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  لميزانيــة التقديــم العــام

 وزارة التنمية و التعاون الدولي

 



1 نظـام أمـد

الباب الحادي عشر
وزارة التنمية و التعاون الدولى

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التنمية و التعاون الدولى  

. 2013 م د   سنة 485,456 م د   مقابل  474,338 في حدود  لسنة  2014

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2014 2013 2012

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

%نفقات التصرف  1,1 0,605 55,147 54,542 46,073

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -2,7 -11,723 419,191 430,914 705,184

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -39,9 -0,550 0,830 1,380 0,492

% -26,7 -8,000 22,000 30,000 * على الموارد الخارجية الموظفة
-0,8 -3,173% 396,361 399,534 704,692 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%11,118-751,257485,456474,338 الجملـــــة -2,3



نظـام أمـد

55 147 000

419 191 000

2

الباب الحادي عشر

وزارة التنمية و التعاون الدولى

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

000 338 474 الجملـــــة
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(بحساب األلف الدینار)

بیان األقسام
جزء 1: 
الجملة 2014جزء2: التعاون الدوليالتنمیة

القسم األّول: التأجیر العمومي
390270660المنح المخولة للسلط العمومیة

4,5783,0807,658تأجیر األعوان القارین
603330933تأجیر األعوان غیر القارین

منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجة 
29,2006,97036,170المحاسبة العمومیة بعنوان التأجیر

34,77110,65045,421جملة القسم األول
القسم الثاني: وسائل المصالح
1,3001,6002,900نفقات تسییر المصالح العمومیة

منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجة 
المحاسبة العمومیة بعنوالتسییر واستغالل 

4,2371,1555,392التجھیزات العمومیة
5,5372,7558,292جملة القسم الثاني

19087277التدخالت في المیدان اإلجتماعي 
13619التدخالت في میدان الثقافة و الشباب و الطفولة

192ــــــ192المساھمات في المنظمات العالمیة
منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة 

91630946المحاسبة العمومیة بعنوان التدخالت
1,3111231,434جملة القسم الثالث
41,61913,52855,147جملة الباب

وزارة التنمیة و التعاون الدولي
الباب الحــادي عشر

نفقات التصرف لسنة 2014
توزیع اإلعتمادات حسب األقسام
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توزیع إعتمادات التعھد وإعتمادات الدفع حسب األقسام:
(بحساب األلف الدینار)

اإلعتمادات

بیان األقسام

ج 1 : التنمیة
ج 2 : التعاون 

الدولي

جملة 
إعتمادات 

التعھد 
ج 1 : التنمیة(ج1+ج2)

ج 2 : 
التعاون 
الدولي

جملة إعتمادات 
الدفع 

(ج1+ج2)
القسم السادس: اإلستثمارات 

400430830400430830مباشرة

القسم السابع: التمویل العمومي
563,16225,799588,961370,56225,799396,361

القسم التاسع: إعتمادات على 
22,000ــــــــ76,00022,000ــــــــ76,000موارد القروض الخارجیة الموظفة

639,56226,229665,791392,96226,229419,191الجملة 

إعتمادات الدفعإعتمادات التعھد

الباب الحادي عشر
وزارة التنمیة والتعاون الدولي

نفقات التنمیة لسنة 2014
توزیع اإلعتمادات حسب األقسام

الــتــــنـمــــیـــــة           : 285.649   أ.د

إعتمـــــادات البــرامـــج: 311.688 أ.د

التعــــاون الدولي            : 26.039    أ.د





39,408 0,000 0,000 0,000 39,408    نفقات التصرف

32,315 0,000 32,315  - التأجير العمومي

5,782 0,000 5,782  - وسائل المصالح

1,311 0,000 1,311  - التدخل العمومي

377,100 -33,500 33,500 0,000 410,600   نفقات التنمية

0,500 0,000 0,500  - االستثمارات المباشرة

346,600 -33,500 33,500 380,100  - التمويل العمومي

30,000 0,000 30,000  - القروض الخارجية الموظفة

416,508 -33,500 33,500 0,000 450,008 الجملـــة 

حول تحیین قانون المالیة لسنة 2013

بحساب م د

المالية األصلي. 

 لقد تم بمقتضى القانون عــدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 

 وفي إطار تحيين ميزانية الدولة  للسنة المذكورة تم تعديل ميزانية الوزارة  وفقا للجدول الموالي .

وحيث أن التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإن المقارنة ستتم مع قانون 

ضبط ميزانية  وزارة التنمية و التعاون الدولي (التنمية) في حـدود 450.008م د .

المبلغ
 المحین

قانون المالیة
 األصلي لسنة

2013 

التعدیل
 بالزیادة

التعدیل
 بالنقص

جملة 
التعدیالت



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



م د  سنة          2013 450,008 434,581 م د  مقابل  2014 في حدود   لسنة

 إنجازات ق . م تقديرات الفارق نسبة 
التطور 2014 2013 2012

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د ) 

% 5,6 2,211 41,619 39,408 18,873

% -4,3 -17,638 392,962 410,600 681,945

% -20,0 -0,100 0,400 0,500 0,243

% -2,5 -9,538 370,562 380,100 681,702
% -26,7 -8,000 22,000 30,000

% -3,4 -15,427 (*)434.581 450,008 الجملـــــة 700,818

 مما یرفع اإلعتمادات المخصصة لفائدة الوزارة إلى 828.6 ملیون دینار منھا 752.4 ملیون دینار لتمویل برامج التنمیة الجھویة.

    ـ اإلستثمارات المباشرة

    ـ التمویل العمومي
     على الموارد العامة للمیزانیة

                      لوزارة التنمیة و التعاون الدولي  جزء التنمیة

        وتتوزع    ھذه    النفقات  على النحو التالي :

 نفقات التصرف   
  العنوان األول

  العنوان الثاني
نفقات التنمیة

5

الباب الحادي عشر
وزارة التنمية و التعاون الدولى

التنمية
         تم  ضبط نفقات التصرف و التنمیة                   

 (*)  تضاف إلى اإلعتمادات المقترحة بعنوان سنة 2014 مبالغ متأتیة من سنوات سابقة تقدر بحوالي 394 ملیون دینار موزعة بین:

ـ المجالس الجھویة( البرنامج الجھوي للتنمیة) : 340 ملیون دینار 

ـ المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة ( برنامج التنمیة المندمجة ): 54 ملیون دینار.

     على الموارد العامة للمیزانیة
         على الموارد الخارجیة الموظفة            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



نظـام أمـد

وزارة التنمية و التعاون الدولي

تقديرات 

000 619 41الجزء األول

بيان األجزاء 

392 962 000

2014 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

6

التنمية

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب الحادي عشر

434 581 000 الجملـــــة
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% الفارق میزانیة ق م المعطیــات
2014 2013

 I - التذكیر بإعتمادات العنوان 
األول (م.د)

7,6 2,456 34,771 32,315  - نفقات التأجیر العمومي
-4,2 -0,245 5,537 5,782  - نفقات وسائل المصالح

1,311 1,311  - نفقات التدخل العمومي

5,6 2,211 41,619 39,408 الجملـــة :

62,8 0,602 1,560 0,958
ــ نفقات على الموارد الذاتیة 
للمؤسسات اإلداریة و غیر 

6,9 2,813 43,179 40,366 المجموع العام :
II- الوسائل البشریة المتوفرة

-1 265 266 الـوزارة
-43 130 173 األعوان اإلداریون 
32 49 17 األعوان الفنیون 
0 86 86 العملة
-4 (-11) (-7) اإلحالة على التقاعد

-15 1627 1642 المؤسســــات
-22 (-48) (-26) اإلحالة على التقاعد
-16 1892 1908 جملة األعوان  :

 III - ھیاكل التدخل

المعطیــات

 * المؤسسات العمومیة  اإلداریة
 - مؤسسات التكوین

 * المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة

 - مؤسسات التنمیة الجھویة 

 - مؤسسات البحث

الجملـــة :

وزارة التنمیــة و التعاون الدولي

7

2013

1

2

التنمیة الجھویة

تقدیرات سنة
2014

4

2

7

میزانیة

أھم المعطیات حول مشروع میزانیة سنة 2014

4

1
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IV - العنوان الثاني

الفارق تقدیرات 2014 ق م 2013 المعطیات

-0,100 0,400 0,500
ــ اإلستثمارات المباشرة

-17,538 392,562 410,100
ــ التمویل العمومي

-9,538 370,562 380,100 على الموارد العامة للمیزانیة
-13,600 336,400 350,000 البرنامج الجھوي للتنمیة 

-14,965 0,210 15,175
المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة(*)

18,088 32,700 14,612 المعھد الوطني لإلحصاء
-0,041 0,183 0,224 المعھد التونسي للقدرة التنافسیة و 
0,150 0,200 0,050 دیوان تنمیة الشمال الغربي
0,645 0,645 ــــ دیوان تنمیة الوسط الغربي
0,185 0,224 0,039 دیوان تنمیة الجنوب

-8,000 22,000 30,000 على الموارد الخارجیة الموظفة

-17,638 392,962 410,600 جملـــــة العـــــنوان الثـــــــــاني

            1 - مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

مشاریع للتنمیة المندمجة على مستوى    - برنامج التنمیة المندمجة 
90 معتمدیة ذات أولویة تشمل 

تدخالتھ الوسطین الحضري والریفي 

قدره 102.2 م د كإعتمادات دفع بعنوان  وتحتوي على عناصر جماعیة (بنیة 

أساسیة وتجھیزات جماعیة) وعناصر

فردیة (مشاریع صغرى)

بكلفة 520 م.د تنجز خالل الفترة

الدولي و الوالة كرؤساء للمجالس الجھویة،

 لفائدة حاملي الشھادات العلیا

 مشروع بین وزیر التنمیة و التعاون

 16045 موطن شغل من بینھا حوالي 1700

عناصر فردیة : 26.3م د 

اإلنجازات 

المقدرة المحتوى

الفعلي في إنجاز كافة مشاریع القسط الثاني(35 
مشروع) ،بمبلغ

مواصلة إنجاز مشاریع القسط األول

 (55 مشروع) من البرنامج  و الشروع

لسنة 2014بیان المشاریع والبرامج بصدد اإلنجاز

تھم 24 والیة بكلفة 275.2 م د لتوفیر

سنة 2014 (53.9م د متبقیة لدي المندوبیة

عناصر جماعیة : 75.9 م د

و 22.0 م د موظفة على قرض خارجي)

و 26.3م د على مصادر تمویل أخرى 

یوزع المبلغ المذكور كما یلي:

(*)   تبلغ اإلعتمادات المتوفرة لدى المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة ما یناھز 54 م.د سیتم إستعمالھا لمواصلة تنفیذ برنامج التنمیة المندمجة  

2009-2014 و قد تم إبرام عقود لـ54
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  2 - المشاریع والبرامج الجدیدة

 - البرنامج الجھوي للتنمیة
 تدخالت تحسین ظروف العیش

 - ندوات وأیام دراسیة ودراسات  

    قطاعیة للنھوض باإلستثمار  العامة للتنمیة الجھویة
    الخاص

 - إستبیان مرصد القدرة التنافسیة (سنوي)

