتـاج 271 70019 600

800 80013 13منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب

800 5005 277منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 271 700

000 25منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 25 000

000 25منحة  الساعات  اإلضافية 25 000

400 23المنح    العائلية 23 300100

200-400 19المنحة  العائلية 19 600

000300 4منحة  األجر  الوحيد 3 700

000 070 1المساهمات  المحمولة  على  المشغل 974 80095 200

000 471تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 338 000133 000

000 407األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 282 000125 000

000 000125 407التأجير  المباشر  لألعوان 282 000

000 64المساهمات  المحمولة  على  المشغل 56 0008 000

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

17 262 000 15 473 0001 789 000

000 262 17مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 15 473 0001 789 000

000 148 0001 009 8وكالة  النهوض  بالصناعة 6 861 000

000 000311 577 4الديوان  الوطني  للمناجم 4 266 000

000 00045 518المجلس الوطني لإلعتماد 473 000

000 000285 158 4الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 3 873 000

25 111 000 000 377 0002 734 22جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

47

000 00030 030 3نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 3 000 000

000 00063 543 1األكرية واألداءات البلدية 1 480 000

000 2-000 14إستهالك الماء 16 000

000 120إستهالك الكهرباء والغاز 120 000

000 25-000 207اإلتصاالت 232 000

000 120االتصاالت الهاتفية 120 000

000 25-000 87تراسل المعطيات 112 000

000 25إقتناء األثاث 25 000

000 25تأثيث اإلدارة 25 000

000 00028 290الوقود 262 000

000 00010 100شراء الوقود لوسائل النقل 90 000

000 00018 190حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 172 000

000 9نفقات البريد 9 000

000 9المراسالت اإلدارية 9 000

000 6إقتناء المعدات 6 000

000 6معدات التصرف اإلداري 6 000

500 4مصاريف التأمين 4 500

500 4تأمين وسائل النقل 4 500

000 1-500 159التعهد والصيانة 160 500

000 55اإلعتناء بالبنايات 55 000

000 0004 74تعهد وصيانة وسائل النقل 70 000

000 5-000 30تعهد وصيانة المعدات و األثاث 35 000

500تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 500

000 2-000 25مصاريف التنظيف 27 000

000 2-000 25النفقات المباشرة للتنظيف 27 000

000 0002 50لوازم المكاتب 48 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

48نظـام أمـد

000 10المطبوعات 10 000

000 3المطبوعات الرسمية 3 000

000 7مطبوعات األخرى 7 000

000 5التوثيق 5 000

000 5الوثائق المكتوبة 5 000

000 10-000 75الصحف والمجالت 85 000

000 0007 24إشتراكات بوكاالت اإلعالم 17 000

000 6تعليق ونشر اإلعالنات 6 000

000 6نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 6 000

000 25-000 93مصاريف  اإلعالمية 118 000

000 0002 45شراء اللوازم والمعدات 43 000

000 5شراء منظومات 5 000

000 27-000 43نفقات الصيانة 70 000

500 5002 16نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 14 000

" 000500 8أدب"نفقات استغالل منظومة  7 500

" 000 5002 4إنصاف"نفقات استغالل منظومة  2 500

" 600رشاد"نفقات استغالل منظومة  600

400 3نفقات استغالل منظومة أمان 3 400

000 10-000 60مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 70 000

000 5-000 30مصاريف اإلستقباالت 35 000

000 5-000 30مصاريف اإلقامة 35 000

000 10-000 90مصاريف المهمات 100 000

000 0002 29إكساء األعوان 27 000

000 0002 29إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 27 000

000 0001 8إرجاع مصاريف التنقل 7 000

000 0001 8المنحة اليومية للتنقل 7 000

000 68مصاريف نقل األشخاص 68 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

49نظـام أمـد

000 5مصاريف نقل األشخاص بالداخل 5 000

000 5إشتراكات النقل 5 000

000 58مصاريف نقل األشخاص بالخارج 58 000

500 0006 60تكوين ورسكلة األعوان 53 500

000 0005 25ملتقيات للتكوين 20 000

500 0001 10تربصات تكوين 8 500

000 5التكوين المستمر 5 000

000 20التكوين في اإلعالمية 20 000

000 1نفقات طبية لفائدة األعوان 1 000

500نفقات التداوي 500

500شراء األدوية والمواد الصيدلية 500

000 0002 10تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 8 000

000 3تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 3 000

000 0001 1اللجان الطبية

500 1مصاريف النزاعات والتعويضات 1 500

500 1أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 1 500

000 13معاليم الجوالن و العبور 13 000

500 10معاليم الجوالن 10 500

500 2معاليم العبور 2 500

000 2خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 2 000

000 1نقل األثاث والمعدات 1 000

000 1اتفاقيات مع أطباء 1 000

000 1نفقات التصرف األخرى 1 000

000 1نفقات مختلفة 1 000

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

2 740 000-80 000 2 820 000

000 80-000 740 2مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 2 820 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

50نظـام أمـد

000 770وكالة  النهوض  بالصناعة 770 000

000 00030 750الديوان  الوطني  للمناجم 720 000

000 20المجلس الوطني لإلعتماد 20 000

000 110-000 200 1الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 1 310 000

5 770 000-50 000 000 820 5جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

51

000 310 520 2التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 1 688 262 000832 048 000

000 00048 310منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 262 000
000 50وداديات األعوان 260 000310 000

000 2-جمعيات ووداديات أخرى 2 000

000 000 000832 000 520 2دعم المحروقات 1 688 000 000
000 000 520 2منحة لفائدة المؤسسة التونسية لآلنشطة البترولية 2 520 000 000

000 00045 45التدخالت في الميادين االقتصادية:03306الفصل

000 00045 45جوائز و مكافآت
000 45جوائز و مكافآت أخرى 45 000

000 238المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 271 000-33 000

000 33-000 238منظمات ذات صبغة خصوصية 271 000
000 2منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 65 00067 000

000 47-المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 122 00075 000

000 15المنظمة العالمية للمواصفات 29 00044 000

000 3-المنظمة الجهوية اإلفريقية للمواصفات 37 00034 000

000 00018 18المعهد العالمي للتبريد

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

30 000 30 000

000 30مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 30 000
000 00030 30الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

2 520 623 000 000 060 000832 563 688 1جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

52

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

16 الباب:
وزارة الصناعة

000 643 0001 032 00020 00030 643 0001 740 0002 262 17المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 643 0001 032 00020 00030 643 0001 740 0002 262 17مؤسسات  النهوض  بالقطاعات

000 643 0001 032 00020 00030 643 0001 740 0002 262 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

53

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

16 الباب:
وزارة الصناعة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 643 1مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 20 032 000 30 000 1 643 000 2 740 000 17 262 000

