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  لميزانيــة التقديــم العــام

 التشغيل والتكىين المهني وزارة 

 



1 نظـام أمـد

الباب التاسع و العشرون
وزارة التشغيل و التكوين المهني

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة التشغيل و التكوين المهني  

. 2012 م د   سنة 819,490 م د   مقابل  850,577 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  17,7 36,427 242,377 205,950 167,534

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -7,7 -2,340 28,200 30,540 26,683

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    40,0 0,700 2,450 1,750 0,987

% -35,9 -0,840 1,500 2,340 * على الموارد الخارجية الموظفة
-8,3 -2,200% 24,250 26,450 25,696 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%3,000-صناديق الخزينة -0,5 517,000583,000580,000

57,00063,00060,000-3,000-4,8% صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

460,000520,000520,000 الصندوق الوطني للتشغيل

%711,217819,490850,57731,087 الجملـــــة 3,8



نظـام أمـد

242 377 000

28 200 000

2

الباب التاسع و العشرون

وزارة التشغيل و التكوين المهني

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

580 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 577 850 الجملـــــة
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الجملة 2013جزء التشغیلجزء التكوینبیان القسم

القسم األول: التأجیر العمومي
000 314  000 314  المنح المخولة للسلط العمومیة01.100
000 945  0008 070  0006 875  2تاجیر األعوان القارین01.101
000 160  000 160  تاجیر األعوان غیر القارین01.102

01.125
منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة 

000 100  000202 900  00040 200  161المحاسبة العمومیة بعنوان التأجیر

000 519  000211 444  00047 075  164جملة القسم األول

القسم ا لثاني: وسائل المصالح
000 500  0002 000  0002 500   نفقات تسییر المصالح العمومیة02.201

02.225
منح للمؤسسات العمومّیة غیر الخاضعة لمجلة 

المحاسبة العمومّیة بعنوان التسییر واستغالل 
000 120  00027 620  0005 500  21التجھیزات العمومّیة

000 620  00029 620  0007 000  22جملة القسم الثاني

القسم الثالث: التدخل العمومي
000 94  000 62  000 32  التدخالت في المیدان اإلجتماعي03.302
000 10  000 5  000 5  التدخالت في میدان الثقافة والشباب والطفولة03.305

03.325
منح  المؤسسات العمومّیة غیر الخاضعة لمجلة 

000 134  0001 470  000 664  المحاسبة العمومّیة بعنوان التدخالت

000 238  0001 537  000 701  جملة القسم الثالث

000 377  000242 601  00055 776  186جملة الباب

توزیع اإلعتمادات حسب االقسام

(بحساب الدینار)

الباب التاسع والعشرون

وزارة التشغیل والتكوین المھني 

نفقات التصرف لسنة 2013
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دینار000 723 125- إعتمادات البرامج: 

دینار000 718 1 - التكوین:

دینار000 005 24 - التشغیل:

2- توزیع إعتمادات التعھد وإعتمادات الدفع حسب األقسام: 

بیان األقسام

جملة إعتمادات التشغیل ج2التكوین ج1
جملة إعتمادات التشغیل ج2التكوین ج1التعھد (ج1+ج2)

الدفع(ج1+ج2)

القسم السادس: اإلستثمارات 
المباشرة

1 210 0003 060 0004 270 0001 150 0001 300 0002 450 000

000 250 00024 500 00023 750 000 000 00025 500 00023 500 1القسم السابع: التمویل العمومي

القسم التاسع: إعتمادات على 
موارد القروض الخارجیة الموظفة

1 500 000  01 500 0001 500 000  01 500 000

000 200 00028 800 00024 400 0003 770 00030 560 00026 210 4جملة الباب

إعتمادات الدفعإعتمادات التعھد
(بحساب الدینار)

الباب  التاسع والعشرون

وزارة التشغیل والتكوین المھني 

نفقات التنمیة لسنة 2013
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بحساب الدینار

المصاریفالمقابیضالحسابات

6000000060000000صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني

520000000520000000الصندوق الوطني للتشغیل 

580000000580000000الجملة

وزارة التشغیل والتكوین المھني

الحسابات الخاصة في الخزینة

الباب التاسع والعشرون



التكوين المهني 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



0,517% 9,5 0,100 1,150 1,050 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -25,9 -1,190 3,400 4,590 3,195 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 18,9 29,671 186,776 157,105 123,702 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2011

( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2012 224,695          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 250,176 لسنة  2013
لوزارة التشغيل و التكوين المهني  جزء التكوين المهني  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة 

التكوين المهني
وزارة التشغيل و التكوين المهني

الباب التاسع و العشرون
6 نظـام أمـد

-0,450
%
%

-35,9

-37,5

-0,840 1,500

0,750

2,340

1,200 2,678

* على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%3,000-57,00063,00060,000صناديق الخزينة -4,8

57,00063,00060,000-3,000-4,8% صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

%183,897224,695250,17625,481 الجملـــــة 11,3
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أ- التذكير بالموارد

نسبة حجمالمعطيات

الزيادةالزيادة

1-  إعتمادات العنوان األول

%67118.9 77629 105186 157العنوان األول ( 1000د)

%42112.6 07518 654164 145 - نفقات التأجير العمومي

%084101.5 00011 91622 10 - نفقات وسائل المصالح

%16631.0 701 535  - نفقات التدخل العمومي

%2342.9 352 1188 28- الوسائل البشرية المتوفرة:

%8.9-12 -123 135 *  أعوان الوزارة 

%2303.5 844 6146 6*  أعوان القارون بالمؤسسات

%2253.5 685 4606 6* الوكالة التونسية للتكوين المهني:

%53.2 159 154 *المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين

%5.1-4 75 -79 -اإلحاالت على التقاعد

%161.2 385 3691 1*األعوان غير القارين
%161.2 376 3601 1* الوكالة التونسية للتكوين المهني:

0 9 9 *المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة التكوين

3-  إعتمادات العنوان الثاني

%25.9-190 1-400 5903 4العنوان الثاني ( 1000د)

%1009.5 150 0501 1إستثمارات الوزارة

%35.9-840 -500 3401 2تعصير تجهيزات مراكز التكوين المهني

-0 البرامج السنوية  لوكالة التكوين المهني

%37.5-450 -750 200 1برامج المركز الوطني لتكوين المكونين و هندسة المكونين

%48117.6 17628 695190 161جملة نفقات التصرف والتنمية

الباب التاسع  والعشرون: وزارة التشغيل والتكوين  المهني  

تقديرات 
2013

مشروع ميزانية 2013

التكوين المهني

ق م  2012
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بحساب 1000د  

نسبة حجمالمعطيات

الزيادةالزيادة

4- الحسابات الخاصة في الخزينة
%4.8-000 3-000 00060 63صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني

%43.2-200 8-800 00010 19نفقات تسيير وتدخل

%50.0-000 9-000 0009 18 تسيير وكالة التكوين المهني   (*)
800 800 0  تسييرالتكوين عن بعد    (*)

0 000 0001 1منح للمتكونين في اإلختصاصات ذات األولوية

%20011.8 2005 00049 44نفقات إستثمار وتدخالت العنوان الثاني
%9005.8 5001 60034 32تمويل مشاريع وكالة التكوين المهني

750  خارطة الطريق للنظام المعلوماتي
000 1إستثمارات منظومة التكوين المستمر

%55013.6 9501 40012 11تدخالت خصوصية :
- - 950 2509 10  -  التكوين المستمر 

%85073.9 000 1502 1  -  صك التكوين المهني
000 0001 01   -  التكوين حسب الطلب 

(*) يقترح بالنسبة لسنة   2012 حمل اعتماد بـ10 م د بعنوان تسيير الوكالة  على الموارد  
العامة للميزانية عوضا عن صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني  

%48111.3 17625 695250 224جملــة  ميزانية التكوين المهني

ب - أبرز مؤشرات نشاط الوزارة في مجال التكوين

نسبة حجمالمعطيات

الزيادةالزيادة

   التكوين المهني األساسي بهياكل الوزارة

%00.0 137 137 * عدد مراكز  التكوين المهني 

%00.0 400 40047 47* عدد مواطن  التكوين  

%0001.1 0001 00091 90  *** عدد المرسمين بالوكالة

%0004.4 0003 00071 68أ- عدد المتكونين  

%6.3-000 2-000 00030 32* شهادة مؤهلي التقني المهني والسامي

%00026.9 0007 00033 26* شهادة الكفاءة المهنية

%20.0-000 1-000 0004 5* شهادة  مهارة

%20.0-000 1-000 0004 5* التدريب المهني مع دروس تكميلية

%9.1-000 2-000 00020 22ب-عدد المتدربين بالمؤسسة

التكوين غير المقيس

التوزيع حسب طريقة التكوين

%7.1-000 2-000 00026 28التكوين داخل المراكز

%00012.5 0005 00045 40التكوين بالتداول  والتدريب المقيس

%9.1-000 2-000 00020 22 التدريب المهني

%1000.3 100 00030 30  عدد المتخرجين من حاملي شهادات التكوين المهني المقيس

%5002.0 500 00025 25منها شهادات منظرة 

%00.0 000 0003 3متكونون يمكنهم الحصول  على منحة  في اإلختصاصات ذات األولوية

 صك التكوين بالقطاع الخاص 

%0000.0 0003 3  مستعملين لصك  التكوين (*)

ق م  2012
تقديرات 
2013

تقديرات 
2013

ق م  2012
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    العنوان األول  

  نفقات التصرف

  المھني التكوین -1

  
  : تقدیم إجمالي

  
  :ضبطت نفقات التصرف كما یلي 

 م د 186,776  2013االعتمادات المقترحة لسنة  -

 م د 157,105  2012لسنة  المرسمةاالعتمادات  -

  م د   29,671  أي بزیادة قدرھا                     

   % 18,9تمثل نسبة         

  :زع نفقات التصرف كما یلي وتتو

  ق م البیــــان

2201 

 )م د(

تقدیرات 

3201  

 )م د(

  

  الفارق

 )م د(

  

  النسبة

% 

  نفقات التأجیر العمومي -

 نفقات وسائل المصالح -

 نفقات التدخل العمومي -

145,654  

10,916  

0,535 

164,075  

22,000  

0,701 

18,421  

1,0841  

0,166  

12,6 

101,5  

31,0  

 18,9  29,671 186,776 157,105 المجمــوع
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I – العمومي نفقات التأجیر :  
أي بزیادة قدرھا  2012م د سنة  145,654مقابل  2013م د سنة  164,075   قدرت نفقات التأجیر بـ

 2012سنة  نتداباتإ انعكاسات و برنامج الزیادة في األجور ناتجة خاصة عن % 12,6م د تمثل نسبة  18,421

  .2013انتدابات سنة برنامج و

  :التالیةوقد تم ضبط التغییرات المقترحة على أساس المعطیات 

 دینار 1000بحساب    

  تأثیر برنامج الزیادة في األجور -
 )مصالح التكوین(الوزارة  §
 المؤسسات §

  
142  

6150 

6292 
 

  

 2012انعكاس إنتدابات سنة  -
 الوزارة §
  المؤسسات §

  
103  

7169 

7272  
  
  

  

   2013انتدابات سنة  -
 )الح التكوینمص(الوزارة  §
 المؤسسات §

 
7 

1510 

1517   

     
 4857    تعدیالت أخرى -

 ـــــــــــــــــ
 

    18421    المجمـوع
  

  :وتوزع نفقات التأجیر كما یلي 

  )مصالح التكوین(الوزارة  -

 المؤسسات -

  دم  2,875 

 دم  161,200
  

 

عونا على  75إحالة  عونا باعتبار 6967: 2013ویبلغ عدد األعوان المرخص فیھم إلى موفى سنة 

   .عون  وقتي 1385ویضاف إلیھم  .عونا 308 وانتداب التقاعد

  )مصالح التكوین(الوزارة  -

 المباشرون §
 2013انتدابات سنة  §

  

  عونا 120
 أعوان    3

 عونا  123

 ة للتكوین المھنيالوكالة التونسّی -

 المباشرون §
 2013انتدابات سنة  §
 اإلحاالت على التقاعد §

  

  

  عونا    6460
  عونا      300

  عونا  -  75 
  

  عونا  6685 
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 المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین -

 المباشرون  §
  2013انتدابات سنة  §

  

  عونا    154
  أعوان       5 

   

  

  عونا 159 

II – نفقات وسائل المصالح   
 2012سنة م د  28,916م د مقابل  31,0ه بما قدر 2013سنة  قدرت  نفقات وسائل المصالح اإلجمالیة  

 وستبلغ ھذه اإلعتمادات بإعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات %  7 تمثل نسبة بـ م د 2,084 ا قدرھ  بزیادة أي 

  .م د 35,448: ما قدره  )م د 4,448(

 غا قدرهـــمبل 2013ات وسائل المصالح المحمولة على الموارد العامة للمیزانیة لسنة ـــــــــوتبلغ نفق

علما . ملیون دینار تحمل على موارد صندوق التكوین والتدریب المھني 9,0تضاف إلیھا إعتمادات بـ  م د 22,0

  .وأنھ یّتم سنویا تقلیص إعتمادات التسییر المحمولة على ھذا الصندوق

  :وتتوزع ھذه االعتمادات كما یلي 
   نفقات تسییر اإلدارة المركزیة   – 1 

 
 م د 0,500

   ت تسییر المؤسسات نفقا –  2     
 

 م د 34,948

   م د 34,000  .م د 4,0منھا موارد ذاتیة بـ  الوكالة التونسّیة للتكوین المھني* 
     

  م د 0,948                  نالمركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوی* 
  .م د 0,448منھا موارد ذاتیة بـ 

  

III – نفقات التدخل العمومي  
م د على صندوق النھوض بالتكوین والتدریب  1,000م د منھا   1,701بـ   خلقدرت نفقات التد

  .لعائالت ضعیفة الدخل نالمنتمی و المھني قصد تمویل المنحة المسندة للمتكونین في اإلختصاصات ذات األولوّیة 

اد ــعتمم د مقابل إ 0,701 قدره ، ترسیم إعتماد2013یقترح بالنسبة لسنة لتغطیة التدخالت العادیة و

لوزارة والمؤسسات التابعة اتدخالت م د قصد تمویل  0,166أي بزیادة قدرھا  2012سنة مرسم في  م د 0,535بـ 

  .لھا

  :وتوزع ھذه االعتمادات كما یلي 
  د أ      37                                 )مصالح التكوین(الوزارة  -
 د أ   664                                                   المؤسسات -

 د أ   650                             ة للتكوین المھنيالوكالة التونسّی •
 د أ       14        المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین •
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  العنوان الثاني
  نفقات التنمیــــة

  

  التكوین المھني -1
  
  
  

  : 2013نفقات التنمیة لسنة  –
  

  52,6التكوین المھني و بعنوان التكوین بوزارة التشغیل 2013تقدر إعتمادات الدفع المقترحة لنفقات التنمیة لسنة 
  ).لمھنيم د على إعتمادات صندوق النھوض بالتكوین والتدریب ا 49,200منھا ( م د

  
  :وتتوزع ھذه النفقات على النحو التالي 

  ق م  البیــــان
2012  

 )م د(

  تقدیرات
2013  

 )م د(

  
  الفارق

  

  )م د(
 االستثمارات المباشرة -
 على الموارد العامة للمیزانیة •

500,1  
1,050  

150,1  
1,150  

100,0  
0,100  

 التمویل العمومي -
 على الموارد العامة للمیزانیة •
 روض الخارجیة الموظفةعلى موارد الق •
 الحسابات الخاصة في الخزینة •

  ةجملة نفقات التنمی

3,540  
1,200 
2,340 
44,000  
48,590  

   

250,2  
0,750 
1,500 

002,49  
600,52  

1,290 -  
0,450 - 
0,840 - 
5,200 

10,04 
  

  

یم اإلعتمادات ترسدون إعتبار الحسابات الخاصة في الخزینة م د  3,400وتستوجب الدفوعات المقترحة والبالغة 
  :التالیة

  

  م د 187,1    قانون البرامج
   م د   0,798  االستثمارات المباشرة -
      م د   0,920  التمویل العمومي -

  م د 4,210        اعتمادات التعھد
   م د 1,210      االستثمارات المباشرة §

      م د 1,210  على الموارد العامة للمیزانیة -
 م د3,000        التمویل العمومي §

   م د1,500  العامة للمیزانیة على الموارد -
 م د 1,500                              على قروض خارجّیة موّظفة -

 

  االستثمارات المباشرة – 1
  

  :على النحو التالي  2013تتوزع االعتمادات المقترحة لسنة 
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  قانون 

  البرامج
 )أد(

  اعتمادات على الموارد
  العامة للمیزانیة

 )أد(

 الدفع التعھد  

 ریع بصدد اإلنجازمشا •
 مشاریع جدیدة •

648 
150 

1060  
150 

1000  
150  

 1150 1210 798 الجملــة
  

  
  التمویل العمومي – 2
  

   :كما یليتمویل برامج ومشاریع الوكالة التونسّیة للتكوین المھني وبرامج التكوین المستمر  2013یقترح بالنســـــبة لسنة 
  

  

  
 البیـــان

  الموارد العامة
  یةللمیزان

 )م د(

الحساب الخاص في 
  الخزینة

  )م د(

  الجملة
 )م د(

  قرض
  الجملة  )م د(

  37,0  1,5 35,5  35,5 - الوكالة التونسیة للتكوین المھني – 1

المركز الوطني لتكوین المكونین  – 2
 وھندسة التكوین

  
0,750 

  
-  

  
0,750 

    
0,750  

  2,0  2,0  -  )صك التكوین(تشجیعات مباشرة  – 3

  
  
2,0  

  39,750  1,5  38,250  37,5  0,750 لــةالجم
  

على 83إلى  75المفصل بالصفحات من   2013بالنسبة لسنة  التونسیة للتكوین المھني  ضبط برنامج االستثمار للوكالةتم وقد 
  :أساس المعطیات التالیة

  
 .استكمال المشاریع المتواصلة  -
 :تنفیذ  برامج سنویة  موزعة بین  -

 لخاص بتجھیزات وصیانة مراكز التكوین المھني،تمویل البرنامج السنوي ا §
 .اقتناء أراضي لبناء مراكز التكوین المھني §
 إقتناء وسائل نقل لفائدة الوكالة    §

 
تتماشى مع مقتضیات التنمیة الجھوّیة ومراعاة للحاجیات التي عبرت عنھا الجھات الداخلّیة تمول على  التعھد ببرنامج جدید -

 :وقد تم إدراج البرامج والمشاریع التالیةكوین والتدریب المھني صندوق النھوض بالتموارد 
 

 دراسات إعادة بناء مركز التكوین والتدریب المھني بالكاف مع تغییر موقعھ في قطعة أرض جدیدة •
 دراسات إلحداث مركز التكوین والتدریب المھني بتاجروین  •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بطبلبة •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني في الجلود واالحذیة بالجم •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بمجاز الباب •
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 دراسات إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بسجنان •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بمنزل بورقیبة •
 التكوین في الصناعات التقلیدیة بتطاوین وتغییر موقعھ في قطعة أرض جدیدة دراسات إعادة ھیكلة مركز •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالمالسین •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بجبل الجلود •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بسیدي فتح اهللا •
 ت إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالمرسىدراسا •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل ببوسالم •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببوسالم •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالعروسة •
 في النقل بمساكن دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالنفیضة •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز المعدات بسوسة •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالمحرص •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقرقنة •
 ثديدراسات إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببو •
 دراسات إلحداث مركز تكوین بوالیة قفصة •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بوادي قریانة •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقربة •
 دراسات إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بباطرو •
 كوین في اآللیة العامة بقرمبالیةسریر بالمركز القطاعي للت 300دراسات إحداث وحدة مبیت بـ  •
 دراسات إلحداث مركز التكوین والتدریب المھني بوالیة سیدي بوزید •
 دراسات إلحداث مركز الفتاة الریفیة بوالیة قابس •
 قاعدة التكوین في السیاحة بمركز التكوین والتدریب المھني بالزھور •
 قنیات الفندقیة بطبرقةقاعدة التكوین في السیاحة بالمركز القطاعي للكوین في الت •
 قاعدة التكوین في السیاحة بالمركز القطاعي للتكوین في التقنیات الفندقیة بالحمامات الجنوبیة •
 قاعدة التكوین في اإللكترومیكانیك بالمركز القطاعي للتكوین في البالستیك بسوسة •
 یك  بسوسةقاعدة التكوین في اإللكترومیكانیك بالمركز القطاعي للتكوین في اإللكترون •
 قاعدة التكوین في الطاقات المتجددة بمركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل بالحامة قابس •
 قاعدة التكوین في الطاقات المتجددة بمركز التكوین والتدریب المھني بقبلي •
 قاعدة التكوین في اإلكساء بمنوبة •
 میكانیك السیارات بأریانة قاعدة التكوین في میكانیك السیارات بالمركز القطاعي للتكوین في •

  
  

م د من ناحیة  و مواصلة مشاریع    1,500تجھیزات ممولة بخط التمویل اإلیطالي بــــ   مواصلة  إقتناء  2013كما سیتم سنة 
 .فرنسیة في نطاق برنامج  التنمیة المتضامنة  وھبة ألمانیة   م د على ھبة8,038في حدود 
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  جزء التكوین -1
  التكوین المھني

  
  الحسابات الخاصة في الخزینة

  "صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني"
  
  
  

 1999لس  نة  101ص  ندوق النھ  وض ب  التكوین والت  دریب المھن  ي بمقتض  ى الق  انون ع  دد        أح  دث
افي یم  ول م  ن الم  ردود الص     و .2000والمتعل  ق بق  انون المالی  ة لس  نة   1999 دیس  مبر 31الم  ؤرخ ف  ي 

ق  د تحّم  ل ھ  ذا الص  ندوق إل  ى م  وفى   و .)عل  ى أج  ور األع  وان  %2وأ %1(ل  ألداء عل  ى التك  وین المھن  ي 
مج النھوض بالتشغیل وبرامج بناء وتجھی ز مراك ز التك وین المھن ي و ب رامج التك وین       انفقات بر  2003

  .تنقیحات في مستوى تدخالتھإال أنھ تّم إدخال  .المستمر
دون تغیی ر مص در   ( 2003جعة تدخالتھ بمقتضى ق انون المالی ة لس نة    مرا تمت :التنقیح األول -1

  :وتم حصرھا فیما یلي  )تمویلھ
  .بناء وتجھیز وتھیئة فضاءات التكوین - 
 .نفقات تسییر مؤسسات التكوین المھني والتدریب - 
 .برامج وآلیات التدریب المھني - 
 .منح لفائدة باعثي مؤسسات خاصة للتكوین والتدریب المھني - 
أخ  رى تتعل   ق ب  النھوض ب   التكوین المھن  ي و الت   دریب و ذل  ك ف   ي إط  ار التش   اریع      نفق  ات   - 

 .والتراتیب الجاري بھا العمل
 
بحف  ز المب  ادرة  و المتعل  ق 2007لس  نة  69الق  انون ع  دد  ت  م عل  ى إث  ر ص  دور : التنق  یح الث  اني -2

وتش  جیع   وف  ي نط  اق إص  الح أنظم  ة تموی  ل التك  وین قص  د ترش  ید إس  تعمال التم  ویالت           ،اإلقتص  ادیة
المؤسسات على المش اركة ف ي التك وین األساس ي بقب ول المت دربین والمتك ونین بالت داول داخ ل فض اءات           

  .2009تّمت مراجعة أنظمة التمویل خالل سنة و اإلنتاج
لس  نة  292األم  ر ع  دد  وق  د ت  م إح  داث نظ  امي التس  بقة عل  ى األداء و حق  وق الس  حب  بمقتض  ى 

 . 2009فیفري  2مؤرخ في  2009
ف  ي بقی  ة األداء بع  د خص  م     الص  ندوق  ى إدخ  ال نظ  ام التس  بقة عل  ى األداء إل  ى حص  ر م  وارد    وأد

  .من طرف المؤسسات وإستعمالھا في المجاالت المحددة باألمر المذكور التسبقة
  :الجدول الموالي ضمن 2013و 2012 و 2011 لسنواتبالنسبة  ھذا الحساب  دخالت ت  تقدیمویمكن 
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                                     )ناری د لیون مبحساب  (

 

  

  ق م 

2011  

  

  تقدیرات 

2012  

  

  

  تقدیرات 

2013  

 10,800 19,000 31,000  نفقات العنوان األول

  9,800  18,000  30,000  نفقات التسییر –أ 

 9,000 18,000 30,0000 نفقات الوسائل للوكالة التونسیة للتكوین المھني - 

 0,800 -  -   التكوین المستمرخدمات خارجیة في  - 

 1,000 1,000 1,000  نفقات التدخل –ب 

منحة للمتكونین في اإلختصاصات ذات األولویة تسندھا الوكالة  - 

 التونسیة للتكوین المھني 
1,000 1,000 1,000 

 49,200 44,000 31,000  نفقات العنوان الثاني

  36,250  33,000  19,000  نفقات االستثمار –أ 

 0,750 -  -   الطریق عملیة للنظام المعلوماتي خارطة •

  34,500  32,000  19,000 استثمارات الوكالة التونسیة للتكوین المھني •

استثمارات المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة   •

 1,000 1,000  -  المھنیة

 12,950 11,000 12,000  نفقات التدخل في میدان التربیة والتكوین –ب 

 9,950 9,250 10,000  التكوین المستمر  •
 2,000 1,150 2,000  صك التكوین المھني: تدخالت خصوصیة  •

  1,000  0,600  -   )و ت ت م(التكوین حسب الطلب  •

 60,000 63,000 62,000  الجملة
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        :غایة كما یلي2013إلى  2003منذ إنطالقھ سنة تدخالتھ حوصلة ویمكن 
                      )دینارلیون مبحساب  ( 

 

  اإلنجازات 
  ق م

2011  

ق م 
  إضافي 
2012  

  
2013  

  تقدیرات

2003  2004  2005  2006  2007  2008 2009 2010  

 10,800  19,000 31,000 16.400 35,776 26,020  14,000  25,800 31,000 19,400  20,800  نفقات العنوان األول

  09,800  18,000  30,000  16.400  35,776  25,020  14,000  25,800  30,000 19,400  20,800  نفقات التسییر –أ 

نفقات الوسائل للوكالة التونسیة  -

 للتكوین المھني
20,200  18,600  30,000 25,000 13,000 24,000 35,200 16.400 30,000 18,000 09,000 

خدمات خارجیة في التكوین  -

  المستمر
0,600  0,800   - 0,800  1,000  1,020 0,576  -  -  - 0,800 

 1,000 1,000 1,000 - - 1,000  -  - 1,000      نفقات التدخل –ب 

منحة للمتكونین في االختصاصات  -

  للمتكونین بالمراكز ذات األولویة 
 -   -  1,000  -   -  1,000  -  - 1,000 1,000 1,000 

 49,200 44,000 31,000 28.450 11,449  19,404 18,000 25,200 29,000 18,600 11,900  نفقات العنوان الثاني

  36,250  33,000  19,000  28.450  2,449  9,479  15,000  16,500  19,000  14,800  11,900  نفقات االستثمار –أ

طریق عملیة للنظام  خارطة  -  
  بالوزارة والھیاكل المعلوماتي

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,750 

استثمارات الوكالة التونسیة للتكوین -

 المھني
11,900  14,800  19,000  16,500  15,000  8,730 2,060 28.45019,000  32,000  34,500  

استثمارات التكوین المستمر والترقیة -

  المھنیة
 -  -  -  -  - 0,749 0,389  -  - 1,000 1,000 

 12,950 11,000 12,000 5.150 9,000 9,925  3,000 8,700 10,000 3,300  -  نفقات التدخل –ب 

 - -  -  -  -  9,000 3,000  8,700 -   3,800  -   نظام قدیم :  برامج التكوین المستمر -

نظام حقوق : التكوین المستمر -

  السحب
 -  - 8,000  -  -   - 8,000 4,600 10,000 9,250 9,950 

صك التكوین : تدخالت خصوصیة  -  

  المھني
 -  - 2,000  -  - 0,925 1,000  - 2,000 1,150 2,000 

  1,000  0,600    0,550                )و ت ت م(التكوین حسب الطلب  -

 60,000 63,000 50.00062,000 47,225 45,424 32,000 51,000 60,000  38,000  32,700  الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

29  الباب:
وزارة التشغيل و التكوين المهني

التكوين المهني-
2013نفقات التصرف لسنة

1

18

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 875 2تأجير األعوان القارين

000 200 161منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 075 164 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 500نفقات تسيير المصالح العمومية

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

21 500 000

000 000 22 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 32التدخالت في الميدان االجتماعي

000 5التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

000 664منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 701 القسم الثالث  :   جملة

000 776 186الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:29
وزارة التشغيل و التكوين المهني

التكوين المهني-

2013

2013نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2012

19

2 875 000 000 000215 660 2تأجير األعوان القارين01101

161 200 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

142 994 00018 206 000

000 075 164 القسم األول  :   جملة 145 654 00018 421 000

500 000 000 000100 400نفقات تسيير المصالح العمومية02201

21 500 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

10 516 00010 984 000

000 000 22 القسم الثاني  :   جملة 10 916 00011 084 000

32 000 000 00012 20التدخالت في الميدان االجتماعي03302

5 000 000 5التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة03305

664 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

510 000154 000

000 701 القسم الثالث  :   جملة 535 000166 000

000 776 186الجملة  العامة 157 105 00029 671 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