ـ دراسات نقدیة و مالیة و إجتماعیة 

 - التعداد العام للسكان والسكني لسنة

2014

 - المسوحات الثالثیة حول التشغیل 
 لسنة 2014

المسح الوطني حول األنشطة اإلقتصادیة 
لسنة 2014

 - المسح السنوي حول اإلستثمار - مسح لدى عینة مكونة من 3000 

 - المسح حول اإلنتاج الصناعي (شھري) - مسح لدى 500 مؤسسة صناعیة
 تشغل 10 أجراء فما فوق

 - المسح حول األسعار (شھري) - مسح لدى 3155 نقطة بیع
 - المسح الشھري حول أسعار البیع عند - مسح أسعار البیع عند اإلنتاج الصناعي

 اإلنتاج الصناعي لدى قرابة 350 مؤسسة صناعیة
 - احصائیات الحالة المدنیة - عملیات معالجة وتحیین المعطیات

 - المسح السداسي حول اإلیجار  - مسح لدى 2500 عائلة متسوغة لمحل 

 - المسح الثالثي حول وضع وآفاق - مسح لدى عینة مكونة من 500 
 المؤسسات التجاریة 

النتائج األولیة للخصائص الدیموغرافیة و 
اإلقتصادیة للسكان و ظروف عیش األسر على 

المستوى الوطني و على مستوى الوالیات

 -تقسیم الوحدات اإلداریة إلى مقاطعات تعداد و 
تحدید مناطق المراقبة

%100

إستغالل كراسات الجولة
عملیة العّد

إستخراج عدد السكان حسب الجنس و عدد المساكن 
و االسر حسب الوحدات اإلداریة

إستغالل خمس اإلستمارات

%100

%100

%100

%100

%100

%100
%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100
 تدخالت التكوین والتشغیل والمساعدات

تكوین المسؤولین الجھویین و النظار و األعوان

المسح السنوي حول التشغیل و االجور لدى 
المؤسسات

مسح لدى عینة مكونة من 4000 مؤسسة تشغل ستة 
أجراء فما فوق

 - مسح لدى  135000 أسرة

 مؤسسة خاصة

مسح لدى عینة مكونة من 8000 مؤسسة تشغل ستة 
أجراء فما فوق

%100

 سكناھا

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

 مؤسسة

 - مسح لدى 850 مؤسسة خاصة

المعرفة

المباشر،سوق الشغل و حول إقتصاد

إنجاز تقاریر حول اإلستثمار األجنبي

  لمختلف دواوین التنمیة والمندوبیة 
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  ــوان األول ــالعن
**/**  

  نفقــات التصــرف      
  
  

  تقدیم إجمالي
  

كما  2014لسنة  )التنمية(و التعاون الدوليضبطت نفقات التصرف لوزارة التنمية 

  :يلي  

  
   د.م  41.619      2014اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

 د.م  39.408      2013سنة رسمة لاإلعتمادات الم -
ـــــــــــــ

  ـ
  د.م  2.211         ــدرهاأي بزيــادة ق

  

  :على النحو التالي   2014وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  )د.مبحساب (                       
  نسبة    الفارق  تقدیرات  میزانیة  بیان النفقات

  2013  2014    %  
          
 7.6  2.456  34.771  32.315  نفقات التأجير العمومي -

 4.2 0.245-  5.537  5.782  وسائل المصالح  نفقات -

  0  0  1.311  1.311  نفقات التدخل العمومي -

 5.6  2.211  41.619  39.408  الجملــة
  
  

د بعنوان .م 34.353إعتمادا قدره  2014ويتضمن المبلغ الجملي المقترح لسنة 

 . منح مسندة لفائدة المؤسسات التابعة للوزارة
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 I - نفقات التأجير العمومي: 
  

 د.م32.315  د مقابل.م 34.771بـ  2014العمومي لسنة حددت نفقات التأجير 

  . %7.6د تمثل نسبة .م 2.456 أي بزيادة قدرها 2013سنة 

  
  :كما يلي   ةوزع اإلعتمادات المقترحتو

  د.م           5,571             نفقات تأجير أعوان الوزارة -

 د.م  29,200        نفقات تأجير أعوان المؤسسات  -

  
 لغــمب اتــالمؤسسنفقات تأجير أعوان خصص لويضاف إلى المبلغ الم

يقدر  متبقية من سنوات سابقة و مبلغ  متأت من إعتمادات د.م 1,089قـــدره 

وذلك في إطار بعنوان تأجير األعوان غير القارين لفائدتها  مرصودةد .م 0,560بـ

لمخصصة وبذلك تبلغ اإلعتمادات ا المعنية الوزارةبين ها وخدمات مبرمة بينات إتفاقي

  .د.م 30,849لتأجير أعوان المؤسسات ما قدره 
 
  

موزعين  2014عونا إلى موفى سنة  1892،  المرخص فيهم ويبلغ عدد األعوان

  :على النحو التالي 
  

    1908    2013ن إلى موفى سنة وعوان المباشرألا - 
   266          الوزارة §
 1642  )إدماج أعوانبإعتبار(  المؤسسات §

  
  55              عــداإلحــاالت علــى التقا - 

   11          الوزارة §
 48         المؤسسات §

  
  1892    2014المباشرون إلى موفى سنة األعوان  - 

   265          الوزارة §
 1627         المؤسسات §

  1604  أعوان قارون 
  23  أعوان متعاقدون  
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وتتوزع اإلعتمادات المقترح ترسيمها لفائدة المؤسسات العمومية غير اإلدارية 

  :بعة للوزارة كما يليالتا

 

 المندوبیة العامة للتنمیة الجھویة  - 1
  

تبلغ إعتمادات الميزانية المقترح رصدها للمندوبية العامة للتنمية الجهوية بعنوان 

 .د.أ 5042تأجير األعوان 

 
متصرف رئيس  2 باعتبارإحالة 2014ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

  :عونا موزعين على النحو التالي 232لتقاعد على املحق إدارة  2و

  
 115          إطارات -

 59          أعوان مساندة -

  46          أعوان تنفيذ -

  12 اريين                          أعوان غير ق -
  

 دیوان تنمیة الجنوب   - 2
  

  .د لتأجير أعوان ديوان تنمية الجنوب .أ 3050يقترح رصد اعتماد يقدر بـ 

  
 1بإعتبار إحالة   2014لمرخص فيهم إلى موفى سنة ويبلغ عدد األعوان ا

  :عونا موزعين على النحو التالي 140ماحق إدارة على التقاعد  1متصرف و 

  
 57          إطارات -
 31          أعوان مساندة -
 41          أعوان تنفيذ -
  11أعوان غير قاريين                            -
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  الوسط الغربيدیوان تنمیة   - 3

 أعوان ديوان تنمية الوسط الغربي د لتأجير.أ 1500د اعتماد يقدر بـ يقترح رص

  .د متوفر من سنوات سابقة.أ 191و يضاف إلى هذا اإلعتماد مبلغ قدره 

  
متصرف  1إحالة بإعتبار  2014ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

ن على النحو التالي  عونا موزعي 92 ،على التقاعد  عملة 3ملحق إداري و  2ومستشار 

:  

 46          إطارات -
 15          أعوان مساندة -
  31          أعوان تنفيذ -

  
 دیوان تنمیة الشمال الغربي   - 4
  

ويبلغ . الغربي د لتأجير أعوان ديوان تنمية الشمال.أ 1529يقترح رصد اعتماد بـ 

 1وعون تأطير 1إحالة و باعتبار  2014عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

  :عونا موزعين على النحو التالي  75على التقاعد  ائقس

 40          إطارات -

 21          أعوان مساندة -

 14          أعوان تنفيذ -

 المعھد الوطني لإلحصاء   - 5

  د.أ 14200يقدر اإلعتماد المقترح رصده لتأجير أعوان المعهد الوطني لإلحصاء   

  ن المرخص فيهم إلى موفى ويبلغ عدد األعوا. د للمجلس الوطني لإلحصاء.أ 95منه 

  :عونا موزعين كما يلي   943سنة 

 381          إطارات -

 402          أعوان مساندة -

  160          أعوان تنفيذ -



14 
 

  
 المعھد التونسي للقدرة التنافسیة والدراسات الكمیة   - 6
  

تقدر النفقات المحملة على ميزانية الدولة بعنوان تأجير أعوان المعهد التونسي 

  .د.أ 3879ة والدراسات الكمية بـ للقدرة التنافسي

  
 رفعمما يسابقة للمعهد سنوات  فواضل بعنوانأد  898 ويضاف إلى ذلك  مبلغ

  .د.أ 4777حدود  إلىمجمل نفقات األجور 

  

عونا  12إحالة باعتبار  2014ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

 2و   حافظ أول 2مديرية و  كاتب 1و إقتصادي 1و رئيسإقتصادي  3: على التقاعد 

  :النحو التالي  عونا موزعين على ،145 عامل مختص 2سائق و  1مشغل هاتف    و

  

 87          إطارات -

 31          أعوان مساندة -

 27          أعوان تنفيذ -

 

إقتصاديين تمت إحالتهم على التقاعد  4تعويض  2014وسيتم خالل سنة         

  .بإطارات من حملة شهادة الدكتوراه
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II  -  نفقات وسائل المصالح  
  

لوزارة والمؤسسات التابعة ل المصالح اإلعتمادات المخصصة لنفقات وسائل تضبط

 قدره نقصأي ب 2013د سنة .م5.782د مقابل .م 5.537في حدود  2014لها لسنة 

  .%4.2 مثل نسبةيد .أ245

  
  :وتتوزع اإلعتمادات المقترحة كما يلي  

  
  د.م  1.300    ح الوزارة نفقات وسائل مصال  -

  د.م  4.237    نفقات وسائل مصالح المؤسسات   -

 
     د اعتماد يبلغ .م 4.237 المقدرة بـ المؤسسات مصالح ويضاف إلى نفقات وسائل 

متوفرة من ميزانياتها السابقة وبذلك موارد د متأت من مواردها الذاتية وبقايا .م 0.332

  وتتوزع بين المؤسسات على . د.م 4.569لمؤسساتالنفقات المخصصة لتسيير اتبلغ جملة 

  :النحو التالي 
  

  منحة الدولة  المؤسسات
  )د.أ(

  موارد ذاتية
  )د.أ(

  111  960  المندوبية العامة للتنمية الجهوية -

  100  316  ديوان تنمية الجنوب -

  21  310  ديوان تنمية الوسط الغربي -

  ديوان تنمية الشمال الغربي -

  ني لإلحصاءالمعهد الوط -

المعهد التونسي للقدرة التنافسية  -

  والدراسات الكمية

238  

1680  

733  

41  

  ـــ

59  

  

  ــــــــــــ  ـــــــــــــ  
   332  4237  الجملـة
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III - نفقات التدخل العمومي  
  

و البالغة  2013تمديد العمل باإلعتمادات المرسمة سنة  2014يقترح بالنسبة لسنة 

  :ويوزع المبلغ الجملي كما يلي   .ن نفقات التدخلد بعنوا.م 1.311

 

 د.أ         192,0                     المساهمة في المنظمات العالمية •
 د.أ       80,0                   المعهد العربي للتخطيط بالكويت .1
 المعهد اإلفريقي للتنمية اإلقتصادية  .2