000 643 0001 032 00020 00030 643 0001 740 0002 262 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

54

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 الصناعة
16  الباب:

000 643 1مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 20 032 000 30 000 1 643 000 2 740 000 17 262 000

000 060 1وكالة  النهوض  بالصناعة 8 779 000 1 060 000 770 000 8 009 000

000 180الديوان  الوطني  للمناجم 5 327 000 180 000 750 000 4 577 000

000 403المجلس الوطني لإلعتماد 538 000 403 000 20 000 518 000

000 388 5الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 30 000 1 200 000 4 158 000

000 643 0001 032 00020 00030 643 0001 740 0002 262 17الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

55

16 الباب:
وزارة الصناعة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 643 1مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 20 032 00021 675 00021 675 000

000 060 1وكالة  النهوض  بالصناعة 8 779 0009 839 0009 839 000

000 180الديوان  الوطني  للمناجم 5 327 0005 507 0005 507 000

000 403المجلس الوطني لإلعتماد 538 000941 000941 000

000 388 0005 388 0005 388 5الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

000 675 00021 675 00021 643 0001 032 20الجملة  العامة



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

56

1رئيس أو مدير ديوان
1الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

57

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 9 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0محلل عام 2 محلل رئيس

3,0مهندس رئيس 7 مهندس أول

3,0متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية 2 متفقد الشؤون اإلقتصادية

3,0محلل 1 واضع برامج

12الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

وزارة الصناعة 16

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

58

دينــار000 49 تكلفة االنتدابات : 

55السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

53,05مهندس أول

44سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية

43,04متفقد الشؤون اإلقتصادية

33السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

33,03تقني

1212  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

59

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 58 598 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1كاتب راقن

1ملحق إدارة

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1مهندس رئيس

2سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
1متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية

1متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1تقني أول

6الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

60

81السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4متصرف

8متصرف مستشار
3متصرف رئيس

17كاتب راقن
37ملحق إدارة

3مستكتب إدارة
4راقن

1عون إستقبال
1راقن مساعد
3كاتب تصرف

112السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
43مهندس رئيس
12مهندس عام
56مهندس أول

1مهندس أشغال
74سلك العملة

31عامل صنف 
415عامل صنف 
52عامل صنف 
613عامل صنف 
718عامل صنف 
88عامل صنف 
99عامل صنف 
108عامل صنف 

10سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
4محلل

2محلل رئيس
2محلل مركزي
2محلل عام

45سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
1ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية
1مراقب الشؤون اإلقتصادية
30متفقد الشؤون اإلقتصادية

5متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية
6متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

61

2متقفد عام للشؤون اإلقتصادية
2السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية

2كاتب صحفي
13سلك مستشاري المصالح العمومية

13مستشار المصالح العمومية
8سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

1متصرف في الوثائق و األرشيف
5متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

26السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1مساعد تقني
3تقني رئيس
5تقني أول

17تقني
371الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

62

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف 

1ملحق إدارة 

47سلك العملة

146عامل صنف  

41عامل صنف  

49الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

16  الباب:

( بحساب الدينار )

000 529 00025 564 25اإلستثمارات المباشرة

284 281 000279 699 000

1 250 000

306 128 000

دينارا000 494 296 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

311 095 000

63

900 000

وزارة الصناعة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

16  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

7 137

6 784

4 910

277 663

18 78021 1471 250900

6 7844 382

6 618

277 663

2 726

276 973

التعهد

20 03022 047

6 7844 382

6 6182 726

277 663276 973

13 92125 56425 5291 25090026 81426 429

282 573284 281279 699284 281279 699

296 494309 845305 2281 250900311 095306 128

 II جملة فرعية

2013

64

وزارة الصناعة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة الصناعة

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

65

16 الباب:

تجهيزات إدارية 06604110110110

البرامج اإلعالمية 06605220220220

مصاريف مختلفة 06608250250150

البحوث العلمية العامة 0661813 34123 48423 5491 250900

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 066191 5001 500

13 92125 56425 5291 250900 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة الصناعة

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

66

16 الباب:

البحوث العلمية العامة 066187 13717 28019 6471 250900

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 066191 5001 500

7 13718 78021 1471 250900 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة الصناعة

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

67

16 الباب:

البحوث العلمية العامة 06618

112 84518 13715 7تهيئة األقطاب التكنولوجية و التنموية 00 0001

100450300بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بسوسة 51 0002

100100400بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بالمنستير 52 0003

100100800200بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت 23 0005

235 2351 1البرنامج الوطني للبحث و التجديد 00 0006
7 13717 28019 6471 250900 06618جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 06619

500 5001 1برنامج البحوث التنموية 00 0002
1 5001 500 06619جملــة الفصـل

7 13718 78021 1471 250900 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة الصناعة

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

68

16 الباب:

تجهيزات إدارية 06604110110110

البرامج اإلعالمية 06605220220220

مصاريف مختلفة 06608250250150

البحوث العلمية العامة 066186 2046 2043 902

6 7846 7844 382 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة الصناعة

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

69

16 الباب:

تجهيزات إدارية 06604

نقل وسائل إقتناء 000100909090
إقتناء تجهيزات مختلفة 000700202020

110110110 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمية 06605

المخطط المديري لإلعالمية 000400220220220
220220220 06605جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

احاطة فنية في اطار برنامج تنمية المؤسسات الصغرى و المتوسطة 000200250250150
250250150 06608جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618

تهيئة األقطاب التكنولوجية و التنموية 0001004 7394 7392 437
البرنامج الوطني للبحث و التجديد 0006001 4651 4651 465

6 2046 2043 902 06618جملــة الفصـل
6 7846 7844 382 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 الصناعة16 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

70

392دراسات عامة06600 46 162 276 438

096 1تجهيزات إدارية06604 110 80 88 2 529 1 020 110 80 65 2 628 3 903

533البرامج اإلعالمية06605 220 247 325 1 907 153 220 307 204 2 348 3 232

232مصاريف مختلفة06608 150 3 8 250 143 393

498 19البحوث العلمية العامة06618 23 549 19 080 1 429 2 385 1 501 23 484 19 380 1 429 20 147 4 100 65 941

762 1النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا06619 1 500 1 500 126 86 342 1 500 1 500 108 1 524 4 974
78 8814 1001 80621 26725 5643 1786 9611 97120 90725 52923 513 27 066 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 الصناعة16 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

71

دراسات عامة06600
100 100 100 دراسة حول سوق زيت الغاز000200
117 46 163 163 دراسة حول تحرير السوق و أسعار الطاقة000300
175 62 113 175  دراسة حول إستهالك الغاز الطبيعي و سبل تطويره في المناطق000400