20

000 875 2تأجير األعوان القارين:01101الفصل 2 660 000215 000

600 977األجر  األساسي  والتدرج 961 00016 600

100 048 1المنح  الخصوصية  القارة 887 500160 600

400 7-900 34المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 42 300

000 00089 318منحة  التصرف  والتنفيذ 229 000

900 9005 44منحة  التكاليف  الخاصة 39 000

400 4007 29منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 22 000

800 800138 358منحة  الهندسة 220 000

000 2-000 41منحة  المشاريع 43 000

000 55-000 97منحة  التكاليف  البيداغوجية 152 000

200 18-800 103المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 122 000

100 1006 10منحة  العمل  االجتماعي 4 000

50المنحة  التعويضية 50

150100المنحة  التعويضية  التكميلية 50

800-300منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 1 100

900900 5منحة علم النفس 5 000

200 4-800 3منح  أخرى 8 000

700 281المنح  المرتبطة  بالوظيفة 290 000-8 300

600 8-400 186المنحة  الوظيفية 195 000

500 1-500 43المنحة  الكيلومترية 45 000

200200 6منحة  السكن 6 000

600 6001 45المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 44 000

300300المنح  الخصوصية  المتغيرة

300300منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق

400 123منحـة اإلنتـاج 118 7004 700



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

21نظـام أمـد

100 1-600 5منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 6 700

000 0005 117منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 112 000

[ 800800الشهر الثالث عشر[منح  خاصة 

100 15منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 20 100-5 000

000 5-000 15منحة  الساعات  اإلضافية 20 000

100منحة  العمل  الليلي 100

000 8المنح    العائلية 7 700300

300600 7المنحة  العائلية 6 700

300-700منحة  األجر  الوحيد 1 000

800 420المساهمات  المحمولة  على  المشغل 375 00045 800

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

161 200 000 142 994 00018 206 000

000 200 161مؤسسات  التكوين 142 994 00018 206 000

000 000 00018 000 158الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 140 000 000

000 000206 200 3المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 2 994 000

164 075 000 000 421 00018 654 145جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

22

000 000100 500نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 400 000

000 00045 165األكرية واألداءات البلدية 120 000

000 3إستهالك الماء 3 000

000 8إستهالك الكهرباء والغاز 8 000

000 17-000 10اإلتصاالت 27 000

000 0001 10االتصاالت الهاتفية 9 000

000 18-تراسل المعطيات 18 000

500500 2إقتناء األثاث 2 000

500500 2تأثيث اإلدارة 2 000

000 00046 65الوقود 19 000

000 00036 45شراء الوقود لوسائل النقل 9 000

000 00010 20حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 10 000

000 5001 3نفقات البريد 2 500

000 0001 3المراسالت اإلدارية 2 000

500نفقات أخرى 500

000 0002 3إقتناء المعدات 1 000

000 1معدات التصرف اإلداري 1 000

000 0001 1معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية

000 0001 1معدات مختلفة

500500 2مصاريف التأمين 2 000

500500 2تأمين وسائل النقل 2 000

500 0009 35التعهد والصيانة 25 500

000700 11اإلعتناء بالبنايات 10 300

000 0008 18تعهد وصيانة وسائل النقل 10 000

000 2تعهد وصيانة المعدات و األثاث 2 000

000500 3نفقات صيانة شبكات االتصال 2 500



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

23نظـام أمـد

500تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 500

500300عمليات الصيانة األخرى 200

000 0008 38لوازم المكاتب 30 000

000 4المطبوعات 4 000

000 2المطبوعات الرسمية 2 000

000 2مطبوعات األخرى 2 000

000 3التوثيق 3 000

000 3الوثائق المكتوبة 3 000

000 0002 12الصحف والمجالت 10 000

000500 1إشتراكات بوكاالت اإلعالم 500

500 5تعليق ونشر اإلعالنات 5 500

000 5نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 5 000

500نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي 500

500 0001 35مصاريف  اإلعالمية 33 500

000 0005 35شراء اللوازم والمعدات 30 000

000 2-شراء منظومات 2 000

000 1-نفقات الصيانة 1 000

500-خدمات إعالمية أخرى 500

000 0004 6نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 2 000

" 000 0002 2أدب"نفقات استغالل منظومة 

" 000 0001 1إنصاف"نفقات استغالل منظومة 

" 000 0001 1رشاد"نفقات إستغالل منظومة 

000 2استغالل منظومات إعالمية أخرى 2 000

000 4مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 4 000

000 2مصاريف اإلستقباالت 2 000

000 2مصاريف اإلقامة 2 000

000 18مصاريف المهمات 18 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

24نظـام أمـد

000 10إرجاع مصاريف التنقل 10 000

000 4المنحة اليومية للتنقل 4 000

000 5المنحة الكيلومترية للتنقل 5 000

000 1إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1 000

000 23مصاريف نقل األشخاص 23 000

000 5مصاريف نقل األشخاص بالداخل 5 000

000 18مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18 000

000 5002 13تكوين ورسكلة األعوان 11 500

000 1ملتقيات للتكوين 1 000

000 0001 1تربصات تكوين

500التكوين المستمر 500

000 0001 3التكوين في اإلعالمية 2 000

000 8التكوين في التصرف حسب األهداف 8 000

000 0002 5تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 3 000

500تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 500

000 2معاليم الجوالن و العبور 2 000

000 1معاليم الجوالن 1 000

000 1معاليم العبور 1 000

500 6-000 22خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 28 500

500 6-000 1نقل األثاث والمعدات 7 500

000 21خدمات مختلفة 21 000

000 1-نفقات التصرف األخرى 1 000

000 1-نفقات مختلفة 1 000

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

21 500 00010 984 000 10 516 000

000 984 00010 500 21مؤسسات  التكوين 10 516 000

000 000 00011 000 21الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 10 000 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 16-000 500المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 516 000

22 000 00011 084 000 000 916 10جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

26

000 32التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 20 00012 000

000 00012 32منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 20 000
000 10وداديات األعوان 20 00030 000

000 2جمعيات ووداديات أخرى 2 000

000 5التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة:03305الفصل 5 000

000 3-تظاهرات ثقافية و مهرجانات 3 000
000 2-تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 2 000

000 1-التبادل الثقافي 1 000

300 1-منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية 1 300
300 1-منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية 1 300

300 0004 5تدخالت أخرى 700

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

664 000 510 000154 000

000 000154 664مؤسسات  التكوين 510 000
000 150الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 500 000650 000

000 4المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 10 00014 000

701 000 000 000166 535جملة التدخل العمومي : 



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

27

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 3 000 تكلفة الترقــيات : 

5متصرف مستشار متصرف

1كاتب تصرف مستكتب إدارة

1مهندس عام مهندس رئيس

1مهندس رئيس مهندس أول

1تقني أول تقني

1أخصائي نفساني أول أخصائي نفساني

10الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

التكوين المهني 1 29

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

28

دينــار000 7 تكلفة االنتدابات : 

33السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

14,01متصرف
24,02كاتب تصرف

33  الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

29

3أسالك مختلفة
3رتب مختلفة

52السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
26متصرف

5متصرف مستشار
3متصرف رئيس

1كاتب راقن
7ملحق إدارة

10كاتب تصرف
33السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

7مهندس رئيس
6مهندس عام
19مهندس أول

1مهندس أشغال
7سلك العملة

22عامل صنف 
43عامل صنف 
52عامل صنف 

5سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1أستاذ تعليم فوق الرتبة
2أستاذ التعليم الثانوي

2أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة األولى
2سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية

1متصرف الخدمة اإلجتماعية
1مرشد إجتماعي أول

5سلك مستشاري المصالح العمومية
5مستشار المصالح العمومية

11السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1تقني رئيس
3تقني أول

7تقني
5سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني

5متفقد بيداغوجي للتكوين المهني
123الجملة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

30

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

29 الباب:
التكوين المهني

000 448 0004 364 000183 000664 243 0004 500 00021 000205 200 161المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 448 0004 364 000183 000664 243 0004 500 00021 000205 200 161مؤسسات  التكوين

000 448 0004 364 000183 000664 243 0004 500 00021 000205 200 161الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

31

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

التكوين المهني
29  الباب:

000 448 4مؤسسات  التكوين 183 364 000 664 000 4 243 000 21 500 000 205 000 161 200 000

000 000 4الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 179 650 000 650 000 4 000 000 21 000 000 158 000 000

000 448المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 3 714 000 14 000 243 000 500 000 205 000 3 200 000

000 448 0004 364 000183 000664 243 0004 500 00021 000205 200 161الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

32

29 الباب:
التكوين المهني

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 448 4مؤسسات  التكوين 183 364 000187 812 000187 812 000

000 000 4الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 179 650 000183 650 000183 650 000

000 448المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 3 714 0004 162 0004 162 000

000 812 000187 812 000187 448 0004 364 183الجملة  العامة



33نظـام أمـد

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

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

28اإلطارات

1متصرف عام 

1مهندس أول 

1مستشار تكوين 

2مهندس 

1محلل 

20مساعد تكوين 

2مكون أول 

29أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

3ملحق أول 

10مهندس مساعد 

1قيم أول 

6مكون 

2مساعد تقني 

4كاتب أول 

1كاتب إدارة 

1مستكتب إدارة 

18أعوان التنفيذ 

4عامل مختص 

1عامل 

7عامل ذو كفاءة 



34نظـام أمـد

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

1عامل ماهر 

5رئيس عملة 

000 126 751جملة المؤسسة : 

000 126 1  الجملة العامة :  75



35 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

اإلطارات

19.0متصرف عاممتصرف رئيس

29.0متصرف رئيسمتصرف مستشار

499.0مهندس رئيسمهندس أول

349.0مستشار تكوين رئيسمستشار تكوين

89.0متفقد تقني أو فني بيداغوجيمستشار تكوين رئيس

169.0متصرف مستشارمتصرف

609.0تقني سامي رئيستقني سامي أول

29.0محلل رئيسمحلل أول

349.0مستشار تكوينمساعد تكوين

739.0مساعد تكوينمكون أول

59.0تقني سامي رئيسمهندس أشغال

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

149.0متصرفملحق إدارة

2009.0تقني سامي أولمهندس مساعد

29.0تقني سامي أولواضع برامج أو مبرمج

49.0تقني سامي أولتقني سامي

719.0مكون أولمكون



36 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

29.0قيم رئيس1قيم درجة 

109.0متصرفملحق إدارة أول

أعوان المساندة أو التسيير 

19.0قيم أول1قيم درجة 

149.0ملحق إدارةكاتب أول

1109.0قيم درجة قيم

369.0ملحق إدارةكاتب راقن

69.0كاتب أولكاتب راقن

69.0تقني ساميمساعد تقني

89.0ملحق إدارة أولملحق إدارة

أعوان التنفيذ أعوان المساندة أو التسيير 

109.0مستكتب أولمستكتب إدارة

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

19.0مساعد تقنيراقن

49.0مساعد تقنيعون تقني

49.0كاتب راقنمستكتب أول

أعوان التنفيذ 

89.0عامل مختص أولعامل مختص

129.0عامل مختصعامل

69.0عامل ذو كفاءةعامل مختص أول

289.0عامل ماهرعامل ذو كفاءة



37 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

أعوان التنفيذ 

109.0رئيس عملةعامل ذو مهارة أو كفاءة عالية

169.0عامل ذو مهارة أو كفاءة عاليةعامل ماهر

---- جملة المؤسسة :  767258 000

المركز الوطنى لتكوين المكونين
وهندسة التكوين

اإلطارات

29.0مهندس عاممهندس رئيس

39.0مهندس رئيسمهندس أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

29.0متصرفملحق إدارة

أعوان المساندة أو التسيير 

169.0كاتب راقنكاتب تصرف

49.0كاتب تصرفمستكتب إدارة

أعوان التنفيذ 

59.0عامل مختصعامل

19.0عامل ماهرعامل ذو كفاءة

---- جملة المؤسسة :  333 200

----   الجملة العامة :  800261 200



38 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

60اإلطارات

604.0متصرف 

140أعوان المساندة أو التسيير 

584.0تقني 

824.0تقني سامي 

100أعوان التنفيذ 

20عامل ماهر 

180عامل صنف  

---- جملة المؤسسة :  3001 500 000

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين

5أعوان التنفيذ 

36.0عامل 

26.0عامل ذو كفاءة 

---- جملة المؤسسة :  510 000

000 510 1---- 305  الجملة العامة : 



39 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

775 2اإلطارات

8متصرف عام 

6متصرف رئيس 

32متصرف مستشار 

806مهندس أول 

181مستشار تكوين 

38مستشار تكوين رئيس 

321متصرف 

2تقني سامي أول 

16محلل أول 

64محلل 

158مساعد تكوين 

1قيم رئيس 

807مكون أول 

335مهندس أشغال 

174 3أعوان المساندة أو التسيير 

300ملحق إدارة 

76تقني 

034 1مهندس مساعد 

9واضع برامج أو مبرمج 



40 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

577تقني سامي 

11قيم أول 

452مكون 

239كاتب راقن 

60مساعد تقني 

18قيم درجة  

62كاتب أول 

230قيم 

74مستكتب إدارة 

42ملحق إدارة أول 

736أعوان التنفيذ 

4راقن 

22مستكتب أول 

37عامل مختص 

94عامل 

29عامل مختص أول 

139عامل ذو كفاءة 

47عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 

235عامل ماهر 

49رئيس عملة 

180عامل صنف  

685 6جملة المؤسسة : 

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين

93اإلطارات

2متصرف رئيس 



41 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

7متصرف مستشار 

4مهندس عام 

11مهندس رئيس 

26مهندس أول 

1تقني رئيس 

1محلل رئيس 

26متصرف 

6تقني أول 

2محلل 

2أخصائي نفساني 

3أستاذ التعليم الثانوي التقني 

2أستاذ أول للتعليم التقني 

30أعوان المساندة أو التسيير 

19ملحق إدارة 

3تقني 

1مساعد تقني 

5كاتب إدارة 

2مستكتب إدارة 

36أعوان التنفيذ 

15عامل مختص 

3عامل 

1عامل مختص أول 

7عامل ذو كفاءة 

3عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 



42 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

7عامل ماهر 

159جملة المؤسسة : 

844 6  الجملة العامة : 



43 نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

239اإلطارات

1متصرف عام 

1متصرف مستشار 

5مهندس أول 

28متصرف 

14محلل 

187مكون أول 

3مهندس أشغال 

294أعوان المساندة أو التسيير 

31ملحق إدارة 

1مهندس مساعد 

68تقني سامي 

24مكون 

23كاتب راقن 

14مساعد تقني 

133قيم 

843أعوان التنفيذ 

36مستكتب إدارة 

738عامل 

49عامل ذو كفاءة 



44 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

20عامل ماهر 

376 1جملة المؤسسة : 

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين

1اإلطارات

1متصرف 

8أعوان التنفيذ 

5حارس 

1عامل 

2بستاني 

9جملة المؤسسة : 

385 1  الجملة العامة : 
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العنوان األول - نفقات التصرف

بحساب  الدینار I -   توزیع نفقات األجور *

2010 2009 2008 2007 2006

58 728 500 46 970 000 46 221 237 39 693 933 36 490 373 34 672 745 31 011 895 31 746 582 - األجر األساسي و التدرج  

 258 156 2 061 000 1 399 207 1 253 703  529 765  158 300  170 000 -  ترقیة في الصنف عن طریق المناظرات الداخلیة   

 63 000  112 926  217 235  90 680  93 041  135 950  171 178 - تأجیر المكونین األجانب

 538 800  489 000  510 242  487 889  456 389  444 268  417 868  410 045 - المنح العائلیة

 848 300  795 000  714 364  615 271  548 872  529 944  488 989  471 893 - منحة السكن

4 539 000 4 261 000 3 723 059 3 457 325 3 361 432 3 457 356 3 476 934 3 242 264 - المنحة البیداغوجیة

 4 200  4 200  4 888  4 200  4 200  4 200  5 098  4 200 -   منحة التصرف

7 680 600 7 136 000 6 468 090 5 531 667 4 855 223 4 717 879 4 416 824 3 920 187 -   منحة المشاریع

4 386 000 2 962 000 2 721 824 2 646 377 2 400 705 2 293 982 2 265 170 2 102 568 - منحة التصرف و التنفیذ

25 581 400 21 574 000 19 654 631 16 220 766 11 699 938 9 842 777 8 496 640 6 969 420 - منحة النھوض بالتكوین المھني

 66 200  19 800  37 584  37 574  35 351  35 484  35 844  36 199 - منحة الكلفة

 6 300  70 600  74 385  61 791  56 000  52 000  49 602  48 189 - منحة الساعات اإلضافیة : المنسقین الفنیین

 641 307  196 300  210 806  210 387  216 162  207 556  197 886  194 196 - المنحة الوظیفیة

 18 500  16 700  17 916  16 313  18 842  20 886  32 201  40 242 - منحة التأطیر

 9 500  9 500  11 899  9 540  8 910  8 700  10 561  7 660 - منحة التمثیل

 793 800  674 000  611 271  548 494  496 983  487 627  471 932  464 494 - منحة النقل

1 413 100 1 349 600 1 222 278 1 052 046  932 632  914 001  855 251  790 948 - المنحة الكیلومتریة

 8 500  8 500  10 552  8 460  8 460  7 378  8 230  5 500 - منحة المسؤولیة

 30 600  22 000  17 355  19 498  19 412  18 353  17 947  - منحة التصرف و خطأ الصندوق

 20 000  20 000  24 486  38 096  38 061  33 139  61 366  13 800 - ضم خدمات

 62 082  42 000  69 431  118 679  72 780  69 323  89 881  77 101   -  منح  متفرقة 

 70 400  48 800  57 479  50 935  64 700  61 861  72 602  50 800 -  إمتیازات عینیة : وقود

1 620 600 1 974 400  -  التدرج      

 113 900  138 800    100 164  102 863  - تنفیل المتقاعدین      

5 800 906 5 015 900 4 932 371 4 215 600 3 878 660 3 583 021 3 434 460 3 352 789 منحة آخر السنة

13 066 671 10 015 000 10 159 905 8 920 603 8 202 915 7 549 315 7 109 707 6 940 877 -   منحة اإلنتاج

1 525 700 2 500 000 2 128 929 2 636 098 2 300 206 1 966 886 1 924 597 -  منحة الساعات اإلضافیة

2 101 200 2 077 300 1 805 911 1 650 808 1 495 079 1 462 048 1 430 891 1 424 896  - التأمین  على المرض 

16 507 878 12 975 800 12 643 595 10 577 639 9 627 012 7 854 100 6 978 167 6 993 882  -  المساھمة في صندوق التقاعد 

     420 454  338 962   -  الزیادة في المساھمة في صندوق التقاعد

4 387 900 2 942 000 2 809 687 2 350 586 2 139 335 1 816 333  714 067 - المساھمة في صندوق  التأمین على المرض  

1 170 000 1 067 800  972 898  836 524 - المساھمة في صندوق المسكن لفائدة األجراء  

 3 370  55 769  42 855  9 311 منحة إضافیة للمتربصین لإلعداد للحیاة المھنیة

 13 312  10 249  3 156  127 743  229 889  120 946  -أجور اعوان وقتیین  

 845 007 إنعكاس المناظرات الداخلیة 2010-2009-2008-2007

6 000 000 4 000 000 الزیادة في األجور

1 500 000 إنتدابات 2012

7 000 000 2 854 036  - تأجیر أعوان المناولة

158 000 000 140 000 000 123 061 561 103 501 656 90 208 166 82 953 555 74 891 585 69 770 856  الجملة   بإعتبار موارد متبقیة  من سنوات سابقة

* دون إعتبار اإلنعكاس المالي الناتج عن الزیادة في األجور

الوكالة التونسیة للتكوین المھني

تنفیذ
تقدیرات 2013 ق م 2012تنفیذ 2011البیــــان
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بحساب  الدینار I I-   توزیع نفقات وسائل المصالح

2010 2009 2008 2007 2006
 34 050  100 000  359 153  187 838  362 031  274 544  74 928  188 599  إقتناء أصول  ثابتة

 - برامج إعالمیة للتكوین

 - تجھیزات عامة و تھیئة و تجھیز المباني
 - تجھیزات فنیة للمعدات و أجھزة إعالمیة لإلستعمال 

اإلداري
 - تجھیزات فنیة للمعدات و أجھزة التكوین

 - تجھیزات فنیة لمعدات و أجھزة إعالمیة للتكوین

 - معدات مبیت

 - معدات مطعم

 - معدات تسلیة و تنشیط

 - معدات سالمة

 34 050  100 000  359 153  187 838  362 031  274 544  74 928  188 599  - أثاث و معدات مكتبیة

11 060 864 11 350 000 8 826 717 10 607 947 10 692 140 9 603 184 7 924 417 6 894 299 مصاریف التكوین

6 665 198 6 600 000 5 123 126 5 660 047 5 389 195 5 026 458 4 298 046 4 076 263  -  مواد وقطع مختلفة للتكوین

2 782 906 3 800 000 3 078 697 4 130 178 4 258 745 3 739 053 2 985 160 2 399 747  - منحة دروس للعرضیین 

 450 000  330 000  293 132  336 978  398 549  285 788  270 794  225 586  -  صیانة  لمعدات  التكوین

 100 000  100 000  77 102  76 539  60 257  67 053  175 521  55 743  -  خدمات مختلفة للتكوین

 60 000  21 838  28 954  24 170  22 376  18 356  24 156  -  نقل المترصین

1 062 760  450 000  228 153  372 111  336 613  253 268  172 521  107 331 خدمات إجتماعیة للمتربصین

 10 000  4 669  3 140  224 611  209 188  4 019  5 473  - لوازم أخرى   

9 648 308 9 550 000 7 770 479 7 834 462 7 182 242 6 157 031 5 342 255 4 377 626 إقتناء لوازم مطعم و مبیتات

9 463 958 9 400 000 7 656 325 7 709 319 7 038 308 6 037 822 5 245 539 4 282 741  - إقتناء مواد غذائیة

 85 000  50 000  31 642  40 136  42 904  46 910  40 483  35 980  - إقتناء  لوازم  المبیت

 99 350  100 000  82 512  81 470  94 317  69 704  51 609  54 095  -  إقتناء لوازم المطعم

   3 537  6 713  2 595  4 624  4 810  -   إقتناء لوازم أخرى

11 531 020 10 650 000 12 864 846 15 328 653 13 123 624 11 435 866 9 970 605 9 419 349  نفقات مشتركة

 555 185  500 000  366 050  508 340  510 975  411 522  309 757  276 849  - إقتناء مواد بناء

 38 618  50 000  30 879  25 697  27 570  23 497  20 181  20 977  - إقتناء وقود و محروقات قابلة للخزن

 709 953  800 000  632 685  628 436  542 112  482 944  438 365  499 503  -  إقتناء وقود و محروقات للسیارات اإلداریة

 344 131  350 000  244 441  215 782  202 714  163 871  136 852  131 196  - إقتناء مواد تنظیف

 535 375  600 000  487 891  570 316  440 413  414 418  376 808  316 531  - إقتناء مواد مكتبیة

 286 035  300 000  224 660  240 910  234 166  187 393  156 213  155 171  - إقتناء  لوازم إعالمیة

 309 895  300 000  295 948  287 773  266 623  259 487  186 422  255 760  -  إقتناء  قطع  غیار  قصد  التسییر

 59 174  40 000  53 061  38 382  29 692  26 478  17 232  18 634  -  إقتناء لوازم  ومواد   التسییر

 474 975  400 000  467 413  355 856  472 059  313 680  375 620  389 190  - تسویغ و أعباء كرائیة

 8 180  7 000  2 045  7 216  7 129  8 084  6 693  5 060  - كراء معدات وأدوات قصد التسییر 

 21 490  10 000  20 026  24 380  11 152  20 970  9 637  10 068  - كراء ات أخرى مختلفة 

 285 569  350 000  199 225  298 613  232 940  192 393  184 444  155 153  - التنظیف المتداول  للمساحات  والمحیط

 865 888  650 000  492 953  579 104  812 120  569 717  422 310  385 915  - صیانة و إصالح بناءات

 311 300  250 000  241 326  263 966  221 878  165 717  144 031  123 460  -  صیانة و إصالح معدات النقل لإلستعمال  اإلداري   

 105 611  60 000  38 246  60 956  55 105  46 896  45 713  -  صیانة و إصالح معدات إعالمیة لإلستعمال  اإلداري   522 50 

 338 234  250 000  297 867  288 337  293 653  254 371  179 868  197 244  - صیانة و إصالح األثاث و المعدات المكتبیة

1 027 795  980 000  917 958  882 912  799 982 762373  685 881  633 701  - مصاریف إستھالك الماء

 229 363  250 000  174 079  189 421  178 103  173 907  156 374  129 329  - مصاریف إستھالك الغاز

1 846 415 1 870 000 1 718 886 1 728 072 1 626 926 1 428 532 1 204 461 1 275 695 مصاریف استھالك  الكھرباء

 171 850  80 000  63 121  64 209  69 233  61 229  14 774  86 351 -  مرتبات  وأتعاب الوسطاء

3 928 438 5 513 149 4 241 977 3 449 496 3 088 379 2 736 266 - خدمات المناولة

تقدیرات 2013 ق م 2012
تنفـــــــیذ

تنفیذ 2011البیــــان
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2010 2009 2008 2007 2006

 1 450  4 000  1 494  3 430  3 586  2 400  2 304  5 208  - مصاریف  االعوان العرضیین 

 25 400  15 000  17 000  20 024  26 749  10 600  10 015  15 000  - مصاریف النزاعات

 2 760  2 000  2 146     680   409   546  3 369  - منح تأمین ضد السرقة و الحرائق

 170 000  150 000  142 154  127 563  120 246  135 000  130 000  100 000  - منح تأمین على السیارات

 375 256  350 000  283 160  360 004  294 838  308 230  283 995  258 910  - منح التنقل داخل البالد

 122 500  150 000  120 300  133 000  137 000  157 000  139 460  127 000  - منحة تنقل للرسكلة و التكوین

 1 450  2 000   857  1 227  1 481  3 017  4 342  7 003  - المنحة الكیلومتریة

 113 717  100 000  80 031  89 441  83 085  79 973  82 801  92 282  - مصاریف نقل األعوان داخل البالد

 21 000  20 000  14 408  18 330  11 362  14 295  9 370  2 944  -  مصاریف نقل األعوان للخارج

 21 000  30 000  14 992  23 973  16 438  2 708  5 431  10 267  - مصاریف التنقل للخارج للرسكلة و التكوین

 21 000  30 000  16 627  13 187  8 953  16 207  9 606  3 570  - منحة المھمات بالخارج

 8 000  8 000  13 976  8 000  8 000  8 000  14 518  12 730  - مصاریف نقل و تنقل المتعاونین األجانب

 103 962  120 000  61 595  144 283  93 753  81 897  50 842  52 537  - مصاریف اإلستقباالت

 390 021  300 000  328 277  326 891  285 411  258 396  215 464  253 413  - إستھالك الھاتف 

 10 728  15 000  12 599  7 581  5 470  10 832  21 480  4 933  - مصاریف تنظیم الملتقیات  والندوات 

 5 250  5 000  3 338  4 585  23 186  9 114  11 294  9 287  -   مصاریف رسكلة األعوان

 116 244  130 000  56 703  103 749  83 408  77 464  74 125  85 684  - مراجع التوثیق

 64 502  70 000  118 485  147 170  114 178  77 666  60 179  52 103  - خدمات خارجیة مختلفة

 4 230  3 000   546   862  1 738  1 440  2 116  1 121  - اإلعالن و النشر

 84 750  100 000  7 770  411 200  39 041  194 090  197 363  7 240  - معارض و عروض

 194 546  120 000  80 998  203 014  155 529  172 972  124 400  119 481  - مطویات معلقات و مطبوعات إشھاریة

 69 440  50 000  62 916  202 044  99 321  105 667  75 604  57 868  - مصاریف إشھار و عالقات عامة مختلفة

 39 827  40 000  19 729  33 239  32 646  28 182  24 128  21 900  - إقتناء الطوابع البریدیة

 906 196  600 000  381 040  53 781  90 401  150 237  148 132  151 929  - نفقات اإلتصال و تبادل المعلومات 

 17 302  5 000  21 740  12 361  4 776  5 799  3 589  2 897  -مصاریف أخرى للبرید  

 3 210  2 000  1 374   115   465  1 868  1 860  4 148  - معالیم تسجیل و طوابع جبائیة

 110 753  130 000  102 605  106 525  103 124  105 169  106 284  102 714  - معلوم جوالن السیارات

 1 490  2 000   788  1 247  2 237   259  1 342  1 236  - أداءات و ضرائب أخرى 

1 484 808 1 250 000  993 092  922 460  795 386  742 025  676 562 2 498 172  -    مصاریف  أخرى لألعوان

1 761 100  - ساعات إضافیة بعنوان أعمال متنوعة

1 255 780 1 100 000  807 366  757 274  662 154  633 056  596 079  595 008  - شراء زي الشغل 

   18 000  - منحة التصرف و خطأ الصندوق

 50 862  - خدمات  اجتماعیة لصالح األعوان

 229 028  150 000  185 726  165 186  133 232  108 969  80 483  73 202  - أعباء أخرى ملحقة لألجور

 240 950  100 000  -    مصاریف  أخرى للعملیات الخاصة  

34 000 000 33 000 000 30 814 287 34 881 360 32 155 423 28 212 650 23 988 767 23 378 045 (*)II الجملة

تنفـــــــــــــــــیذ
تقدیرات 2013 ق م 2012 تنفیذ 2011 البیــــان
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III -   توزیع نفقات التدخل

2010 2009 2008 2007 2006

 650 000  650 000  638 112  449 221  550 000  459 759  425 892  293 813  - منح مختلفة : التدخالت العادیة

1 000 000 1 000 000  639 346  436 973  410 171  70 000   -  منحة لفائدة المتكونین في القطاعات ذات األولویة 
(1)

1 650 000 1 650 000 1 277 458  886 194  960 171  529 759  425 892  293 813  III الجملة

193 650 000 174 650 000 155 153 306 139 269 210 123 323 760 111 695 964 99 306 244 93 442 714  جملة نفقــات العنــوان األول 

   
VI-  التمویل  

2010 2009 2008 2007 2006

10 000 000 19 000 000 40 000 000 26 400 000 25 200 000 25 000 000 13 000 000 25 000 000 إعتمادات الصندوق  الخاص  في  الخزینة(2)
179 650 000 150 500 000 120 245 000 102 750 000 88 040 000 82 216 000 76 600 000 69 673 250 إعتمادات الموارد  العامة  للمیزانیة

2 212 000 6 427 000 4 856 000 2 631 000  935 439 موارد متبقیة من سنوات سابقة        (في بدایة السنة)

4 000 000 5 150 000 4 714 681 5 910 000 5 868 306 6 050 999 5 231 091 4 965 445 الموارد الذاتیة 