 د.أ       31,0                                بداكاروالتخطيط 
     مركز األبحاث اإلقتصادية واإلجتماعية  .3

  د.أ       68,0                     والتدريب بالدول اإلسالمية 
      المعهد العربي للتدريب والبحوث .4

  د.أ         13,0                          اإلحصائية بعمان
  
 

  منح لفائدة الوزارة •
 د      .أ          180                    الوزارة  أعوان ةمنح لفائدة ودادي •
 د.أ    10,0        منح جمعيات ووداديات أخرى •
 د.أ    13,0      منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان •

 
 د.أ           916              منح لفائدة المؤسسات بعنوان التدخالت  •

  د.أ             621                                           مؤسسات البحث 
 د.أ             525                                    المعهد الوطني لإلحصاء 

  المعهد التونسي للقدرة التنافسية                    
  د .أ      96                                                    والدراسات الكمية                    

  د.أ             295                                  مؤسسات التنمية الجهوية                    
  د.أ              125                                         المندوبیة العامة للتنمیة الجھوي                   

  د.أ              75                                                        دیوان تنمیة الجنوب
  د.أ              48                                     دیوان تنمیة الوسط الغربي                   
 د.أ            47                                                 دیوان تنمیة الشمال الغربي 
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  العنــــوان الثانــي 
**/**  

  نفقــات التنمیـة
  
  
  

I -   2014میزانیة التنمیة للوزارة لسنة أھداف وتوجھات :  

  :في  2014تتمثل أبرز التوجهات واألهداف لمشروع ميزانية الوزارة لسنة 

  

المساهمة في توفير المرافق األساسية وتحسين ظروف العيش بالمناطق ذات  -

لوية وفي الحد من الفوارق الجهوية بفضل اإلعتمادات المرصودة األو

 .2014للمجالس الجهوية في نطاق البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

ألف  78لحوالي  توفير التشغيل الظرفي والحد األدنى من مقومات العيش -

ذوي الدخل المحدود من خالل مواصلة تمويل برامج  مواطن و مواطنة من

وية في نطاق البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج الحضائر الحضائر الجه

 .الذي سيدمج ضمن برنامج الحضائر الظرفية الجهوية للتنمية

دعم مقومات التنمية بالمعتمديات ذات األولوية من خالل مواصلة برنامج  -

معتمدية يتواجد أغلبها بالواليات  90التنمية المندمجة الذي تشمل تدخالته 

 .)معتمدية 73(الداخلية 

المساهمة في دفع اإلستثمار الخاص بالجهات من خالل الدراسات والندوات  -

التي تقوم بها المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية الجهوية ومن 

التمويل الذاتي للمشاريع  توفيرخالل مساهمة البرنامج الجهوي للتنمية في 

يل من قبل البنك التونسي للتضامن المتحصلة على الموافقة المبدئية للتمو

باإلضافة إلى اإلعتمادات التي تم رصدها لمعاضدة مجهود مجامع الصيانة 

 .والتصرف إلعادة تهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق التنمية الجهوية
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مواصلة تعصير المنظومة الوطنية لإلحصاء لجعلها قادرة على مواكبة  -

 .اعية التحوالت اإلقتصادية واإلجتم

العملیة  الذي یعتبر  2014العام للسكان و السكنى لسنة  التعدادإنجاز -

اإلحصائیة الرئیسیة في المجال السكاني والمصدراألول إلنتاج المعطیات 

بمثابة ھوالدقیقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عیش األسرو

 . رة القادمةالمسوحات األسریة المبرمجة للفت القاعدة األساسیة في إنجاز

متابعة وضعية التشغيل والبطالة من خالل إنجاز المسوحات الثالثية حول  -

 .التشغيل

متابعة وتقييم القدرة التنافسية لإلقتصاد الوطني ومتابعة الوضع  -

اإلقتصادي بالمؤسسات من خالل إنجاز اإلستبيان الوطني حول القدرة 

 .التنافسية
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II - 2014ة التنمیة لسنة خصوصیات میزانی  

  

مشاريع نجاز اإلعتمادات الضرورية إل 2014لسنة  تضمنت ميزانية التنمية   

 90برنامج التنمية المندمجة الذي ستشمل تدخالته المناطق البلدية وغير البلدية بـ 

  بالواليات الداخلية بهدف دعم مقومات التنمية بها 73منها معتمدية 

  

توفير المرافق األساسية وتحسين ظروف العيش  إلىوسعيا وباإلضافة إلى ذلك 

تدخالت البرنامج الجهوي  لدعمالضرورية  تخصيص المبالغبالمناطق األقل نموا تم 

لتمكينها من تلبية الحاجيات الملحة خاصة في وخاصة الداخلية منها للتنمية بكل الواليات 

  ريفية والتشغيل والتكوينميادين التنوير الريفي والماء الصالح للشراب والمسالك ال

 .المهني 

وانطالقا من الحرص على توفير التشغيل وتوفير الحد األدنى من مقومات العيش 

لذوي الدخل المحدود تم رصد اإلعتمادات الضرورية لمواصلة برنامج الحضائر الجهوية 

كن للتنمية الذي يشمل كل الواليات فضال عن مواصلة تدعيم سعر شراء الحلفاء مما سيم

 .من توفير فرص شغل اضافية 

  

وتعكس الميزانية أهمية المجهودات التي سيقع بذلها لدفع اإلستثمار الخاص من 

خالل اإلعتمادات التي تم رصدها لمعاضدة مجهود مجامع الصيانة والتصرف إلعادة 

ذلك من خالل اإلعتمادات كتهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق التنمية الجهوية و

حة لفائدة دواوين التنمية الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية للقيام بالدراسات المقتر

والندوات وتوفير األرضية المالئمة لتشخيص المشاريع الجديدة ومساندة الباعثين 

زيادة لما تم رصده للمساهمة في توفير التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى  الخواص 

  .سي للتضامنالممولة من البنك التون
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  :كما سيتم القيام بما يلي
  

لتعداد العام للسكان والسكنى لسنة المتعلقة بااألعمال التحضيرية  استكمال -1

2014: 

  .تفسیم الوحدات اإلداریة إلى مقاطعات تعداد و تحدید مناطق المراقبة -
 .تكوین المسؤولین الجھویین و النظار و األعوان -

 :إنتاج المعطیات األولیة  و الفعلّي عملیة العدإنجاز  -2
 .إستغالل كراسات الجولة -
 .كن و االسر حسب الوحدات اإلداریةاإستخراج عدد السكان حسب الجنس و عدد المس -
 .إستغالل خمس اإلستمارات -
النتائج األولیة للخصائص الدیموغرافیة و اإلقتصادیة للسكان و ظروف عیش األسر  -

 .یاتعلى المستوى الوطني و على مستوى الوال

 .القيام بالتقسيم الجغرافي في نطاق نظام المعلومات الجغرافية -3

متابعة وضعية التشغيل والبطالة من خالل إنجاز المسوحات الثالثية حول  -4

 .التشغيل والمسح السنوي حول التشغيل واألجور لدى المؤسسات

متابعة الوضع اإلقتصادي بالمؤسسات من خالل إنجاز اإلستبيان الوطني حول  -5

 .قدرة التنافسيةال

  
وسيتواصل انجاز المخططات والبرامج اإلعالمية ونظم السالمة المعلوماتية إضافة 

   .إلى برامج التجهيزات والتهيئات المختلفة بالوزارة والمؤسسات التابعة لها

  
كما تم رصد اإلعتمادات الضرورية للمجلس الوطني لإلحصاء لتمكينه من تنفيذ 

 .عمال اإلحصائية للهياكل العمومية مهامه في مجال تنسيق األ
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III - 1420 نفقات التنمیة لسنة  
  

د وتتوزع هذه .م 392.962ما قدره  2014تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 

  :على النحو التالي   2013 ميزانيةاإلعتمادات بالمقارنة مع 

  

  )د.بحساب أ(                       

  ميزانية  
2013  

  تقديرات 
2014  

      

  400  500  اإلستثمارات المباشرة - 

  400  500  إعتمادات على الموارد العامة للميزانية*  

      
  392562  410100  التمويل العمومي - 

  370562  380100  إعتمادات على الموارد العامة للميزانية*  

  22000  30000  إعتمادات على القروض الخارجية الموظفة*  

      
      

  392962  410600  الجملــة
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  اإلستثمارات المباشرة  -  1
  

عنوان تهيئة بوذلك دفع  تعهد و و برامج د كإعتمادات.أ 400يقترح رصد مبلغ 

إضافة إلى التدقيق وسائل نقل وتجهيز ومعدات إعالمية  اقتناءمقر الوزارة و المطبعة و 

إلدارية على ودراسة جودة الخدمات اإلدارية والخدمات ا الدوري للسالمة المعلوماتية

   .الخط
 
  

 :وتـوزع هـذه اإلعتمـادات علـى النحـو التالـي  

 
  مشاریـــع جدیــــدة  -ب
  )د.بحساب أ(                            
  الفقرة
  

  الترقیم
  الجھوي

قانون   بیــــــــان المشاریــــــع
  البرامج

  إعتمادات
  التعھد

  إعتمادات
  الدفع

  
06  
  

  

00  

  ريةتجهيزات إدا:  06.603الفصل  - 

  تهيئة مقر الوزارة* 

  

100  

  

100  

  

100  

  100  100  100  06603جملة الفصل    

 
 
 

  

  

  
  تجهيزات إدارية:  06.604الفصل  - 
  

  

  

    

  200  200  200  إقتناء وسائل نقل*   00  01
  10  10  10  تجهيز مطبعة الوزارة*   00  02
  30  30  30  إقتناء تجهيزات مختلفة*   00  03

            
  240  240  240  06.604جملة الفصل     

            
  ةالبرامج اإلعالمي :06.605الفصل  -    

  

      

  60  60  60  إقتناء معدات إعالمية للوزارة*   00  01
  60  60  60  06.605جملة الفصل     

  400  400  400  جملة المشاريع الجديدة    
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  التمویل العمومي  -  2
 
  

يل العمومي مقدار بعنوان التمو 2014تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 

  :د وستخصص جملة هذه اإلعتمادات لتمويل  .م 392.562

  
                                             البرامج الجهوية -

 د.م336.400

 د.م  29.000                        2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  -

  د.م  22.000                                         برنامج التنمية المندمجة -

 د.م   2.442                                 مختلفة     واستثمارات  وبحوثدراسات  -

 د.م   1.500                                           المسح الوطني حول التشغيل -

  د.م    1.220                               إقتصادية              مسوحات -

  

  
  :ويستوجب قسم التمويل العمومي ترسيم اإلعتمادات التالية  

  )د.بحساب م(                           

    الدفع        التعهد                   
            

   336.400 529.000  البرنامج الجهوي للتنمية -

  برنامج التنمية المندمجة -

  مسوحات إقتصادية      -

76.000  

  1.220  

22.000  

1.220  

 2.442 2.442  واستثمارات المؤسسات التابعة للوزارة وبحوثدراسات  -

 1.500 1.500  المسح الوطني حول التشغيل -

 29.000 29.000  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  -

  ــــــ  ـــــ  

  392.562  639.162  الجملــة
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  یةالبرامج الجھو  -أ 
 البرامجستوضع اإلعتمادات المخصصة للبرامج الجهوية والمقدرة في مستوى 

د على ذمة المجالس الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية .م 395بـ  والتعهد والدفع

  :في إطار البرامج التالية  

  البرنامج الجهوي للتنمية .