الصناعية الجديدة
0660043827616246392جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
1 074 90 60 68 2 297 1 006 90 60 45 2 388 3 589 نقل وسائل إقتناء000100

22 20 20 20 232 14 20 20 20 240 314 إقتناء تجهيزات مختلفة000700
096 52988801101 0202 62865801101 9032 066043جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
457 220 247 208 1 632 77 220 307 111 2 049 2 764 المخطط المديري لإلعالمية000400

93 275 93 275 368 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000500
76 24 76 24 100 دراسة إستراتيجية حول تطوير اإلدارة اإللكترونية000600

907325247220533 3482043072201531 2322 066053جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
2 3 8 13 13  برنامج إرساء نظام الجودة باإلدارات العامة التابعة لوزارة الصناعة و000100

الطاقة و المؤسسات الصغر
230 150 250 130 380 احاطة فنية في اطار برنامج تنمية المؤسسات الصغرى و المتوسطة000200

0660839314325083150232جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة06618



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

72 نظـام أمـد

06618
17 498 20 549 16 430 980 2 385 1 20 584 16 430 980 19 847 57 842 تهيئة األقطاب التكنولوجية و التنموية000100

100 100 100 300 1 400 300 بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بسوسة000251
1 200 100 200 900 100 500 1 700 1 500 بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بالمنستير000352
500 500 500 2010برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي 000400
200 100 100 100 100 200 1 000 400 بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت000523

2 700 2 250 449 2 700 2 250 449 5 399 البرنامج الوطني للبحث و التجديد000600
498 54919 08023 42919 3851 5012 4841 38023 42919 1471 10020 9414 0661865جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا06619
1 420 18 86 1 524 1 524 مشاريع البحث اإلبتكاري000100
342 1 500 1 500 108 342 1 500 1 500 108 3 450 برنامج البحوث التنموية000200

762 5001 5001 500342861261 5001 5241081 9741 066194جملــة الفصـل

78 8814 1001 80621 26725 5643 1786 9611 97120 90725 52923 513 27 066 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة الصناعة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

73

16 الباب:

2 600 900 600 1 250 600 2 250 4 100 البحوث العلمية العامة 09618
4 1006001 2506009002 600 2 250 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة الصناعة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

74

16 الباب:

البحوث العلمية العامة 09618

900 300 200 450 200 750 1 400 بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بسوسة000251
1 100 400 200 200 1 500 1 700 بناء مراكز موارد تكنولوجية بالقطب التكنولوجي بالمنستير000352
600 200 200 800 200 1 000 بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت000523

600 2506009002 2506001 1002 4جملــة الفصـل 09618
4 1006001 2506009002 600 2 250 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

وزارة الصناعة

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

75

16 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

699 279التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 284 281 282 573

090 0902 0902 2وكالة النهوض بالصناعة

632992 6321 1الديوان الوطني للمناجم

727835 6254 3المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

286 3362 7302 1الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

000 00065 00065 65صندوق التطوير و الالمركزية الصناعية

000 0005 0005 5الوكالة العقارية الصناعية

505050المجلس الوطني لالعتماد

000 000200 000200 200المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية

446 4463 4463 3برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية

699 281279 573284 282الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة الصناعة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

76

16 الباب:

726 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 6 618 4 910

102210 0004 3المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

606606الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

910 9101 9101 1الوكالة العقارية الصناعية

726 6182 9106 4الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة الصناعة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

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

77

16 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
210المخبر المركزي للتحاليل و التجارب 4 102 3 000

021300210 4 000 3 000 بناء المصالح الفنية و اإلدارية بالمنطقة الصناعية بالعقبة

02140060 مشروع بناء المصالح الفنية و اإلدارية بسوسة

02150042 مشروع بناء المصالح الفنية و اإلدارية بصفاقس

606الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 606

080100445 445 برامج مختلفة لترشيد إستهالك الطاقة

081100111 111 المخطط المديري لالعالمية

08150050 50 النهوض بالطاقات المتجددة

910 1الوكالة العقارية الصناعية 1 910 1 910

0300001 910 1 910 1 910 مناطق التنمية الجهوية(الوكالة العقارية الصناعية  )

726 6182 078106جملــة الفصـل 4 910
726 6182 9106 4الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة الصناعة

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

78

16 الباب:

973 276التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 277 663 277 663

090 0902 0902 2وكالة النهوض بالصناعة

632992 6321 1الديوان الوطني للمناجم

625625625المخبر المركزي للتحاليل و التجارب

680 7301 7301 1الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

000 00065 00065 65صندوق التطوير و الالمركزية الصناعية

090 0903 0903 3الوكالة العقارية الصناعية

505050المجلس الوطني لالعتماد

000 000200 000200 200المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية

 برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق
الداخلية

3 4463 4463 446

973 663276 663277 277الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة الصناعة

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

79

16 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
090 2وكالة النهوض بالصناعة 2 090 2 090

000100995 995 995 باإلستثمار النهوض 
00020030 30 30 تجهيزات إقتناء  
000400405 405 405 اإلحاطة بالمستثمرين الشبان
000700135 135 135 إقتناء وسائل نقل
001300525 525 525 المخطط المديري لإلعالمية

992الديوان الوطني للمناجم 1 632 1 632

010000150 150 150 الجيولوجية البحوث  
010100170 170 170 المنجمية البحوث  
010200192 192 192 تجهيزات إقتناء 
010300155 155 155 المخطط المديري لإلعالمية  
01050040 40 40 ترويج القطاع المنجمي

00100125ج 125 125  دراسات معمقة للبنية التحتية الجيولوجية و للمكامن الواعدة
لمعاضدة مجهود التنمية

00200160ج 800 800 بناء مركب معلومات
625المخبر المركزي للتحاليل و التجارب 625 625

020000483 483 483 للمخابر تجهيزات إقتناء
02010012 12 12 إدارية تجهيزات إقتناء
020800100 100 100 تكوين و إعتماد المخابر
02100030 30 30 المخطط المديرى لإلعالمية

680 1الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 1 730 1 730

080300245 245 245 صيانة التجهيزات
080400200 200 200 دراسات حول الطاقة
08050045 45 45 تجهيزات
080600160 160 160 إقتناء وسائل النقل
080700800 800 800 التحسيس
08180010 10 10 المشروع اإلقليمي للنهوض بالطاقات المتجددة

00300150ج 150 150 دعم و معاضدة انجاز عمليات التحكم في الطاقة
0040020ج 20 20 دراسة حول تشخيص منظومة االعالمية بالوكالة
0050050ج 100 100 دراسة الرساء المحاسبة التحليلية بالوكالة