193 650 000 174 650 000 164 959 681 137 272 000 125 535 306 118 122 999 97 462 091 100 574 134 الجملـــة

تنفـــــــــــــــــیذ
طلبات 2013 ق م 2012

تنفـــــــــــــــــیذ
تقدیرات 2013

البیــــان

ق م 2012تنفیذ 2011

تنفیذ 2011

البیــــان
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I - توزیع نفقات األجور

20072008200920102011
46722650593845655948000023760009755041200300األجر األساسي 
912080401048070002553614300المنحة الوظیفیة
263961792115960282003432028600منحة الھندسة
110990752286531475000153260141500منحة المشاریع

499641344921500000منحة المعالجة اآللیة لإلعالمّیة
327532904925779300002621229080المنحة الكیلومتریة

12020123579105200001980024600منحة السكن 
1554018900منحة النقل

778168937604580000629000منحة النھوض بالتكوین
1788312510152931800079929080منحة التكالیف 

1800180019120منح خصوصیة -التعلیم العالي
405115425832800منحة جملیة أو ملحق

288023852640200044401980المنحة التكمیلیة للمنحة الخصوصیة
157563003150630000منحة تمثیل

75556781624260000منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب الشھري
48727424783721740000334981285800منحة اإلنتاج غیر المدمجة

316528652459300000منحة علم النفس
001477750026403060منحة التكالیف الخاصة للمھندسین

15737401920200000المنحة التعویضیة التكمیلیة
63006300منحة التنفید

143435104480128357130000168800208300منحة التصرف والتنفیذ
105042002100220042004200منحة التصرف

55464827030000منحة العبئ الجبائي اإلضافي
10518400ملحق صافي 

69038802220300000منحة إرجاع المصاریف
166614911493150016201200منحة األجر الوحید

655358635495600065407900المنحة العائلیة
914249459394731120000322168342300مساھمة المشغل في التقاعد

13720216312886336000103317109300مساھمة المشغل في التأمین على المرض
91418678823790002583027300مساھمة المشغل في صندوق السكن

3700032800إنتدابات جدیدة
1100036000التدرج والترقیة
129200منحة آخر السنة

102000150000الزیادة في األجور
I 10273209993569482091049000237600029940003405000المجمــوع

II -   توزیع نفقات وسائل المصالح 

20072008200920102011
3000300030003000300030003100األداءات البلدیة
22147236682310120642172792200022000 استھالك الماء

35268481675056054434517845500060000 استھالك الكھرباء والغاز
1325279801578732672313853500035000اإلتصاالت الھاتفیة
32171223713991239689391896000043000تراسل المعخیات 

116629011668615883250782500025000تأثیث اإلدارة
3103039601270012113129881300013000شراء الوقود لوسائل النقل

اإلخارات المكلفین بخطط وظیفّیة 111971015494911025699001000013000حصص الوقود لفائدة 
693494222182821255801000010000معدات التصرف اإلداري

97610432910001000010000معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة
12100145742875325631269582600027000معدات التدریس
80955801587020002000معدات المطبخ

1883156316061642168716502000تأمین وسائل النقل
83828953024906291836838616000080000اإلعتناء بالبناءات

002000010000اإلعتناء بالمساحات الخضراء

1163715476121008707149151500015000تعھد وصیانة وسائل النقل

103439123155091799049462200015000تعھد وصیانة المعدات واألثاث

تقدیرات 2013

تقدیرات 2013
إنجازات

   الباب التاسع والعشرون  : وزارة التشغیل و التكوین المھني

المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین
 نفقات التصرف

إنجازاتالبیــــــــــان

البیــــــــــان
2012 ق م

2012 ق م
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II -         توزیع نفقات وسائل المصالح(یتبع)  

20072008200920102011
6178175829081740182050005000النفقات المباشرة للتنظیف

220812075123473265210600000مصاریف المناولة في الحراسة 
14767177641444927524295152800035000لوازم المكاتب

11191382696949157315001500المطبوعات الرسمّیة
249610277656873565542100008000الوثائق المكتوبة

4162529462675489583875007500الصحف والمجالت
3595131458296996168851000012000تعلیق ونشر اإلعالنات و اإلشھار  و التعریف بالمركز

45519722110111219372801200012000شراء اللوازم والمعدات اإلعالمیة
337158360337877770008000شراء منظومات

0361480008000نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة
151224071374010001000نفقات الصیانة اإلعالمیة
19441332952584715781107901000012000مصاریف اإلستقباالت

95101271024541403848311500015000مصاریف المھمات بالخارج
11850122031190114419191201600018000إلكساء العملة وأعوان اإلستقبال

922407356571406191625002500المنحة الیومیة للتنقل
000200200إرجاع مصاریف نقل األشخاص
7642969077311570645211600016000مصاریف نقل األشخاص بالخارج

0130057020002000ملتقیات التكوین
6200300000015001500تربصات التكوین

159320197584001500012000التكوین أعوان و إطارات المركز

13075210722200200نفقات التداوي
2765339032752800168025002800إتفاقیات مع األطباء

4415895405760700700شراء األدویة والمواد الصیدلیة
5080508050805200369255005500معالیم الجوالن
1364819774616235001000معالیم العبور

1525172934682978050005000طبع ونشر الوثائق والمجالت
00010001000النفقات الخصوصیة للورشات

246015461487988100010001500شراء أغطیة ومفروشات
1565882887806789662721000010000مصاریف مدقق للحسابات
337012094029422500نفقات الجمعیة الریاضیة
4480800439075062000منحة دروس للعرضیین

9736111020867500500المراسالت اإلداریة والبرید
14417850847482500500مصاریف مختلفة

493680475991428015533845471821646000653000المجموع

636554199331823402277000090000مصاریف المناولة في التغذیة

مساھمة األعوان في نفقات المطــــعم ألعوان 
66105451933326231087980705000050000المركز( على موارد ذاتیة)

1690401945121215327100011400015000015000موارد ذاتیة  عادیة  للمركز

557335517985459838676159683891716000743000جملة نفقات التسییر للمركز

بحساب الدیناربحساب الدینارIII- توزیع نفقات التدخل 

20072008200920102011

20002000143820008183600012000منح لفائدة جمعیات و ودادیات ذات  صبغة إجتماعیة

450100001000150010001000جمعیات تطویر التكوین  وھندسة التكوین

0200100030001000منح مختلفة 

III 245032001438400096831000014000المجمــوع

1523449147854713776621586845306957437200004162000نفقات المركز

البیــــــــــان

البیــــــــــان

2012 ق م

تقدیرات 20122013 ق م

تقدیرات 2013

إنجازات

إنجازات



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
التكوين المهني

29  الباب:

( بحساب الدينار )

000 150 0001 210 1اإلستثمارات المباشرة

1 500 000750 000

1 500 000

3 400 000

دينارا000 718 1 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

4 210 000

51

1 500 000

1-
وزارة التشغيل و التكوين المهني



نفقات التنمية لسنة

البــنود

التكوين المهني
29  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

648

150

920

1 0601 000

150150

1 5001 500 7501 500

التعهد

1 0601 000

150150

3 0002 250

7981 2101 1501 2101 150

9201 5007501 5001 5003 0002 250

1 7182 7101 9001 5001 5004 2103 400

 II جملة فرعية

2013

52

_ 1
وزارة التشغيل و التكوين المهني



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

التكوين المهني

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

53

_291 الباب:

دراسات عامة 06600350540480

بناءات إدارية 06603909090

تجهيزات إدارية 06604127240240

برامج إعالمية 0660521100100

التكوين 06606210240240

7981 2101 150 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التكوين المهني

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

54

_291 الباب:

دراسات عامة 06600350540480

بناءات إدارية 06603909090

تجهيزات إدارية 06604127240240

برامج إعالمية 0660521100100

التكوين 06606609090

6481 0601 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التكوين المهني

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

55

_291 الباب:

دراسات عامة 06600

210210150دراسات مختلفة حول التكوين والكفاءات والمهارات 00 0001

207070تحيين االخارطة الوطنية للتكوين المهني 11 0002

120260260دراسات مختلفة في ميدان التكوين المهني 00 0003
350540480 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

909090تهيئة مقر الوزارة 00 0003
909090 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

37150150إقتناء وسائل النقل 00 0001

404040تجهيز اإلدارة الجهوية 00 0005

505050تجهيز  اإلدارة  المركزية 00 0006
127240240 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

21100100إقتناء  تجهيزات  إعالمية 00 0002
21100100 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

التكوين في مجال منهجية اإلشهاد بالمتدخلين وإحداث نظام اإلقرار
بمكتسبات

305050 00 0011

304040اإلعتراف المتبادل بالكفاءات والشهائد 00 0013
609090 06606جملــة الفصـل

6481 0601 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

التكوين المهني

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

56

_291 الباب:

م االشهادي 06606

 تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني الى نظام
اشهاد بالمتدخلين في التكوين و التقييم االشهادي

00111909090ج

تركيز المنظومة الوطنية لالشهاد بالكفاءات المهنية 00211606060ج
150150150 06606جملــة الفصـل
150150150 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

التكوين المهني29 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

57

1_

533دراسات عامة06600 480 480 178 301 540 635 195 1 671

125 1بناءات إدارية06603 90 50 52 989 90 238 1 317

105تجهيزات إدارية06604 240 165 200 23 75 240 165 81 172 73 733

91برامج إعالمية06605 100 149 51 20 64 100 49 178 20 411

604 5التكوين06606 240 140 34 130 1 116 240 240 35 4 517 180 6 148

292مرصد التكوين و التشغيل06788 50 2 23 249 50 68 400 367

300النهوض بالتكوين و التشغيل06789 16 20 266 16 54 336
10 9836532941 1551 2103 0602165171 0501 1508 050 5 264 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

1

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

التكوين المهني_29 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

58

دراسات عامة06600
333 150 180 178 101 210 335 195 841 دراسات مختلفة حول التكوين والكفاءات والمهارات000100

70 70 70 تحيين االخارطة الوطنية للتكوين المهني000211
260 260 260 دراسات مختلفة في ميدان التكوين المهني000300

30 50 30 50 80  دراسات لتحديد  حاجة الجهة إلى طاقة تكوين  إضافية  وتحديد000400
اإلختصاصات المطلوبة  بوالية  القصري

30 50 30 50 80 دراسات إلحداث مركز للتكوين  والتدريب بوالية سيدي بوزيد000500
30 50 30 50 80 دراسات إلحداث مركز تكوين مهني بوالية قفصة000600
40 40 40 40 80 دراسات لتحديد حاجة الجهة لطاقة التكوين اإلضافية  بقابس000700
20 30 20 30 50 دراسة جدوى إحداث مركز الفتاة الريفية  بوالية قابس000800
30 50 30 50 80 دراسات لتحديد  حاجة  الجهة  لطاقة تكوين إضافية  بتطاوين000900
20 30 20 30 50 دراسة جدوى إعادة  هيكلة مركز صناعات تقليدية بتطاوين001000

671195635540301178480480533 066001جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
873 873 873 تهيئة مقر لمصالح التكوين التابعة لوزارة التربية و التكوين000200
252 90 50 52 116 90 238 444 تهيئة مقر الوزارة000300

125 317238909895250901 066031جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
1 150 100 173 150 100 51 123 73 424 إقتناء وسائل النقل000100
70 55 15 70 تجهيز  مطبعة الوزارة000400
21 40 15 10 10 10 40 15 10 21 96 تجهيز اإلدارة الجهوية000500
13 50 50 17 13 10 50 50 20 13 143 تجهيز  اإلدارة  المركزية000600



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

59 نظـام أمـد

0660473373172811652407523200165240105جملــة الفصـل

برامج إعالمية06605
1 100 49 41 20 100 49 42 20 211 إقتناء  تجهيزات  إعالمية000200
90 100 10 64 136 200 تركيز اإلدارة االلكترونية000300

06605411201784910064205114910091جملــة الفصـل

التكوين06606
5 386 999 4 387 5 386 بناء المركز الوطني للتربية و التكوين عن بعد000100

50 50 180 50  التكوين في مجال منهجية اإلشهاد بالمتدخلين وإحداث نظام اإلقرار001100
بمكتسبات

168 100 34 130 67 200 35 130 432 أكادمية المهن001200
40 40 40 40 80 اإلعتراف المتبادل بالكفاءات والشهائد001300

50 50 50 تكوين اإلطارات الجهوية إلعداد مخططات مديرية جهوية001400
90 90 90  تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني الى نظام اشهاد00111ج

بالمتدخلين في التكوين و التقيي
60 60 60 تركيز المنظومة الوطنية لالشهاد بالكفاءات المهنية00211ج

604 116130341402405 517352402401 1481804 066066جملــة الفصـل

مرصد التكوين و التشغيل06788
292 50 2 23 249 50 68 400 367 المرصد   الوطني للمهارات والمهن المجددة000200

06788367400685024923250292جملــة الفصـل

النهوض بالتكوين و التشغيل06789
16 16 16 نشر  وثائق  لإلعالم  حول  التكوين  المهني000100

294 6 266 34 300 اإلعالم و اإلتصال000500
6 14 20 20 ندوة حول النهوض بالتكوين المهني الخاص000600

0678933654162662016300جملــة الفصـل

10 9836532941 1551 2103 0602165171 0501 1508 050 5 264 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكوين المهني

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

60

_291 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

500 1اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 1 500 750 1 500 920

500 5001 1الوكالة التونسية للتكوبن المهني

500750 9201المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين

500 5001 5007501 9201الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التكوين المهني

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

61

_291 الباب:

500 1اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 1 500 750 1 500 920

500 5001 1الوكالة التونسية للتكوبن المهني

500750 9201المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين

500 5001 5007501 9201الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التكوين المهني

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

62

_291 الباب:

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
500 1الوكالة التونسية للتكوبن المهني 1 500

0241001 500 1 500 تجهيز مراكز التكوين والتدريب المهني

750المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 1 500 920

041211100 100 100 تعزيز اسطول السيارات

04470050 50 إعداد وتركيز  برامج التكوين

044800150 200 تكوين إطارات التكوين

044900450 1 150 820 وظائف تطوير المركز

500 5001 5007501 078031جملــة الفصـل 920
500 5001 5007501 9201الجملة 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

التكوين المهني

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

63

_291 الباب:

369 34اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 750 1 200 2 678 5 953 31 288 1 500 1 200 2 678 8 284 12 889 44 950

982 29الوكالة التونسية للتكوبن المهني 1 800 5 603 28 169 1 800 7 416 9 719 37 385
387 4المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 750 1 200 878 350 3 119 1 500 1 200 878 868 3 170 7 565

810 2التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 2 810 2 810

810 2الوكالة التونسية للتكوبن المهني 2 810 2 810
47 76012 8892 6781 2001 50034 0985 9532 6781 20075037 179 8 284 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

التكوين المهني

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

64

_291 الباب:

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
982 29الوكالة التونسية للتكوبن المهني 1 800 5 603 28 169 1 800 7 416 9 719 37 385

مركز التكوين و التدريب المهني بالنفيضة 0104004 0001 9662 0341 7342 266
تهييئة و صيانة المراكز 0166009 3501 2008 1501 2008 150
تجهيزات تكوين للمراكز 01670010 5943784009 81640010 194

إقتناء أراضي 0168001 7502001 5502001 550
إقتناء وسائل نقل للوكالة 0172002 7237194002 3232 723

تجهيز مراكز التكوين والتدريب المهني 0241002 9009 0002 7321682 730170
 بعث شعب للتكوين في البناء  وتوابعه وبناء مبيت بمركز التكوين

والتدريب بتيبار
026000777777777

دعم االستثمارات في العناصر الالمادية 02610011666504472
المركز  القطاعي للتكوين في االتصاالت وتجهيز المباني بالمنستير 0264005 1751 0974 0781 0954 080

387 4المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 750 1 200 878 350 3 119 1 500 1 200 878 868 3 170 7 565

المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة(انجازلوحات القيادة   
(التكوين

04011145153045

ارساء شبكة هندسة التكوين 04031140202040
ISO    تركيز نظام الجودة بالمركز طبقا لمواصفات 04041110050505050

تعزيز  إستراتيجية  التواصل ومنظومة  إعالم  المركز 04050018030150180
تعزيز اسطول السيارات 041211100100100

تحيين برامج  ومراجع  التكوين 04210033670266336
إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين 0422001 100295130100575130100870

مراجعة البرامج  الخاصة بالكفاءات األفقية  وتكوين المكونين 04300021440174214
هندسة التكوين 043400410200100310100310



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

65 نظـام أمـد

07803

تكوين إطارات التكوين 04360026010070901007090
إعداد وتركيز  برامج التكوين 0447001 200600100501 050100501 050

تكوين إطارات التكوين 0448001 3552 370484865520040448655150502
وظائف تطوير المركز 0449001 40050501501 1505050150450700

تكوين المكونين في ميدان صناعة الطائرات 045100580580580
االشهاد في قطاع الطيران 045200242424

 تركيز بالبرامج وتكوين اطارات االحاطة ودعم قطاع صناعة
الطائرات

045300242424

  فضاءات موارد5تركيز ( تركيز فضاءات المهن بمراكز التكوين 
( فضاءات تكوين5بـ

045400505050

تكوين مكونين في قطاع صناعة الطائرات 045500727272
اعداد برامج تطوير التكوين في قطاع صناعة الطائرات 045600545454

تطوير منظومة اإلعالنات بالمركز 045700212121
369 20075034 6781 9532 2885 50031 2001 6781 2842 8898 95012 44جملــة الفصـل 07803

التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811
810 2الوكالة التونسية للتكوبن المهني 2 810 2 810

مناولة التكوين في اإلختصاصات ذات: التكوين الخصوصي   
البناء وتوابعه(األولوية  )

0001002 8102 8102 810

810 8102 8102 2جملــة الفصـل 07811

47 76012 8892 6781 2001 50034 0985 9532 6781 20075037 179 8 284 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

التكوين المهني

20132013

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

66

_291 الباب:

300 7اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين 1 500 2 340 1 749 5 960 1 500 2 340 3 089 12 889 09803

879 5الوكالة التونسية للتكوبن المهني 1 500 2 340 5 160 1 500 2 340 719 9 719

421 1المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 1 749 800 2 370 3 170

12 8892 3401 5005 9601 7492 3401 5007 300 3 089 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

التكوين المهني

20132013
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

67

_291 الباب:

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين 09803

879 5الوكالة التونسية للتكوبن المهني 1 500 2 340 5 160 1 500 2 340 719 9 719

إقتناء وسائل نقل للوكالة 017200719719719
تجهيز مراكز التكوين والتدريب المهني 0241009 0002 3401 5005 1602 3401 5005 160

421 1المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 1 749 800 2 370 3 170

هندسة التكوين 043400200200200
إعداد وتركيز  برامج التكوين 044700600600600

تكوين إطارات التكوين 0448002 3702 3701 749621
300 5007 3401 7492 9601 5005 3401 0892 8893 12جملــة الفصـل 09803

12 8892 3401 5005 9601 7492 3401 5007 300 3 089 الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التكوين المهني 1-
وزارة التشغيل و التكوين المهني

68

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب التاسع و العشرون

تقديرات الحسابات
2013

 بحساب الدينار
م.ق 
2012

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

الموارد 
النفقات 

60 000 000
60 000 000 63  000  000

63  000  000

000 000 60 الجملة :  63  000  000



نظـام أمـد

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 013 2 012

م.ق 

000 00060 63 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

69

م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

18 0009 800   غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير وإستغالل التجهيزات العمومية مومية11225
800 0009 18مؤسسات التكوين 0008

000 0009 18الوكالة التونسية للتكوين المهني

800المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية

1 0001 000   منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت11325
000 0001 1مؤسسات  التكوين 0008

000 0001 1الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

400   البرامج الإلعالمية11605
400إنجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالوزارة 0001

350   دراسات و تدخالت لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال11725
إنجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالهياكل التابعة لوزارة التكوين المهني

والتشغيل
350 0001

33 00035 500   اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين11803
60400شراء قطعة أرض ودراسة إنجاز بناء  مقر مركب التكوين المستمر بسوسة 0060

50تهيئة وتجهيز الوحدة الجهوية بجندوبة 0061
2525تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بتوزر 0064

2525تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بتطاوين 0065
180بناء  مركب التكوين المستمر بصفاقس 0068

50تهيئة وتجهيز مركب التكوين المستمر  بباجة 0069



م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

70 ( دينار1000بحساب  )

190200دراسة إستراتيجية  حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر 0070
300300دراسة تنفيذية لبناء المقر اإلجتماعي 0071

المركز القطاعي للتكوين في األشغال العامة بالمرناقية 0101
300210مركز التكوين  والتدريب في البناء بالنفيضة 0104

مواصلة بناء مبيتات 0110
المركز القطاعي للتكوين في  اإلكساء بتونس 0115
المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة 0116

المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هالل 0118
المركز القطاعي للتكوين و التقنيات التطبيقية للجلد بمقرن 0120

المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان 0121
مركز التكوين المهني و النهوض بالعمل المستقل بالتضامن 0149

برنامج تأهيل التدريب المهني خارج المراكز 0161
تطوير التصرف في الوكالة التونسية للتكوين المهني 0163

100 8001تهيئة وصيانة المراكز 0166
100 8001تجهيزات تكوين للمراكز 0167

280250إقتناء أراضي 0168
حافالت صغيرة لنقل المتربصين(إقتناء وسائل النقل   )5001 000 0172

المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة 0178
إعداد الدراسات و دعم المصالح المنفذة للمشروع 0180

تهيئة و صيانة مركز الفتاة الريفية بسبيطلة 0186
دراسات لمراكز الصناعات التقليدية والفتاة الريفية 0187

المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية 0188
المركز القطاعي للتكوين في االخدمات الفندقية بالحمامات الجنوبية 0190

مركز التكوين و التدريب المهني بالدهماني 0197
400730مراكز إصالح األطفال الجانحين 0198

مركز التكوين و التدريب المهني بتطاوين 0199
مركز التكوين و التدريب المهني  بقليبية 0200
مركز التكوين و التدريب المهني بأريانة 0202

مركز التكوين و التدريب بالزهور 0209
مركز التكوين و التدريب المهني بالقصرين 0210

مركز التكوين و التدريب المهني بمدنين 0211
270مركز التكوين و التدريب المهني بالعمران 0212
مركز التكوين و التدريب المهني بسليانة 0213

330مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي بوزيد 0214
200810 1مركز التكوين و التدريب المهني بقفصة 0215

مركز التكوين و التدريب المهني بالمكناسي 0216
مركز التكوين و التدريب في الحرف التقليدية بسبيطلة 0218
200330مركز التكوين و التدريب في الحرف التقليدية بقابس 0219

مركز التكوين و التدريب المهني بالقلعة الكبرى 0220
مركز التكوين و التدريب المهني بمكثر 0221



م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

71 ( دينار1000بحساب  )

50200دراسات لتطوير ودعم طاقة اإليواء 0222
50دراسات لتطوير نظام المعلومات للمراكز 0223

5090دراسات لتطوير و دعم طاقة إستيعاب مراكز التكوين المهني 0224
250دعم الجودة  و تطوير الموارد البشرية للوكالة 0225

مركز التكوين و التدريب المهني بزغوان 0227
مركز التكوين و التدريب المهني بباش حامبة صفاقس 0228

مركز التكوين و التدريب المهني بماطر 0229
مركز التكوين و التدريب المهني بباجة 0230

مركز التكوين و التدريب المهني بجندوبة 0231
مركز التكوين و التدريب المهني بالكرم 0232

مركز التكوين و التدريب المهني بمساكن 0233
مركز التكوين و التدريب المهني بالمهدية 0234
مركز التكوين و التدريب المهني بجبنيانة 0235

مركز التكوين و التدريب المهني بالقيروان 0236
سرير ببن عروس800بناء مبيت ب  0237
سرير بالمرناقية300بناء مبيت ب  0238
سرير بأريانة800بناء مبيت ب  0239

5025دعم المصالح المنفذة للمشاريع 0240
تجهيز مراكز التكوين و التدريب المهني 0241

700500إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس 0242
300980إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردنين 0244

135إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفوز القيروان 0245
525إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالمكناسي 0246

820380إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار 0260
135إحداث شعب التكوين في البناء وتوابعه وبناء مبيت بمركز التكوين والتدريب بجندوبة 0262

400المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بخنيس 0264
000 8004المركز القطاعي في تقنيات البناء وتوابعه بتونس 0271
700 0201 2المركز القطاعي في اللحام والبناء المعدني بمدنين 0272

460 0001 2مركز التكوين والتدريب المهني في الصناعات التقليدية  بالبطان 0281
185350تحديث المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات  البيوطبية بتونس 0290

30210تحديث المركز القطاعي في النقل واللوجستيك ببرج السدرية 0291
270820 1تحديث المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير 0292

090 5001 2تحديث المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل 0293
050 2001 1تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان 0294

3035تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة 0295
110590تحديث المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية 0296

30580تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان 0297
2075تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس 0298
50تحديث مركز التكوين والتدريب المهني باش حانبة صفاقس 0299

100660تحديث المركز القطاعي للتكوين في ااألشغال بالمرناقية 0300
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80600تحديث المركز القطاعي في البناء ببن عروس 0301
30300تحديث المركز القطاعي في الصيانة الفندقية بطبرقة 0302

160580تحديث المركز القطاعي في للتكوين في اإلتصاالت بحي الخضراء 0303
450 1001تحديث المركز القطاعي في للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة 0304

4060قصر- إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة   0305
400150تحديث مركز التكوين  والتدريب المهني بتطاوين 0306

5070تطوير التدريب المهني 0314
180 7002 1اعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة باريانة 0315

400590اعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم 0316
500 1اعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بعين كتانة 0317

القسط األول(إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي عياد تونس  )500550 0318
40030إحداث مركز الفتاة الريفية ببوحجلة 0319

200290إحداث مركز الفتاة الريفية ببني خداش 0320
20050إحداث مركز التكوين و التدريب المهني بدوز 0321
260إحداث شعب الصناعات الغذائية بمركز قمرت  0322

300360بناء مطبخ و مسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات بأريانة 0323
160إحداث جهاز للتكوين في صناعة الطائرات 0324

20060مركز الفتاة الريفية بالسرس 0326
460 5001دعم مراكز التكوين المهني لجهات وسط و غرب و جنوب البالد 0327

15055دراسات إلعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببئر مشارقة 0328
15055دراسات إلعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بطبرقة 0329

15060دراسات إلعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالسرس 0330
2030دراسات إلحداث مركز الفتاة الريفية بتالة 0331

400235إحداث وحدة مبيت بسليانة 0332
20290إحداث وحدة مبيت بالمكنين 0333

400600إحداث وحدة مبيت بالجم 0334
300إحداث وحدة مبيت بمركز الصيانة بقابس 0335

600 1إحداث وحدة مبيت بطبرقة 0336
100إحداث وحدة مبيت ب سيدي بوزيد 0337

700إحداث وحدة مبيت بالمكناسي 0338
500إحداث وحدة مبيت بالقصرين 0339

20080دراسات إلعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفالحي بالكاف 0340
15055دراسات إلعادة هيكلة مركز النهوض بالعمل المستقل بتالة 0341

300290إقتناء تجهيزات إضافية لمركز التكوين بسيدي بوزيد 0342
15055دراسات إلعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور صفاقس 0343

40075إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بأريانة 0344
750إحداث وحدة مبيت بالقلعة الكبرى 0345

2525تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بمدنين 066ج
2525تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بمهدية 067ج

20إعداد دراسة لبناء مقر  الوحدة الجهوية  للكوين المستمر بالكاف 072ج
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39إقتناء معدات إعالمية لفائدة الوحدات   الجهوية 073ج
11إقتناء تجديزات لفائدة الوحدات   الجهوية 074ج

150قاعدة تكوين في السياحة بمركز التكوين والتدريب المهني بالزهور 346ج
210قاعدة تكوين في السياحة بمركز  القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة 347ج

210قاعدة تكوين في األلكترو ميكانيك بالمركز  القطاعي للتكوين في األلكترونيك بسوسة 348ج
150قاعدة تكوين في األلكترو ميكانيك بالمركز  القطاعي للتكوين في البالستيك بسوسة 349ج

210قاعدة تكوين في الطاقات المتجددة بمركز  التكوين للنهوض بالعمل المستقل بالحامة 350ج
210قاعدة التكوين في الطاقات المتجددة بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي 351ج

210قاعدة التكوين في اإلكساء بالمركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة 352ج
645 1دراسات إحداث و إعدة هيكلة مراكز تكوين وتدريب  مهني 353ج

210قاعدة تكوين في السياحة بالمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات 354ج
1 1502 000   تدخالت في ميدان التربية و التكوين11811

000 1502 1صك التكوين المهني 0001
9 85010 950   التدخالت في ميدان التربية و التكوين11812

المركز الوطني للتكوين و الترقية المهنية( حقوق السحب   )9 0009 700 0001
250250تحمل الدولة الكلي أو الجزئي لمصارف تكوين األعوان في نطاق اإلستثمارات التكنولوجية 0002

000 6001التكوين حسب الطلب 0319
000 60الجملة :  63 000
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ملحق عدد 1

جزء التكوین

%المحتوى الماديالجملةموارد اخرىم،ع،م
06600

دراسات مختلفة حول التكوین 
والكفاءات والمھارات

%100انجاز دراسات النجاز مدونات مھن في عدة قطاعات150150انجاز دراسات النجاز مدونات مھن في عدة قطاعات

تحیین الخارطة الوطنیة للتكوین 
%100تحیین الخارطة الوطنیة للتكوین المھني7070تحیین الخارطة الوطنیة للتكوین المھنيالمھني

دراسات مختلفة في میدان التكوین 
المھني

انجاز دراسات لتحدید حاجة الجھات من مراكز التكوین 
%100انجاز دراسات لتحدید حاجة الجھات من مراكز التكوین المھني260260المھني

6603
القیام باصالحات طفیفة بالمباني االداریةمن دھن وصیانة9090القیام باصالحات بالمباني االداریة لصیانتھاتھیئة مقر الوزارة

06604
 - اقتناء سیارات وظیفیة لتعویض اخرى زال االنتفاع بھا

 -   تعویض سیارات االدرات الجھویة
 - دعم اسطول سیارات االدارة المركزیة لتعویض اخرى زال 

االنتفاع بھا
%100دعم المصالح الجھویة للوزارة بالتجھیزات والمعدات4040دعم المصالح الجھویة للوزارة بالتجھیزات والمعداتتجھیز االدارات الجھویة

%100دعم المصالح المركزیة للوزارة بالتجھیزات والمعدات5050دعم المصالح المركزیة للوزارة بالتجھیزات والمعداتتجھیز االدارة المركزیة

06605
اقتناء معدات إعالمیة

06606
التكوین في مجال االشھاد 

بالمتدخلین واحداث نظام االقرار 
بمكتسبات الخبرة

التكوین في مجال االشھاد بالمتدخلین واحداث نظام االقرار 

بمكتسبات الخبرة
%100التكوین في مجال االشھاد بالمتدخلین واحداث نظام االقرار بمكتسبات الخبرة5050

االعتراف المتبادل بالكفاءات 
والشھائد

%100االعتراف المتبادل بالكفاءات والشھائد4040االعتراف المتبادل بالكفاءات والشھائد

ملحق عدد 2

جزء التكوین

%المحتوى الماديالجملةموارد اخرىم،ع،م
06606

تطویر نظام تنظیر شھادات 
ومؤھالت التكوین المھني الى نظام 

اشھاد بالمتدخلین في التكوین 
والتقییم

تطویر نظام تنظیر شھادات ومؤھالت التكوین المھني الى 

نظام اشھاد بالمتدخلین في التكوین والتقییم

9090

تطویر نظام تنظیر شھادات ومؤھالت التكوین المھني الى نظام اشھاد 

بالمتدخلین في التكوین والتقییم

100%

تركیز المنظومة الوطنیة لالشھاد 
%100تركیز المنظومة الوطنیة لالشھاد بالكفاءات المھنیة6060تركیز المنظومة الوطنیة لالشھاد بالكفاءات المھنیةبالكفاءات المھنیة

المالحظات االنجازات المادیة الى غایة 31 دیسمبر 2013التكلفة بحساب 1000 دینار

100اقتناءتجھیزات إعالمیة

150اقتناء وسائل نقل

100

100%

بیان المشاریع والبرامج حسب 
المحتوى الماديالفصول

 - اقتناء وتعویض معدات اعالمیة لفائدة المصالح المركزیة  
%100والجھویة لوزارة

وزارة التشغیل و التكوین المھني : االستثمارات المباشرة
نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج بصدد االنجاز

150100%  - اقتناء وسائل نقل لتعویض سیارات  زال االنتفاع بھا

وزارة التشغیل و التكوین المھني  : االستثمارات المباشرة
نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

بیان المشاریع والبرامج حسب 
االنجازات المادیة الى غایة 31 دیسمبر 2013التكلفة بحساب 1000 دینارالمحتوى الماديالفصول
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اإلنجازات المتوقعة سنة 2013اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2012المحتوى الماديالكلفةسنة الترسيمالمشروعالواليةالفقرة

أريانة315
إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة 

بأريانة
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20116600

إنتهاء األشغال والقبول الوقتي إنطالق إجراءات إعداد ملف طلب العروض 
وإحالتها على وحدة الصفقات بالنسبة إلى التجهيزات

تنفيذ صفقات اقتناء التجهيزات والقبول النهائي لألشغال

أريانة314
تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب 

المهني بأريانة
إحداث وحدات للتدريب المهني2011850

إختيار مجمع الدراسات  واإلنطالق في الدراسات المعمارية واألقساط الفنية 
- إعداد ملفات طلب العروض وإحالتها على وحدة الصفقات،

 فرز العروض واختيار المقاوالت وانطالق األشغال واإلنتهاء منها موفى 2013 
وإعالن القبول الوقتي.