وية في إطار البرنامج تبلغ اإلعتمادات المقترح رصدها لفائدة المجالس الجه

    :ما يلي   2014الجهوي للتنمية لسنة 

  )د.بحساب م(                         

  الدفع  التعهد  التكلفة  
       
  136.4  329.0 329.0  تحسين ظروف العيش -
  165.0  165.0 165.0  الحضائر الجهوية -
  5.0  5.0  5.0  إحداث وتدعيم مواطن الشغل -
  لذاتيالمساهمة في توفير التمويل ا -
  المصادق على تمويلها من للمشاريع  
  قبل البنك التونسي للتضامن 

25.0  25.0  25.0  

  2.0  2.0  2.0  دعم سعر شراء الحلفاء -
  إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج     -

  2.0  2.0  2.0  مناطق التنمية الجهوية   

  1,0  1,0 1,0  ن المهنييالتكو -
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

 336.4 529  529  ةالجملــ
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د كتكلفة وتعهد ودفع لتمكين المجالس الجهوية من .م 2.0كما تم تخصيص مبلغ 

  بإعادة تهيئة المناطق الصناعية الموجودة خارج مناطق  المتعلقمعاضدة المجهود 

 برنامج الجهوي للتنمية في تمويل مشاريع إعادة التهيئة بتوفيريساهم الو .الجهويةالتنمية 

في قطاعات  من التكلفة إلى جانب مساهمة كل من صندوق تنمية القدرة التنافسية % 30

 ومجامع الصيانة والتصرف) لتكلفةمن ا % 20(الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 

  ) .من التكلفة % 50(
  
  
  

بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية  2013وتتوزع إعتمادات التعهد المقترحة في سنة 

  :لي  كما ي

  د.م 136.4              تحسين ظروف العيش -
 د.م165.0                 الحضائر الجهوية  -
 د.م  5.0               إحداث وتدعيم مواطن الشغل -
 د.م        25.0البنك التونسي للتضامن المساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع -

 د.م  1,0                         التكوين المهني -
ـــــ

  ـــــ
  د.م 332.4            1 الجملــة        

 

 د.م  2,0              دعم سعر شراء الحلفاء -
 صناعية خارج مناطق إعادة تهيئة مناطق المساهمة في  -

  د.م  2.0                التنمية الجهوية
ــــــ

  ــــ
    د.م  4.0            2الجملــة         

ــــــ
  ــــ

د.م 336.4          المجموع العام        
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من  متوفر لدى المجالس الجهوية م د  400عتمادات مبلغ يقدر بـ ه اإلو يضاف إلى هذ  

م د متبقي لدى المندوبية  54ومبلغ بحوالي  بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية 2013سنة 

لتصل المبالغ  الجملية الموضوعة على ذمة المجالس الجهوية  العامة للتنمية الجهوية

  .م د790.4بعنوان هذا البرنامج ما قدره 

  

وقد تم ضبط اإلعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية في مستوى عنصر 

إبرام عقود برامج بين وزارة التنمية و التعاون  برمجة على ضوءالحضائر الجهوية 

هداف و تتضمن األ .2014الدولي و المجالس الجهوية للواليات بخصوص تنفيذ برامج 

و  تنفيذ ميزانية برنامج الحضائر الجهوية في مراقبةالمتابعة والطرق التصرف و آليات 

و سيتم واليات إلى التم إرجاع التصرف في اإلعتمادات المرصودة للمجالس الجهوية سي

عملة الحضائر العادية و  منحمواصلة إعتماد الحوالت البريدية في عملية خالص 

الوطني للبريد و  نحضائر الظرفية مقابل أيام العمل في إطار إتفاقية تبرم بين الديواال

  .ةالمجالس الجهوي

  
د كتكلفة وتعهد ودفع بعنوان المساهمة في توفير التمويل .م 25.0وسيتم رصد مبلغ 

  .الذاتي للمشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية للتمويل من قبل البنك التونسي للتضامن
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  برنامج التنمية المندمجة •

  
 بالواليات الداخلية وتبلغ كلفته الجملية  73ة منها معتمدي 90تشمل تدخالته 

وعلى قرض الصندوق العربي د .م  %32.2 في حدود من الميزانية تمول د.م 520

مصادر تمويل المشاريع على  و  %40.4لإلنماء اإلقتصادي و اإلجتماعي بنسبة 

ات دعم مقومات التنمية بالجه ويهدف إلى . %27.4في حدود  الصغرى والمتوسطة

والمناطق ذات األولوية وخاصة المعتمديات الداخلية منها بما يستجيب لخصوصياتها من 

خالل تشريك الفئات المستقل وتحسين نوعية الحياة من  حيث النهوض بالتشغيل والعمل

عقد  55و ذلك في نطاق المستهدفة ومكونات المجتمع المدني في تصور البرنامج وإنجازه 

  . لمجالس الجهويةوا و التعاون الدولير التنمية بين وزيممضاة برنامج 

مواصلة إنجاز المشاريع التي إنطلق إنجازها والتي تهم  2014ستشهد سنة كما 

إستكمال اإلجراءات المتعلقة بتشخيص و) مشروع 55(أساسا مشاريع القسط األول 

مج في والمصادقة عليها وإبرام عقود برا )مشروع 35(القسط الثاني  مكونات مشاريع

  .والشروع في اإلنجازشأنها 

في نطاق قرض من د تمول .م 22ويقترح للغرض رصد إعتمادات تعهد ودفع تبلغ 

  المخصص للبرنامج لسنواتالصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 

مبالغ قدرت        افة إلىـو ذلك باإلض د كويتي.م 42والبالغة قيمته  2014 – 2012

متوفرة  م د53.9و )بنوك و جمعيات تنموية( تهم مصادر تمويل أخرى د .م26.3  بـ

 م د 102.2لدى المندوبية العامة للتنمية الجهوية لتبلغ الدفوعات الجملية بعنوان البرنامج 

  2014سنة 
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 : 4201التعداد العام للسكان والسكنى لسنة   - ب

  
يرية المتعلقة بإنجاز األشغال التحض بإستكمالسيقوم المعهد الوطني لإلحصاء 

الذي يتطلب القيام بعمليات تمهيدية سابقة  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

سيم الوحدات اإلدارية إلى مقاطعات تعداد و قتوأخرى خاصة بالتعداد كلتعداد العام ل

عملية إنجازوتكوين المسؤولين الجهويين و النظار و األعوان وتحديد مناطق المراقبة 

و  إستغالل كراسات الجولةالفعليو سيتم مباشرة بعد إستكمال العد الشروع في  العد

  ،إستخراج عدد السكان حسب الجنس و عدد المساكن و االسر حسب الوحدات اإلدارية

النتائج األولية للخصائص الديموغرافية و اإلقتصادية للسكان و كما سيتم إستخراج 

وهو ما يتطلب  وطني و على مستوى الوالياتظروف عيش األسر على المستوى ال

  .2014د بعنوان سنة .م 29.0ترسيم إعتماد برامج وتعهد ودفع بمبلغ 

  

     2014المسح الوطني حول التشغيل لسنة  -ج

  

رفية لمؤشرات الشغل و البطالة على إمتداد ظـالمتابعة الدقيقة و الفي إطار 

مجال و إنخراط بالدنا في منظومة السنة بإعتبار التغيرات الموسمية في هذا ال

)(NSDD  ، سيواصل المعهد الوطني الذي يشرف عليها صندوق النقد الدولي

) أربعة مسوحات(التشغيل حول المسوحات الثالثية انجاز  2014لإلحصاء خالل سنة 

ت اإلقتصادية للبالد أسرة تمثل كل الجها 280000شمل عينة من األسر تقارب تي ستال

ما عدى المسح  أسرة  45000ثالثي عينة تعد قرابة شمل كل مسح وسوف ي) األقاليم(

  .أسرة 145000الثالثي الثاني الذي سيشمل 

  

من دراسة مدى تطور خصائص السكان المتعلقة  اتوستمكن هذه المسوح

ولهذا الغرض يقترح . بالتشغيل والبطالة من ثالثية إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى 

  .د.م 1.5 دفوعات بمبلغرصد 
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   مسوحات اإلقتصاديةال - د

  

مسح  ةبعملي 2014من المنتظر أن يقوم المعهد الوطني لإلحصاء خالل سنة 

) أجراء 6مؤسسة مشغلة ألكثر من  8000( اإلقتصادية حول أنشطة المؤسسات وطني

) شهرية(باإلضافة لمسوحات سنوية و ظرفية حول اإلستثمار واإلنتاج الصناعي 

ؤسسات الصناعية والتجارية إلى جانب مسوحات حول األسعار ووضع وآفاق الم

 .واإليجار وجمع معطيات الحالة المدنية

  

وتهدف هذه العمليات إلى متابعة نشاط المؤسسات وتطور القطاعات واألنشطة 

دفوعات ولهذا الغرض يقترح رصد  .وإلى تأهيل نظام المعلومات الجغرافيةاإلقتصادية 

  . د.م 1.220 بمبلغ
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   :وإستثمارات مختلفة  وبحوثدراسات  -هـ  

   

المقترحة لفائدة  )د.م 2.442( والتعهد والدفع إعتمادات البرامج يخص هذا العنصر

كما  موزعة والتعاون الدوليالمؤسسات ذات الصبغة غير اإلدارية التابعة لوزارة التنمية 

  :يلي  

 

  إعتمادات  
  برامج

  )د.م(

  إعتمادات
  تعهد

  )د.م(

 إعتمادات
  دفع

  )د.م(
        
  0.358  0.358  0.358  وبحوث اقتصادية دراسات وندوات  -

  2.084    إستثمارات مختلفة -

  

2.084  

  

2.084  

  

  
  الجملـة

  ـــــ
2.442 

  ـــــ
2.442  

  ـــــــ
2.442  

 

  الدراســات والنــدوات §

 
بعنوان الدراسات د .أ 358وتعهد ودفع بمبلغ  برامجات يقترح رصد إعتماد

والمندوبية العامة للتنمية الجهوية من القيام  الجهوية تمكين دواوين التنميةلوالندوات 

بدراسات قطاعية على المستوى الجهوي وتنظيم ندوات وأيام دراسية قصد النهوض 

على فواضل  )1(أد 128باإلضافة إلى  ر الخاص بمناطق التدخل لكل مؤسسةباإلستثما

د اعتمادات برامج وتعهد ودفع لفائدة المعهد التونسي .أ  78و يات سابقة للمؤسساتميزان

 للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لتمويل أعمال المرصد الوطني حول القدرة التنافسية
)2(.  