000 65صندوق التطوير و الالمركزية الصناعية 65 000 65 000

04000065 000 65 000 65 000 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية
090 3الوكالة العقارية الصناعية 3 090 3 090

0300003 090 3 090 3 090 مناطق التنمية الجهوية(الوكالة العقارية الصناعية  )
50المجلس الوطني لالعتماد 50 50

12000050 50 50 إقتناء معدات إعالمية و مكتبية
000 200المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية 200 000 200 000



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

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

80 نظـام أمـد

07810

130100200 000 200 000 200 000  مساهمة الدولة في إستثمارات المؤسسة التونسية لألنشطة
البترولية

446 3برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 3 446 3 446

446 006003ج 3 446 3 446 برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية
973 663276 07810277جملــة الفصـل 277 663

973 663276 663277 277الجملة 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 الصناعة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

81

16 الباب:

870 23التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 279 699 275 130 266 362 1 369 143 12 210 284 281 274 485 266 182 1 377 046 25 872 2 214 204

549وكالة النهوض بالصناعة 2 090 2 731 1 857 13 652 549 2 090 2 731 1 857 13 652 20 879
366 1الديوان الوطني للمناجم 992 645 695 11 047 393 1 632 645 695 11 380 14 745

360 12المخبر المركزي للتحاليل و التجارب 835 1 374 860 13 781 3 805 4 727 794 860 19 024 29 210
394 4الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 2 286 2 220 2 138 22 570 2 502 2 336 2 155 1 958 24 657 11 772 33 608

700 3صندوق التطوير و الالمركزية الصناعية 65 000 58 000 48 000 401 800 3 700 65 000 58 000 48 000 401 800 576 500
715الوكالة العقارية الصناعية 5 000 10 000 12 674 44 445 715 5 000 10 000 12 674 44 445 72 834

400 12مشروع تطوير مؤسسات الدعم الفني للصناعة التونسية
8المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 224 8 224 1 700 232

778المجلس الوطني لالعتماد 50 160 138 624 538 50 160 138 864 1 750
000 200المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية 200 000 200 000 861 000 200 000 200 000 200 000 861 000 1 461 000

446 3برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 3 446 3 446
857 115التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811

115 857(STEG) برنامج تطوير استعمال الغاز الطبيعي
2 214 204141 729266 182274 485284 28112 2101 369 143266 362275 130279 69923 870 1 377 046 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 الصناعة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

82

16 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
549وكالة النهوض بالصناعة 2 090 2 731 1 857 13 652 549 2 090 2 731 1 857 13 652 20 879

باإلستثمار النهوض  0001009 3526 7825219159951396 782521915995139
تجهيزات إقتناء   0002001 3571 2823330121 282333012

 برنامج إستثمار الوكالة في نطاق مشروع تطوير مؤسسات الدعم
الصناعي

000300685685685

اإلحاطة بالمستثمرين الشبان 0004004 8603 2655065504051343 265506550405134
تهيئة المقر االجتماعي 0006001 310391350415154391350415154

إقتناء وسائل نقل 0007005533526613535266135
الشبابيك الموحدة 0009009524921473001349214730013

2016الحملة الترويجية لإلستراتيجية الصناعية في أفق  0011004003039730397
اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات 001200100100100

المخطط المديري لإلعالمية 0013001 310300485525300485525
366 1الديوان الوطني للمناجم 992 645 695 11 047 393 1 632 645 695 11 380 14 745

الجيولوجية البحوث   0100002 3201 857110150150531 727110150150183
المنجمية البحوث   0101005 9625 212265801702355 13826580170309

تجهيزات إقتناء  0102001 9911 5291251451921 529125145192
المخطط المديري لإلعالمية   0103002 2441 8591001301551 730100130155129

ترويج القطاع المنجمي 010500387267404040267404040
إقتناء وسائل نقل 0106004463362580533625805

خالص ديون جبائية 010700280180100180100
تهيئة المقر االجتماعي 010900140140140

تأهيل المخابر 011000303030



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

83 نظـام أمـد

07810

دراسة لتجديد مكان إيواء المنظومات الجيولوجية 011100202020
 دراسات معمقة للبنية التحتية الجيولوجية و للمكامن الواعدة

لمعاضدة مجهود التنمية
00100125125125ج

بناء مركب معلومات 00200800800160640ج
360 12المخبر المركزي للتحاليل و التجارب 835 1 374 860 13 781 3 805 4 727 794 860 19 024 29 210

للمخابر تجهيزات إقتناء 0200007 5005 58472569948395 5847256994839
إدارية تجهيزات إقتناء 0201003423012012930120129

إقتناء وسائل نقل 02020031125940122594012
دراسة تشخيص و تطوير المخبر 020400100100100

إقتناء أراضي إلنجاز مخابر 02050091491488133
تكوين و إعتماد المخابر 02080056835355601003535560100

المخطط المديرى لإلعالمية 021000400315203530315203530
بناء المصالح الفنية و اإلدارية بالمنطقة الصناعية بالعقبة 02130015 00011 0004 0005 7905802108 420

مشروع بناء المصالح الفنية و اإلدارية بسوسة 0214001 98590601 835901 895
مشروع بناء المصالح الفنية و اإلدارية بصفاقس 0215002 090108421 9401081 982

394 4الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 2 286 2 220 2 138 22 570 2 502 2 336 2 155 1 958 24 657 11 772 33 608

برامج مختلفة لترشيد إستهالك الطاقة 0801003 9532 5332384104453272 348238410445512
التنوير الريفي بالالقطات الشمسية الفطوضوئية 0802007 2254 4947 2256 768457

صيانة التجهيزات 0803001 615945115130245180945115130245180
دراسات حول الطاقة 0804003 0902 2892002502001512 267200250200173

تجهيزات 08050046832155454523215545452
إقتناء وسائل النقل 080600944618160166618160166

التحسيس 0807007 1304 5286008508003524 478600850800402
تحيين الدراسات االستراتجية حول تطوير الطاقات المتجددة 080800250250150100

مشاريع نموذجية 0809004754354043540
المخطط المديري لالعالمية 0811001 4931 0201155011119771011550111507

البحث العلمي 081200155120357085
طاقة الكتل الحية 0813002552352095160



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

84 نظـام أمـد

07810

طاقة الرياح 081400578548201037020188
النهوض بالطاقات المتجددة 08150073020025100503552002510050355

دراسة حول تطور النجاعة الطاقية في قطاع النقل 081600195195195
متابعة و صيانة مشاريع الطاقات المتجددة 08170010631753175

المشروع اإلقليمي للنهوض بالطاقات المتجددة 081800953010104530101045
دراسة حول إستبدال الطاقة 081900405405405