أريانة344
إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك 

السيارات بأريانة
تجهيز قاعدة تكوين في ميكانيك السيارات201210000

إعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض   من طرف الجانب 
األلماني

تنفيذ الصفقات باقتناء التجهيزات

أريانة323
بناء مطبخ ومسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات 

بأريانة
نهاية األشغال و القبول الوقتيانطالق األشغال خالل الثالثية الرابعة  بناء مطبخ ومسكن وظيفي2012600

القبول النهائي وختم المشروعإنتهاء األشغال وتجهيز المبيت و إعالن القبول الوقتيبناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20091500بناء مبيت بـ240 سرير بالقصرينالقصرين339

القصرين341
إعادة هيكلة مركز النهوض بالعمل المستقل بتالة  + 

وحدة مبيت 300 سرير
20129700

بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء 
تجهيزات إضافية

تحديد الموقع واقتناء قطعة أرض
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات الفنية ،إيداع ملف طلب العروض إلى و 

ص خالل الثالثي الرابع

القصرين331
إحداث مركز الفتاة الريفية بتالة + وحدة مبيت ب 

176 سرير
ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات فرز العروض واختيار المقاوالتتحديد الموقع واقتناء قطعة أرضبناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20124125

القصرين327
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني 

بالقصرين( د م)
إعداد الملفات التقنية للتجهيزات وعرضها للمصادقة من طرف اللجنة الفنيةبناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20131800

إعداد ملفات طلب العروض وإحالته على وحدة الصفقات، فرز العروض واختيار 
المزودين واقتناء التجهيزات

القيروان294
إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الطاقة 

بالقيروان + بناء مبيت بـ300 سرير
20093824

إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 
بناء وحدة مبيت 400 سرير - توسعة المطبخ 

والمطعم
فرز العروض واختيار المزودين

تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات في بداية الثالثي األول لسنة 2013 وقبول نهائي 
ألشغال المبيت

القيروان314
تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب 

المهني بالعال القيروان
إختيار مجمع الدراسات  واإلنطالق في الدراسات المعمارية واألقساط الفنيةبناء وتهيئة وتجهيزات2011850

مواصلة الدراسات الفنية وإعداد ملفات طلب العروض وإحالتها على وحدة 
الصفقات،انطالق األشغال  واإلنتهاء منها وإعالن القبول الوقتي

القيروان327
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالقيروان 

(د.م)
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20131230

إعداد الملفات التقنية للتجهيزات وعرضها للمصادقة من طرف اللجنة الفنية 
وإعداد ملفات طلب العروض

 إنطالق أشغال التهيئة واإلنتهاء منها واقتناء التجهيزات وإعالن القبول الوقتي

القيروان245
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفوز + 

مبيت بـ300 سرير
20073500

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات بناء وحدة مبيت ب 
300 سرير

في طور اإلعالن عن القبول الوقتي

مشاريع ميزانية التنمية لسنة 2012 - 2013 موزعة حسب الواليات ( اإلنجاز المادي )
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اإلنجازات المتوقعة سنة 2013اإلنجازات المتوقعة إلى غاية 31 ديسمبر 2012المحتوى الماديالكلفةسنة الترسيمالمشروعالواليةالفقرة

القيروانج 319
إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوحجلة + وحدة مبيت 

200 سرير
إنطالق األشغال متوقع بلوغ األشغال إلى نسبة 80%ختم طلب العروض واختيار المقاوالتبناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات20124000

الكاف314
إحداث مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف (مع 

إدماج تطوير التدريب المهني) تغيير موقعه في قطعة  
أرض جديدة

تحديد الموقع واقتناء قطعة أرضبناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات20117610
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات الفنية ،إيداع ملف طلب العروض إلى و 

ص خالل الثالثي الرابع

الكاف340
إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك 

الفالحي بالكاف
إختيارمجمع الدراسات وانطالق الدراسات المعمرية والفنيةبناء وتهيئة واقتناء تجهيزات201214000

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات الفنية ،إيداع ملف طلب العروض إلى و 
ص خالل الثالثي الرابع

الكاف330
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالسرس  

+ وحدة مبيت ب 300 سرير
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20127610

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات الفنية ،إيداع ملف طلب العروض إلى و 
ص خالل الثالثي الرابع

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20122535إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالسرسالكاف326
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات الفنية ،إيداع ملف طلب العروض إلى و 

ص خالل الثالثي الرابع

تحديد الموقع واقتناء قطعة أرضبناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء تجهيزات20129700إحداث مركز تكوين وتدريب مهني  بجنوب الواليةالكافج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات الفنية ،إيداع ملف طلب العروض إلى و. 

ص خالل الثالثي الرابع لسنة 2013

المنستير264
إحداث المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية 

بخنيس + مبيت بـ300 سرير
20087675

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 
300 سرير

ختم صفقة أشغال البناء - التجهيزات التكميلية في مرحلة القيام باإلجراءات 
إلختيار المزودين وتنفيذ الصفقة - إقتناء وتركيز المصاعد في مرحلة 

القبول الوقتي

إنطالق األشغال واإلنتهاء منها وتجهيزها وإعالن القبول الوقتي ألشغال وحدة المبيتفرز العروض واختيار المزودينبناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20091500إحداث وحدة مبيت (176 سرير) بالمكنينالمنستير333

المنستير292
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب 

بالمنستير + مبيت بـ400 سرير
20093270

إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 
بناء وحدة مبيت 400 سرير - توسعة المطبخ 

والمطعم

إعداد ملف طلب العروض للتجهيزات وإحالة ملف طلب عروض لألشغال 
على وحدة الصفقات

اإلنتهاء من األشغال والقبول الوقتي واقتناء التجهيزات

20121200إحداث وحدة مبيت (300 سرير) ومسكن وظيفي ببنبلةالمنستير258
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 

300 سرير ومسكن وظيفي
الوحدة في طور اإلستغالل

اإلنطالق في اإلنجاز المادي للمشروعبناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20081600إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردانينالمنستير244
نهاية األشغال و القبول الوقتي - إعداد ملف طلب العروض للتجهيزات والمصادقة 

عليه وإتمام الصفقات

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20136162مركز التكوين والتدريب المهني بطبلبةالمنستيرج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

نهاية األشغال و القبول الوقتيانطالق األشغالبناء وحدة مبيت  واقتناء تجهيزات20091500إحداث وحدة مبيت (172 سرير)  بالجمالمهدية334
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بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20113680إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجمالمهدية316
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف 

طلب العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع
إنطالق األشغال موفى 2013

انطالق األشغال خالل سنة 2013، إنتهاء األشغال وإعالن القبول الوقتياإلنتهاء من الدراسات الهندسة المعمارية و المدنية بنسبة: 100%بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات2011850تطوير التدريب المهني بالمهديةالمهدية314

المهديةج 353
مركز التكوين والتدريب المهني في الجلود واألحدية 

بالجم + وحدة مبيت ب 300 سرير
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20136940

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

باجة260
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار + 

مبيت بـ160 سرير
20081950

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 
160 سرير

اعداد ملف طلب العروض لجميع األقساط وعرضه على و.ص
انطالق األشغال للتهيئة وبناء وحدة المبيت وتجهيزها واإلنتهاء منها وإعالن القبول 

الوقتي

باجةج 353
إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بمجاز الباب + وحدة 

مبيت ب120 سرير
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات20131710

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بن عروس301
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في البناء ببن 

عروس
إقتناء التجهيزات وإعالن القبول الوقتيإعداد ملف طلب العروض للتجهيزات وإحالته على وحدة الصفقاتإقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة20091200

بن عروس296
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك 

ببرج السدرية
مواصلة اقتناء تجهيزات  وبرمجيات خالل 2013إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة20091080

بن عروس291
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في النقل 

واللوجستيك ببرج السدرية
القبول الوقتي لألشغالإنطالق األشغالإقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة20091060

بن عروس324
إحداث جهاز تكوين في صناعة مكونات الطائرات 

بالمغيرة
ايداع ملف طلب عروض التجهيزات  لوحدة الصفقاتفرز العروض واختيار المقوالت وإعداد ملف طلب العروض للتجهيزاتبناء وتهيئة وتجهيزات201210500

5594التكوين حسب الطلب (الغيرة)بن عروس319

بنزرت304
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في البناء 

المعدني بمنزل بورقيبة + إحداث مبيت بـ300 سرير
20085540

إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 
بناء وحدة مبيت 300 سرير

القبول النهائي للقسط األول وانتهاء األشغال وإعالن القبول الوقتي للقسط الثانيمواصلة اقتناء التجهيزات وانطالق أشغال التوسعة (القسط الثاني)

بناء وتهيئة وتجهيزات20132168إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببسجنانبنزرتج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بنزرتج 353
مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة + 

وحدة مبيت ب 300 سرير
بناء وتهيئة وتجهيزات20136705

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع
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تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدةإعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروضبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات2013500إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتطاوينتطاوين306

تطاوينج 353
إعادة هيكلة مركز الصناعات التقليدية بتطاوين وتغيير 

موقعه على قطعة أرض جديدة
20127610

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

تونس270
إحداث المركز القطاعي للتكوين في تقنيات البناء 

وتوابعه بابن سينا تونس + إحداث مبيت بـ400 سرير
إقتناء القسط األول والثاني من التجهيزاتبناء وتجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 400 سرير200922295

إقتناء بقية التجهيزات والقبول النهائي لألشغال - إعداد ملف طلب عروض لتهيئة 
قاعة المحاضرات وإعداد ملف استشارة لتهيئة أرض حدائق المركز

تونس303
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في االتصاالت 

بحي الخضراء
4406

أشغال توسعة واقتناء تجهيزات إضافية قسط ثاني 
(قاعات تدريس ومطبخ ومطعم)

إنتهاء األشغال واقتناء التجهيزات اإلضافيةانطالق األشغال

تونس290
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء 

والمعدات البيوطبية بتونس
مواصلة اقتناء التجهيزات خالل 2013بداية اقتناء التجهيزاتإقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة2009900

بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20061846إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالعمرانتونس212

تونس276
إعادة هيكلة مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل 

بالكرم
القبول النهائي لألشغالتركيب المصاعد وإعالن القبول الوقتيبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20062158

تونس318
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي 

عياد - قسط أول + قسط ثاني
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20121200

تقدم األشغال بنسبة 75 % للقسط األول وختم طلب العروض واختيار 
المقاول للقسط الثاني

اإلنتهاء من األشغال والقبول الوقتي  بالنسبة للقسط األول خالل الثالثي األول تقدم 
نسبة إنجاز األشغال إلى حدود 60% بالنسبة للقسط الثاني

20131000مركز التكوين والتدريب المهني بالزهور تونستونسج 346
تجهيز قاعدة تكوين في السياحة في إطار التعاون 

التونسي األلماني
تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدةإعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض

تونسج 353
مركز التكوين والتدريب المهني بالمالسين + وحدة 

مبيت ب 300 سرير
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات وإحداثوحدة مبيت20137814

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

تونسج 353
مركز التكوين والتدريب المهني بجبل الجلود + وحدة 

مبيت ب 300 سرير
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20137610

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات - فرز العروض واختيار المقاوالتاإلنتهاء من الدراسات الهندسة المعمارية و المدنية بنسبة: 100%بناء وتجهيزات20135000إحداث شعب الصناعات الغذائية بمركز قمرت 2تونسج 322
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تونسج 353
مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي فتح اهللا + 

وحدة مبيت ب300 سرير
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20137610

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

 بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20135255مركز التكوين والتدريب المهني بالمرسىتونسج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

تونس241
إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصناعات 

اإللكترونية والكهربائية بتونس
استالم بقية المعداتإستالم دفعة أولى من التجهيزاتدراسات لتحديد الحاجيات2013150

جندوبة262
إحداث شعب للبناء + مبيت بـ300 سرير بمركز 

التكوين والتدريب بجندوبة
20082000

بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 
300 سرير

إعالن ختم المشروع

جندوبة302
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في الصيانة 

الفندقية بطبرقة
تحديد الحاجيات وإعدا ملف طلب العروضإقتناء تجهيزات إضافية2009590

ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات  - تنفيذ الصفقة واقتناء التجهيزات 
وإعالن القبول الوقتي

جندوبةج 347
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في التقنيات 

الفندقية بطبرقة
20131200

تجهيز قاعدة تكوين في السياحة في إطار التعاون 
التونسي األلماني

تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدة

إعالن القبول النهائيبناء وحدة مبيت ب 300 سرير واقتناء تجهيزات20072500إحداث مبيت بـ300 سرير بطبرقةجندوبة336

جندوبةج 353
إعادة هيكلة مركز التكوين واانهوض بالعمل المستقل 

ببوسالم
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20133290

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20132535إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوسالمجندوبةج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20127610إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبرقةجندوبة329
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

20123500إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببئر مشارقةزغوان328
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات على قطعة أرض 

جديدة
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى وحدة الصفقات خالل الثالثي الرابع

سليانة332
إحداث وحدة مبيت ب 240 سرير بمركز التكوين 

والتدريب المهني بسليانة
مواصلة تجهيز الوحدةإنتهاء األشغال وتجهيز الوحدة وإعالن القبول الوقتيبناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات20091500
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سليانة327
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة ( 

د م )
تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدةإعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروضبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20131400

سليانة314
مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة (وحدات 

للتدريب المهني)
تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدةبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات2013850

سليانةج 353
إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالعروسة + مبيت 

ب128 سرير
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20132478

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص فرز العروض واختيار المقاوالت

إعالن القبول النهائيإنتهاء األشغال والغعالن عن القبول الوقتيبناء وحدة مبيت ب 400 سرير واقتناء تجهيزات20072200إحداث مبيت بـ400 سرير بالقلعة الكبرىسوسة345

سوسة104
إعادة هيكلة مركز التكوين في مهن البناء بالنفيضة + 

مبيت بـ400 سرير
20075300

بناء و تهيئة - بناء وحدة مبيت ب 400 سرير - 
إقتناء تجهيزات إضافية

  

سوسة349ج
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في البالستيك 

بسوسة
20131200

تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء اآللية في إطار 
التعاون التونسي األلماني

تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدةإعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض

سوسة241
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك 

بسوسة
تحديد الحاجيات وإعدا ملف طلب العروضبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات1200

ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات  - تنفيذ الصفقة واقتناء التجهيزات 
وإعالن القبول الوقتي

سوسةج 354
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في التقنيات 

الفندقية بحمامات الجنوبية (السلوم)
20131200

تجهيز قاعدة تكوين في في السياحة في إطار التعاون 
التونسي األلماني

إعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض  من طرف الجانب 
األلماني

تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدة

سوسةج 353
مركز التكوين والتدريب المهني في النقل بمساكن + 

وحدة مبيت ب300 سرير
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20136737

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

20131805إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالنفيضةسوسةج 353
بناء قاعات دروس وورشات - مسكن وظيفي - 

توسعة المطبخ والمطعم
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20134540المركز القطاعي للتكوين في  المعدات بسوسةسوسةج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

سوسةج 348
 تجهيز المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك 

بسوسة
2012550

تجهيز قاعدة تكوين في في كهرباء اآللية في إطار 
التعاون التونسي األلماني

إعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض  من طرف الجانب 
األلماني

تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدة

نهاية األشغال وإعالن  القبول الوقتي وتجهيز المبيتبناء وحدة مبيت ب 200 سرير واقتناء تجهيزات20071350إحداث مبيت بـ200 سرير بسيدي بوزيدسيدي بوزيد337

اإلنتهاء من األشغال والقبول الوقتي وتجهيز المبيتبناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات20091628إحداث مبيت بـ240 سرير بالمكناسيسيدي بوزيد338
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سيدي بوزيد214
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي 

بوزيد
تجهيز شعبة الصناعات الغذائية20063500

20071822إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالمكناسيسيدي بوزيد246
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات - بناء وحدة مبيت ب 

80 سرير
إعالن القبول النهائي

سيدي بوزيد342
إقتناء تجهيزات إضافية لمراكز التكوين والتدريب 

المهني بسيدي بوزيد
تحديد الحاجيات وإعداد ملف طلب العروضدعم مراكز سيدي بوزيد بتجهيزات إضافية20133000

ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات  - تنفيذ الصفقة واقتناء التجهيزات 
وإعالن القبول الوقتي

سيدي بوزيدج 353
إحداث مركز للتكوين والتدريب المهني بوالية سيدي 

بوزيد
تحديد الموقع واقتناء قطعة أرضبناء واقتناء تجهيزات20127610

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بناء وحدة مبيت ب 800 سرير واقتناء تجهيزات20073500وحدة مبيت (800 سرسر) بصفاقسصفاقس110

صفاقس299
إعادة هيكلة  مركز التكوين والتدريب المهني باش 

حامبة صفاقس
القبول النهائي لألشغال وتسلم التجهيزاتبناء 4 قاعات تدريس واقتناء تجهيزات إضافية2009555

هندسة معمارية : 80%               دراسات وهندسة مدنية: 70%بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20126660إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بسيدي منصورصفاقس343
ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات - فرز العروض واختيار المقاوالت 

واإلنطالق في األشغال

صفاقسج 353
مركز التكوين والتدريب المهني بالمحرص +وحدة 

مبيت ب340 سرير
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20138670

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20136863مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنةصفاقسج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20131889إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببوثديصفاقسج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

صفاقس241
إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك  

بساقية الزيت بصفاقس
تحديد الحاجيات وإعدا ملف طلب العروضإقتناء تجهيزات إضافية2013550

ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات  - تنفيذ الصفقة واقتناء التجهيزات 
وإعالن القبول الوقتي

قابس298
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في البناء 

والتنقيب بقابس+ إحداث مبيت بـ300 سرير
20097498

إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 
بناء وحدة مبيت  300 سرير -

تحديد الحاجيات وإعدا ملف طلب العروض
ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات  - تنفيذ الصفقة واقتناء التجهيزات 

وإعالن القبول الوقتي
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مواصلة إقتناء التجهيزاتإختيار المزودين وتنفيذ الصفقاتبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20077455إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابسقابس242

قابس335
بناء وحدة مبيت ب 240 سرير بالمركز القطاعي 

للتكوين في الصيانة بقابس
بناء وحدة مبيت ب 240 سرير واقتناء تجهيزات20091350

قابس219
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف 

التقليدية بقابس
مواصلة اقتناء التجهيزات خالل 2013القبول النهائي لألشغال  - التزود بالقسط الثاني من التجهيزات التجهيزاتبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20062600

20131200مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالحامة قابسقابسج 350
تجهيز قاعدة تكوين في في الطاقات المتجددة في 

إطار التعاون التونسي األلماني
إعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض  من طرف الجانب 

األلماني
تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدة

إعداد الدراسات الففنيةبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات201350إحداث مركز للفتاة الريفية بقابسقابسج 353

20127610إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بدوزقبلي321
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة 

مبيت
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

20131200إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقبليقبليج 351
تجهيز قاعدة تكوين في في الطاقات المتجددة في 

إطار التعاون التونسي األلماني
إعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض  من طرف الجانب 

األلماني
تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدة

قفصة215
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة 

العقيلة + مبيت بـ300 سرير_قسط ثاني
20092500

إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 
بناء وحدة مبيت  300 سرير -

 إنتهاء أشغال وحدة المبيت وتجهيزها وإعالن القبول الوقتي لألشغال - 
فرز عروض التجهيزات اإلضافية وإعداد الصفقات

القبول النهائي لألشغال ومواصلة إقتناء التجهيزات اإلضافية وتجهيزات المبيت

قفصة305
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة 

قصر
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20101500

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 
العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

قفصة327
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة 

العقيلة (دعم المراكز)
بناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات إضافية20132050

إعداد الملفات التقنية للتجهيزات وعرضها للمصادقة من طرف اللجنة الفنية 
وإعداد ملفات طلب العروض

 إنطالق أشغال التهيئة واإلنتهاء منها واقتناء التجهيزات وإعالن القبول الوقتي

تحديد الموقع واقتناء قطعة أرضبناء وتهيئة  واقتناء تجهيزات20127610إحداث مركز تكوين مهني بوالية قفصةقفصةج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

مدنين272
إحداث المركز القطاعي للتكوين في اللحام والبناء 

المعدني بمدنين + مبيت بـ400 سرير - في إطار 
التعاون التونسي الفرنسي (التنمية المتضامنة)

200810150
إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 

بناء وحدة مبيت 400 سرير
   القبول الوقتي لألشغال، إعداد ملف التجهيزات  وإنجاز الصفقات خالل 2013تقدم نسبة اإلنجاز  إلى 80 %

مدنين295
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في الطاقة 

بجربة + مبيت بـ300 سرير
20093861

إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 
بناء وحدة مبيت

تقدم األشغال بنسبة 30%ختم طلب العروض واختيار المقاول
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مدنين314
تطوير التدريب المهني بمركز التكوين والتدريب 

المهني بجرجيس
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات2013850

إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف 
طلب العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

فرز العروض واختيار المقاوالت وإنطالق األشغال و اإلنتهاء منها وإعالن القبول 
الوقتي واقتناء التجهيزات

مدنين320
إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببني خداش +وحدة 

مبيت ب 240 سرير
20125170

بناء وتهيئة على قطعة أرض جديدة واقتناء 
تجهيزات إضافية

تقدم نسبة إنجاز األشغال إلى حدود 30 %ختم طلب العروض واختيار المقاول

مدنين327
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بمدنين 

(دعم المراكز)
إعداد ملفات طلب العروض وإحالته على وحدة الصفقات واقتناء التجهيزاتإعداد الملفات التقنية للتجهيزات وعرضها للمصادقة من طرف اللجنة الفنيةإقتناء تجهيزات إضافية2013840

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية20137000إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بجربةمدنينج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

منوبة300
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في األشغال 
العمومية بالمرناقية + إحداث مبيت بـ300 سرير

20094350
إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 

بناء وحدة مبيت  300 سرير -
حصر الحاجيات وإعداد الملفات الفنية للتجهيزات اإلضافية - إعداد ملف 

طلب العروض
 إحالة ملف طلب العروض لوحدة الصفقات - فرز العروض واختيار المزودين 

وإقتناء التجهيزات

منوبة271
إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب في الحرف 

التقليدية بالبطان
20094985

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة 
مبيت ب 200 سرير

إنتهاء األشغال والقبول الوقتي وتحديد الحاجيات من التجهيزات وتحيين 
الكلفة

  إقتناء التجهيزات وإعالن القبول النهائي للمشروع

بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية20136790مركز التكوين والتدريب المهني بواد قريانةمنوبةج 353
إختيار مجمع الدراسات،انطالق الدراسات المعمارية والفنية ،إيداع ملف طلب 

العروض إلى و ص خالل الثالثي الرابع

منوبةج 352
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في اإلكساء 

(S)  بمنوبة
تهيئة وإقتناء تجهيزات إضافية20131200

إعداد الملفات التقنية وإعداد ملفات طلب العروض  من طرف الجانب 
األلماني

تنفيذ الصفقات واقتناء التجهيزات وتركيز القاعدة

منوبة241
إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك 

بالدندان
تحديد الحاجيات وإعدا ملف طلب العروضإقتناء تجهيزات2013550

ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات  - تنفيذ الصفقة واقتناء التجهيزات 
وإعالن القبول الوقتي

نابل314
المركز القطاعي للتكوين في اآللية العامة بقرنبالية ( 

إحداث وحدات للتدريب المهني )
انطالق األشغال بداية سنة 2013، إنتهاء األشغال وإعالن القبول الوقتيالمصادقة وفرز العروض واختيار المقاوالتبناء وتجهيز2013850

تحديد الحاجيات وإعدا ملف طلب العروضإقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة20091150إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليماننابل297
ايداع ملف طلب العروض لوحدة الصفقات  - تنفيذ الصفقة واقتناء التجهيزات 

وإعالن القبول الوقتي

نابل293
إعادة هيكلة  المركز القطاعي للتكوين في الصيانة 

بنابل + مبيت بـ300 سرير
20095698

إقتناء تجهيزات إضافية - أشغال تهيئة وتوسعة - 
بناء وحدة مبيت  300 سرير -

إنتهاء األشغال في أقساطها الثالثة وإعالن القبول النهائي وموصلة إبرام 
صفقات اقتناء التجهيزات اإلضافية وبداية تنفيذها

إعالن القبول النهائي لألشغال

20112800إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بعين كتانةنابل317
بناء وتهيئة واقتناء تجهيزات إضافية - بناء وحدة 

مبيت ب 80 سرير
إعالن القبول النهائيإنتهاء األشغال وإعالن القبول الوقتي واإلنطالق في اقتناء التجهيزات
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المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین
المشاریع والبرامج بصدد اإلنجاز

ملحق عدد 1

تقدم اإلنجاز المادي إلى غایة المشروع
جوان 2012

تقدم اإلنجاز المادي إلى غایة 
سبتمبر 2012

تقدم اإلنجاز المادي إلى موفى 
2012

اإلنجازات المتوقعة إلى 
نھایة2013

اإلنجازات المتوقعة إلى موفى 
المالحظات2014

1ISO ممول بالتساوي على م ع إنجاز 10 %إنجاز 40 %منجز 50 %تركیز نظام الجودة طبقا لمواصفات
PEFESE م و

8 برنامج منجز8 برنامج منجز17 برنامج منجز 100 %12 برنامج منجزة 70 %5 برنامج منجزة 30 %إعداد وتحیین برامج التكوین2

ھبة ( AFD)5 برنامج منجزة 100 %إعداد برامج تطویر التكوین في قطاع البناء3

ھبة ( AFD)8 برنامج منجزة 100 %إعداد برامج تطویر التكوین في قطاع اتركیب المعدني4

5
إعداد برامج تطویر التكوین في مھن جدیدة  (برنامج التعلیم من 

قرض البنك اإلسالمي مع البنك 10 برامج منجز 100 %إعداد كراس الشروطأجل التشغیل البنك اإلسالمي)
السعودي

تكوین إطارات التكوین6

7
التكوین التقني للمكونین و مستشاري التدریب في إطار مشاریع 

تكوین منجز 100 %تكوین منجز 90 %التنمیة المتضامنة

8
تطویر كفاءة إطارات التكوین و مكوني منظومة التكوین المھني 

باعتماد المواصفات العالمیة و مزید التفتح على الخبرات المتوفرة 
بالخارج الممول من البنك اإلسالمي

انطالق المشروع بعد إمضاء 
اإلتفاقیة خالل شھر جویلیة

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

قرض البنك اإلسالمي

9
تطویر كفاءة إطارات التكوین و مكوني منظومة التكوین المھني 

باعتماد المواصفات العالمیة و مزید التفتح على الخبرات المتوفرة 
بالخارج الممول من البنك السعودي

انطالق المشروع بعد إمضاء 
اإلتفاقیة خالل شھر جویلیة

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

 البنك السعودي

دراسة لنظام المعلومات :منجزة  البنیة التحتیة اإلعالمیة و نظم المعلومات10
إقتناء معدات إعالمیة : منجزة

تطویر أسطول اإلعالمیة و 
الشبكات و تدقیق السالمة 

المعلوماتیة و دراسة لتطویر 
نظام المعلومات 100 %

إقتناء 4 وسائل نقلمنجز 100 %تعزیز أسطول السیارات11

وزارة التشغیل و التكوین المھني : االستثمارات المباشرة

نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج بصدد االنجاز

630 منتفع630 منتفع تكوین منجز 100 %
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ملحق عدد 2

المالحظاتاإلنجازات المتوقعة إلى موفى 2014اإلنجازات المتوقعة إلى نھایة2013المشروع

إرساء وظیفة البحث و التطویر في 1
صلب المركز و اآللیات الھیكلیة و 

المالیة لھا

دراسة كیفیة إدماج وظیفة البحث العلمي التطبیقي في 
منظومة التكوین المھني  30%

مواصلة الدراسة و بعث التدابیر اإلجرائیة و اآللیات المالئمة مع ضمان الدیمومة و 
اإلستمراریة %70

إرساء آلیات إلشعاع المركز الوطني 2
لتكوین المكونین و ھندسة التكوین 

على المستوى الدولي

 إعداد منظومة معلوماتیة جغرافیة على األسواق 
المستھدفة تمكن من أخذ القرار 25 %

 دراسات سوق تتعلق باألسواق اإلفریقیة الناطقة بالفرنسیة و بالبلدان العربیة و إعداد منظومة 
معلوماتیة جغرافیة على األسواق المستھدفة تمكن من أخذ القرار و تطویر خدمة االستقبال 

والمرافقة واللوجیستیك عموما 
والتفاوض وإعداد اتفاقیات الشراكة مع مزودي خدمات تكوین عالمیین75 %.