 ------------------------------------------  
 .2012لسنة  ة الجنوبلديوان تنمي التنمية ةأد من فواضل ميزاني 58    - )1(

 .أد من فواضل ميزانيات سابقة لديوان تنمية الشمال الغربي 70 -
  .أد على فواضل ميزانيات سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 70منها  – )2(
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  إستثمـارات مختلفــة §
  

  :تعهد ودفع توزع كما يلي ود  كاعتمادات برامج .أ 2084يقترح رصد مبلغ 

  
  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
  270  270  270  إقتناء وسائل نقل* 
  821  821  821    المعدات والبرامج اإلعالمية* 
    نفقات مختلفة* 
  المجلس الوطني لإلحصاء* 
)                                                               3(تجهيزات وتهيئات مختلفة  *

98  
50  

   845  

98  
50  

    845  

98  
50  
845  

  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  
  2084  2084  2084  الجملـة

  

  :وتتوزع اإلعتمادات المخصصة لوسائل النقل بين المؤسسات كما يلي 
    

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
  80  80  80  الجهوية المندوبية العامة للتنمية -
  50  50  50  ديوان تنمية الشمال الغربي  -
للمعهد التونسي للقدرة التنافسية و  -

الدراسات الكمية                            
  ديوان تنمية الوسط الغربي -
  ديوان تنمية الجنوب-

    50    
      
    50  
    40  

50  
      
    50  
    40  

50  
  
50  
40  

  ــــــــ  ـــــــ  ـــــ  
  270  270  270    الجملــة                     

  
  
  
 
  
  
  

 ----------------------------------------------------  
 تمويل من فواضل ميزانيات سابقة لتشييد مقرات إدارات جهوية للتنمية بكل مند . أ600يضاف إلى ذلك مبلغ بـ -)3(

  .للمندوبية العامة للتنمية الجهويةالتابعة  و المهديةواليات سوسة و بنزرت 
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  :بين المؤسسات كما يلي   المعدات والبرامج اإلعالمية عتماداتإوتتوزع 

  

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
        
  15  15  15  ديوان تنمية الشمال الغربي  -
  المندوبية العامة للتنمية الجهوية -
  المعهد الوطني لإلحصاء -
المعهد التونسي للقدرة التنافسية  -

 والدراسات الكمية
  ديوان تنمية الوسط الغربي -
  ديوان تنمية الجنوب -

15  
630  
45  

  
       86  
       30  

15  
630  
45  

  
    86  
    30  

15  
630  
45  

  
86  
30  

  ـــــــ  ـــــ  ـــــــ  

  821  821  821   الجملــة                      
  
  

:المختلفة فتتوزع على النحو التالي   النفقاتو تهيئاتالتجهيزات والأما اعتمادات 
        

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
        
  270  270  270  تجهيزات مختلفة  -
  نفقات مختلفة -
  تهيئات مختلفة -

98  
575  

98  
575  

98  
575  

  ــــــــــ  ــــــــــ  ـــــــــــ  
  943  943  943  ة ــالجمل

  
  
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

11  الباب:
وزارة التنمية و التعاون الدولي

التنمية-
2014نفقات التصرف لسنة

1

33

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 390المنح المخولة للسلط العمومية

000 578 4تأجير األعوان القارين

000 603تأجير األعوان غير القارين

000 200 29منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 771 34 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 300 1نفقات تسيير المصالح العمومية

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

4 237 000

000 537 5 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 190التدخالت في الميدان االجتماعي

000 13التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة

000 192المساهمات في المنظمات العالمية

000 916منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 311 1 القسم الثالث  :   جملة

000 619 41الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:11
وزارة التنمية و التعاون الدولي

التنمية-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2013

34

390 000 000 106-000 496المنح المخولة للسلط العمومية01100

4 578 000 000 10-000 588 4تأجير األعوان القارين01101

603 000 000 00016 587تأجير األعوان غير القارين01102

29 200 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

26 644 0002 556 000

000 771 34 القسم األول  :   جملة 32 315 0002 456 000

1 300 000 000 200-000 500 1نفقات تسيير المصالح العمومية02201

4 237 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

4 282 000-45 000

000 537 5 القسم الثاني  :   جملة 5 782 000-245 000

190 000 000 190التدخالت في الميدان االجتماعي03302

13 000 000 13التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

192 000 000 192المساهمات في المنظمات العالمية03307



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:11
وزارة التنمية و التعاون الدولي

التنمية-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
1

ق  م
الفـــارق 2013

35

916 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

916 000

000 311 1 القسم الثالث  :   جملة 1 311 000
000 619 41الجملة  العامة 39 408 0002 211 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

36

000 390المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 496 000-106 000

000 110تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 196 000-86 000

000 280تأجير  أعضاء  الدواوين 300 000-20 000

000 578 4تأجير األعوان القارين:01101الفصل 4 588 000-10 000

400 603 1األجر  األساسي  والتدرج 1 954 000-350 600

600 644 1المنح  الخصوصية  القارة 1 394 000250 600

000 58المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 58 000

400 000132 783منحة  التصرف  والتنفيذ 650 600

500منحة  التكاليف  الخاصة 500

900 17منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 17 900

400 00061 398منحة  الهندسة 336 600

900 3008 80منحة  المشاريع 71 400

000 0006 9منحة  الهندسة  المعمارية 3 000

500منحة  التأطير  والبحث 500

000 14المنح  الخصوصية  ألعوان  هيئات  الرقابة 14 000

000 00022 216المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 194 000

700 9001 11منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 10 200

000 5001 1المنحة  التعويضية 500

000 0002 3المنحة  التعويضية  التكميلية 1 000

300 2منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 2 300

000100 30منحة تكاليف خاصة بالمهندسين 29 900

100 70015 18منح  أخرى 3 600

800 359المنح  المرتبطة  بالوظيفة 317 00042 800



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

37نظـام أمـد

100 00026 222المنحة  الوظيفية 195 900

600 4003 14منحة  مكلف  بمأمورية 10 800

100 4005 48المنحة  الكيلومترية 43 300

600 0007 34منحة  السكن 26 400

000400 41المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 40 600

000 209منحـة اإلنتـاج 206 0003 000

000300 200منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 199 700

[ 700 0002 9الشهر الثالث عشر[منح  خاصة  6 300

000 77منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 71 0006 000

000 0006 77منحة  الساعات  اإلضافية 71 000

500 14المنح    العائلية 15 000-500

500 11المنحة  العائلية 11 500

500-000 3منحة  األجر  الوحيد 3 500

700 669المساهمات  المحمولة  على  المشغل 631 00038 700

000 603تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 587 00016 000

400 36أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 21 00015 400

837 00014 27األجر  األساسي 12 163

800179المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 621

000133 7منحة  التصرف  والتنفيذ 6 867

183-300منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 483

300434 1منحة  الساعات  اإلضافية 866

000 560األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 560 000

اتفاقيات  مع  مؤسسات[ التأجير    غير  المباشر  لألعوان   ]560 000 560 000

600 6المساهمات  المحمولة  على  المشغل 6 000600



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

38نظـام أمـد

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

29 200 000 26 644 0002 556 000

000 079 18مؤسسات  البحث 16 474 0001 605 000

000 580 0001 200 14المعهد  الوطني  لإلحصاء 12 620 000

000 00025 879 3المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 3 854 000

000 121 11مؤسسات  التنمية  الجهوية 10 170 000951 000

000 000312 042 5المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 4 730 000

000 000330 050 3ديوان  تنمية  الجنوب 2 720 000

000 000154 500 1ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 1 346 000

000 000155 529 1ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 1 374 000

34 771 000 000 456 0002 315 32جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

39

000 200-000 300 1نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 1 500 000

000 40-األكرية واألداءات البلدية 40 000

000 8استهالك الماء 8 000

000 70استهالك الكهرباء والغاز 70 000

000 27-000 133االتصاالت 160 000

000 25-000 95االتصاالت الهاتفية 120 000

000 2-000 38تراسل المعطيات 40 000

000 0005 20إقتناء األثاث 15 000

000 0005 20تأثيث اإلدارة 15 000

000 35-500 255الوقود 290 500

000 5-000 65شراء الوقود لوسائل النقل 70 000

500شراء الوقود للتسخين 500

000 30-000 190حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 220 000

000 5-500 5نفقات البريد 10 500

000 5-000 5المراسالت اإلدارية 10 000

500نفقات أخرى 500

000 2-000 10إقتناء المعدات 12 000

000 5معدات التصرف اإلداري 5 000

000 2-000 3معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 5 000

000 2معدات مختلفة 2 000

000 1-000 5مصاريف التأمين 6 000

000 1-000 4تأمين وسائل النقل 5 000

500تأمين األشخاص 500

500تأمين البناءات 500

000 22-000 134التعهد والصيانة 156 000

000 00010 60اإلعتناء بالبنايات 50 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

40نظـام أمـد

000 10-000 50تعهد وصيانة وسائل النقل 60 000

000 20-000 20تعهد وصيانة المعدات و األثاث 40 000

000 2-000 3تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 5 000

000 1عمليات الصيانة األخرى 1 000

500-500 14مصاريف التنظيف 15 000

500-500 14النفقات المباشرة للتنظيف 15 000

000 60-000 120لوازم المكاتب 180 000

500 5001 7المطبوعات 6 000

000 0002 5المطبوعات الرسمية 3 000

500-500 2مطبوعات األخرى 3 000

000 4-000 6التوثيق 10 000

000 4-000 6الوثائق المكتوبة 10 000

000 10-000 50الصحف والمجالت 60 000

000 20إشتراكات بوكاالت اإلعالم 20 000

000 1-000 5تعليق ونشر اإلعالنات 6 000

000 1-000 4نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 5 000

200-500اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمعية و البصرية 700

500200نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي 300

000 0005 90مصاريف  اإلعالمية 85 000

000 40شراء اللوازم والمعدات 40 000

000 0005 30شراء منظومات 25 000

000 20نفقات الصيانة 20 000

000 4-000 10نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية 14 000

" 000 3-000 3أدب"نفقات استغالل منظومة  6 000

" 500-500 2إنصاف"نفقات استغالل منظومة  3 000

" 500500 1رشاد"نفقات استغالل منظومة  1 000

000 4-نفقات استغالل منظومة أمان 4 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

41نظـام أمـد

000 0003 3استغالل منظومات إعالمية أخرى

000 0003 65مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 62 000

000 0003 50مصاريف اإلستقباالت 47 000

000 15مصاريف اإلقامة 15 000

000 48مصاريف المهمات 48 000

000 0006 35إكساء األعوان 29 000

000 0006 35إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 29 000

000 3إرجاع مصاريف التنقل 3 000

000 2المنحة اليومية للتنقل 2 000

500المنحة الكيلومترية للتنقل 500

500إرجاع مصاريف نقل األشخاص 500

000 3-000 57مصاريف نقل األشخاص 60 000

000 3-000 2مصاريف نقل األشخاص بالداخل 5 000

000 5إشتراكات النقل 5 000

000 50مصاريف نقل األشخاص بالخارج 50 000

000 5-000 75تكوين ورسكلة األعوان 80 000

000 10ملتقيات للتكوين 10 000

000 5-000 30تربصات تكوين 35 000

000 0005 15التكوين المستمر 10 000

000 5-000 20التكوين في اإلعالمية 25 000

200 4-800 3نفقات طبية لفائدة األعوان 8 000

200 4-800 2نفقات التداوي 7 000

000 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 1 000

000 10تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 10 000

000 0005 10تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 5 000

000 1اللجان الطبية 1 000

000 1مصاريف النزاعات والتعويضات 1 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