دراسة حول تنمية التوليد المؤتلف 0820001901504010090
 دراسة حول ترشيد استهالك الطاقة على مستوى المؤسسسات

الصغرى و المتوسطة في قطاع الصناعة
082100757575

 مشروع استعمال الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للتنوير الريفي و
التزود بالماء

0822003367 278236100236100

برنامج االحاطة الفنية في القطاع الصناعي 0823001755012550125
 دراسة حول تمويل مشاريع التحكم في الطاقة من خالل الية التنمية

النظيفة
08240022022017545

دراسة حول مساهمة التحكم في الطاقة في تحسين الكثافة الطاقية 08250020020013070
دراسة حول آفاق استغالل المحروقات الحيوية بتونس 082600150150150

دراسة حول ترشيد استهالك الطاقة في البناءات القديمة 082700175175175
 دراسة حول مساهمة التحكم في الطاقة في تحسين االنتاجية والنمو

االقتصادي بتونس
082800250150100100150

مشاريع جديدة في ميدان الطاقات المتجددة 08290020520515055
دراسة حول التحكم في الطاقة في قطاع الفالحة 0830001501183211832

دراسة حول تأثير المشاريع الكبرى على إستهالك الطاقة 0831001001002080
جرد الغازات الدفينة الناجمة عن ا لصناعة و الطاقة 083200150150657015

متابعة و صيانة و ضمان إستمرارية المشاريع 083300101010
 دعم تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة المنجزة في إطار البرنامج

الرباعي
083400100100100

دعم و معاضدة إنجاز عمليات البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة 0835001 050430400120100430400120100
2016-2012: 2تحيين ( دراسة حول ترشيد إستعمال الطاقة  ) 0836002701809010015020



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

85 نظـام أمـد

07810

2تحيين ( دراسة حول تطوير إستعمال الطاقات المتجددة   
:2012-2016)

0837001801801005030

إعدهد ميزان الكربون للمؤسسات ذات اإلستهالك الكبير للطاقة 083800190190190
دعم و معاضدة انجاز عمليات التحكم في الطاقة 00300150150150ج
دراسة حول تشخيص منظومة االعالمية بالوكالة 00400202020ج

دراسة الرساء المحاسبة التحليلية بالوكالة 005001001005050ج
700 3صندوق التطوير و الالمركزية الصناعية 65 000 58 000 48 000 401 800 3 700 65 000 58 000 48 000 401 800 576 500

صندوق التطوير والالمركزية الصناعية 040000576 500401 80048 00058 00065 0003 700401 80048 00058 00065 0003 700
715الوكالة العقارية الصناعية 5 000 10 000 12 674 44 445 715 5 000 10 000 12 674 44 445 72 834

مناطق التنمية الجهوية(الوكالة العقارية الصناعية  ) 03000072 33443 94512 67410 0005 00071543 94512 67410 0005 000715
 مساهمة الدولة في كلفة تهيئة المنطقة الصناعية بالمهدية طريق

بومرداس
030100500500500

400 12مشروع تطوير مؤسسات الدعم الفني للصناعة التونسية

PAISI- وكالة النهوض بالصناعة 05020012 400
8المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 224 8 224 1 700 232

البرنامج الثاني لتنمية الصادرات 1100002321 70022482248
778المجلس الوطني لالعتماد 50 160 138 624 538 50 160 138 864 1 750

إقتناء معدات إعالمية و مكتبية 1200005102866560504928665605049
إقتناء وسائل نقل 120100170148202148202

مساندة فنية في اطار برنامج الشراكة مع االتحاد األوروبي 1202006050105010
توسعة المقر اإلجتماعي 12040073030043060670

 تحمل المصاريف الناتجة عن الكوين و التحسيس و اإلحاطة الفنية
للمدققين

120500280805310047805310047

000 200المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية 200 000 200 000 861 000 200 000 200 000 200 000 861 000 1 461 000

المساهمة في االستثمارات المتعلقة بتطوير مشروع حقل صدربعل 130000711 000711 000711 000
مساهمة الدولة في إستثمارات المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية 130100750 000150 000200 000200 000200 000150 000200 000200 000200 000
446 3برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 3 446 3 446



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

86 نظـام أمـد

07810

برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 446 4463 4463 006003ج
870 69923 130279 362275 143266 369 2101 28112 485284 182274 046266 377 8721 20425 214 2جملــة الفصـل 07810

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
115 857(STEG) برنامج تطوير استعمال الغاز الطبيعي

الشركة التونسية للكهرباء و الغاز-برنامج التنوير الريفي  000100115 857
857 115جملــة الفصـل 07811

2 214 204141 729266 182274 485284 28112 2101 369 143266 362275 130279 69923 870 1 377 046 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة الصناعة

20132013

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

87

16 الباب:

401 5التدخالت في الميدان اإلقتصادي 500 973 18 998 3 800 500 1 000 20 572 25 872 09810

900 3الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 500 973 6 399 3 500 500 1 000 6 772 11 772

400 12مشروع تطوير مؤسسات الدعم الفني للصناعة التونسية 12 400 12 400

501 1المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 199 300 1 400 1 700

857 115التدخالت في الميدان اإلجتماعي 115 857 115 857 09811

115 857(STEG) برنامج تطوير استعمال الغاز الطبيعي 115 857 115 857

141 7291 0005003 800134 8559735005 401 136 429 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

د.ت.خ.قالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة الصناعة

20132013
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

88

16 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي 09810

900 3الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 500 973 6 399 3 500 500 1 000 6 772 11 772

التنوير الريفي بالالقطات الشمسية الفطوضوئية 0802004 4944 4944 494
مشروع استعمال الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للتنوير الريفي و التزود بالماء 0822007 2782 2781 0005003 5001 9059735003 900

400 12مشروع تطوير مؤسسات الدعم الفني للصناعة التونسية 12 400 12 400

PAISI- وكالة النهوض بالصناعة 05020012 40012 40012 400
501 1المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية 199 300 1 400 1 700

البرنامج الثاني لتنمية الصادرات 1100001 7001 4003001991 501
401 9989735005 80018 0005003 5721 87220 25جملــة الفصـل 09810

التدخالت في الميدان اإلجتماعي 09811

115 857(STEG) برنامج تطوير استعمال الغاز الطبيعي 115 857 115 857

الشركة التونسية للكهرباء و الغاز-برنامج التنوير الريفي  000100115 857115 857115 857
857 857115 857115 115جملــة الفصـل 09811