تطویر وظیفة اإلتصال و إعطائھا 3
دور مساندة الرؤىالمستقبلیة للمركز

تطویر و تطبیق إستراتیجیة إتصال داخلي وخارجي 
ومؤسسساتي %25

تطویر و تطبیق إستراتیجیة إتصال داخلي وخارجي ومؤسسساتي و المشاركة في صالونات 
مختصة في التكوین و تنظیم ندوات وطنیة في مجال التكوین المھني%75

تطویر الوسائل الرقمیة لھندسة 4
التكوین ( تركیز شبكة تحتیة رقمیة 

بالمركز)

 وحدة إنتاج فیدیو رقمي و منظومة تكوین عن بعد متعددة 
األنماط و إرساء WEB TV (قناة  تربویة على شبكة 

األنترنات ) 3 %

 منظومة vidéo conférence    و شبكة من المصار یف التفاعلیة لخدمات المركز 
(االستقبال، تكوین، إعالم ....) و  منظومة تكوین عن بعد متعددة األنماط  و مركز موارد 

بیداغوجي رقمي و  وحدة إنتاج فیدیو رقمي و  إرساء WEB TV (قناة  تربویة على شبكة 
األنترنات ) و   تعمیم استعمال الصبورات التفاعلیة و تغطیة كامل المركز بشبكة ویفي %97

5

إنتاج أدوات تعلمیة

 تكوین عملي حول تسییر منظومة ھندسة التكوین و 
إعداد وحدات تعلمیة في مجاالت مختلفة ذات أولیة و 
تكوین إطارات المركز في تصمیم وإستعمال الوسائل 

التعلمیة %10

 إحداث مخبر لتطویر وسائل المحاكات والوسائل التعلمیة ذات الثالث أبعاد و إعداد وحدات 
تعلمیة في مجاالت مختلفة ذوي أولیة و إحداث وحدة یقظة تقنیة بیداغوجیة لمواكبة التطورات 

في المجال و تكوین إطارات المركز في تصمیم وإستعمال الوسائل التعلمیة 90 %

وزارة التشغیل و التكوین المھني  : االستثمارات المباشرة
نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج بصدد االنجاز

المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین
اإلنجازات المادیة للمشاریع الجدیدة
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ملحق عدد 2  (تابع)

المشروع
تقدم اإلنجاز 
المادي إلى 
موفى 2012

المالحظاتاإلنجازات المتوقعة إلى موفى 2014اإلنجازات المتوقعة إلى نھایة2013

 تحسین المكتبة و تحسین قاعة المحاضرات و  ترمیم قاعات %65تحسین المكتبة o%35تحسین البنیة التحتیة للمركز6
التدریس و تحسین قاعات االجتماعات

تطویركفاءات مكوني المكونین7

دراسة تشخیص حاجیات تطویر كفاءات 
إطارات المركز بالنظر إلى مشاریع المركز و 

خاصة مشروع تحویل المركز إلى مركز 
امتیازو تنظیم حلقات تكوینیة في مجاالت 

إستراتجیة ( تطویر االستراتجیات، 
االستشراف...)%30

 Management) إرساء منظومة تصرف في المعرفة
 Corporate)و ذلك عبر ذاكرة مؤسساتیة  Knowledge)

Memory) باستعمال الوسائل التكنولوجیة بغیة تبادل التجارب و 
تمكین اإلطارات من االرتقاء المھني من خالل التكوین المستمر%70

تكوین المكونین في مجال تكنولوجیا 8
اإلتصال و المعلومات

 إرساء جامعة شتویة وجامعة صیفیة  30%
 لتكوین المكونین في مجال تكنولوجیا االتصال

والمعلومات

  تعمیم تكوین المكونین على الصابورات التفاعلیة و إرساء شبكات 
تبادل ممارسات تربویة ترتكزعلى إستعمال التكنولوجیا في عملیة 
التكوین (Réseaux de spécialités) و مواصلة الجامعة 

الصیفیة و الشتویة 70 %

9
إرساء مراحل تكوین علیا  في 
اإلختصاصات المتعلقة بھندسة 

التكونین (ماجستیر)

 إرساء مراحل تكوین علیا في االختصاصات 
المتعلقة بھندسة التكوین (ماجیستیر) 30 %

 إرساء مراحل تكوین علیا في االختصاصات المتعلقة بھندسة التكوین 
(ماجیستیر) 70 %

10
المبادرة و ثقافة المھن (تركیز 

 Centre محضنة ھندسة التكوین
(d'incubation

إعداد نموذج أعمال للفضاءات الجھویة للنھوض 
بالمبادرة و إعداد  منھجیات وطرق جدیدة 

تتالءم مع نشر ثقافة المبادرة و تنظیم ندوات 
وملتقیات حول المبادرة و تكوین ومصاحبة 

المؤّسسات على المبادرة الداخلیة و على 
استكشاف قدرات خفیة للمؤسسات و تكوین 
المنشطین والمرافقین على بعث المؤسسات 

 30%(start up) المجددة

إعداد نموذج أعمال للفضاءات الجھویة للنھوض بالمبادرة و إعداد  
منھجیات وطرق جدیدة تتالءم مع نشر ثقافة المبادرة و تنظیم ندوات 
وملتقیات حول المبادرة و تكوین ومصاحبة المؤّسسات على المبادرة 
الداخلیة و على استكشاف قدرات خفیة للمؤسسات و تكوین المنشطین 

 70%(start up) والمرافقین على بعث المؤسسات المجددة

وزارة التشغیل و التكوین المھني  : االستثمارات المباشرة

نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج بصدد االنجاز
المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین

اإلنجازات المادیة للمشاریع الجدیدة



 لتشغيلا



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



0,470% 85,7 0,600 1,300 0,700 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -4,4 -1,150 24,800 25,950 23,488 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 13,8 6,756 55,601 48,845 43,832 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2011

( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2012 594,795          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 600,401 لسنة  2013
لوزارة التشغيل و التكوين المهني  جزء التشغيل  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة 

التشغيل
وزارة التشغيل و التكوين المهني

الباب التاسع و العشرون
87 نظـام أمـد

-1,750% -6,9 23,500 25,250 23,018 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

460,000520,000520,000صناديق الخزينة

460,000520,000520,000 الصندوق الوطني للتشغيل

%527,320594,795600,4015,606 الجملـــــة 0,9
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(حبساب 1000 دينار)

نسبة حجم
التطورالزيادة

العنوان األول (حبساب 1000 دينار)

%04415 4446 40047 41أ - نفقات التأجري العمومي

%54464411 9006 5* الوزارة

%5(14)(314)(300)أعضاء الديوان

%12(670)(070 6)(400 5)األعوان القارون

%20-(40)-(160)(200)األعوان غري القارون

%000440014 60035 30* الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل

%900100020 9005 4* املركز الوطين للتكوين املستمر والترقية املهنية

%6206209 0007 7ب- نفقات وسائل املصاحل

%00020011 8002 1* الوزارة

%82042012 4003 3* الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل

%80000 8001 1* املركز الوطين للتكوين املستمر والترقية املهنية

%4455379221ج- نفقات التدخل العمومي

%35673291* الوزارة

%3003606020* الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل

%11011000* املركز الوطين للتكوين املستمر والترقية املهنية

%75614 6016 84555 48اجلملـــة 1

تقديرات سنة 2013

املبلغ
املعطيـــــات ق م  2012

 الباب التاسع والعشرون :وزارة التشغيل والتكوين املهين 

مشروع ميزانية سنة 2013
جزء التشغيل

1- اإلعتمادات
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(حبساب 1000 دينار)

نسبة حجم
التطورالزيادة

العنوان الثاين (حبساب 1000 دينار)

%700130060086أ - االستثمارات املباشرة

%7-750 1-500 25023 25ب - التمويل العمومي

FONAPRAM    9-000 2-000 00020 22* املسامهة يف متويل املشاريع لصندوق احلرف الصغرى%

%00 500 5002 2* الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل

%00 500 5002 2   ـ   برامج إستثمارية لتطوير مصاحل التشغيل

%25033 7501000* املركز الوطين للتكوين املستمر والترقية املهنية

- - 000 000520 520ج -  احلسابات اخلاصة يف اخلزينة 

- - 000 000520 520* الصندوق الوطين للتشغيل 

%1500 1-800 950544 545اجلملـــة 2

%6061 4015 795600 594مجلــة البــــاب

تقديرات سنة 2013

املبلغ
 ق م  2012

1- اإلعتمادات (یتبع)

املعطيـــــات

(*) مت  منذ سنة 2011 محل إعتمادات التكوين املستمر على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب املهين.
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نسبة حجم
التطورالزيادة

%385412277* الوزارة  واإلدارات اجلهوية
682أعضاء الديوان
32537449القارون
(24 )-5430غري القارون
-(4 )-(5 )-(1 )-اإلحالة على التقاعد

%171918301116* الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل
15971708القارون
122122غري القارون
-(8 )-(39)(47)اإلحالة على التقاعد

%3003323211* املركز الوطين للتكوين املستمر والترقية املهنية
237269القارون
6363غري القارون
--(5)(2)اإلحالة على التقاعد
(2359)(2159)مجلة  األعوان   القارين 
(215)(239)مجلة  األعوان   غري  القارين 

%240425741707اجلملـــة

العدد املعطيـــــات
تقديرات سنة 2013

 ق م  2012

2- الوسائل البشریة
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  العنوان األول
***  

  نفقات التصرف

  جزء التشغیل -2
  
  

  :تقدیم إجمالي
  

 التكوینو التشغیل وزارةالمخّصصة لجزء التشغیل ب ضبطت نفقات التصرف

  :یلي  كما 2013بالنسبة لسنة المھني 

  م د 55,601  2013ة ـة لسنـادات المقترحــاإلعتم -

  م د 48,845  2012لسنـة  رسمةاإلعتمــادات الم -

  ـــــــــــــــــــ  

  دم    6,756  أي بزیادة قدرھا  

    %13,8     تمثل نسبة

  :وتتوزع نفقات التصرف كما یلي 

 البیـــان

ق م 
 تمكیلي
2012 

  )م د(
 

 تقدیرات
2013 

  )م د(
 

  الفارق

  المبلغ
  )م د(

  

  النسبة
)%(  

  

  نفقات التأجیر العمومي -

 نفقات وسائل المصالح -

 نفقات التدخل العمومي -

41,400  

7,000  

0,445 

47,444  

7,620  

0,537 

6,044  

0,620  

0,092 

14.6  

8.9  

20.7 

 المجمــوع

  

48,845 

  

55,601 

  

6,756 13.8  
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I – نفقات التأجري العمومي  

لج زء   لتغطیة نفق ات األج ور    2013المقترح ترسیمھا سنة  اإلعتماداتقدرت   

م د   47,444لھ  ا ب  ـ  التابع  ة ات س  سوالمؤالتك  وین المھن  ي  التش  غیل ووزارة التش  غیل ب  ـ 

ة ــ ـ م د تمث ل نسب  6,044درھا ـأي بزی ادة ق    2012م د س نة   41,4ـ ـعتمادات بإابل ـمق

14,6 %.  

  :یليكما  2013ع إعتمادات التأجیر لسنة وّزتوت

  م د  6,544                   تأجیر أعوان الوزارة                                    §

 م د 35,000               طنیة للتشغیل والعمل المستقلتأجیر أعوان الوكالة الو §

  م د   5,900    المركز الوطني للتكوین المستمّر والترقیة المھنّیة تأجیر أعوان §

  ـــــــــــــــــــ                  

    م د 47,444                الجملـــة                                      

  :مقترحة كما یليوتفسر الزیادة ال
  

  بحساب م د  
  1,503  التأثیر المالي للزیادة في األجور -
  3,643  2012تعدیل كلفة انتدابات  -
  1,226   2013إنتدابات سنة  -
  -   0,680  أإلحاالت على التقاعد -

  0,352  تعدیالت أخرى  -

  م د  6,044  الجملـــة

  

لتشغیل ابجزء  2013ویبلغ عدد األعوان المرخص فیھم إلى موفى سنة 

مصالح الب خطة 13 خّطة موّزعة بین 193 نتدابإباعتبار  وإطارا عونا 2574

الوكالة الوطنیة مصالح ب" مستشار تشغیل"خطة  150والمركزیة واإلدارات الجھّویة 

المركز الوطني للتكوین المستمّر والترقیة  لفائدة خطة  30و المستقلللتشغیل والعمل 

   .ى التقاعدعونا عل 49إحالة  و المھنّیة
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II – نفقات وسائل املصاحل  

 التش  غیلوزارة ج  زء التش  غیل ب    لالمخصص  ة ق  درت نفق  ات وس  ائل المص  الح     

م د  7,000م د مقاب ل   7,620ب ـ   2013التابع ة لھ ا س نة     اتوالمؤسسالتكوین المھني و

ھ          ذه وتت          وّزع    .% 8,85م د تمثل نسبـــة  0,620أي بزیادة قـدرھا  2012سنة 

  :بیناإلعتمادات 

  م د 2,000                           الوزارة                                   §
 م د 3,820                   الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل   §
  م د 1,800          مركز الوطني للتكوین المستمّر والترقیة المھنّیةال §

  ـــــــــــــــــــ       
  م د 7,620الجملـــة                                                  

  

III – نفقات التدخل العمومي  

 التشغیلصة لجزء التشغیل بوزارة المخّصقدرت نفقات التدخل العمومي 

د  م 0,445مقابل  م د 0,537بـ  2013التابعة لھا سنة  اتوالمؤسسالتكوین المھني و

  .% 17,1د تمثل نسبة م  0,092أي بزیادة قدرھا  2012سنة 

  

  :یليعتمادات كما توزع ھذه اإلتو

  دم   0,067                    الوزارة -

 دم   0,360                    الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  -

 م د  0,110            المركز الوطني للتكوین المستمّر والترقیة المھنّیة -

    
  دم   0,537                    ةـالجملــ  
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  العنوان الثاني
***  

  نفقات التنمیــــة

  جزء التشغیل -2
  
  

I- 2013ت سنة تقديرا  

 التك  وینو التش  غیللفائ  دة وزارة  2013عتم  ادات ال  دفع المقترح  ة لس  نة  إتق  در 

  .2012سنة  م د 545,470مقابل م د  544,800بـ  )جزء التشغیل(المھني 

    

  :و التالي وتتوزع ھذه النفقات على النح  

  البیــــان
  
 

  ق م
2012  

 )م د(

  تقدیرات
2013  

 )م د(

  الفارق
  )م د(

  النسبة
)%( 

 اإلستثمارات المباشرة  -
 على الموارد العامة للمیزانیة 

0,700 
0,700 

1,300  
1,300  

 

0,600  
0,600  

 

85.7  
85.7 

 التمویل العمومي -
 على الموارد العامة للمیزانیة 

250,25  
25,250  

 

23,500  
23,500  

 

750,1   -  
1,750   - 

9,6 -  
6,9 - 

  الحسابات الخاّصة في الخزینة -

 الصندوق الوطني للتشغیل •
 

 المجموع

520,000  
  

520,000  
  

545,950 

520,000  
  

520,000  
  

544,800 

-  
  
-  

  
1,150 

-  
  
-  

  
0,2 - 
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  :عتمادات التالیةوتستوجب ھذه الدفوعات ترسیم اإل
  

  م د 005,24    قانون البرامج

    م د   2,579  مارات المباشرةاإلستث -

 م د   21,426    التمویل العمومي -

 

  

  م د 560,26      عتمادات التعھدإ

   م د   3,060      اإلستثمارات المباشرة §

      م د 3,060  على الموارد العامة للمیزانیة -

 م د 23,500        التمویل العمومي §

 م د 23,500  على الموارد العامة للمیزانیة -

  

  
  

II- 2013التنمية لسنة  نفقات تفصيل  

  :اإلستثمارات المباشرة – 1
  

  :على النحو التالي 2013تتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  

 انـــــالبی
  البرامج قانون

  
 )دم (

  إعتمادات على الموارد
  العامة للمیزانیة

 )دم (
 الدفع التعھد  

 1,100 2,860 0,479  مشاریع بصدد اإلنجاز •

 0,200 0,200 2,100 مشاریع جدیدة •

  
 الجملــة

  
2,579 

  
3,060 

  
1,300 
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  التمویل العمومي – 2
  

إعتمادات د و م 21,426عتمادات برامج بـ إترسیم  2013یقترح بالنسبة لسنة 
وتتوزع ھذه النفقات على النحو  .م د 23,500دفع بـ إعتمادات و م د 23,500د بـ تعّھ

  :التالي
  

 البیــــان
 2013 سنةت  اداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعتم

  قانون البرامج
 )م د(

  التعھد
 )دم (

  الدفع
 )دم (

اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي  – 1
 2,500 2,500 0,856 )الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل(

  مشاریع متواصلة •
 مشاریع جدیدة •

0,176  
0,680 

1,820  
0,680 

1,820  
0,680 

تربی   ة والتك   وین  لمی   دان اف   ي  الت   دخالت – 2
المرك  ز ال   وطني للتك  وین المس   تمّر والترقی   ة   (

 )المھنّیة
0,570 1,000 1,000 

  مشاریع متواصلة •
 مشاریع جدیدة •

0,550  
0,020 

0,980  
0,020 

0,980  
0,020 

 20,000 20,000 20,000 التدخالت في المیدان اإلقتصادي – 3

الصندوق الوطني للنھ وض بالص ناعات    •
 الصغرى والمھندیة التقلی

20,000 20,000 20,000 

  
 الجملــة

  
21,426 

  
23,500 

  
23,500 

  
  

IV-  المقترحة والبرامج والتدخالتتحليل االستثمارات  

م د  23,500عتمادات دفع جملیة بـ إتخصیص  2013سنة إلى یقترح بالنسبة 

  :وزع كما یليتتل على الموارد العامة للمیزانیة وتمّو
  

  لوزارةا اتثمارإست - 1

 تعھدو م د 2,579برامج بـ  رصد إعتمادات 2013یقترح بالنسبة لسنة 
م د تمول على الموارد العامة للمیزانیة وتخصص لفائدة  1,3ودفع بـ   م د 3,060بـ

 حقلمللة باوالمفّص 152إلى  138من فحات ـبالصـورة ــذكالمع ـوالمشاریالبرامج 
  .172 بالصفحة   1ـدد ــعـ
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  لوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقلا اتإستثمار– 2
ودفع م د وتعھد  0,856عتمادات برامج بـ إرصد  2013یقترح بالنسبة لسنة 

الموارد العامة للمیزانیة وتخصص لفائدة البرامج والمشاریع على م د تمول  2,5بـ 
 173 من اتبالصفح ینحقوالمفصــلة بالمل 167 إلى 155 من فحاتــبالصورة ــالمذك
  .174إلى 

  
  

  البرامج اإلستثماریة للمركز الوطني للتكوین المستمّر والترقیة المھنّیة – 3

وتعھد  م د  0,570ج بـ ـد إعتمادات برامـرص 2013ة لسنة ـرح بالنسبــــیقت
   .م د تمول على الموارد العامة للمیزانیة 1,000ودفع بـ 

وجداول المتابعة  161إلى  155وتفّصل الجداول الملحقة بالصـفحات من 
  .مشاریع وبرامج المركز 179إلى  175حق بالصفحات من المفصلة بالمال

  
لصناعات التقلیدیة الصندوق الوطني للنھوض باتمویل المشاریع في نطاق  – 4

  والحرف الصغرى
  

لفائدة الصندوق  2013سنة  برمجتھاالمقترح المیزانیة  عتماداتإتقدر 
م د  20,0منھا (م د  30,0 ـناعات التقلیدیة والحرف الصغرى بالوطني للنھوض بالص

وموارد  وارد العامة للمیزانیةعلى الم 2013بعنوان سنة  ةمرسمكإعتمادات 
  .)2012سنة  2م د متبقي من   1,5و  م د   8,5 ترجاعــــإس

على أساس  2013سنة إلى ضبط التوازن المالي للصندوق بالنسبة وقد تم 
  .شروعم 4800تمویل 

م د وذلك حسب  70,0ومن المتوقع أن تبلغ تدخالت الصندوق ما قدره 
  :التوازن اآلتي

  

  االستعماالت
 

 

  م د  40,0  قروض متوسطة المدى -
  عتمادات یتم استرجاعھا إ -
 منحة االستثمار -

  م د 25,5
 م د   4,5

  
 جملة االستعماالت

  
 م د 70,0

  
  الموارد

 موارد البنوك  -
  وق ستخالصات الصندإ -
 عتمادات على الموارد العامة للمیزانیةإ -
 إعتمادات متبقیة -

 

  م د  40,0
  م د   8,5

  م د 20,0
 م د   1,5

  
 جملة الموارد

  
  م د 70,0
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  آلیات الصندوق الوطني للتشغیل – 5
على إثر إعادة ھیكلة برامج الصندوق الوطني للتشغیل یمكن تبویب تدخالتھ في أربعة  

  :یليأصناف أساسیة   كما 
  

  )م د ( 2013تقدیرات    عدد المستفیدین  البرنامج

  242.0  228000  صك  تحسین التشغیلیة
  27.0  10700  صك دعم التشغیل

برنامج دعم باعثي المؤسسات 
  200.0  80000  الصغرى

  44.0  53000  برنامج الشراكة مع الجھات
  7.0  300  برامج مختلفة

  520.0  372000  الجملة

  .تدخالت ھذا الصندوق 171و 170فحتین ویفصل الجدول بالص

  

 39تمویل العملیات التكوینیة للمؤسسات في إطار آلّیتي حقوق السحب والفصل - 6
  )المركز الوطني للتكوین المستمّر والترقیة المھنّیة(تشجیع اإلستثمارات مجلة من 

  
على  م د 9,950رصـد إعتمادات تعھد ودفع بـ  2013یقتـرح بالنسبـة لسنة 

ب صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني وذلك قصد تمویل األنشطة حسا
تشجیع مجلة من  39التكوینیة في إطار آلیة حقوق السحب و في إطار الفصل 

  . اإلستثمارات
  :وتتوّزع اإلعتمادات المرصودة كالّتالي

  بحساب م د  المحتوى
  0,250  التكنولوجّیة اإلستثماراتمصاریف تكوین األعوان في نطاق  §
  0,400  الدراسات واإلستشارات في التكوین §
  4,000  التكوین المستمّر في إطار فردي أو عن طریق عملیات جماعّیة §
  5,300  العملیات الجماعّیة المنجزة في إطار الشراكة مع المنّظمات المھنّیة §
  -  عملیات إقرار مكتسبات الخبرة §

  

  9,950  المجموع

  .ھذه التدخالت 179إلى  175ات من وتفّصل جداول المتابعة بالصفح



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

29  الباب:
وزارة التشغيل و التكوين المهني

التشغيل-
2013نفقات التصرف لسنة

2

99

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 314المنح المخولة للسلط العمومية

000 070 6تأجير األعوان القارين

000 160تأجير األعوان غير القارين

000 900 40منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 444 47 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 000 2نفقات تسيير المصالح العمومية

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

5 620 000

000 620 7 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 62التدخالت في الميدان االجتماعي

000 5التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

000 470منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 537 القسم الثالث  :   جملة

000 601 55الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:29
وزارة التشغيل و التكوين المهني

التشغيل-

2013

2013نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2012

100

314 000 000 00014 300المنح المخولة للسلط العمومية01100

6 070 000 000 000670 400 5تأجير األعوان القارين01101

160 000 000 40-000 200تأجير األعوان غير القارين01102

40 900 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

35 500 0005 400 000

000 444 47 القسم األول  :   جملة 41 400 0006 044 000

2 000 000 000 000200 800 1نفقات تسيير المصالح العمومية02201

5 620 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

5 200 000420 000

000 620 7 القسم الثاني  :   جملة 7 000 000620 000

62 000 000 00032 30التدخالت في الميدان االجتماعي03302

5 000 000 5التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة03305

470 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

410 00060 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:29
وزارة التشغيل و التكوين المهني

التشغيل-

2013

2013نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2012

101

000 537 القسم الثالث  :   جملة 445 00092 000

000 601 55الجملة  العامة 48 845 0006 756 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

102

000 314المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 300 00014 000

000 102تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 110 000-8 000

000 212تأجير  أعضاء  الدواوين 190 00022 000

000 070 6تأجير األعوان القارين:01101الفصل 5 400 000670 000

000 265 2األجر  األساسي  والتدرج 2 100 000165 000

200 020 2المنح  الخصوصية  القارة 1 673 500346 700

000 0007 85المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 78 000

000 000152 072 1منحة  التصرف  والتنفيذ 920 000

000 28منحة  التكاليف  الخاصة 28 000

000 0004 31منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 27 000

600 60016 279منحة  الهندسة 263 000

800 800107 287منحة  المشاريع 180 000

000 00020 20منحة  التأطير  والبحث

000 00025 65المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 40 000

400 40013 65منحة  العمل  االجتماعي 52 000

900900 4منحة  المصالحة 4 000

600 6007 56منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 49 000

300 7-700 6منحة  الصحافة 14 000

200المنحة  التعويضية  التكميلية 200

400-900منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 1 300

800 8004 4المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث

800800 6منحة علم النفس 6 000

500 5-500 5منح  أخرى 11 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

103نظـام أمـد

600 534المنح  المرتبطة  بالوظيفة 551 600-17 000

000 21-000 350المنحة  الوظيفية 371 000

000 1منحة  المسؤولية 1 000

000 60المنحة  الكيلومترية 60 000

000 31منحة  السكن 31 000

000 0004 89المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 85 000

600 3منح  أخرى 3 600

300المنح  الخصوصية  المتغيرة 2 150-1 850

850 1-300منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق 2 150

500 254منحـة اإلنتـاج 241 00013 500

500 50010 10منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب

000 0004 234منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 230 000

[ 000 1-000 10الشهر الثالث عشر[منح  خاصة  11 000

400 50منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 50 400

000 50منحة  الساعات  اإلضافية 50 000

400منحة  العمل  الليلي 400

200 30المنح    العائلية 27 4002 800

000 0003 25المنحة  العائلية 22 000

200-200 5منحة  األجر  الوحيد 5 400

800 914المساهمات  المحمولة  على  المشغل 753 950160 850

000 160تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 200 000-40 000

000 160األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 200 000-40 000

000 40-000 160التأجير  المباشر  لألعوان 200 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

104نظـام أمـد

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

40 900 000 35 500 0005 400 000

000 900 5مؤسسات  التكوين 4 900 0001 000 000

000 000 0001 900 5المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية 4 900 000

000 000 35مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 30 600 0004 400 000

000 400 0004 000 35الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 30 600 000

47 444 000 000 044 0006 400 41جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

105

000 000200 000 2نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 1 800 000

000 00037 694األكرية واألداءات البلدية 657 000

000 7إستهالك الماء 7 000

000 55إستهالك الكهرباء والغاز 55 000

000 00027 183اإلتصاالت 156 000

000 00019 70االتصاالت الهاتفية 51 000

000 0008 113تراسل المعطيات 105 000

000 5إقتناء األثاث 5 000

000 5تأثيث اإلدارة 5 000

000 300الوقود 300 000

000 20-000 100شراء الوقود لوسائل النقل 120 000

000 00020 200حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 180 000

000 1001 6نفقات البريد 5 100

000 0001 6المراسالت اإلدارية 5 000

100نفقات أخرى 100

100-000 1إقتناء المعدات 1 100

900-100معدات التصرف اإلداري 1 000

800800معدات التنظيف

100معدات مختلفة 100

500500 5مصاريف التأمين 5 000

500500 5تأمين وسائل النقل 5 000

000 20029 166التعهد والصيانة 137 200

000 0005 40اإلعتناء بالبنايات 35 000

000 00020 110تعهد وصيانة وسائل النقل 90 000

000 0001 6تعهد وصيانة المعدات و األثاث 5 000

000 0001 6نفقات صيانة شبكات االتصال 5 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