42نظـام أمـد

000 1دفع الخطايا والتعويضات 1 000

000 3-000 7معاليم الجوالن و العبور 10 000

000 3-000 5معاليم الجوالن 8 000

000 2معاليم العبور 2 000

000 5طبع ونشر الوثائق والمجالت 5 000

200200 12خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 12 000

000 5نقل األثاث والمعدات 5 000

200200 1اتفاقيات مع أطباء 1 000

000 6خدمات مختلفة 6 000

000 0001 3نفقات التصرف األخرى 2 000

000 0001 3نفقات مختلفة 2 000

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

4 237 000-45 000 4 282 000

000 83-000 413 2مؤسسات  البحث 2 496 000

000 45-000 680 1المعهد  الوطني  لإلحصاء 1 725 000

000 38-000 733المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 771 000

000 00038 824 1مؤسسات  التنمية  الجهوية 1 786 000

000 52-000 960المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 1 012 000

000 00064 316ديوان  تنمية  الجنوب 252 000

000 310ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 310 000

000 00026 238ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 212 000

5 537 000-245 000 000 782 5جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

43

000 190التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 190 000

000 190منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية 190 000
000 000180 180وداديات األعوان

000 00010 10جمعيات ووداديات أخرى

000 13التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل 13 000

000 13منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان 13 000
000 00013 13منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان

000 192المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 192 000

000 192منظمات ذات صبغة خصوصية 192 000
000 5المعهد العربي للتخطيط بالكويت 75 00080 000

000 1المعهد اإلفريقي للتنمية االقتصادية و التخطيط بدكار 30 00031 000

000 7-مركز األبحاث االقتصادية و االجتماعية و التدريب بالدول اإلسالمية 75 00068 000

000 1المعهد العربي للتدريب و البحوث االحصائية بعمان 12 00013 000

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

916 000 916 000

000 621مؤسسات  البحث 621 000
000 000525 525المعهد  الوطني  لإلحصاء

000 00096 96المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

000 295مؤسسات  التنمية  الجهوية 295 000
000 000125 125المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

000 00075 75ديوان  تنمية  الجنوب

000 00048 48ديوان  تنمية  الوسط  الغربي



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

44نظـام أمـد

000 00047 47ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

1 311 000 000 311 1جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

45

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

11 الباب:
التنمية

000 560 0001 353 00034 000139 000916 000332 237 0004 089 0001 200 29المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 000957 113 00021 000621 00059 413 0002 000898 079 18مؤسسات  البحث

000 000603 240 00013 000139 000295 000273 824 0001 000191 121 11مؤسسات  التنمية  الجهوية

000 560 0001 353 00034 000139 000916 000332 237 0004 089 0001 200 29الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

46

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

11 الباب:
التنمية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 957مؤسسات  البحث 21 113 000 621 000 59 000 2 413 000 898 000 18 079 000

000 603مؤسسات  التنمية  الجهوية 13 240 000 139 000 295 000 273 000 1 824 000 191 000 11 121 000

000 560 0001 353 00034 000139 000916 000332 237 0004 089 0001 200 29الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

47

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

التنمية
11  الباب:

000 957مؤسسات  البحث 21 113 000 621 000 59 000 2 413 000 898 000 18 079 000

000 405 16المعهد  الوطني  لإلحصاء 525 000 1 680 000 14 200 000

000 957المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 4 708 000 96 000 59 000 733 000 898 000 3 879 000

000 603مؤسسات  التنمية  الجهوية 13 240 000 139 000 295 000 273 000 1 824 000 191 000 11 121 000

000 226المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 6 127 000 115 000 125 000 111 000 960 000 5 042 000

000 109ديوان  تنمية  الجنوب 3 441 000 9 000 75 000 100 000 316 000 3 050 000

000 227ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 1 858 000 15 000 48 000 21 000 310 000 191 000 1 500 000

000 41ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 1 814 000 47 000 41 000 238 000 1 529 000

000 560 0001 353 00034 000139 000916 000332 237 0004 089 0001 200 29الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

48

11 الباب:
التنمية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 957مؤسسات  البحث 21 113 00022 070 00022 070 000

000 405 00016 405 00016 405 16المعهد  الوطني  لإلحصاء

000 957المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية 4 708 0005 665 0005 665 000

000 603مؤسسات  التنمية  الجهوية 13 240 00013 843 00013 843 000

000 226المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية 6 127 0006 353 0006 353 000

000 109ديوان  تنمية  الجنوب 3 441 0003 550 0003 550 000

000 227ديوان  تنمية  الوسط  الغربي 1 858 0002 085 0002 085 000

000 41ديوان  تنمية  الشمال  الغربي 1 814 0001 855 0001 855 000

000 913 00035 913 00035 560 0001 353 34الجملة  العامة



نظـام أمـد

2014الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

49

1رئيس أو مدير ديوان
6مكلف بمأمورية
3ملحق بالديوان

10الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

50

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 128 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

4السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1متصرف مستشار

1ملحق إدارة

2كاتب تصرف

4سلك العملة
11عامل صنف 

93عامل صنف 

1سلك مستشاري المصالح العمومية
1مستشار المصالح العمومية

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2تقني أول

11الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

51

81السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
22متصرف

10متصرف مستشار
4متصرف رئيس
3متصرف عام
4كاتب راقن
30ملحق إدارة

8كاتب تصرف
36السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

6مهندس رئيس
1مهندس عام
29مهندس أول
78سلك العملة

117عامل صنف 
33عامل صنف 
48عامل صنف 
512عامل صنف 
63عامل صنف 
74عامل صنف 
85عامل صنف 
98عامل صنف 
1018عامل صنف 

1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1محلل

19سلك مستشاري المصالح العمومية
19مستشار المصالح العمومية

15السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1مساعد تقني
2تقني رئيس
7تقني أول

5تقني
230الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

52

7أسالك مختلفة

7رتب مختلفة 

8السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

3متصرف 

2متصرف رئيس 

1كاتب راقن 

1ملحق إدارة 

1كاتب تصرف 

4سلك العملة

14عامل صنف  

4سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

1محلل 

3محلل أول 

2سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

2حافظ مكتبات أو توثيق 

25الجملة



53نظـام أمـد

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

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

المعهد  الوطني  لإلحصاء

10اإلطارات

1مهندس رئيس 

2تقني رئيس 

1محلل مركزي 

3تقني أول 

3محلل 

6أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

1تقني 

3واضع برامج أو مبرمج 

6أعوان التنفيذ 

1مستكتب إدارة 

2عامل 

11عامل صنف  

91عامل صنف  

1منظفة 

902 22155جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

6اإلطارات

3إقتصادي رئيس 

1إقتصادي 

2حافظ أول 



54نظـام أمـد

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

1أعوان المساندة أو التسيير 

1كاتب مديرية 

5أعوان التنفيذ 

2موزع أو مشغل هاتف 

1سائق 

2عامل مختص 

800 1261جملة المؤسسة : 

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

2اإلطارات

2متصرف رئيس 

2أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

000 442جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الجنوب

1اإلطارات

1متصرف 

1أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

800 237جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

1اإلطارات

1متصرف مستشار 

2أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

3أعوان التنفيذ 

21عامل صنف  



55نظـام أمـد

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

92عامل صنف  

6جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

1أعوان المساندة أو التسيير 

1حافظ وثائق معاون 

1أعوان التنفيذ 

1سائق 

431 212جملة المؤسسة : 

933 309  الجملة العامة :  48



56 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 

المعهد  الوطني  لإلحصاء

اإلطارات

43.0مهندس عاممهندس رئيس

43.0مهندس رئيسمهندس أول

2محلل رئيسمحلل مركزي

63.0تقني رئيستقني أول

23.0محلل مركزيمحلل

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

223.0تقني أولتقني

23.0محللواضع برامج أو مبرمج

أعوان المساندة أو التسيير 

103.0تقنيمساعد فني

أعوان التنفيذ 

13.0عامل مختصعامل

---- جملة المؤسسة :  53143 620

المعهد التونسي للقدرة التنافسية
والدراسات الكمية

اإلطارات

106.0إقتصادي رئيسإقتصادي أول



57 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

اإلطارات

46.0إقتصادي أولإقتصادي

46.0إعالمي أولإعالمي

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

26.0متصرفملحق إدارة

36.0متصرفكاتب راقن

36.0حافظ أولحافظ مساعد

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

56.0عون فني مختصعامل مختص

---- جملة المؤسسة :  3132 000

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

16.0متصرفملحق إدارة

76.0متصرفأ.كاتب مديرية د

أعوان المساندة أو التسيير 

16.0كاتب مديريةكاتب راقن

أعوان التنفيذ 

16.0عون خدمات مختصساعي

26.0عون خدمات مختصعامل

---- جملة المؤسسة :  129 250

ديوان  تنمية  الجنوب



58 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

اإلطارات

36.0مهندس رئيسمهندس أول

76.0متصرف أولمتصرف

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

26.0متصرفملحق إدارة

أعوان المساندة أو التسيير 

16.0موثقموثق مساعد

26.0ملحق إدارةكاتب تصرف

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

26.0كاتب تصرفمستكتب إدارة

16.0كاتب راقنراقن

أعوان التنفيذ 

26.0عامل مختصعامل

---- جملة المؤسسة :  2012 000

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

اإلطارات

33.0متصرف رئيسمتصرف مستشار

43.0متصرف مستشارمتصرف

63.0متصرفإداري أول

اإلطاراتأعوان المساندة أو التسيير 

33.0تقني أولتقني



59 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

أعوان المساندة أو التسيير 

1مبرمج أولواضع برامج أو مبرمج

23.0كاتب راقنكاتب إدارة

أعوان التنفيذ 

23.0عامل مختصعامل

---- جملة المؤسسة :  2124 020

----   الجملة العامة :  137220 890



60 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المعهد  الوطني  لإلحصاء

381اإلطارات

1متصرف مستشار 

4مستشار المصالح العمومية 

1موثق مستشار 

6مهندس عام 

39مهندس رئيس 

54مهندس أول 

43تقني رئيس 

2محلل رئيس 

10محلل مركزي 

1أستاذ التعليم العالي 

144متصرف 

3متصرف في الوثائق و األرشيف 

54تقني أول 

8محلل 

2إقتصادي أول 

1إقتصادي 

1مهندس أشغال 

1رئيس المجلس الوطني لإلحصاء 

6مكتبي موثق 



61 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

402أعوان المساندة أو التسيير 

67ملحق إدارة 

2موثق مساعد 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

191تقني 

10واضع برامج أو مبرمج 

60كاتب تصرف 

3كاتب راقن 

21مساعد تقني 

46كاتب إدارة 

1موثق 

160أعوان التنفيذ 

5مختزن وثائق 

3عون مكتب 

153عامل صنف  

354عامل صنف  

49عامل صنف  

524عامل صنف  

64عامل صنف  

71عامل صنف  

82عامل صنف  

91عامل صنف  

104عامل صنف  

943جملة المؤسسة : 

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية



62 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

93اإلطارات

6حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

8إقتصادي رئيس 

34إقتصادي أول 

15إقتصادي 

10إعالمي أول 

2حافظ أول 

7إداري أول 

7إداري 

4إعالمي 

22أعوان المساندة أو التسيير 

8ملحق إدارة 

12كاتب مديرية 

1كاتب إدارة 

1إعالمي مساعد 

30أعوان التنفيذ 

4عون تقني 

2موزع أو مشغل هاتف 

3عون إستقبال 

5عامل مختص 

16عامل 

145جملة المؤسسة : 