141 7291 0005003 800134 8559735005 401 136 429 الجملة  العامة



89

إلى غاية البيــــان
2006

549 2090 2731 1857 1898 1362 1629 1532 7231 20879 20879  - وكالة النهوض بالصناعة

1366 992 645 695 676 308 597 685 8781 14745 14745  - الديوان الوطني للمناجم

12360 835 1374 860 3750 3458 1380 616 4577 29210 29210  - المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

215 215 215  - برنامج الحث على التحكم في الطاقة في ميدان الصناعي

0 12400 12400  - برنامج تطوير مؤسسات الدعم الفني للصناعة التونسية

0 4450 4450 4450  - صندوق النهوض والتحكم في التكنولوجيا الصناعية

300 7800 8100 8100  - الشركة الصناعية لعجين الحلفاء والورق

8 224 1932 1700 232  - المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

0 3173 3173 3173  - شركة المسابك والميكانيك

715 5000 10000 12674 10000 8000 5000 3000 18445 72834 72834  - الوكالة العقارية الصناعية

0 94000 209857 115857 94000  - الشركة التونسية للكهرباء والغاز

4394 2286 2220 2138 2562 2109 2253 2052 13594 45380 11772 33608  - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

3700 65000 58000 48000 57000 42000 35000 35000 232800 576500 576500  - صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

0 300 300 300  - الشركة التونسية للصناعات الميكانيكية والبحرية

1750 7060 8810 8810  - شركة جبل جريصة

0 13000 13000 13000  - برنامج تطوير إستعمال الغاز الطبيعي

0 1000 1000 1000  - فضاء األنشطة اإلقتصادية بجرجيس

778 50 160 138 240 170 73 141 1750 1750  - المجلس الوطني لإلعتماد

0 200000 200000 200000 150000 335000 200000 176000 1461000 1461000  - المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية

0 3446 3446 3446  - برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية

26135 279699 275130 266362 226126 392407 245932 219026 416435 2488981 141729 2347252 الجملة :

2013

وزارة الصناعة
التمویل العمومي
جدول إجمالي

الدفوعـــات التكلفة

على الموارد العامة للمیزانیة

ما بعدم ع م 2012 2007 الجملة 2011م ق خ م 2010 2009 2008
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(بحساب 1000 د)

إلى غاية البيــــان
2006

0 20879 20879  - وكالة النهوض بالصناعة

0 14745 14745  - الديوان الوطني للمناجم

0 29210 29210  - المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

0 215 215  - برنامج الحث على التحكم في الطاقة في الميدان الصناعة

0 12400 12400 12400  - برنامج تطوير مؤسسات الدعم الفني للصناعة التونسية

0 4450 4450  - صندوق النهوض والتحكم في التكنولوجيا الصناعية

0 8100 8100  - الشركة الصناعية لعجين الحلفاء والورق

1501 12 153 34 1932 1700 232  - المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

0 3173 3173  - شركة المسابك والميكانيك

0 72834 72834  - الوكالة العقارية الصناعية

0 115857 209857 115857 94000  - الشركة التونسية للكهرباء والغاز

3900 500 973 391 385 1129 4494 45380 11772 33608  - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

0 576500 576500  - صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

0 300 300  - الشركة التونسية للصناعات الميكانيكية والبحرية

0 8810 8810  - شركة جبل جريصة

0 13000 13000  - برنامج تطوير إستعمال الغاز الطبيعي

0 1000 1000  - فضاء األنشطة اإلقتصادية بجرجيس

0 1750 1750  - المجلس الوطني لإلعتماد

0 1461000 1461000  - المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية

0 3446 3446  - برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية

5401 0 500 973 391 397 1282 0 132785 2488981 141729 2347252 الجملة :

على موارد القروض الخارجیة الموظفة 

الجملة م ق خ م 201120122013م ع م

وزارة الصناعة 
التمویل العمومي

الدفوعات التكلفة

جدول إجمالي

ما بعد 2007200820092010
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

 البحوث العلمیة العامة

%40 باإلضافة إلى مبلغ %10 مواصلة األشغال الخاصة  - التهيئة الخارجية لألقطاب التكنولوجية الربط الخارجي بالشبكات العمومية تم إنجاز الدراسات الفنية
   والتنموية لـ 5 أقطاب تنموية بكل من لكل من القطب التنموي باألقطاب التنموية بكل من  2437 أ.د المرسمة
 سوسة - بنزرت - الفجة/المنستير بسوسة - المنستير/الفجة سوسة - المنستير/الفجة - بالمشاريع والبرامج 

 قفصة وقابس وقفصة والشروع في األشغال قفصة وإستكمال الدراسات الجديدة
 الفنية والشروع في األشغال

 بالنسبة لألقطاب األخرى

 - بناء وتجهيزمركز الموراد التكنولوجية - إنجاز  :  إستكمال دراسات الجدوى ضبط البرنامج الوظيفي التقدم في الدراسات التنفيذية
 بالمنستير - الفجة - مخبر مختص في  األنسجة  وقابلية اإلنجاز وإنجاز الدراسات األولية

 الفنية والمنسوجات الغير المحبوكة
 - وحدة تطوير النماذج وأساليب

 اإلنتاج
 - وحدة اإلستشارة الفنية

 والتدريب 
 - مخبر لتكملة النسيج واألقمشة

 - فضاء اإلبتكار والتصميم

 - بناء وتجهيز مركز الموارد إنجاز : إستكمال الدراسات والشروع
 التكنولوجية بسوسة - وحدة لصنع النماذج اإللكترونية إستكمال دراسات الجدوى ضبط البرنامج الوظيفي في األشغال

 - قاعة بيضاء لصنع النماذج وقابلية اإلنجاز وإنجاز الدراسات األولية
 - وحدة للصنع السريع للنماذج

 - وحدة تصميم بالحاسوب
 والروبوتية

 - بناء مركز الموارد التكنولوجية بالقطب إنجاز ورشتين لإلنتاج التجريبي إستكمال دراسات الجدوى ضبط البرنامج الوظيفي التقدم في الدراسات التنفيذية
 التكنولوجي ببنزرت ومخبرين مختصين في تحاليل وقابلية اإلنجاز وإنجاز الدراسات األولية

 الحبوب ومنتجاتها والحليب
 ومشتقاته

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية
2013 / 12 / 31

الباب 16 : وزارة الصناعة 
نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة
اإلنجازات المنتظرة إلى غاية

2012 / 12 / 31
اإلنجازات المادية إلى غاية

2011 / 12 / 31
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

 

%80 إضافة إلى مبلغ 1465 أ.د  %20 التقدم في اإلنجاز  - البرنامج الوطني للبحث و التجديد مساهمات ومنح مالية  في إنجاز التعهد بإنجاز المشاريع