106نظـام أمـد

000 0002 4تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 2 000

200عمليات الصيانة األخرى 200

000 0002 22مصاريف التنظيف 20 000

000 0002 22النفقات المباشرة للتنظيف 20 000

000 00060 150لوازم المكاتب 90 000

000 5المطبوعات 5 000

000 4المطبوعات الرسمية 4 000

000 1مطبوعات األخرى 1 000

100 7التوثيق 7 100

000 7الوثائق المكتوبة 7 000

100الوثائق األخرى 100

500 5005 50الصحف والمجالت 45 000

000 0001 16إشتراكات بوكاالت اإلعالم 15 000

200 4تعليق ونشر اإلعالنات 4 200

000 4نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 4 000

200-اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمعية و البصرية 200

200200نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي

000 5006 127مصاريف  اإلعالمية 121 500

000 0004 80شراء اللوازم والمعدات 76 000

000 25شراء منظومات 25 000

000 0002 22نفقات الصيانة 20 000

500خدمات إعالمية أخرى 500

700 7006 17نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 11 000

" 000 0002 7أدب"نفقات استغالل منظومة  5 000

" 200 2003 5إنصاف"نفقات استغالل منظومة  2 000

" 500-رشاد"نفقات استغالل منظومة  500

000 5002 5استغالل منظومات إعالمية أخرى 3 500



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

107نظـام أمـد

000 20مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 20 000

000 10مصاريف اإلستقباالت 10 000

000 10مصاريف اإلقامة 10 000

000 25مصاريف المهمات 25 000

000 0002 30إكساء األعوان 28 000

000 0002 30إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 28 000

700 5إرجاع مصاريف التنقل 5 700

000 4المنحة اليومية للتنقل 4 000

500 1المنحة الكيلومترية للتنقل 1 500

200إرجاع مصاريف نقل األشخاص 200

000 30مصاريف نقل األشخاص 30 000

000 5مصاريف نقل األشخاص بالداخل 5 000

000 25مصاريف نقل األشخاص بالخارج 25 000

000 00014 28تكوين ورسكلة األعوان 14 000

000 5ملتقيات للتكوين 5 000

500 1تربصات تكوين 1 500

500 1التكوين المستمر 1 500

000 00014 20التكوين في اإلعالمية 6 000

400100نفقات طبية لفائدة األعوان 300

150نفقات التداوي 150

250100شراء األدوية والمواد الصيدلية 150

000 00016 20تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 4 000

50عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 50

600-400 1تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 2 000

000 1اللجان الطبية 1 000

50معاليم التسجيل 50

000 12معاليم الجوالن و العبور 12 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

108نظـام أمـد

000 10معاليم الجوالن 10 000

000 2معاليم العبور 2 000

100طبع ونشر الوثائق والمجالت 100

100 7-500 1خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 8 600

100 7-000 1نقل األثاث والمعدات 8 100

500خدمات مختلفة 500

000 2نفقات التصرف األخرى 2 000

000 2نفقات مختلفة 2 000

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

5 620 000420 000 5 200 000

000 800 1مؤسسات  التكوين 1 800 000

000 800 1المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية 1 800 000

000 000420 820 3مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 3 400 000

000 000420 820 3الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 3 400 000

7 620 000620 000 000 000 7جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

109

000 62التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 30 00032 000

000 00032 62منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 30 000
000 30وداديات األعوان 30 00060 000

000 2جمعيات ووداديات أخرى 2 000

000 5التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة:03305الفصل 5 000

000 4-تظاهرات ثقافية و مهرجانات 4 000
000 4-تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 4 000

000 0004 5تدخالت أخرى 1 000

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

470 000 410 00060 000

000 110مؤسسات  التكوين 110 000
000 000110 110المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

000 00060 360مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 300 000
000 60الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 300 000360 000

537 000 000 00092 445جملة التدخل العمومي : 



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

110

1رئيس أو مدير ديوان
6مكلف بمأمورية
1ملحق بالديوان

8الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

111

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 5 000 تكلفة الترقــيات : 

4,0متصرف مستشار 8 متصرف

4,0متصرف رئيس 2 متصرف مستشار

4,0متصرف عام 2 متصرف رئيس

4,0ملحق إدارة 3 كاتب راقن

4,0مهندس عام 1 مهندس رئيس

4,0مهندس رئيس 1 مهندس أول

4,0تقني رئيس 1 تقني أول

4,0تقني أول 1 تقني

4,0عون تقني 1 7عامل صنف 

4,0محلل 1 واضع برامج

4,0ملحق إدارة 1 كاتب تصرف

22الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

التشغيل 2 29

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

112

دينــار000 26 تكلفة االنتدابات : 

1010سلك العملة

4104,010عامل صنف 

33السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

34,03تقني

1313  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

113

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 40 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1متصرف مستشار

1متصرف رئيس

1ملحق إدارة

1سلك مستشاري المصالح العمومية
1مستشار المصالح العمومية

1سلك األساتذة األولين
1أستاذ تعليم أول فوق الرتبة

5الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

114

5أسالك مختلفة
5رتب مختلفة

150السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
53متصرف

10متصرف مستشار
12متصرف رئيس
1متصرف عام

4كاتب راقن
57ملحق إدارة

5مستكتب إدارة
8كاتب تصرف

26السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
10مهندس رئيس
8مهندس عام
8مهندس أول
111سلك العملة

244عامل صنف 
421عامل صنف 
530عامل صنف 
816عامل صنف 

3سلك األعوان الوقتيين
22عون وقتي صنف أ
31عون وقتي صنف أ

9سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
3محلل

2محلل رئيس
1تقني مخبراإلعالمية

3واضع برامج
3سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1موثق
1حافظ مكتبات أو توثيق

1حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
2السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية

2مستشار صحفي
1سلك أعوان تفقدية الشغل

1متفقد شغل



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

115

10سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
3متصرف رئيس للخدمة اإلجتماعية

6متصرف مستشار للخدمة اإلجتماعية
1مرشد إجتماعي أول

1سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1أخصائي نفساني أول

12سلك مستشاري المصالح العمومية
12مستشار المصالح العمومية

6سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

3متصرف في الوثائق و األرشيف
2متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

35السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
3عون تقني
5تقني رئيس
14تقني أول

13تقني
374الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

116

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1مستكتب إدارة 

6سلك العملة

12عامل صنف  

23عامل صنف  

41عامل صنف  

21سلك األعوان الوقتيين

11عون وقتي صنف  أ 

24عون وقتي صنف أ 

316عون وقتي صنف أ 

1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1محلل 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1تقني 

30الجملة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

117

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

29 الباب:
التشغيل

000 000500 990 00046 000110 000470 000390 620 0005 900 40المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 000300 810 0007 00060 000110 000240 800 0001 900 5مؤسسات  التكوين

000 000200 180 00039 00050 000360 000150 820 0003 000 35مؤسسات  العمل  اإلجتماعي

000 000500 990 00046 000110 000470 000390 620 0005 900 40الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

118

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

29 الباب:
التشغيل

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 300مؤسسات  التكوين 7 810 000 60 000 110 000 240 000 1 800 000 5 900 000

000 200مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 39 180 000 50 000 360 000 150 000 3 820 000 35 000 000

000 000500 990 00046 000110 000470 000390 620 0005 900 40الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

119

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

التشغيل
29  الباب:

000 300مؤسسات  التكوين 7 810 000 60 000 110 000 240 000 1 800 000 5 900 000

000 300المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية 7 810 000 60 000 110 000 240 000 1 800 000 5 900 000

000 200مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 39 180 000 50 000 360 000 150 000 3 820 000 35 000 000

000 200الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 39 180 000 50 000 360 000 150 000 3 820 000 35 000 000

000 000500 990 00046 000110 000470 000390 620 0005 900 40الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

120

29 الباب:
التشغيل

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 300مؤسسات  التكوين 7 810 0008 110 0008 110 000

000 300المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية 7 810 0008 110 0008 110 000

000 200مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 39 180 00039 380 00039 380 000

000 200الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 39 180 00039 380 00039 380 000

000 490 00047 490 00047 000500 990 46الجملة  العامة



121نظـام أمـد

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

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

4اإلطارات

2متصرف عام 

2متصرف مستشار 

1أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

000 540جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

15اإلطارات

2متصرف عام 

2متصرف مستشار 

2مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

9مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

21أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1تقني سامي 

9مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

3عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

3مساعد تقني 

1كاتب أول 

1كاتب إدارة 

2ملحق إدارة أول 

3أعوان التنفيذ 



122نظـام أمـد

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

1عامل ذو كفاءة 

1عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 

1رئيس عملة 

000 39600جملة المؤسسة : 

000 640  الجملة العامة :  44



123 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل
المستقل

اإلطارات

12.0متصرف عاممتصرف رئيس

62.0متصرف رئيسمتصرف مستشار

42.0مهندس رئيسمهندس أول

مستشار أول للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

متفقد للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

582.0

72.0متصرف مستشارمتصرف

12.0محلل أولتقني سامي أول

12.0مهندس أولمحلل أول

مستشار للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

مستشار أول للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

1382.0

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

72.0متصرفملحق أول

32.0تقني سامي أولتقني سامي

مساعد للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

مستشار للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

252.0

أعوان المساندة أو التسيير 

52.0تقني ساميمساعد تقني

42.0مستكتب إدارةمساعد إداري
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 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

أعوان المساندة أو التسيير 

42.0ملحق إدارةكاتب أول

32.0كاتب أولكاتب إدارة

عون للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

مساعد للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

112.0

عون للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

عون أول للتشغيل و المهن
الصغرى و للتوجيه المهني

82.0

42.0كاتب إدارةمستكتب إدارة

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

22.0مساعد تقنيعون تقني

أعوان التنفيذ 

22.0عامل مختص أولعامل مختص

102.0عامل ماهرعامل ذو كفاءة

52.0رئيس عملةعامل ذو مهارة أو كفاءة عالية

142.0عامل ذو مهارة أو كفاءة عاليةعامل ماهر

---- جملة المؤسسة :  323

----   الجملة العامة :  323
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اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

14اإلطارات

1متصرف مستشار 

32.0مهندس أول 

102.0متصرف 

16أعوان المساندة أو التسيير 

12.0ملحق إدارة 

82.0تقني سامي 

72.0كاتب إدارة 

---- جملة المؤسسة :  30150 000

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

83اإلطارات

12.0مهندس معماري أول 

132.0متصرف 

12.0مهندس 

802.0مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

43أعوان المساندة أو التسيير 

402.0ملحق إدارة 

32.0تقني سامي 

24أعوان التنفيذ 

12.0موزع أو مشغل هاتف 
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 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

52.0عامل 

72.0سائق سيارة 

112.0عون تنظيف 

---- جملة المؤسسة :  1501 050 000

000 200 1---- 180  الجملة العامة : 
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

143اإلطارات

12متصرف مستشار 

19مهندس أول 

101متصرف 

11مهندس 

96أعوان المساندة أو التسيير 

10ملحق إدارة 

3تقني 

32تقني سامي 

3كاتب أول 

18كاتب إدارة 

16مهندس مساعد 

14مستكتب إدارة 

30أعوان التنفيذ 

1مخازني 

1موزع أو مشغل هاتف أول 

1عون طباعة 

25سائق 

1عامل مختص 

1عامل ذو كفاءة 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

269جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

156 1اإلطارات

5متصرف عام 

4متصرف رئيس 

18متصرف مستشار 

1مهندس عام 

2مهندس رئيس 

14مهندس أول 

93مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

2متفقد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

48متصرف 

4مهندس 

1تقني سامي أول 

1محلل أول 

1محلل 

961مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

1مهندس معماري 

328أعوان المساندة أو التسيير 

27ملحق إدارة 

65ملحق أول 

12تقني سامي 

129مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

24عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

22مساعد تقني 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

15كاتب أول 

9كاتب إدارة 

25عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

224أعوان التنفيذ 

13مستكتب إدارة 

4عون تقني 

1موزع أو مشغل هاتف 

12مستكتب أول 

7سائق 

9عامل مختص 

26عامل 

4عامل مختص أول 

78عامل ذو كفاءة 

15عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 

40عامل ماهر 

4رئيس عملة 

11عون تنظيف 

708 1جملة المؤسسة : 

977 1  الجملة العامة : 
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توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

20أعوان المساندة أو التسيير 

16كاتب إدارة 

4مستكتب إدارة 

43أعوان التنفيذ 

5عامل مختص 

14عامل 

24عون تنظيف 

63جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

9اإلطارات

9مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

113أعوان التنفيذ 

128عامل صنف  

85منظفة 

122جملة المؤسسة : 

185  الجملة العامة : 
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2 0092 0102 011

300 00012918 60011738 5229866 6228848 8511األجر األساسي و التدرج

000 000200 385448 656350 72096 171التدرج والترقیة(صنف/درجة/سلم)

000 0003300 8052857 9852575 4042237 2133المساھمة في صندوق التقاعد

000 000240 820248 598213 975194 186المساھمة في صندوق السكن

000 0001050 280993 424855 797778 656المساھمة في  التأمین على المرض

000 00078 23074 93974 59568 73المنحة العائلیة

000 00016 09616 18816 75916 17منحة األجر الواحد

000 000170 914161 128128 928123 120منحة التنقل

000 000380 695351 042352 056292 274المنحة الوظیفیة

000 00029 42231 43927 72528 27منحة السكن

000 000123 261121 116117 545119 111المنحة الكیلومتریة

000 0002500 1662300 8782140 9982002 1962منحة اإلنتاج

000 0007500 2586137 0494955 8404449 3364منحة النھوض بالتشغیل

000 000800 304601 615598 347584 603منحة التصرف و التنفیذ

000 0002200 4532549 8411882 0911753 1709منحة التكالیف الخاصة

000 000230 434184 822158 998162 165منحة المشروع

000 0001300 1071198 586608 922953 916منحة آخر السنة

000 0002 8002 8001 1601 2منحة الخوذة

200 0004 1504 2003 2004 4منحة التصرف

500 0008 8838 4608 4608 8منحة المسؤولیة

000 00023 52020 88720 00619 21منحة الكلفة

000 0009 0179 54010 0509 9منحة التمثیل

000 037700 189مستحقات الزیادات في األجور

000 000650 436606 576594 810531 524أعباء التأمین 

000 00038 28037 57634 33التأمین على الوفاة

000 00011 00011 46411 00611 11منحة التصرف و أخطاء الخزینة

000 00030 00030 00020 00018 18التأمین على الحوادث

000 00020 94720 61516 11819 31منحة الساعات اإلضافیة

000 0006 7376 1194 4546 5منح لجان تنظیم المناظرات

000 00010 10منحة للمتربصین فى إطار  ت أ ح م 

000 00010 97410 300 منحة لمتربصي الموسسات التكوینیة

0 600 018265 292197 100الترقیة في الصنف( مناظرة داخلیة)

0 900 459326 27160 20الترقیة في الرتبة ( مناظرة داخلیة )

000 706-000 731-466 23418 106تأثیر اإلحالة على التقاعد

0 126 المنحة العائلیة  للمطلقات

000 2241 386 386 منحة الجرایة العمریة

000 50 تسمیات في الخطط الوظفیة

0 618 12074 102مستحقات تسویة وضعیة إداریة

000 0001150 500إنتدابات 

000 00035000 44430600 69026205 92823727 22196جملة األجور

   الباب التاسع والعشرون  : وزارة التشغیل والتكوین  المھني

 نفقات التصرف

تنفیذ  البیان

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

 ق م    2012

I -  میزانیة نفقات التأجیر                     

تقدیرات 2013

******
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2 0092 0102 011
000 5001245 8251034 2131349 537983 983العقارات

000 000845 075687 378747 146683 686األكریة

000 00022 28620 22222 73711 12التدفئة والتنظیف

000 50070 67062 198344 14554 54اإلعتناء بالعقارات

000 00023 02420 14821 31421 15مصاریف استھالك الماء

000 000225 770185 477214 050206 210مصاریف استھالك الكھرباء والغاز

0 0 0 مصاریف استھالك الكھرباء

0 0 0 مصاریف استھالك الغاز

000 00060 060 790 1456 5تجھیزات عامة

000 000111 381103 13236 54853 48األثاث والمعدات

000 00065 13360 4765 08426 14األثاث 

000 00045 49342 65630 46426 33 صیانة  األثاث و المعدات 

000 0001 7551 0 000 1التامین  الحرائق

000 000821 309629 341550 130557 551المواصالت الھاتفیة والبریدیة والبرقیة

000 000200 901190 531219 973230 208المواصالت الھاتفیة 

000 00040 27839 32532 13032 32المواصالت البریدیة والبرقیة

000 000581 130400 485298 027294 310ارسال المعطیات

000 000530 803512 115371 281714 681المطبوعات ولوازم المكاتب

000 000290 379290 069150 999453 416مطبوعات

000 000135 525117 645132 190120 116 لوازم المكاتب 

000 0005 0195 5224 7284 4 شراء أدویة    

000 00050 95350 73938 44775 88مصاریف االعالنات 

000 00050 92750 14045 91760 54مصاریف شراء الصحف و الدوریات

II -  میزانیة نفقات المعدات و الوسائل  

تنفیذ  

   الباب التاسع والعشرون  : وزارة التشغیل والتكوین  المھني
 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

تقدیرات 2013 ق م    2012البیان

 نفقات التصرف
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2 0092 0102 011
000 000635 035512 575515 902520 518مصاریف السیارات اإلداریة

000 00050 82042 48941 19235 34مصاریف التامین 
000 00045 28740 72534 60531 31األ داء الموظف على السیارات

000 000240 737200 361241 186230 233الوقود والتشحیم
000 000300 191230 000197 919223 219 صیانة  السیارات
000 00075 49365 04451 40152 65مصاریف االكساء

000 00027 00027 85629 93929 35مصاریف االستقباالت
000 500110 50177 78894 77188 161مصاریف إعالمیة ومكتبیة
000 50040 012 944 5147 العنایة بالتجھیزات اإلعالمیة

0 0 0 صیانة البرمجیات
0 0 451 48389 80شراء لوازم االعالمیة 

000 00070 05065 8445 77480 80ادوات و لوازم االعالمیة 
000 00037 53837 06943 27مرتبات الوسطاء
000 000285 356274 019169 378202 154مصاریف التنقل

000 000115 975111 67476 98095 83مصاریف تنقل االعوان
000 50035 033 مصاریف تنقل للتكوین والرسكلة

000 50015 72616 34710 7403 2مصاریف ومنحة التنقل للتكوین والرسكلة بالخارج
000 00060 01055 85141 73948 30مصاریف التنقل بالخارج

000 00060 64558 14740 91954 36مصاریف  منح التنقل  بالخارج (مھمات )
000 00012 00012 22212 033 رسكلة األعوان

000 0002 0002 9992 3451 مصاریف النزاعات
0 000 00090 25مصاریف فضاءات المبادرة 

000 00080 00025 4115 41مصاریف تسییر مكاتب التشغیل الجدیدة

000 0003970 7033400 8423211 7123279 3269جملة التسییر

2 0092 0102 011

000 00010 00013 70013 50012 8اعتمادات لفائدة الودادیة و منظمات اخرى

000 000400 000287 080162 733167 148تدخالت  لفائدة األعوان عبر الودادیة 

000 000410 000300 780175 233179 157جملة التدخالت

000 00039380 14734300 31229592 87327187 25623المجموع العام

000 000200 229200 00017 13710 16جملة الموارد الذاتیة

تنفیذ   ق م    2012البیان

 ق م تكمیلي   تنفیذ  
2012

 نفقات التصرف

III -   میزانیة نفقات التدخل  

 ق م تكمیلي   
2013

تقدیرات 2013

   الباب التاسع والعشرون  : وزارة التشغیل والتكوین  المھني
 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

II - میزانیة نفقات المعدات و الوسائل  

البیان
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I -  توزیع نفقات التأجیر العمومي 

تقدیرات ق م ق مإنجازاتإنجازاتالبیــــان
 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

000 0001950 700 6001 415 1071 253 2151 178 1األجر األساسي

000 00039 39 000 39 509 9 139 20 التدرج والترقیة

000 1 640 2 640 2 640 2 المنحة البیداغوجیة

000 500574 470 700 276 240 345 692 303 المساھمة في صندوق التقاعد

000 600183 154 100 125 084 120 604 105 المساھمة في نظام التأمین على المرض

000 40045 38 550 31 021 30 719 27 المساھمة في صندوق السكن

000 15025 19 940 17 027 17 260 16 منحة التنقل

000 50014 11 850 10 003 11 400 10 المنحة العائلیة

500 9002 1 620 1 873 1 797 1 منحة األجر الواحد

000 50068 50 470 36 038 37 875 35 المنحة الوظیفیة

500 50022 20 350 17 188 17 955 16 منحة السكن

500 50048 34 000 29 518 28 170 29 المنحة الكیلومتریة

000 500432 410 800 317 710 287 022 276 منحة اإلنتاج

600 6006 6 590 6 993 6 835 3 الساعات اإلضافیة

000 3001020 741 400 654 399 696 465 580 منحة النھوض بالتكوین المھني      

000 400420 302 600 301 599 286 641 267 منحة التصرف والتنفیذ

000 700170 147 810 117 223 114 750 118 منحة  المشروع    

000 100230 186 180 148 127 136 803 132 منحة آخر السنة

000 20020 22 150 22 408 22 558 17 منح مختلفة

000 30020 19 290 15 657 11 349 1 امتیازات عینیة

000 450114 91 360 73 889 84 105 83 أعباء التأمین

900 90014 14 000 14 780 14 593 13 حوادث الشغل

000 0001 1 000 5 180  180  منح تربص

000 000330 200 000 115 الزیادة في  األجور

000 000150 215 000 50 إنتدابات

I 000 0005900 900 0004 845 2133 535 7673 243 3الجملة

  الباب التاسع  والعشرون  : وزارة التشغیل والتكوین المھني
 نفقات التصرف

 المركزالوطني   للتكوین المستمر  والترقیة المھنیة
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II -   توزیع نفقات وسائل المصالح 
بحساب الدینار  

تقدیرات ق م ق مإنجازاتإنجازاتالبیــــان
 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

100 479 100 479 800 314 140 282 030 225 العقارات
000 374 000 374 000 249 057 219 618 175 -  األكریة

500 21 500 21 500 1 238  418  -  التدفئة و التنظیف
000 10 000 10 300 15 639 7 330 8 - اإلعتناء بالعقارات

600 10 600 10 000 8 429 7 826  -  مصاریف إستھالك الماء
000 43 000 43 000 41 776 47 838 39 -  مصاریف إستھالك الكھرباء و الغاز

000 20 000 20 -  تأمین مقرات المركز

000 10 000 10 000 15 372 14 468 14   تجھیز  تركیب وتھیئة  وأثاث

000 5 000 5 000 10 361 6 914 7 - صیانة المعدات و األثاث
 التجھیزات الخفیفة : معدات و أدوات

- مختلفة
 6 554 8 011 5 000 5 000 5 000

000 145 000 145 000 125 292 86 590 58 المواصالت الھاتفیة والبریدیة و البرقیة

000 50 000 50 000 45 120 64 475 55 الھاتف  والبرید
000 95 000 95 000 80 172 22 114 3 تراسل المعطیات

000 112 000 112 000 127 488 119 453 99 المطبوعات و لوازم المكاتب
000 30 000 30 000 40 321 32 231 10 - المطبوعات

000 45 000 45 000 45 297 54 012 53 - لوازم المكاتب
000 2 000 2 000 2 615 1 429 1 - مصاریف المكتبة

000 20 000 20 000 25 778 18 718 20 - مصاریف اإلعالنات
000 15 000 15 000 15 478 12 063 14 - مصاریف الجرائد و الدوریات

400 120 400 120 400 137 848 123 709 110 مصاریف السیارات اإلداریة
200 5 200 5 400 5 106 4 860 3 - مصاریف التأمین

200 9 200 9 000 10 701 9 050 10 - أداءات موظفة على السیارات
000 1 000 1 000 1 959  496  - معالیم  العبور

000 75 000 75 000 75 675 75 856 60 - الوقود و التشحیم
000 30 000 30 000 46 408 33 448 35 - صیانة السیارات
000 15 000 15 000 13 133 15 353 9 مصاریف اإلكساء

000 5 000 5 000 5 668 6 148 4 مصاریف اإلستقباالت
000 47 000 47 300 44 495 32 600 31 مصاریف إعالمیة و مكتبیة

000 17 000 17 000 17 027 9 662 9 - العنایة بالتجھیزات اإلعالمیة
700 29 700 29 000 27 468 23 939 21 - أدوات و لوازم اإلعالمیة 

300  300  300  - معدات إعالمیة

  الباب التاسع  والعشرون  : وزارة التشغیل والتكوین المھني
 نفقات التصرف

 المركزالوطني   للتكوین المستمر  والترقیة المھنیة
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II -   توزیع نفقات وسائل المصالح 

000 20 000 20 000 420 104 393 082 393 مرتبات الوسطاء
000 20 000 20 000 20 317 19 166 50 مختلف الوسطاء

 خدمات خارجیة في الحراسة واإلستقبال
-  وتوزیع الھاتف

 342 916 373 787 400 000

500 29 500 29 500 30 998 15 605 18 مصاریف التنقل
000 5 000 5 000 5 958 4 107 3 مصاریف مھمات داخل تونس (تنقل)

000 11 000 11 000 11 994 10 949 7 -مصاریف تنقل األعوان
500 1 500 1 500 1 مصاریف التنقل للتكوین والرسكلة
000 2 000 2 000 2 142  -مصاریف التنقل للتكوین  بالخارج

000 5 000 5 000 5 47  471 1 -مصاریف التنقل للخارج
000 5 000 5 000 6 936 5 -منحة التنقل للخارج : مھمات

000 10 000 10 000 22 414 11 516 2 رسكلة األعوان
000 8 000 8 000 15 439 9 516 2 ـ تكوین مستمر  

000 2 000 2 000 7 975 1 ـ تكوین في اإلعالمیة
000 1 000 1 000 1 022 1 مصاریف التسجیل

000 25 000 25 000 18 868 22 441 27 مصاریف تنظیم الحلقات التكوینیة
000 1 000 1 000 1 تأمین الطلبة

000 20 000 20 000 20 000 20 منح الحضور ألعضاء مجلس المؤسسة

000 000 0001 000 0001 700 184 627 604 526 نفقات الترقیة المھنّیة

000 040 0002 040 0002 994 0261 772 5991 521 1الجملة II  ( بالموارد الذاتیة) 

III -  توزیع نـفـقـات التدخل العمومي
بحساب الدینار 

تقدیرات ق م ق مإنجازاتإنجازاتالبیــــان
 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

000 165 000 165 000 117 509 105 420 95 - ودادیة األعوان الخدمات اإلجتماعیة
000 5 000 5 000 5 300 4 450 4 ـ  منح للجمعیات

000 170 000 170 000 122 809 109 870 99 الجملة III ( بالموارد الذاتیة)   

   جملة نفقات تصرف المركز بإعتبار  
جمیع الموارد

4 865 2365 417 0485 961 0007 110 0008 110 000

000 810 0007 810 0006 761 0485 142 2365 696 4 منحة الدولة بعنوان تصرف المركز

000 300 000 300 000 200 000 275 000 169 الموارد الذاتیة للمركز

  الباب التاسع  والعشرون  : وزارة التشغیل والتكوین المھني
 نفقات التصرف

 المركزالوطني   للتكوین المستمر  والترقیة المھنیة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
التشغيل

29  الباب:

( بحساب الدينار )

000 300 0001 060 3اإلستثمارات المباشرة

23 500 00023 500 000

24 800 000

دينارا000 005 24 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

26 560 000

137
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نفقات التنمية لسنة

البــنود

التشغيل
29  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

479

2 100

726

20 700

2 8601 100

200200

2 800

20 700

2 800

20 700

التعهد

2 8601 100

200200

2 8002 800

20 70020 700

2 5793 0601 3003 0601 300

21 42623 50023 50023 50023 500

24 00526 56024 80026 56024 800

 II جملة فرعية

2013

138
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 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

التشغيل

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

139

_292 الباب:

إقتناء مباني 06602505050

بناءات إدارية 066032 1422 242450

تجهيزات إدارية 06604237475475

برامج إعالمية 06605150150150

المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 06788120150

النهوض بالتكوين المهني و التشغيل 067892325

2 5793 0601 300 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التشغيل

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

140

_292 الباب:

إقتناء مباني 06602505050

بناءات إدارية 06603422 042250

تجهيزات إدارية 06604237475475

برامج إعالمية 06605150150150

المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 06788120150

النهوض بالتكوين المهني و التشغيل 067892325

4792 8601 100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التشغيل

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

141

_292 الباب:

إقتناء مباني 06602

505050تهييئات مختلفة 00 0002
505050 06602جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

424250تهييئات مختلفة 00 0002

بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل
التابعة له

2 000200 11 0003

422 042250 06603جملــة الفصـل
تجهيزات إدارية 06604

84300300إقتناء وسائل نقل 00 0001

303030تجهيز مطبعة الوزارة 00 0004

374545تجهيز اإلدارات الجهوية 00 0005

404040تجهيز اإلدارة المركزية 00 0006
466060إعادة تجهيز قاعة اإلجتماعات الكبرى للوزارة 00 0007

237475475 06604جملــة الفصـل
برامج إعالمية 06605

150150150اقتناء تجهيزات إعالمية 00 0002
150150150 06605جملــة الفصـل

المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 06788

120150المرصد الوطني للتشغيل والمهارات 00 0001
120150 06788جملــة الفصـل

النهوض بالتكوين المهني و التشغيل 06789

2325نشر وثائق لإلعالم 00 0001
2325 06789جملــة الفصـل

4792 8601 100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

التشغيل

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

142

_292 الباب:

بناءات إدارية 066032 100200200

2 100200200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

التشغيل

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

143

_292 الباب:

بناءات إدارية 06603

بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس 100200200 001612ج
2 100200200 06603جملــة الفصـل
2 100200200 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