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

115اإلطارات

9متصرف عام 



63 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

13متصرف رئيس 

3متصرف مستشار 

5مستشار المصالح العمومية 

2مهندس عام 

3مهندس رئيس 

10مهندس أول 

1تقني رئيس 

38متصرف 

12متصرف أول 

8مهندس 

5تقني أول 

4محلل أول 

2إقتصادي أول 

59أعوان المساندة أو التسيير 

5ملحق إدارة 

1كاتب صحفي مساعد 

6كاتب مديرية 

18كاتب راقن 

3مساعد إداري 

1محاسب 

1فني سامي 

11عون فني مختص 

3عون مختص 

7أ.كاتب مديرية د 



64 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1عون توثيق 

2محاسب مختص 

46أعوان التنفيذ 

1راقن 

1عون طباعة 

1عون إستقبال 

1عون مكتبة 

2حارس 

4عون خدمات 

1ساعي 

6سائق 

4عامل مختص 

4عامل 

12سائق ميكانيكي 

62عامل صنف  

7منظفة 

220جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الجنوب

57اإلطارات

10متصرف عام 

1متصرف رئيس 

6مهندس عام 

1مهندس رئيس 

11مهندس أول 

23متصرف 



65 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

5متصرف أول 

31أعوان المساندة أو التسيير 

8ملحق إدارة 

1موثق مساعد 

2تقني سامي 

4كاتب تصرف 

9كاتب مديرية 

5كاتب راقن 

2مهندس مساعد 

41أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

8راقن 

4عون مكتب 

14سائق 

4عامل مختص 

6عامل 

2ميكانيكي 

129جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الوسط  الغربي

46اإلطارات

4متصرف رئيس 

2مهندس رئيس 

14مهندس أول 

16متصرف 

9متصرف أول 



66 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1مهندس 

15أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

1تقني سامي 

6كاتب مديرية 

3كاتب راقن 

1فني محاسب 

1محاسب 

1فني سامي 

31أعوان التنفيذ 

5راقن 

1عون تقني 

2موزع أو مشغل هاتف 

1عون طباعة 

1عون مكتب 

1عون إستقبال 

4حارس 

3عون خدمات 

4سائق 

1عامل 

7سائق ميكانيكي 

1منظفة 

92جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الشمال  الغربي

40اإلطارات



67 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

5متصرف رئيس 

1مهندس عام 

3مهندس رئيس 

11مهندس أول 

1محلل رئيس 

10متصرف 

6متصرف أول 

1محلل أول 

1محلل 

1موثق رئيس 

21أعوان المساندة أو التسيير 

5ملحق إدارة 

1كاتب تصرف 

2كاتب مديرية 

9كاتب راقن 

1محاسب 

1خازن 

2فني سامي 

14أعوان التنفيذ 

2حارس 

1سائق 

1عامل 

7سائق ميكانيكي 

3عون تنظيف 

75جملة المؤسسة : 



68 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

604 1  الجملة العامة : 



69 نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المندوبية  العامة  للتنمية  الجهوية

3اإلطارات

3متصرف 

9أعوان التنفيذ 

1عون مكتب 

2حارس 

1عون خدمات 

5منظفة 

12جملة المؤسسة : 

ديوان  تنمية  الجنوب

11أعوان التنفيذ 

4حارس 

7منظفة 

11جملة المؤسسة : 

23  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
التنمية

11  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000400 400اإلستثمارات المباشرة

563 162 000370 562 000

76 000 000

392 962 000

دينارا000 649 285 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

639 562 000

70

22 000 000

1-
وزارة التنمية و التعاون الدولي



نفقات التنمية لسنة

البــنود

التنمية
11  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

400

285 249

400400

563 16276 000 370 56222 000

التعهد

400400

639 162392 562

400400400400400

285 249563 162370 56276 00022 000639 162392 562

285 649563 562370 96276 00022 000639 562392 962

 II جملة فرعية

2014

71

_ 1
وزارة التنمية و التعاون الدولي



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

التنمية

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

72

_111 الباب:

بناءات إدارية 06603100100100

تجهيزات إدارية 06604240240240

البرامج اإلعالمية 06605606060

400400400 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التنمية

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

73

_111 الباب:

بناءات إدارية 06603100100100

تجهيزات إدارية 06604240240240

البرامج اإلعالمية 06605606060

400400400 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التنمية

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

74

_111 الباب:

بناءات إدارية 06603

100100100تهيئة مقر الوزارة 00 0006
100100100 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

200200200اقتناء وسائل نقل 00 0001

101010تجهيز مطبعة الوزارة 00 0002

303030إقتناء تجهيزات مختلفة    00 0003
240240240 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

606060اقتناء تجهيزات إعالمية للوزارة 00 0001
606060 06605جملــة الفصـل

400400400 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

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

201220132014 2011

التنمية11 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

75

1_

570 2بناءات إدارية06603 100 110 23 70 100 110 1 250 1 273 2 803

165تجهيزات إدارية06604 240 270 155 160 240 270 160 830

100البرامج اإلعالمية06605 60 120 65 93 60 120 72 345

7مصاريف مختلفة06608 23 30 30
4 0081 512500400323232435004002 842 1 273 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

1

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
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

201220132014 2011

التنمية_11 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

76

بناءات إدارية06603
2 500 23 1 250 1 273 2 523 المقرالجديد للوزارة دراسات000511

70 100 110 70 100 110 280 تهيئة مقر الوزارة000600
570 25011010070231101002 2731 8031 066032جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
142 200 200 108 142 200 200 108 650 اقتناء وسائل نقل000100
9 10 20 11 9 10 20 11 50 تجهيز مطبعة الوزارة000200
14 30 50 36 9 30 50 41 130 إقتناء تجهيزات مختلفة   000300

06604830160270240160155270240165جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
-3 60 70 53 -10 60 70 60 180 اقتناء تجهيزات إعالمية للوزارة000100
20 20 20 إنجاز موقع واب000200
5 5 5 اقتناء واقي من الفيروسات000300
18 20 12 18 20 12 50 التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية000400
10 10 10 10 20 الخدمات اإلدارية على الخط000500
50 20 50 20 70 جودة الخدمات اإلدارية000600

066053457212060936512060100جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
7 23 30 30  نفقات تنظيم المنتدى الدولي حول تمويل المشاريع التنموية في تونس000100

الجديدة
066083030237جملــة الفصـل

4 0081 512500400323232435004002 842 1 273 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التنمية

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

77

_111 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 22التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 76 000 202 562 395 162 66 24951 000

700 70032 70032 32المعهد الوطني للإلحصاء

192183183المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية

200200200ديوان تنمية الشمال الغربي

645645645ديوان تنمية الوسط الغربي

224224224ديوان تنمية الجنوب

400 000168 000361 32المجالس الجهوية

000 00022 00021021076 28851المندوبية العامة للتنمية الجهوية

000 167التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 167 000 167 000

000 000167 000167 167المجالس الجهوية

000 1التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 1 000 1 000

000 0001 0001 1المجالس الجهوية

000 00022 56276 162370 000563 24951 234الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التنمية

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

78

_111 الباب:

000 22التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 76 000 202 562 395 162 66 24951 000

700 70032 70032 32المعهد الوطني للإلحصاء

192183183المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية

200200200ديوان تنمية الشمال الغربي

645645645ديوان تنمية الوسط الغربي

224224224ديوان تنمية الجنوب

400 000168 000361 32المجالس الجهوية

000 00022 00021021076 28851المندوبية العامة للتنمية الجهوية

000 167التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 167 000 167 000

000 000167 000167 167المجالس الجهوية

000 1التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 1 000 1 000

000 0001 0001 1المجالس الجهوية

000 00022 56276 162370 000563 24951 234الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التنمية

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

79

_111 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
700 32المعهد الوطني للإلحصاء 32 700 32 700

050000530 530 530 المخطط المديري لإلعالمية

0501001 220 1 220 1 220 مسوحات إقتصادية

0503001 500 1 500 1 500 المسح الوطني حول التشغيل

050400200 200 200 تهيئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء

050500100 100 100 تجهيزات مختلفة

050700100 100 100 نظام المعلومات الجغرافية

05080050 50 50 المجلس الوطني لإلحصاء

05090029 000 29 000 29 000 2013التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

183المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 183 192

06000078 78 78 نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية

06010045 45 45 تجهيزات إعالمية

06020050 50 59 إقتناء وسائل نقل

06030010 10 10 تجهيزات مختلفة

200ديوان تنمية الشمال الغربي 200 200

03000030 30 30 ندوات و أيام دراسية

03010040 40 40 دراسات قطاعية

03020020 20 20 تجهيزات مختلفة

03030050 50 50 إقتناء وسائل نقل

03090015 15 15 تجهيزات اعالمية

03110045 45 45 تهيئات مختلفة

645ديوان تنمية الوسط الغربي 645 645

04000084 84 84 ندوات و دراسات

04010086 86 86 تجهيزات إعالمية

04020050 50 50 تجهيزات مختلفة

04030050 50 50 وسائل نقل

04080015 15 15 تهيئة مقر اإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد

041000360 360 360 دراسة بناء مقر الديوان

224ديوان تنمية الجنوب 224 224

02000044 44 44 ندوات و أيام دراسية

02010060 60 60 دراسات قطاعية



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

80 نظـام أمـد

07810

02020030 30 30 تجهيزات إعالمية

02030010 10 10 تجهيزات مختلفة

02040020 20 20 التعاون الفني

02060040 40 40 وسائل النقل

02070020 20 20 تهيئات مختلفة

400 168المجالس الجهوية 361 000 32 000

0196002 000 2 000 2 000 إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية

01970025 000 25 000 25 000 المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن

019800136 400 329 000 البرنامج الجهوي للتنمية-تحسين ظروف العيش

0199005 000 5 000 5 000 البرنامج الجهوي للتنمية-إحداث و تدعيم مواطن الشغل

000 22المندوبية العامة للتنمية الجهوية 76 000 210 210 51 000 288

00520015 15 15 تجهيزات إعالمية

005300100 100 100 المندوبية العامة للتنمية الجهوية-دراسات و ندوات

00540022 000 76 000 51 000 برنامج التنمية المندمجة

00560015 15 92 المعلومات الجهوية

00590080 80 81 اقتناء وسائل نقل

000 00022 56276 162202 000395 0781051جملــة الفصـل 66 249
التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811

000 167المجالس الجهوية 167 000 167 000

0196003 000 3 000 3 000  عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال
الحضائر

0197002 000 2 000 2 000 تدعيم لسعر شراء  الحلفاء

019800162 000 162 000 162 000 حضائر عادية و ظرفية

000 000167 07811167جملــة الفصـل 167 000
التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812

000 1المجالس الجهوية 1 000 1 000

0199001 000 1 000 1 000 التكوين المهني

000 0001 078121جملــة الفصـل 1 000
000 00022 56276 162370 000563 24951 234الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
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