 مشاريع البحث التطبيقي المرسمة بالمشاريع والبرامج

الجديدة  والتجريبي في إطار شراكة بين

 المراكز الفنية القطاعية وكفاءات

 البحث والقطاعات الناشطة في

 قطاعات الصناعة  والفالحة

 والصيد البحري وأنشطة الخدمات

 (حوالي  20 مشروع بحث) 

 النھوض بالبحوث التنمویة والتكنولوجیا

100% %20 إستكمال اإلستثمارات   - برنامج البحوث التنموية منح ومساعدات مالية في نطاق التعهد بإنجاز اإلستثمارات

 برامج التجديد والتكنولوجيا التي 

 تنجزها المؤسسات الصناعية

 والخدمات (حوالي 40 مؤسسة)

 التدخل في المیدان اإلقتصادي

 المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

45% %20 التقدم في إنجاز األشغال  - مشروع بناء المقر والمصالح الفنية  إنجاز 5 مباني مستقلة : إنجاز الرسم التمهيدي 
 للمخبر بالمنطقة الصناعية بالعقبة المقر اإلجتماعي  المفصل /  تقديم األمثلة

 مخابر السالمة الغذائية المعمارية مفصلة 
 مخابر السالمة الصناعية والدراسات المتعلقة 

 مخابر المترولوجيا باألسس والهياكل 
 ومخابر تنقية الذهب والسوائل

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية اإلنجازات المنتظرة إلى غاية اإلنجازات المادية إلى غاية
2013 / 12 / 31 2012 / 12 / 31 2011 / 12 / 31
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

60% %40 إحاطة فنية للمؤسسات  %20 إحاطة فنية للمنشآت   - مشاريع مختلفة لترشيد إستعمال القيام ببرامج اإلحاطة الفنية تنظيم جملة من الدورات

 الطاقة لترشيد إستهالك الطاقة في  التكوينية شملت المدققين - والمؤسسات العمومية  تقوية القدرات للمسؤولين

 قطاعي النقل والخدمات المسؤولين المكلفين بالطاقة وتقوية القدرات المكلفين بالطاقة وتنفيذ

 في المؤسسات والمتدخلين برنامج السياقة الرشيدة

 في رخصة السياقة والصيانة الوقائية

 الوكالة العقارية الصناعية

40% %25  إنهاء أشغال التهيئة لمناطق %15 التقدم في األشغال للبرنامج  تهيئة المناطق الصناعية التالية : إنطالق األشغال لكل

 البرنامج األولي : المناطق المبرمجة أوليا األولي والشروع في  حمام الزريبة 3 - سيدي

 الغريبة - باجة الشمالية - الدراسات للبرنامج اإلضافي بوزيد لسودة 1 وتوزر

 بوعرادة 2 - الكريب - الفحص -  والتقدم في األشغال لبقية

 حمام الزريبة 3 - سيدي بوزيد  المناطق

  (لسودة 1) - مدنين (تاجرة1) -

  السبيخة - سجنان -  الكاف -

  جندوبة اإلرتياح1 - القصرين 2 -

  توزر - تطاوين (الخبطة1) -

  قبلي - عقارب - منزل شاكر - 

 دخان - بن قردان -

 حمام الزربية 4 (قسط أول)

 البرنامج التكميلي :

 سبيطلة1 - جلمة - الرقاب -

 حمام الزريبة 4 (قسط ثان) -

 جندوبة اإلرتياح 2 - السرس -

 تبرسق - السبيخة 2 -  سليانة -

 لعروسة - قبلي (بشلي) - 

 توزر (حزوة)

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية اإلنجازات المنتظرة إلى غاية اإلنجازات المادية إلى غاية
2013 / 12 / 31 2012 / 12 / 31 2011 / 12 / 31
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

35% %15 إنهاء أشغال إعادة التهيئة %10 مواصلة األشغال للمناطق  إعادة التهيئة للمناطق الصناعية الشروع في أشغال إعادة

 المتواجدة بمناطق التنمية التهيئة لمناطق الحنشة -  المتعهد بها لمنطقة الحنشة 

 الجهوية : الحنشة - زغوان - زغوان والقصرين إنجاز دراسات إعادة التهيئة

 القصرين - باجة -عقارب - لمناطق عقارب - المتلوي

 المتلوي - الكاف - جندوبة -   الكاف - جندوبة والشروع

 القيروان طريق تونس -  في األشغال لمناطق باجة -

 القيروان طريق الباطن - القيروان طريق تونس -

 جبنيانة القيروان طريق الباطن -
 جبنيانة

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية اإلنجازات المنتظرة إلى غاية اإلنجازات المادية إلى غاية
2013 / 12 / 31 2012 / 12 / 31 2011 / 12 / 31



95

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 تجھیزات إداریة

100% 90 إنجاز اإلقتناءات 90  - إقتناء وسائل نقل تعويض سيارات قديمة 

100% 20 إنجاز اإلقتناءات 20  - إقتناء تجهيزات مختلفة

 البرامج اإلعالمیة
100% 220 إعداد الدراسة والتدقيق وإنجاز  220  إنجاز دراسة حول تطوير اإلدارة اإللكترونية

 وإعداد تدقيق السالمة المعلوماتية وإقتناء اإلقتناءات

 معدات شبكة وإتصاالت

 مصاریف مختلفة

60% 250 تقوية القدرات وتقديم المساعدة الفنية 250  إحاطة فنية في مجال تكنولوجيا المعلومات تقوية قدرات مكتب التأهيل ومساعدته على 

 لفائدة مكتب التأهيل متابعة برامجه في هذا المجال لمتابعة البرامج المنتفعة بالمنح

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2012

الباب 16 : وزارة الصناعة 
نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

التكلفة بحساب ألف دينار
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 التدخل في المیدان اإلقتصادي

 وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

100% 995 إنجاز هذه البرامج 995  - النهوض باإلستثمار - نشر وطباعة المحامل الترويجية 
 تنظيم معارض للشراكة تخص القطاعات

 لقاءات شراكة بين الجهات المشاركة في التظاهرات
 اإلقتصادية والمعارض المختصة التي تقام
 بالخارج - إحياء اليوم الوطني لمحاضن

 المؤسسات وتنظيم صالون إحداث المؤسسات

 - اإلحاطة بالمستثمرين الشبان * تغطية مصاريف تسيير الشبكة الوطنية  
100% 405 تكوين وتأطير حاملي المشاريع وباعثي  405  لمحاضن المؤسسات (26 محضنة)

 المؤسسات وإيواء المحاضن لجل 
 الباعثين الجدد بهذه الفضاءات

 - المخطط المديري لإلعالمية تركيز برمجيات السالمة المعلوماتية - إقتناء 
100% 525 إقتناء التجهيزات وتركيز البرمجيات  525  معدات وحواسيب  وآالت طباعة وتطوير 