التشغيل29 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

144

2_

615دراسات عامة06600 15 552 466 30 686 1 182

36إقتناء مباني06602 50 14 36 50 14 100

714 21بناءات إدارية06603 450 150 31 268 19 859 2 242 150 69 293 22 613

17تجهيزات إدارية06604 475 291 268 2 870 1 475 291 70 3 084 46 3 921

112برامج إعالمية06605 150 100 99 1 647 72 150 100 86 1 700 2 108

053 2التكوين06606 4 242 1 386 4 909 2 310 6 295

1المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات06788 150 134 42 913 120 98 30 992 3 216 1 240

29النهوض بالتكوين المهني و التشغيل06789 25 25 15 222 23 25 15 253 316
37 7755 5723006643 06021 82010 7284707001 30024 577 11 931 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

2

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

التشغيل_29 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

145

دراسات عامة06600
615 15 552 466 30 686 1 182 دراسات قطاعية و جهوية000100

1826863046655215615 066001جملــة الفصـل

إقتناء مباني06602
36 50 14 36 50 14 100 تهييئات مختلفة000200

06602100145036145036جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
16 50 50 31 268 8 42 50 22 293 415 تهييئات مختلفة000200

19 798 200 100 17 951 2 000 100 47 20 098  بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل التابعة000311
له

1 900 200 1 900 200 2 100 بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس00161ج
714 8592683115045021 24219 613293691502 0660322جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
2 300 200 205 2 020 300 200 2 227 46 2 727 إقتناء وسائل نقل000100
7 30 30 28 334 1 30 30 30 338 429 تجهيز مطبعة الوزارة000400
3 45 20 14 286 45 20 17 286 368 تجهيز اإلدارات الجهوية000500
3 40 20 21 221 40 20 23 222 305 تجهيز اإلدارة المركزية000600
2 60 21 9 60 21 11 92 إعادة تجهيز قاعة اإلجتماعات الكبرى للوزارة000700

87026829147517 0847029147512 921463 066043جملــة الفصـل

برامج إعالمية06605
36 150 100 26 1 463 13 150 100 27 1 485 1 775 اقتناء تجهيزات إعالمية000200



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

146 نظـام أمـد

06605
59 174 59 174 233 استغالل رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت000300

76 14 10 59 41 100 تركيز مكونات االدارة االتصالية000400
64799100150112 70086100150721 1081 066052جملــة الفصـل

التكوين06606
399 399 399 مركز تكوين الفتاة الريفية بسبيطلة000142

143 934 3 1 074 1 110 1 077 المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية000200
1 238 762 980 1 020 2 000 مساهمة الدولة في مصاريف التكوين في مجال اإلستثمارات التكنولوجية  000400
353 2 147 84 2 416 1 200 2 500 برنامج التكوين المستمر000500
319 319 319 التدعيم المؤسساتي للتكوين المستمر000600

053 2422 3864 9091 3104 2952 066066جملــة الفصـل

المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات06788
1 150 134 42 913 120 98 30 992 3 216 1 240 المرصد الوطني للتشغيل والمهارات000100

2169923098120913421341501 2403 067881جملــة الفصـل

النهوض بالتكوين المهني و التشغيل06789
29 25 25 15 222 23 25 15 253 316 نشر وثائق لإلعالم000100

0678931625315252322215252529جملــة الفصـل

37 7755 5723006643 06021 82010 7284707001 30024 577 11 931 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

التشغيل

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

147

_292 الباب:

34 12 30 16 46 تجهيزات إدارية 09604
1 135 1 175 1 054 1 256 2 310 التكوين 09606
1 629 1 587 3 216 3 216 المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 09788

5 5721 0842 7742 798 4 488 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

التشغيل

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

148

_292 الباب:

تجهيزات إدارية 09604

34 12 30 16 46 إقتناء وسائل نقل000100
4616301234جملــة الفصـل 09604

التكوين 09606

1 059 51 1 028 82 1 110 المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية000200
76 1 124 26 1 174 1 200 برنامج التكوين المستمر000500

135 1751 0541 2561 3101 2جملــة الفصـل 09606
المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 09788

1 629 1 587 3 216 3 216 المرصد الوطني للتشغيل والمهارات000100
629 5871 2161 2163 3جملــة الفصـل 09788

5 5721 0842 7742 798 4 488 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :29

149

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التشغیل

صفاقس 612 1002002002 100200200

100200200 1002002 2بناءات إدارية06603 200
بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس 001200ج 200 2 100 200 200 2 100

100200200 1002002002 2الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملة الفقرةالفصلج.ت

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاريع
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :29

150

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض
خارجية تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للميزانية

التشغیل

صفاقس 612 1002002002 100200200

100200200 1002002002 2بناءات إدارية06603

بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس 001200ج 200 2 100 200 200 2 100

100200200 1002002002 2الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية
2 الجزء :  الباب :29

151

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التشغیل

جدول إجمالي حسب الواليات

صفاقس 612 1002002002 100200200

100200200 1002002002 2الجمـــلة : 



 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
نفقات التنمية

 إعتمادات على موارد قروض خارجية
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ج.ت

292

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

جدول إجمالي حسب الواليات

الواليات
الدفع التعهد

152

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

التشغیل

100200200 2صفاقس 612 100200200

100200200 1002002002 2الجمـــلة : 



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التشغيل

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

153

_292 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 1اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 1 000 570

000 0001 5701المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية

500 2اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 2 500 856

500 5002 8562الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

000 20التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 20 000 20 000

000 00020 00020 20تشجيعات مباشرة

500 50023 42623 21الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التشغيل

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
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980اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 980 550

550980980المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية

820 1اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 1 820 176

820 8201 1761الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

800 8002 7262الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

التشغيل

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
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اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
980المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 980 550

00060040 40 تأهيل إطار ات و أعوان المركز

001300200 200 إقتناء وسائل نقل

00140015 15 المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية-دراسات مختلفة   
المهنية

00150030 30 5 برامج إشهارية للتكوين المستمر

00290060 60 45 إعداد تطبيقات إعالمية

00310080 80 60 مراجعة سالمة الشبكة اإلعالمية

003500200 200 191 إقتناء تجهيزات

00380090 90 9 تهيئات و إصالحات مختلفة

00410015 15 تركيز نظام الجودة

00480080 80 100 إقتناء معدات اعالمية لفائدة المركز والهياكل التابعة له

00590030 30  إستعمال التقنيات الحديثة لربط المركز و الهياكل الجهوية ضمن
شبكة إعالمية متكاملة و موحدة

006000100 100 100 توسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز

00680010 10 10 تركيز وضيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر

00690030 30 30 تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر

07803980980جملــة الفصـل 550
اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806

820 1الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 1 820 176

00420030 30 30 تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسيدي البشير

00490024 24 تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية

005800100 100 -300 صيانة المعدات و البرمجيات

00600056 56 26 تطوير موقع الواب و إسداء خدمات التشغيل عن بعد

006400300 300 300 إقتناء حواسيب

00710030 30 تكوين أعوان الوكالة

007800155 155 تهيئة  مركب التسشغيل والعمل المستقل ببنزرت

007900200 200 50 تهيئة مبادرة بمركب التسشغيل والعمل المستقل بالمهدية

00800030 30 إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بباجة

008600120 120 إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بالكاف

008700120 120 إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل باريانة

008900150 150 إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

156 نظـام أمـد

07806

00910050 50 50 اقتناء مراجع خاصة بفضاءات المبادرة

00920020 20 20 تركيز نظام الجودة

00940080 80 بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش

009800155 155 بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين

009900200 200 بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد

820 8201 078061جملــة الفصـل 176
800 8002 7262الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

التشغيل

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
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20اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 20 20

 المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية
المهنية

202020

680اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 680 680

680680680الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

000 20التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 20 000 20 000

000 00020 00020 20تشجيعات مباشرة

700 70020 70020 20الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

التشغيل

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
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اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
20المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 20 20

0020020ج 20 20  دعم تمشي التصرف التقديري للمهن والكفايات بالمؤسسة
التونسية الصغرى والمتوسطة

078032020جملــة الفصـل 20
اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806

680الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 680 680

001400300 300 300 إصالحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل
00150050 50 50 تجديد تجهيزات مكتبية
002000250 250 250 إقتناء وسائل نقل
00220030 30 30 دراسات مختلفة
00370050 50 50 إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم  تظاهرات تحسيسية

07806680680جملــة الفصـل 680
التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

000 20تشجيعات مباشرة 20 000 20 000

00020020 000 20 000 20 000  الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن
الصغرى

000 00020 0781020جملــة الفصـل 20 000
700 70020 70020 20الجملة 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

التشغيل

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

159
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541 5اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 1 000 1 050 223 1 770 5 444 1 000 1 050 233 1 857 189 9 584

541 5المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 1 000 1 050 223 1 770 5 444 1 000 1 050 233 1 857 189 9 584
607 5اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 2 500 2 200 2 395 15 510 5 607 2 500 2 200 2 395 15 510 1 887 28 212

607 5الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 2 500 2 200 2 395 15 510 5 607 2 500 2 200 2 395 15 510 1 887 28 212
000 20التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 22 000 20 400 102 800 20 000 22 000 20 400 102 800 17 410 165 200

000 20تشجيعات مباشرة 22 000 20 400 102 800 20 000 22 000 20 400 102 800 17 410 165 200
947 36التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 284 124 36 947 284 124 30 995 321 071

000 9تشجيعات مباشرة 9 100 9 000 9 100 18 100
947 27الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 275 024 27 947 275 024 30 995 302 971

000 9التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 9 000 9 000

000 9المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 9 000 9 000
533 06750 48123 02825 25023 50056 998404 20423 01825 25023 50057 095 404 291 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

التشغيل

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

160
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اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
541 5المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 1 000 1 050 223 1 770 5 444 1 000 1 050 233 1 857 189 9 584

تأهيل إطار ات و أعوان المركز 000600210151115204035115204035
دراسة و تهيئة معاهد الترقية العليا للشغل 000800484848

2001دراسة حول المركز الوطني سنة  0009004 0004 0004 000
ت م.و.م-تهيئة و توسيع معهد الترقية العليا للشغل بالمنستير . 

الترقية المهنية
001000100100100

تجهيز  المركز والهياكل التابعة له 00120011463514173
إقتناء وسائل نقل 00130078138271200200110271200200110
المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية-دراسات مختلفة  00140044874731515377473151537

برامج إشهارية للتكوين المستمر 001500141813030813030
 إحداث  دورات وملتقيات تكوين  في مجال التكوين المستمر لفائدة

إطارات وأعوان المركز
001600686868

إقتناء تجهيزات إعالمية للمركز 0017002051099610996
إقتناء تجهيزات للمقر برادس 001800969696

التكوين عن بعد 001900100595595
برامج إشهارية للتكوين المستمر 002300171717

 تحيين  و تعريب المنظومة اإلعالمية للمركزالوطني للتكوين
المستمر و الترقية المهنية

00260010044563070

الموافقة على اإلقتناء للمركز 0028005620362036
إعداد تطبيقات إعالمية 00290014555306045103060

مراجعة شبكة اإلعالمية 003000303030
مراجعة سالمة الشبكة اإلعالمية 003100165602580602580



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

161 نظـام أمـد

07803

فضاء مفتوح للتكوين الذاتي لفائدة رؤساء المؤسسات 0033007526492649
إقتناء تجهيزات 003500386101355020074355020027

تهيئة المقر اإلجتماعي للمركز و الهياكل التابعة له 00360015052985298
تعاون كوري تونسي-المساعدة التقنية في اإلتصال و اإلعالم  003700101010

تهيئات و إصالحات مختلفة 00380017651170905117090
تركيز نظام الجودة 0041008651215153912151544

تركيز اإلدارة اإلتصالية و اإللكترونية 00450022692019720206
إقتناء معدات اعالمية لفائدة المركز والهياكل التابعة له 004800200408080408080

تدقيق نظام السالمة المعلوماتية وتقييسه وتحيينه 00490037121510121510
تشبيك الوحدات الجهوية 005111652018151220181512

 دعم قطاع النزل لتحسين الخدمات بإعتماد منهجية الشبكات
العنقودية

0057007030403040

 إستعمال التقنيات الحديثة لربط المركز و الهياكل الجهوية ضمن
شبكة إعالمية متكاملة و موحدة

0059002542550203012925302030149

توسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز 0060002501005010010050100
تركيز نظام مندمج للقيادة والمتابعة 0063005238143814

مناظرة إلنجاز مثال هندسي(بناء المقر اإلجتماعي للمركز  ) 006400303030
 تطوير منظومة نظم اإلعالم للتصرف في اآلليات الجديدة لتمويل

التكوين المستمر
006500218143101055143101055

صيانة الشبكة الكهربائية للمركز والهياكل التابعة له 00660011348654865
المدرسة المفتوحة للشغالين 006700267655050102655050102

تركيز وضيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر 0068002010101010
تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر 0069005525302530

 دعم تمشي التصرف التقديري للمهن والكفايات بالمؤسسة التونسية
الصغرى والمتوسطة

00200202020ج

541 0005 0501 7702231 4441 0005 0501 8572331 5841891 9جملــة الفصـل 07803

اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806
607 5الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 2 500 2 200 2 395 15 510 5 607 2 500 2 200 2 395 15 510 1 887 28 212



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

162 نظـام أمـد

07806

بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل  بالمنستير 0010005504906049060
إصالحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل 0014004 408733 6085003003 608500300

تجديد تجهيزات مكتبية 00150048135640305053564030505
تكوين أعوان الوكالة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى 00160093181233040233040

تكوين أعوان الوكالة في مجال التوظيف واإلدماج المهني 0017008628556305630
وضع نظام مركزي لمتابعة سوق الشغل 001900329818141814

إقتناء وسائل نقل 0020001 3901 250740150250250740150250250
دراسات مختلفة 0022005804106070301041060703010

بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بقابس 0026008057208572085
بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس 002700550348202348202

بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بحلق الوادي 0032003303161431614
بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بماطر 0033005204507045070

إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم  تظاهرات تحسيسية 003700970780806050780806050
بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل 0038006007053070530

تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل الستقل بالقيروان 004100480480480
تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسيدي البشير 0042003801501001003015010010030

تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل  والعمل المستقل بسليانة 004300560560560
إقتناء أرض وبناء مركب التشغيل والعمل المستقل بقفصة 004400600600600

تعريب المنظومةاإلعالمية 0045001505010050100
تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بطبرقة 00480047040050204005020

تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية 0049003502261002422610024
تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل ببن قردان 0051002502302023020

دراسة و إعادة هيكلة والعمل المستقل بقبلي 00550014050905090
سالمة المعلومات 0057001201061410614

صيانة المعدات و البرمجيات 00580044262801001001006280100100100
تعريب منظومة  التشغيل ومالءمتها  لمشروع المكاتب المتنقلة 005900150150150

تطوير موقع الواب و إسداء خدمات التشغيل عن بعد 006000176255695255695
تركيز نظام خاص للتصرف المالي و اإلداري 00610020020501302050130

إقتناء حواسيب 0064001 9851 201430300541 20143030054



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

163 نظـام أمـد

07806

بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بجندوبة 006632515515515
تركيز وحدات  توجيه  قارة بالفضاءات الجامعية 006700242424

تكوين أعوان الوكالة 007100415301353049301353049
بناء  وتجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بمارث 0075002401608016080

بناء و تجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بقصر هالل 007600450450450
اقتناء منظومة لمتابعة مؤشرات سوق الشغل 007700303030

تهيئة  مركب التسشغيل والعمل المستقل ببنزرت 00780048515200100155151520010015515
تهيئة مبادرة بمركب التسشغيل والعمل المستقل بالمهدية 007900500655085200100655085200100

إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بباجة 00800038012050301801205030180
إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بمدنين 0081004404004040040
إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتوزر 0082003503005030050

شراء مقر مكتب التشغيل والعمل المستقل بسبيطلة 008300170170170
شراء اراضي لبناء مكاتب التشغيل والعمل المستقل 008400370605030230605030230

إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين 0085001501513515135
إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بالكاف 0086003005050501203050505012030
إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل باريانة 00870030030501201003050120100

تهيئة  مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي 00880045030150702003015070200
إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين 00890051050150100150605015010015060

بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد 009000300300300
اقتناء مراجع خاصة بفضاءات المبادرة 0091001504030305040303050

تركيز نظام الجودة 0092001505050302050503020
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني 0093003001029010290

بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش 009400300101010080100101010080100
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز 00950030010102801010280
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بمكثر 00960030010102801010280
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بنفطة 0097003001029010290

بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين 00980072040901554354090155435
بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد 00990067530902003553090200355

تدقيق سالمة المنظومة المعلوماتية 010022202020



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

164 نظـام أمـد

07806

تطوير و إقتناء برمجيات خصوصية 010100400400400
سلمة نظم االعالم 010200252525

اصالح مكتب التشغيل بالعالية 010300808080
اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص 0104002655021550215

607 5005 2002 3952 5102 60715 5005 2002 3952 5102 88715 2121 28جملــة الفصـل 07806

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 20تشجيعات مباشرة 22 000 20 400 102 800 20 000 22 000 20 400 102 800 17 410 165 200

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى 000200165 20017 410102 80020 40022 00020 000102 80020 40022 00020 000
000 00020 40022 80020 000102 00020 40022 80020 410102 20017 165جملــة الفصـل 07810

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
000 9تشجيعات مباشرة 9 100 9 000 9 100 18 100

عقود إدماج حاملي شهادات التعليم العالي 0011001 5001 5001 500
عقود التأهيل واإلدماج المهني 0012004 2004 2004 200

عقود إعادة اإلدماج في الحياة النشيطة 001300400400400
برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغري 0014003 0003 0003 000

 ) برنامج التكوين االشهادي في اللغات و تكنولوجيا المعلومات
المستقل.ع.ت.و.و )

0015009 0009 0009 000

947 27الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 275 024 27 947 275 024 30 995 302 971

تربصات اإلعداد للحياة المهنية لحاملي شهادات التعليم العالي 000100202 536202 536202 536
 برنامج التكوين التكميلي للمتربصين من اإلختصاصات صعبة

اإلدماج
0002001 000717283717283

تربصات اإلعداد للحياة المهنية لحاملي شهادات التعليم الثانوي 00030023 54521 1952 35021 1952 350
عقود التشغيل و التكوين 0004006 0194 9591 0604 9591 060

برامج التكوين و التأهيل لإلدماج المهني قصد التشغيل المؤجر 00050026 37016 61411 60014 77011 60014 770
البرنامج الوطني للتكوين المستمر 0006004 7004 4162 2002 5002 2002 500

 برامج مختلفة للتأهيل والتكوين في مجاالت المقاولة والمبادرة
الخاصة  والعمل المستقل

00070031 00726 0075 00026 0075 000



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

165 نظـام أمـد

07811

برنامج نظام عقود التكوين من أجل إعادة اإلدماج 0008005 4949 9654 5109844 510984
تربص إعداد وتأهيل لبعث مؤسسة 0010002 3001 3001 0001 3001 000

947 12436 947284 12436 995284 07130 321جملــة الفصـل 07811

التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812
000 9المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 9 000 9 000

حقوق السحب 0002009 0009 0009 000
000 0009 0009 9جملــة الفصـل 07812

533 06750 48123 02825 25023 50056 998404 20423 01825 25023 50057 095 404 291 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

التشغيل

20132013

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

166

_292 الباب:

189اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين 147 42 189 09803

189المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 147 42 189

841اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي 1 046 224 1 663 1 887 09806

841الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 1 046 224 1 663 1 887

111 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي 15 299 17 410 17 410 09810

111 2تشجيعات مباشرة 15 299 17 410 17 410

585 15التدخآلت في الميدان اإلجتماعي 15 410 7 285 23 710 30 995 09811

585 15الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 15 410 7 285 23 710 30 995

50 4817 65631 75518 726 42 825 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

التشغيل

20132013
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

167

_292 الباب:

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين 09803

189المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 147 42 189

تأهيل إطار ات و أعوان المركز 00060015142109151
إقتناء وسائل نقل 001300383838

18942147189جملــة الفصـل 09803

اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي 09806

841الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 1 046 224 1 663 1 887

إصالحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل 001400737373
تكوين أعوان الوكالة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى 0016001811404113150

تكوين أعوان الوكالة في مجال التوظيف واإلدماج المهني 00170028528518996
وضع نظام مركزي لمتابعة سوق الشغل 001900984058296

إقتناء وسائل نقل 0020001 2501 19852724526
046841 6632241 8871 1جملــة الفصـل 09806

التدخالت في الميدان اإلقتصادي 09810

111 2تشجيعات مباشرة 15 299 17 410 17 410

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى 00020017 41017 41015 2992 111
111 2992 41015 41017 17جملــة الفصـل 09810

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي 09811

585 15الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 15 410 7 285 23 710 30 995



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىد.ت.خ.ق
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
2013 2013

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة
168 نظـام أمـد

09811

برامج التكوين و التأهيل لإلدماج المهني قصد التشغيل المؤجر 00050016 61416 61410 7335 881
البرنامج الوطني للتكوين المستمر 0006004 4164 4162 1182 298

برنامج نظام عقود التكوين من أجل إعادة اإلدماج 0008009 9652 6807 2852 5597 406
585 41015 28515 7107 99523 30جملــة الفصـل 09811

50 4817 65631 75518 726 42 825 الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التشغيل 2-
وزارة التشغيل و التكوين المهني

169

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب التاسع و العشرون

تقديرات الحسابات
2013

 بحساب الدينار
م.ق 
2012

الصندوق الوطني للتشغيل

الموارد 
النفقات 

520 000 000
520 000 000 520  000  000

520  000  000

000 000 520 الجملة :  520  000  000



نظـام أمـد

الصندوق الوطني للتشغيل

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 013 2 012

م.ق 

000 000520 520 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

170

م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

100 000   النهوض بالتكوين المهني و التشغيل11789
000 100تدخالت إضافية في مجال التشغيل بالجهات 001ج

62 000202 000   التدخالت في الميدان اإلقتصادي11810
التشجيع على بعث المؤسسات الصغرى: برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى  0003

000 12المشاريع الصغرى الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن 0051
000 30القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات التنموية 0054

000 411( التشجيع على بعث المؤسسات  0055
000 7التكوين و المرافقة: برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى  0056

000 0001 1التكفل بنسبة من األجر: برنامج خصوصي  0058
000 1مرافقة مشخصة لتيسير اإلندماج و إعادة اإلندماج المهني: برنامج خصوصي  0059
000 3تكوين  الباعثين في نطاق برنامج االبحث النشيط عن شغل:  برنامج  خصوصي  0060

000600 5برنامج نموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 0061
000200 1دراسات للبرنامج النموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 0062

000200 1خدمات  خبرة ومساندة للبرنامج النموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 0063
000 180دعم مؤسسات  التمويل  والجمعيات  وهياكل المساندة 0070

000 20برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان 0071
304 000275 000   التدخل في الميدان الإلجتماعي11811

برنامج خصوصي في الميدان اإلجتماعي: عقد التشغيل و التضامن  0012
000 8برنامج تعليم الكبار: عقد التشغيل و التضامن  0013



م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

171 ( دينار1000بحساب  )

000 00032 16أشغال ذات مصلحة عامة: عقد التشغيل و التضامن  0014
تشغيل إطارات من قبل الجمعيات و المنظمات و الجماعات: عقد التشغيل و التضامن 

المحلية
5 0002 000 0015

0055
000 00055 70تربصات اإلعداد للحياة المهنية 0056

000 1تأهيل المشاريع الكبرى و القطاعات الواعدة و الهجرة: برنامج خصوصي  0057
000 1تغطية إجتماعية: برنامج خصوصي  0058

000 00020 12برنامج الخدمة المدنية التطوعية 0059
000 165نظام الباحث النشيط عن شغل لحاملي شهادات التعليم العالي: برنامج 0060
000 15نظام الباحث النشيط عن شغل لغير  حاملي الشهادات العليا: برنامج 0061

000 6تاهيل المشاركين في برنامج البحث النشيط عن شغل 0064
000 5اإلحاطة المشخصة  لفائدة المشاركين في برنامج البحث النشيط عن شغل 0066

صك تحسين التشغيلية المرافق المدرسي(  صك  تحسين التشغيلية   )20 000 0069
برنامج  شباب في طور التكوين( صك  تحسين التشغيلية   )15 000 0070
المنحة(  صك  تحسين التشغيلية   )20 000 0071
التكوين(  صك  تحسين التشغيلية   )5 000 0072

000 70برنامج التشجيع على العمل 0073
000 5برنامج الشراكة مع الجهات 0080

دعم القطاعات واألنشطة الموسمية( برنامج الشراكة مع الجهات   )5 000 0082
000 25صك اإلنتداب في نطاق مجلة تشجيع اإلستثمارات 0101

تتكفل بمساهمة األعراف في التغطية اإلجتماعية(صك اإلنتداب    )1 000 0103
52 00037 000   التدخالت في ميداني التربية و التكوين11812

تأهيل األشخاص المعاقين: عقد التشغيل و التضامن  0005
000 1تدريب مهني لدى الحرفين و المؤسسات الصغرى: عقد التشغيل و التضامن  0006
برنامج خصوصي في ميداني التربية و التكوين: عقد التشغيل و التضامن  0007

000 0001 7عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي 0062
000 00035 21عقد التأهيل و اإلدماج المهني 0063

000 0001 1عقد إعادة إدماج في الحياة النشيطة 0064
000 15تكوين  المشاركين في نطاق  برنامج االبحث النشيط عن شغل:  برنامج  خصوصي  0065

000 7التكوين والتأهيل للمتربصين في نطاق برامج معالجة سوق الشغل 0066
2 0006 000   النهوض بالتكوين المهني و التشغيل11889

000 0001 2برامج التحسيس واإلعالم واإلتصال  حول آليات النهوض بالتشغيل والعمل المستقل 0001
000 1دراسات تقييمية   للتدخالت في مجاالت التشغيل 0002

900 3تركيز نظام البطاقة المغناطيسية لمتابعة  طالبي الشغل 0003
www.concours.gov.tn100 تطوير موقع الواب الخاص بالمناظرات الوطنية 0004

000 520الجملة :  520 000

http://www.concours.gov
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ملحق عدد 1

جزء التشغیل

%المحتوى الماديالجملةموارد اخرىم،ع،م
06603

%100القیام باصالحات طفیفة بالمباني االداریة لصیانتھا100100القیام باصالحات طفیفة بالمباني االداریة لصیانتھاتھیئة واصالحات كبرى

%100  -  دراسات ھندسیة ومعماریة200200بناء مقر للمصالح المركزیة للوزارةبناء المركب المركزي للتشغیل

06604
 - اقتناء سیارات وظیفیة لتعویض اخرى زال االنتفاع بھا

 -   تعویض سیارات االدرات الجھویة
 - دعم اسطول سیارات االدارة المركزیة لتعویض اخرى زال 

%100اقتناء االت ناسخة لمطبعة الوزارة3030تجھیز مطبعة الوزارةتجھیز المطبعة

%100دعم المصالح الجھویة للوزارة بالتجھیزات والمعدات4545دعم المصالح الجھویة للوزارة بالتجھیزات والمعداتتجھیز االدارات الجھویة

%100دعم المصالح المركزیة للوزارة بالتجھیزات والمعدات2323دعم المصالح المركزیة للوزارة بالتجھیزات والمعداتتجھیز االدارة المركزیة

اعادة تجھیز قاعة االجتماعات 
الكبرى

اعادة تھیئة وتجھیزه قاعة االجتماعات الكبرى 
%100تھیئة وتجھیز قاعة االجتماعات الكبرى وتزویقھا6060بالوزارة وتجھیزھا

06605
اقتناء معدات إعالمیة

 - تكوین اعوان المرصدالفصل 06788
 - اصدار نشریات متعلقة بسوق الشغل

 -   وضع قاعدة معطیات حول مؤشرات سوق الشغل
 - وضع نظام لمتابعة الخریجین الجدد

 - تحیین المصنف الوطني للمھن
 - نشریة دوریة حول التشغیلالفصل 06789

 - تقاریر دوریة حول نشاط الصندوق الوطني للتشغیل 21 21 االعالم واالتصال

 - مطویات وومضات اشھاریة

المالحظات
%الجملةموارد اخرىم،ع،م

بناء المركب الجھوي 
%200200100للتشغیل بصفاقس

بیان المشاریع والبرامج 
المحتوى الماديحسب الفصول

انجاز دراسات في مجال النھوض بالتشغیل ودعم 
المھارات

اقتناء وسائل نقل

المرصد الوطني للتشغیل 
والمھارات

المالحظات االنجازات المادیة الى غایة 31 دیسمبر 2013التكلفة بحساب 1000 دینار

150

25

وزارة التشغیل و التكوین المھني : االستثمارات المباشرة
نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج بصدد االنجاز

300100%  - اقتناء وسائل نقل لتعویض سیارات  زال االنتفاع بھا

150

اقتناءتجھیزات إعالمیة

النجازات المادیة الى غایة 31 دیسمبر 2013

150

300

 - اقتناء وتعویض معدات اعالمیة لفائدة المصالح المركزیة  
%100والجھویة لوزارة

25

150

100%

100%

وزارة التشغیل و التكوین المھني  : االستثمارات المباشرة

اصدار نشریات ودوریات إعالمیة

بناء المركب الجھوي للتشغیل بصفاقس

المحتوى المادي

نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

التكلفة بحساب 1000 دینارالمحتوى المادي
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  التكوین المھني  التشغیل و وزارة
  تقدیم المشاریع والبرامج بصدد اإلنجاز:  2013یة لسنة نفقات التنم

  الوكالة الوطنیة للّتشغیل والعمل المستقل
  
                                              

 المحتوى المادي بیان المشروع أو البرامج حسب الفصول
 2013ى غایة اإلنجازات المادیة إل 2012اإلنجازات المادیة إلى غایة  2011اإلنجازات المادیة إلى غایة 

نسبة  اإلنجاز المادي
نسبة  اإلنجاز المادي اإلنجاز

 نسبة اإلنجاز اإلنجاز المادي اإلنجاز
  :االستثمارات يف امليدان االجتماعي 

                :بناء وتوسيع مكاتب التشغيل  -1

  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل مباطر
  

  -  -  -  -  % 100 إمتام األشغال  2م 450لية تقدر بـ مبىن ذو طابقني وطابق حتيت مبساحة مج

مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بصفاقس 
  -  -  -  -  -  -  2م 950

  بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بقابس
مبساحة مجلية تقدر بـ مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني 

  -  -  -  -  -  -  2م 950

مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بنابل
 - - - يف انتظار تسوية الوضعية العقارية  -  تسوية الوضعية العقارية  2م 950

  تقل بسيدي البشرييئة وتوسعة مكتب التشغيل والعمل املس
  -  -  - -  %  100 إمتام األشغال يئة املقر احلايل واملستودع املركزي  

  مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بطربقة
 - - - -  % 100 إمتام األشغال  2م 350بـ 

يئة املقر احلايل وإحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية تقدر بـ   يةيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل باملهد
  % 100 إمتام األشغال  % 80  منتصف األشغال % 50 إمتام الدراسات و إعالن طلب العروض  2م 250

يئة مكتيب التشغيل وإحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية تقدر   يئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل ببرترت
2م 250بـ   

  % 100 إمتام األشغال  % 80  منتصف األشغال % 50 إمتام الدراسات و إعالن طلب العروض

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  يئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل بباجة
2م 250تقدر بـ   

  % 80 منتصف األشغال  % 30  إمتام الدراسات  - -

يئة املقر احلايل وإحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية تقدر بـ   والعمل املستقل مبدننييئة وتوسعة مكتب التشغيل 
 - -  - -  % 100 األشغال إمتام  2م 250

يئة اإلدارة اجلهوية وإحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية تقدر   يئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل بتوزر
 2م 250بـ 

 - - - -  % 100 إمتام األشغال
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 المحتوى المادي بیان المشروع أو البرامج حسب الفصول
 2013ى غایة اإلنجازات المادیة إل 2012اإلنجازات المادیة إلى غایة  2011اإلنجازات المادیة إلى غایة 

نسبة  اإلنجاز المادي
نسبة  اإلنجاز المادي اإلنجاز

 نسبة اإلنجاز اإلنجاز المادي اإلنجاز

مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بتطاوين
  % 80 منتصف األشغال % 30 الدراسات إمتام  -  -  2م 900

ة مجلية تقدر بـ مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساح  بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بسيدي بوزيد
  % 80 منتصف األشغال % 60 إنطالق األشغال  -  -  2م 900

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  إحداث فضاء مبادرة بأريانة
2م 250تقدر بـ   

  % 80 منتصف األشغال  % 30  إمتام الدراسات  - -

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  إحداث فضاء مبادرة بالقصرين
2م 250 تقدر بـ  

  % 80 منتصف األشغال  % 60  إنطالق االشغال - -

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  إحداث فضاء مبادرة بالكاف
2م 250تقدر بـ   

  % 100 األشغال إمتام  % 80  منتصف األشغال % 50 إمتام الدراسات و إعالن طلب العروض

دارة اجلهوية وإحداث فضاء مبادرة يئة املقر احلايل وتوسعة اإل  إحداث فضاء مبادرة بقبلي
  % 80 منتصف األشغال  % 30  الدراساتإمتام  - -  2م 250مبساحة مجلية تقدر بـ 

2م 250مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بالدمهاين  -  -  - - -  -  
2م 250مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ   الدقاشبناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل ب   % 80 منتصف األشغال  % 30  إمتام الدراسات  - - 

2م 250مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بدوز  -  -  - - -  -  
2م 250طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ مبىن ذو   بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بنفطة  -  -  - - -  -  
2م 250مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل مبكثر  -  -  - - -  -  
2م 250مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل باحملرس  -  -  -  -  -  -  
2م 250مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ   بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بالقطار  -  -  -  -  -  -  

  بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بنب عروس
مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة مجلية تقدر بـ 

2م 900  -  -  -  -  -  -  

 % 100  إمتام األشغال  %60  إنطالق األشغال     إصالح األضرار الناجتة عن عملية حرق املكتب  يل والعمل املستقل بالعاليةإصالح مكتب التشغ
 % 100  إمتام األشغال % 30  إمتام الدراسات     إصالح األضرار الناجتة عن عملية حرق املكتب  إصالح مكتب التشغيل والعمل املستقل بقرمبالية

2م 250مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر بـ   ب التشغيل والعمل املستقل بالفحصإعادة بناء مكت  % 80  منتصف األشغال  % 30  إمتام الدراسات  -  - 
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التسبقة على األداء (إنطالًقا من 11812
سنة 2009)

 تتمثل التسبقة على األداء في تمكین المؤسسات 
الخاضعة لألداء على التكوین المھني والتي تتخذ 

إجراءات قصد النھوض بالتكوین داخلھا من االستعمال 
المباشر لنسبة من ھذا األداء

- عدد المؤسسات1197
- عدد المشاركات170285

- المبالغ المصادق علیھا 32901102.313 دت

- عدد المؤسسات1700
- عدد المشاركات210000

- اإلعتمادات المرصودة 32 ملیون دینار

- عدد المؤسسات 1900
- عدد المشاركات 230000

- اإلعتمادات المرصودة 34.5 ملیون دینار

حقوق السحب (إنطالًقا من سنة 0001
(2009

تمكن حقوق السحب المؤسسات من االنتفاع بتمویل 
العملیات التكوینیة المنجزة لفائدة أعوانھا على حساب 

صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني وذلك 
شریطة مساھمتھا في التكوین األساسي

* الدراسات واإلستشارات في التكوین
- عدد المؤسسات 3

- اإلعتمادات المصادق علیھا 22.5 أ.د.ت 
* التكوین المستمر في إطار الفردي

- عدد المؤسسات 441
- عدد المشاركات 20269

- اإلعتمادات المصادق علیھا  3.3 ملیون دینار
* العملیات الجماعیة

- عدد المؤسسات 3029
- عدد المشاركات 16085

- اإلعتمادات المرصودة 4.2 ملیون دینار

* الدراسات واإلستشارات في التكوین
- عدد المؤسسات 15

- اإلعتمادات المرصودة  100 أ.د.ت
* التكوین المستمر في إطار الفردي

- عدد المؤسسات 600
- عدد المشاركات 25000

- اإلعتمادات المرصودة 4000 أ.د.ت
*العملیات الجماعیة

- عدد المؤسسات 5885
- عدد المشاركات 25000

- اإلعتمادات المرصودة 4900 أ.د.ت

* الدراسات واإلستشارات في التكوین
- عدد المؤسسات 50

- اإلعتمادات المرصودة 400 أ.د.ت
* التكوین المستمر في إطار الفردي

- عدد المؤسسات 600
- عدد المشاركات 22000

- اإلعتمادات المرصودة 4000 أ.د.ت
*العملیات الجماعیة

- عدد المؤسسات 5900 
- عدد المشاركات 28000

- اإلعتمادات المرصودة 5300 أ.د.ت

0002
الفصل 39 من التشجیع على 

اإلستثمارات التكنولوجیة (إنطالًقا 
من سنة 2002)

تساھم الدولة بمصاریف تكوین األعوان المتعلقة 
باإلستثمارات التي تقوم بھا المؤسسات وذلك في إطار 

تطویر التكنولوجیا بھا وتحسین إنتاجیتھا

 - عدد المؤسسات6
- عدد المشاركات240

- اإلعتمادات المرصودة 250 أد

- عدد المؤسسات 10
- عدد المشاركات 500

- اإلعتمادات المرصودة 250 أ.د.ت

المدرسة المفتوحة للشغالین 78030067
(إنطالًقا من سنة 2004)

یتمثل المشروع في تركیز منظومة تكوین عن بعد 
إلعداد الشغالین للحصول على شھائد من مؤسسات 

التعلیم العالي والمراكز القطاعیة للتكوین المھني إضافة 
لما ھو معمول بھ حالیا عبر الدروس المسائیة بمعاھد 

الترقیة العلیا للشغل.

  قبول دفعات جدیدة ضمن اإلختصاصات 
المتوفرة مع مؤسسات التعلیم العالي والمراكز 

القطاعّیة للتكوین المھني المتعاقد معھا    
  استكمال انجاز المحتویات البیداغوجیة 

  العمل على توسیع نطاق اتفاقیات التكوین 
المستمر عن بعد

  اقتناء تجھیزات إعالمیة لتركیز مراكز تكوین 
عن بعد بمعاھد الترقیة العلیا للشغل

  العمل على توسیع نطاق اتفاقیات التكوین 
المستمر، 

  العمل على توسیع نطاق اتفاقیات التكوین 
المستمر عن بعد

  الشروع في انجاز المحتویات البیداغوجیة 
الرقمّیة الخاصة بالمراحل الجدیدة               

  تجھیز تدریجیا الوحدات الجھویة للتكوین 
المستمر بمراكز تكوین عن بعد (تونس، ین 
عروس، المھدیة، صفاقس، توزر، سوسة

  إنجاز دراسة لتھیئة مقر معھد الترقیة العلیا 
للشغل بتونس

  العمل على توسیع نطاق اتفاقیات التكوین 
المستمر، 

  العمل على توسیع نطاق اتفاقیات التكوین 
المستمر عن بعد

  الشروع في انجاز المحتویات البیداغوجیة 
الرقمّیة الخاصة بالمراحل الجدیدة                   

   مواصلة تجھیز الوحدات الجھویة للتكوین 
المستمر بمراكز تكوین عن بعد

  بعث 6 وحدات جھویة للتكوین المستمر
  تھیئة مقر معھد الترقیة العلیا للشغل بتونس

اإلنجازات المادّیة المتوقعة إلى غایة 31 دیسمبر 
2013

نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة

ملحق عدد 1

الفقرةالفصل
اإلنجازات المادّیة  المنتظرة إلى غایة 31 اإلنجازات المادّیة إلى غایة 31 دیسمبر 2011

دیسمبر 2012

الجمھوریة التونسیة

وزارة التشغیل و التكوین المھني

المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة

المالحظات المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج
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إنجاز العملیات التكوینّیة المبرمجة في  البرنامج   تأھیل إطارات وأعوان المركزتأھیل إطارات وأعوان المركز78030006
التكویني للمركز

إنجاز العملیات التكوینّیة المبرمجة في  البرنامج  
التكویني للمركز

إنجاز العملیات التكوینّیة المبرمجة في  البرنامج  
التكویني للمركز

إقتناء وسائل نقل0013
تتمثل أھداف ھذا المشروع في دعم أسطول النقل 

بالمركز والوحدات الجھویة وتعصیره لتیسیر المتابعة 
والمراقبة لعملیات التكوین تفادیا لكل أنواع التجاوزات.

إقتناء وسائل نقلإقتناء وسائل نقلإقتناء وسائل نقل

دراسات مختلفةدراسات مختلفةدراسات مختلفةدراسات مختلفةدراسات مختلفة0014

برامج اشھاریة للتكوین المستمر0015

یھدف المشروع إلى التعریف بآلیات تمویل التكوین 
الجدیدة وتحسیس المؤسسات حول جدوى التكوین 

للرفع من كفاءات أعوانھا من خالل تحسین وتدعیم 
مكتسباتھم الفنیة والمھنیة خدمة لإلقتصاد  الوطني، كما 

یتوجھ التحسیس نحو الشغالین قصد متابعة برامج 
تكوین مستمر تھدف إلى الترقیة المھنّیة

تم القیام باستشارة لتصور سیناریو وتسجیل 
ومضة اذاعیة حول االجراءات الخصوصیة لفائدة 

المؤسسات المتضررة
إعداد ومضات إشھاریة وإذاعیةإعداد ومضات إشھاریة وإذاعیة

 تطویر تطبیقات وتحیینھا، اقتناء تطبیقات إعداد تطبیقات إعالمیة0029

تطویر تطبیقات وتحیینھا، اقتناء تطبیقات : تحیین 
تطبیقة التصرف المندمج                             
تطویر تطبیقة لمتابعة طلبات التدخل التقني         

      Lotus Notes تطویر منظومة التواصل
تحیین تطبیقة التصرف في الممتلكات

تطویر وتحیین وتحدیث التطبیقات المستغلة من 
طرف المركز

سیتم تحدید الحاجیات بدقة إثر االنتھاء من إعداد 
خارطة طریق عملیة لألنظمة المعلوماتیة بالوزارة 

والھیاكل تحت اإلشراف

0031
 تركیز ومراجعة سالمة الشبكة 

اإلعالمیة
مواصلة تركیز المشروع بالھیاكل تبعا لربطھا بالشبكة 

المركزیة في إطار مشروع الترابط

 -مواصلة تركیز المشروع بالھیاكل تبعا لربطھا 
بالشبكة المركزیة في إطار مشروع الترابط         
   -تركیز منظومة مراقبة المحتوى على مستوى 

الربط باألنترنات                                      
    - تركیز الحائط الناري (Firewall) لمزید 

تأمین الربط باألنترنات                               
         - تركیز منظومة التدخل والصیانة عن 

Télémaintenance بعد

 - تحیین المنظومة المضادة للفیروسات وتعمیمھا 
على جمیع الھیاكل الجھویة

- تركیز منظومة لحفظ المعطیات تشمل جمیع 
مستعملي الشبكة

- إقتناء معدات و منظومات لتدعیم عملّیة تأمین 
سالمة الشبكة وتعمیم وتدعیم إجراءات السالمة 

المعلوماتیة على جمیع الھیاكل باعتماد نتائج 
وتوصیات التدقیق الدوري للسالمة المعلوماتیة 
بعنوان سنة 2011 باإلضافة إلى تحیین میثاق 

السالمة واستعمال المعدات اإلعالمّیة واألنترنات.

 - تحیین أو إقتناء منظومة مضادة للفیروسات 
للمركز والھیاكل الجھویة

- إقتناء معدات ومنظومات لتدعیم عملّیة تأمین 
سالمة الشبكة وتعمیم وتدعیم إجراءات السالمة 

المعلوماتیة على جمیع الھیاكل باعتماد نتائج 
وتوصیات التدقیق الدوري للسالمة المعلوماتیة  
وبمتطلبات إنجاز مشروع تأھیل شبكة اإلتصال 

والمرور إلى شبكة ذات سعة عالیة من الجیل 
الجدید توفر خدمات ذات قیمة مضافة بالوزارة 

والھیاكل تحت اإلشراف.

إقتناء تجھیزات0035

یھدف ھذا المشروع إلى تعزیز وسائل المركز في ما 
یتعلق بالتجھیزات المكتبیة لتسدید الحاجیات الخاصة 

بالمصالح واإلطارات واألعوان والحاجیات المتأتیة من 
االنتدابات الجدیدة وتقادم اآلالت الناسخة واألثاث حیث 

فاتت مدة االستھالك القانونیة

إقتناء أثاث وتجھیزات لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

إقتناء أثاث وتجھیزات لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

إقتناء أثاث وتجھیزات لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

ج074
إقتناء تجھیزات لفائدة الوحدات 

إقتناء أثاث وتجھیزات لفائدة الوحدات الجھوّیةإقتناء تجھیزات لفائدة الوحدات الجھوّیةالجھوّیة

تھییئات وإصالحات مختلفةتھیئات وإصالحات مختلفة0038
- تأمین بیت المؤسسة بشبابیك وأبواب حدیدیة

- تأمین مقر معھد الترقیة للشغل بتونس بشبابیك 
حدیدیة

 - تھیئة المقر االجتماعي الجدید
تھیئات وإصالحات مختلفة بالمقراالجتماعي- بناء سور بیت المؤسسة برادس.

اإلنجازات المادّیة  المنتظرة إلى غایة 31 
دیسمبر 2012 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامجالفقرةالفصل

اإلنجازات المادّیة المتوقعة إلى غایة 31 دیسمبر 
المالحظات2013

اإلنجازات المادّیة إلى غایة 31 دیسمبر 2011
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 تركیز نظام الجودة78030041

المشروع یتمثل في التركیز التدریجي لنظام الجودة 
بالمركز والھیاكل الجھوّیة التابعة لھ

كما یتضمن ھذا المشروع طابع إستمراري بما أّنھ 
یستوجب العمل على المحافظة على نظام الجودة 

والقیام بمھام دورّیة لإلشھاد على ذلك.

  -تكوین ومساندة لتوسیع تركیز نظام الجودة 
بالھیاكل المعنیة للمركز                        
- تجدید اإلشھاد بالمطابقة للمواصفة 9001 

إصدار 2008    
- تكوین مدققین لنظام الجودة                     

 - تكوین وإحاطة لتوسیع تركیز نظام الجودة 
بالھیاكل المعنّیة للمركز                               

  - مساندة لتوسیع تركیز نظام الجودة وتطبیق 
عملیات اإلصالح والتحسین 
- تكوین مدققین لنظام الجودة

- تدقیق تجدید اإلشھاد طبًقا للمواصفة 
إیزو9001 إصدار 2008

 - المحافظة على شھادة المواصفة إیزو 9001   
إصدار 2008

- تكوین وإحاطة لتوسیع حقل اإلشھاد (5 وحدات 
إضافّیة)

- مساندة لتركیز نظام الجودة وتطبیق عملیات 
اإلصالح والتحسین

- تدقیق المحافظة على اإلشھاد طبًقا للمواصفة 
إیزو 9001 إصدار 2008

0045
 تركیز اإلدارة(اإلتصالّیة) 

اإللكترونّیة

مشروع اإلدارة اإللكترونّیة یھدف إلى  تقریب 
الخدمات المسداة من طرف المركز إلى المؤسسات 

وتسھیل إرشادھا ، ویھدف المشروع إلى توفیر خدمة 
على الخط لتمكین المؤسسات من إعداد مطالب تمویل 

التكوین المستمر عبر األنترنات ومتابعتھا
تمكین المنتفعین في إطار المدرسة المفتوحة للشغالین 

من التسجیل عن بعد والخالص بواسطة الدینار 
اإللكتروني إضافة للتكوین عن بعد المبرمج ضمن 

المدرسة المفتوحة للشغالین

 - تحین موقع الواب و تدعیم األركان التفاعلیة
- مواصلة تنفیذ مشروع  اإلدارة اإللكترونیة عبر 

إعداد مشاریع خدمات على الخط قصد دعم 
الجھود الرامیة للتعریف بخدمات المركز  

وتقریبھا من المنتفعین و تیسیر إجراءات االنتفاع 
بھا و تدعیم الالمركزیة.

 - تركیز واستغالل الخدمة على الخط التي تم 
إعدادھا سنة 2011 قصد تمكین المنتفعین 

بالمدرسة المفتوحة للشغالین والدروس اللیلیة 
(إدارة / مواطن) من الترسیم عن بعد وخالص 

معالیم الترسیم (بوسائل ذاتیة) 
- تحیین موقع الواب  ودعم األركان التفاعلیة

 - تفعیل الخدمة على الخط التي تم إعدادھا قصد 
تمكین المنتفعین بالمدرسة المفتوحة للشغالین 

والدروس اللیلیة (إدارة / مواطن) من الترسیم عن 
بعد وخالص معالیم الترسیم (بوسائل ذاتیة) 
- تحیین موقع الواب  ودعم األركان التفاعلیة

- النظر في إمكانیة إنجاز مشروع مركز النداء

0048
إقتناء معدات إعالمیة لفائدة المركز 

والھیاكل التابعة لھ

 اقتناء معدات إعالمیة لفائدة المركز والھیاكل الجھویة 
لدعم وتطویر أسالیب العمل وتعویض المعدات التي 

زال اإلنتفاع بھا والتي ال تستجیب للحاجة

 اقتناء معدات إعالمیة لفلئدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

 اقتناء معدات إعالمیة لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

 اقتناء معدات إعالمیة لفلئدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

إقتناء معدات إعالمیة لفائدة 
 اقتناء معدات إعالمیة لفائدة الوحدات الجھوّیة اقتناء معدات إعالمیة لفائدة الوحدات الجھوّیةالوحدات الجھوّیة

0049
تدقیق نظام السالمة المعلوماتیة 

وتقییسھ وتحیینھ
تدقیق نظام السالمة المعلوماتیة بصفة دوریة و تحسینھ 

حسب مالحظات المدققین

تدقیق نظام السالمة المعلوماتیة بصفة دوریة 
وتحسینھ حسب مالحظات المدققین : إنجاز تدقیق 

2010 وإعداد ملف التدقیق لسنة 2011

 - إنجاز التدقیق السنوي اإلجباري لنظام السالمة 
المعلوماتیة بعنوان سنة 2012 

- إنجاز عملیات تدقیق للتطبیقات اإلعالمیة

 - إنجاز التدقیق السنوي اإلجباري لنظام السالمة 
المعلوماتیة بعنوان سنة 2013

تحدیث المكونات التقنیة للشبكة المعلوماتیة بالھیاكل تشبیك داخل الوحدات الجھویة0051

تشبیك وصیانة مقرات الھیاكل الجھویة : تشبیك 
المقر الجدید للوحدة الجھویة بصفاقس وققصة 
والكاف / توسعة الشبكة المحلیة لمقر الوحدة 

الجھویة بقابس / صیانة وتحدیث الشبكة المحلیة 
للوحدة الجھویة بتونس وإدارة الترقیة المھنیة

- تركیز شبكات محلیة بالھیاكل الجدیدة التي یعتزم 
المركز إحداثھا (6 ھیاكل جھویة جدیدة لتغطي 

جمیع والیات الجمھوریة لتدعیم الالمركزیة)
- صیانة وتحدیث شبكة محلیة لمسایرة التطور 

التقني ولتحسین المردودیة وسرعة النفاذ

 مشروع مراقبة انجاز األھداف0058

 تحیین تطبیقة مراقبة األھداف تبعا لتطویر منظومة 
اإلعالم للتصرف في اآللیات الجدیدة لتمویل التكوین 

المستمر و النظر في إمكانیة تعمیمھا على الھیاكل 
الجھویة

تحیین تطبیقة مراقبة األھداف تبعا لتطویر 
منظومة اإلعالم للتصرف في اآللیات الجدیدة 
لتمویل التكوین المستمر و النظر في إمكانیة 

تعمیمھا على الھیاكل الجھویة

تطویر التطبیقة لتشمل مجاالت أخرى لمراقبة 
األھداف (التصرف في الموارد البشریة، 

المیزانیة، الترقیة المھنیة، آلیات التمویل،...)

اإلنجازات المادّیة  المنتظرة إلى غایة 31 
دیسمبر 2012

اإلنجازات المادّیة المتوقعة إلى غایة 31 دیسمبر 
المالحظات2013 المحتوى المادي

اإلنجازات المادّیة إلى غایة 31 دیسمبر 2011
بیان المشاریع والبرامجالفقرةالفصل
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78030059
إستعمال التقنیات الحدیثة لربط 
المركز والھیاكل الجھویة ضمن 
شبكة إعالمیة متكاملة وموحدة

 یھدف المشروع  إلى مواصلة تركیز مشروع ربط 
المركز بالھیاكل  الجھویة ضمن شبكة إعالمیة متكاملة 

وموحدة

 - إقتناء ماسح ضوئي لفائدة مكتب الضبط 
المركزي للحفظ اإللكتروني للوثائق                 
               - تھیئة قاعة اإلعالمیة المركزیة      
                - تركیز تجھیزات وبرمجیات نظام 

مراقبة               - اقتناء حقوق استعمال 
لمنظومة التواصل         - إقتناء معدات لتحدیث 
وتطویر الشبكة المحلیة المركزیة في إطار إعداد 

األرضیة

 -مواصلة مشروع استعمال التقنیات الحدیثة 
لمزید استغالل اإلمكانیات المتاحة على مستوى 
التقنیات الحدیثة لتطویر وتحدیث أسالیب العمل 
والتصرف والتواصل : إقتناء وتركیز مكونات 

ذات قیمة مضافة
-  اإلعداد إلنجاز مشروع تأھیل شبكة اإلتصال 

والمرور إلى شبكة ذات سعة عالیة من الجیل 
الجدید

 إنجاز مشروع تأھیل شبكة اإلتصال والمرور إلى 
شبكة ذات سعة عالیة من الجیل الجدید

0060
توسیع وتجھیز مقر أرشیف 

تم القیام بإختبار فني لمقر بیت المؤسسة ابن توسیع وتجھیز مقر األرشیف برادسالمركز برادس
استكمال البناء واستغالل الفضاءطلب عروض في طور اإلنجازالرامي

0065

تطویرمنظومة نظم اإلعالم 
للتصرف في اآللیات الجدیدة 

لتمویل التكوین المستمر

إمكانیة النظر في تحیین التطبیقة (تحیین على مستوى 
األلیات، إضافة مكونات جدیدة،...)

إمكانیة النظر في تحیین التطبیقة (تحیین على 
مستوى األلیات، إضافة مكونات جدیدة،...)

 - تحیین المنظومة الوقتیة لمعالجة ملفات أنشطة 
التكوین المستمر الممولة في إطار حقوق السحب 

- تطویر منظومة وقتیة لمعالجة ملفات أنشطة 
التكوین المستمر الممولة في إطار التسبقة على 

األداء

إستكمال منظومة لمتابعة آلیات تمویل التكوین 
المستمر.

0068
تركیز وظیفة الیقظة ومرصد 

التكوین المستمر
اقتراح مخطط عملي لتركیز الیقظة ومرصد 

التكوین المستمر

 -امكانّیة المساندة في اطار التعاون الدولي.        
    - تركیز وظیفة الیقظة ومرصد التكوین 

المستمر

0069
تطویر وظیفة مستشار التكوین 

المستمر

إنجاز برنامج تكوین لفائدة أربعین إطار من 
المركز في مجال اإلستشارة وھندسة التكوین 

وتشخیص حاجیات المؤسسة والتنسویق وتنشیط 
الحلقات التكوینّیة

مواصلة إنجاز برنامج تكوین لفائدة أربعین إطار 
من المركز في مجال اإلستشارة وھندسة التكوین 
وتشخیص حاجیات المؤسسة والتنسویق وتنشیط 

الحلقات التكوینّیة

118030060

شراء قطعة أرض والقیام 
بدراسة لبناء مركب التكوین 

المستمر والترقیة المھنّیة 
بسوسة

تم اقتناء مقسم اداري بسوسة من الوكالة العقارّیة 
للسكنى .                                               

   تعیین مكتب للدراسات إلعداد الدراسة.

إعداد طلب عروض                                  
   بدایة إنجازاألشغال

0061

تھیئة وتجھیز مركب التكوین 
المستمر والترقیة المھنّیة 

بجندوبة

تم إعداد طلب عروض كانت نتیجتھ غیر مثمرة 
نظًرا إلرتفاع األسعار، ھذا وسیقع الشروع في 

إعادة طلب العروض.
انجاز األشغال

0064
تھیئة وتجھیز فضاء الوحدة 

الجھوّیة للتكوین المستمر 
والترقیة المھنّیة بتوزر

0065
تھیئة وتجھیز فضاء الوحدة 

الجھوّیة للتكوین المستمر 
والترقیة المھنّیة بتطاوین

ج066
تھیئة وتجھیز فضاء الوحدة 

الجھوّیة للتكوین المستمر 
والترقیة المھنّیة بمدنین

ج067
تھیئة وتجھیز فضاء الوحدة 

الجھوّیة للتكوین المستمر 
والترقیة المھنّیة بالمھدّیة

المالحظات المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامجالفقرةالفصل
اإلنجازات المادّیة  المنتظرة إلى غایة 31 اإلنجازات المادّیة إلى غایة 31 دیسمبر 2011

دیسمبر 2012

إعداد طلب عروض إلقتناء التجھیزات

اإلنجازات المادّیة المتوقعة إلى غایة 31 دیسمبر 
2013
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ج11803072
إعداد دراسة لبناء مقر الوحدة 

الجھوّیة للتكوین المستمر 
والترقیة المھنّیة بالكاف

0068
بناء مركب التكوین المستمر 

والترقیة المھنّیة بصفاقس

وقع الشروع في انجاز المشروع (مرحلة 
الدراسات) بالتنسیق مع وزارة التكوین المھني 
والتشغیل واإلدارة الجھوّیة للتجھیز بصفاقس

مواصلة إنجاز المشروع

0069
تھیئة وتجھیز مركب التكوین 

المستمر والترقیة المھنّیة بباجة

تم إعداد طلب عروض كانت نتیجتھ غیر مثمرة 
نظًرا إلرتفاع األسعار، ھذا وسیقع الشروع في 

إعادة طلب العروض.
انجاز األشغال

0070

دراسة إستراتیجّیة حول 
المنظومة الوطنّیة للتكوین 
المستمر والترقیة المھنّیة

مواصلة إنجاز الدراسة وخالصھاإعداد مشروع الخطوط المرجعّیة

دراسة لبناء المقر اإلجتماعي0071
إعداد طلب عروض إلنجاز الدراسة                
 تعیین مكتب للدراسات                               

 بدایة انجاز األشغال

المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامجالفقرةالفصل
اإلنجازات المادّیة  المنتظرة إلى غایة 31 اإلنجازات المادّیة إلى غایة 31 دیسمبر 2011

دیسمبر 2012
اإلنجازات المادّیة المتوقعة إلى غایة 31 دیسمبر 

المالحظات2013
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ج7803002

دعم تمشي االتصرف التقدیري للمھن 
والكفایات بالمؤسسة التونسیة 

الصغرى والمتوسطة

یتمّثل المشروع في تكوین مستشاري تكوین 
بالمركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة 

المھنیة (15 على أقصى تقدیر) والمتدّخلین 
الخواص (15 على أقصى تقدیر) في مجاالت 
التصّرف التقدیري في المھن والكفایات قصد 
إرساء ھذا التمّشي داخل المؤّسسات التونسیة 

الّصغرى والمتوّسطة.

2020

تكوین مستشاري تكوین في مجاالت 
التصّرف التقدیري في المھن والكفایات 

قصد إرساء ھذا التمّشي داخل المؤّسسات 
التونسیة الّصغرى والمتوّسطة.

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 31 دیسمبر 
2013

بحساب األلف دینار

المحتوى المادي

ملحق عدد 2

الجمھوریة التونسیة
وزارة التشغیل و التكوین المھني

المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة

المالحظاتالفصل

نفقات التنمیة لسنة 2013 : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

بیان المشاریع والبرامج التكلفة بحساب 1000 دینارالفقرة
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