 منظومة التصرف ومتابعة  اإلمتيازات - وتطوير المنظومات
 وتبادل المعطيات بين اإلدارات الجهوية والمقر

 المركزي ومحاضن المؤسسات - تركيز
 منظومة التصرف في الوثائق

135 5 سيارات مصلحة إضافة إلى إقتناء سيارة  135  - إقتناء وسائل النقل تجديد وسائل النقل القديمة
 مصلحة على موارد

 مبيعات السيارات القديمة

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2012 التكلفة بحساب ألف دينار
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 الديوان الوطني للمناجم

100% 155 إنجاز البرنامج 155  - المخطط المديري لإلعالمية إقتناء تجهيزات وبرمجيات خصوصية  وتأمين 

 المنظومة وتطوير موقع الواب

100% 150 إعداد الكتيبات والخرائط الجيولوجية 150  - البحوث الجيولوجية نشر كتيبات تفسيرية للخرائط وإعداد

 دراسات جيولوجية وإنجاز خرائط  والقيام بدراسات تحليلية وجرد

 جيولوجية المواقع الجيولوجية

100% 40 إنجاز كل العناصر 40  - ترويج منجمي القيام بالتظاهرات الوطنية والجهوية للتعريف

 بإمكانات التراب التونسي في مجال الموارد

 اإلنشائية والمعادن

100% 192 إنجاز اإلقتناءات 192  - إقتناء تجهيزات مختلفة إقتناء معدات مخابر وتجهيزات للدراسات 

 الجيولوجية الميدانية وأثاث المكاتب وآلة نسخ 

170 القيام بالدراسات وعملية المسح 170  - البحوث المنجمية  مسح منجمي ودراسات جيتولوجية نوعية

 - دراسة معمقة للبنية التحتية الجيولوجية القيام بدراسات معمقة لبقايا المناجم المستغلة

100% 125 إنجاز البرنامج 125  والمكامن الواعدة لمعاضدة مجهود التنمية سابقا بهذه الجهات وإجراء تثمينات مخبرية 

 بالشمال والجنوب والوسط

20% 800 إستكمال دراسات الهندسية المدنية 800  - بناء مركز المعلومات إنجاز مبنى جديد إليواء التجهيزات الخاصة 

 بمنظومة المعلومات الجيولوجية والمنجمية  والشروع في األشغال

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2012 التكلفة بحساب ألف دينار
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 المخبر المركزي للتحاليل والتجارب

100% 483 إنجاز اإلقتناءات 483  - إقتناء تجهيزات للمخابر إقتناء تجهيزات جديدة  لدائرة المواد الغذائية
 والصناعية  (قسم المواد الغذائية - قسم الملوثات 

 والمضافات - قسم المياه والمحيط) ودائرة 
 السالمة الصناعية  والمركز الجهوي بصفاقس

100% 100 الحصول على شهادة اإلعتماد 100  - تكوين وإعتماد المخابر  إعتماد 5 أنشطة مخبرية جديدة :  
 مخبر الميكروبيولوجيا - مخبر المعادن الثقيلة

 (تحاليل معدني الرصاص والكادميوم في منتجات 
 البحر) - مخبربقايا المبيدات - مخبر المواد 

 المحافظة - مخبر الفيتامينات

 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

100% 245 إنجاز عمليات الصاينة 245  صيانة التجهيزات تأمين صيانة قسط جديد بحوالي 400 نظام 
 شمسي فوطوضوئي بتوفير قطاع الغيار الالزمة
 للمتساكنين بالمناطق الريفية المشتتة والمعزولة

100% 200 تنفيذ العمليات المبرمجة 200  - دراسات حول الطاقة إنجاز جملة من األنشطة في إطار آليات 
  التمويل المترتبة عن مجابهة التغيرات

 المناخية من خالل الحد من إنبعاثات الغازات
 الدفيئة

100% 800 إنجاز كامل البرنامج 800  - التحسيس القيام بحمالت تحسيسية وتظاهرات
 ومدعمات توعية وتنظيم عمليات 

 ميدانية تخص التحكم في الطاقة وتنظيم
 ندوات وطنية وجهوية

%100 يمول أيضا بهبة من برنامج 150 إنجاز العمليات 150  - دعم ومعاضذة إنجاز عمليات  إنجاز عمليات ومشاريع لمصاحبة تنفيذ
  للتحكم في الطاقة برامج التحكم في الطاقة األمم المتحدة للتنمية
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نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 صندوق التطوير والالمركزية

%100 باإلضافة إلى مبلغ 5730 أ.د 65000 65000  الصناعية تغطية تعهدات الصندوق للبرامج المصادق

 عليها قبل سنة  2013 (34498 أ.د) متأتي من مبيعات المساهمات

 برنامج 2013 : وإستخالصات بعنوان

 تغطية جزئية لتعهدات برنامج اإلعتمادات الممنوحة من

 2013 : 30502 أ.د طرف الصندوق والرصيد

 * مساهمة في رأس مال 82 مشروع المتأتي من فواضل السنة

  لفائدة الباعثين الجدد الفارطة

 * إعتماد مالي يقع إسترجاعه بالنسبة

  للمشاريع التي ال تتجاوز تكلفتها 1000 أ.د

  وذلك لفائدة 60 باعثا جديدا

 * مساهمة في رأس مال وإعتماد مالي

  يقع إسترجاعه لفائدة 28 مؤسسة صناعية

  صغرى ومتوسطة

 * دعم اإلستثمار بمناطق التنمية الجهوية

  لفائدة حوالي 263 مشروعا

 * تكوين حوالي 1800 باعثا جديدا 

 وتأطير وتقديم اإلحاطة الفنية والمرافقة الشخصية

 لعدد هام من الباعثين بمحاضن المؤسسات
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 المجلس الوطني لإلعتماد

100% 50 إنجاز البرنامج 50  - إقتناء تجهيزات إعالمية ومكتبية تغطية حاجيات المجلس

10% 33500 إنجاز دراسات التهيئة والشروع في  33500  الوكالة العقارية الصناعة التعهد بتهيئة 8 مناطق صناعية جديدة بكل
 من الوسالتية (القيروان) - القصرين 3 - األشغال

 الروماني (جندوبة) - أم لعظام (سيدي بوزيد)
 نفزة (باجة) لسودة 2 (سيدي بوزيد) - تاجرة 2  

 (مدنين) - تطاوين (الخبطة 2)

70% 3446 التقدم في إنجاز األشغال 3446  البرنامج تطوير البنية التحتية الصناعية تحمل الدولة لكلفة الربط بالشبكات الخارجية

 بالمناطق الداخلية للمناطق الصناعية التي ينجزها الخواص

 بالجهات الداخلية
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