20122013 2011

التنمية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

81

_111 الباب:

960 552التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 202 562 212 100 488 244 823 396 289 603 395 162 212 100 488 244 894 153 116 509 2 279 262

750المعهد الوطني للإلحصاء 32 700 14 612 11 945 29 726 750 32 700 14 612 11 945 29 726 89 733
183المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 224 331 3 342 183 224 331 3 342 4 080

93ديوان تنمية الشمال الغربي 200 50 178 1 638 93 200 50 178 1 638 2 159
105ديوان تنمية الوسط الغربي 645 330 1 323 105 645 330 1 323 2 403

22ديوان تنمية الجنوب 224 39 144 3 004 22 224 39 144 3 004 3 433
828 490المجالس الجهوية 168 400 197 000 475 118 645 286 288 471 361 000 197 000 475 118 655 043 1 976 632

162 61المندوبية العامة للتنمية الجهوية 210 175 198 139 077 162 210 175 198 200 077 116 509 200 822
178 213التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 167 000 167 000 189 458 864 354 196 021 167 000 167 000 206 615 864 354 1 600 990

987 209المجالس الجهوية 167 000 152 000 178 558 745 454 192 830 167 000 152 000 195 715 745 454 1 452 999
191 3المندوبية العامة للتنمية الجهوية 15 000 10 900 118 900 3 191 15 000 10 900 118 900 147 991

174 9التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 1 000 1 000 4 000 29 214 9 174 1 000 1 000 4 000 29 214 44 388

174 9المجالس الجهوية 1 000 1 000 4 000 29 214 9 174 1 000 1 000 4 000 29 214 44 388
3 924 640116 509698 859380 100563 162494 7981 716 964681 702380 100370 562775 312 1 787 721 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

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

20122013 2011

التنمية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014
م.خ.ق.مالبيان

82

_111 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
750المعهد الوطني للإلحصاء 32 700 14 612 11 945 29 726 750 32 700 14 612 11 945 29 726 89 733

المخطط المديري لإلعالمية 0500004 0182 6833604455302 683360445530
مسوحات إقتصادية 05010010 0795 9701 8661 0231 2205 9701 8661 0231 220

المسح الوطني حول التشغيل 05030018 88412 5752 2092 6001 50012 5752 2092 6001 500
تهيئة مقر المعهد الوطني لإلحصاء 0504001 336696140300200696140300200

تجهيزات مختلفة 0505001 497837320240100837320240100
نظام المعلومات الجغرافية 0507001909010090100
المجلس الوطني لإلحصاء 050800759609505050609505050

2013التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  05090045 9547 0009 95429 0007 0009 95429 000
المسح الوطني حول التشغيل 0511003 2763 2763 276

بناء مقر أرشيف اإلحصائيات ببوشوشة 051300202020
تحيين قاعدة المسح الخماسي حول السكان والتشغيل 051400420420420

المسح حول اإلنفاق واإلستهالك 0515002 3502 3502 350
دراسات(بناء مقر المعهد  ) 051600200200200
بناء مقر المعهد 051700750750750

183المعهد التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية 224 331 3 342 183 224 331 3 342 4 080

نفقات المرصد الوطني للقدرة التنافسية 0600001 6201 268160114781 26816011478
تجهيزات إعالمية 0601001 2511 0869030451 086903045
إقتناء وسائل نقل 06020039831731503173150
تجهيزات مختلفة 060300375323222010323222010
تهيئات مختلفة 06060016813028101302810

تجديد السخان المركزي 061100150150150



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

83 نظـام أمـد

07810

نظام ترقيم الوثائق 061200686868
تحيين دليل اإلجراءات بالمعهد 061300505050
93ديوان تنمية الشمال الغربي 200 50 178 1 638 93 200 50 178 1 638 2 159

ندوات و أيام دراسية 030000446336603020336603020
دراسات قطاعية 030100557437604020437604020
تجهيزات مختلفة 0302001911541020715410207
إقتناء وسائل نقل 0303003601914825504619148255046

التعاون الفني 030800626262
تجهيزات اعالمية 030900444404101515404101515

تهيئات مختلفة 0311006924452445
النظام الوطني لجودة الخدمات اإلدارية 031200252525

تجهيزات إعالمية 031300555
105ديوان تنمية الوسط الغربي 645 330 1 323 105 645 330 1 323 2 403

ندوات و دراسات 04000071458545845854584
تجهيزات إعالمية 04010046330869863086986
تجهيزات مختلفة 04020018411816501181650

وسائل نقل 04030036226250502625050
11االستشارة االقليمية حول التقييم نصف مرحلي للمخطط  040600303030

التعاون الفني 040700555
تهيئة مقر اإلدارة الجهوية بسيدي بوزيد 0408006515501550
نظام جودة  الخدمات االدارية بالديوان 040900202020

دراسة بناء مقر الديوان 041000560200360200360
22ديوان تنمية الجنوب 224 39 144 3 004 22 224 39 144 3 004 3 433

ندوات و أيام دراسية 020000559465302044465302044
دراسات قطاعية 020100874735601960735601960
تجهيزات إعالمية 0202006406103061030
تجهيزات مختلفة 0203004474371043710

التعاون الفني 020400260235520235520



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

84 نظـام أمـد

07810

تهيئة و تجهيز الشباك الموحد 020500535353
وسائل النقل 020600385274494022274494022

تهيئات مختلفة 02070011595209520
اقتناء تجهيزات اعالمية 020800404040

11االستشارة االقليمية حول التقييم نصف مرحلي للمخطط  020900606060
828 490المجالس الجهوية 168 400 197 000 475 118 645 286 288 471 361 000 197 000 475 118 655 043 1 976 632

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تونس 01000036 08010 59525 48510 18125 485414
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية أريانة 01010034 54519 25215 29319 25215 293

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بن عروس 01020027 5569 84917 7079 83717 70712
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 01030042 07618 83023 24618 83023 246
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 01040047 59420 84626 74820 84426 7482

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 01050034 66723 66011 00723 66011 007
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 01060054 42037 69216 72837 69216 728

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 01070061 29738 86522 43238 86522 432
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 01080045 09628 95016 14628 95016 146
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 01090047 18932 60314 58632 60314 586

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 01100078 45749 65128 80649 65128 806
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 01110073 83245 71028 12245 41228 122298

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 01120071 06245 78925 27345 78225 2737
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 01130044 84826 09518 75326 09518 753

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 01140038 15119 23118 92019 16518 92066
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 01150045 37725 62219 75525 54219 75580
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 01160059 80731 62328 18431 62328 184
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 01170044 24025 27418 96625 27418 966
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 01180056 21232 90323 30932 90323 309
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 01190052 61131 63920 97231 63920 972
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 01200018 1418 9069 2358 8669 23540

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 01210037 89726 06111 83626 06111 836
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 01220031 97620 63511 34120 59711 34138



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

85 نظـام أمـد

07810

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 01230033 23015 96217 26815 96217 268
إعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق التنمية الجهوية 01960014 0003 0002 0009 0003 0002 0009 000

المساهمة في التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن 01970040 0005 00010 00025 0005 00010 00025 000
البرنامج الجهوي للتنمية-تحسين ظروف العيش 019800745 2718 800174 000329 000233 471174 000136 400434 871

البرنامج الجهوي للتنمية-إحداث و تدعيم مواطن الشغل 01990061 00010 0005 00046 00010 0005 00046 000
162 61المندوبية العامة للتنمية الجهوية 210 175 198 139 077 162 210 175 198 200 077 116 509 200 822

المندوبية العامة للتنمية-برنامج التنمية  الحضرية المندمجة   
الجهوية

00030021 5004 67621 50021 500

برنامج التنمية الريفية المندمجة 0004007 9005 8337 9007 900
المندوبية العامة للتنمية الجهوية-تجهيزات مختلفة  005000327217454520217454520
تجهيزات إعالمية 005200821716454515716454515
المندوبية العامة للتنمية الجهوية-دراسات و ندوات 005300741496404010065496404010065

برنامج التنمية المندمجة 005400108 000106 000108 000108 000
المعلومات الجهوية 00560018462151515776215151577

11االستشارة االقليمية حول التقييم نصف مرحلي للمخطط  005800606060
اقتناء وسائل نقل 005900289126533080126533080

برنامج التنمية الحضرية المتكاملة 00600060 00060 00060 000
 الدراسات المتعلقة بخطة تنمية المناطق الحدودية و خطة تنمية

الجهات الصحراوية
0061001 0001 0001 000

960 562552 100202 244212 396488 603823 162289 100395 244212 153488 509894 262116 279 2جملــة الفصـل 07810

التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811
987 209المجالس الجهوية 167 000 152 000 178 558 745 454 192 830 167 000 152 000 195 715 745 454 1 452 999

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تونس 01000022 87720 5282 34920 5282 349
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية أريانة 01010013 11811 8611 25711 8611 257

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بن عروس 01020016 43214 6481 78414 6481 784
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 01030026 27124 5771 69424 5771 694
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 01040012 99911 6831 31611 6831 316

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 01050016 51914 4062 11314 4061 597516



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

86 نظـام أمـد

07811

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 01060024 29320 5423 75120 5423 751
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 01070037 33734 0523 28534 0523 285
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 01080051 56246 8794 68346 8794 397286
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 01090031 07227 6253 44727 6253 082365

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 01100029 81826 3183 50026 3183 500
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 01110093 20071 52721 67371 52715 6935 980

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 01120051 64639 02312 62339 0239 6522 971
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 01130012 06410 8301 23410 8301 234

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 01140012 57811 1221 45611 1221 456
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 01150015 06813 8051 26313 8051 263
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 01160019 05615 8003 25615 8002 956300
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 01170018 63316 1112 52216 1112 522
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 01180015 01312 8832 13012 8832 130
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 01190096 34084 74811 59284 7489 4522 140
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 01200021 88818 2883 60018 2883 420180

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 01210017 88014 3883 49214 3882 3821 110
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 01220013 45111 4991 95211 4991 627325
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 01230012 01910 8901 12910 8901 129

 عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد مقابل تحويل منح عمال
الحضائر

0196004 8001 8003 0001 8003 000

تدعيم لسعر شراء  الحلفاء 01970019 5008 0002 0002 0007 5008 0002 0002 0007 500
حضائر عادية و ظرفية 019800686 165117 02197 419148 200162 000161 525117 02195 630148 200162 000163 314
برامج تشغيل خصوصية 02000061 40036 4001 19523 80536 40025 000

191 3المندوبية العامة للتنمية الجهوية 15 000 10 900 118 900 3 191 15 000 10 900 118 900 147 991

المندوبية العامة للتنمية الجهوية-برنامج الحضائر الجهوية للتنمية  000100147 991118 90010 90015 0003 191118 90010 90015 0003 191
178 000213 000167 458167 354189 021864 000196 000167 615167 354206 990864 600 1جملــة الفصـل 07811

التدخالت في ميدان التربية و التكوين07812
174 9المجالس الجهوية 1 000 1 000 4 000 29 214 9 174 1 000 1 000 4 000 29 214 44 388



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

87 نظـام أمـد

07812

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تونس 0100002 2441 8843601 884360
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية أريانة 0101008362216221

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنعروس 010200875725150725150
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية بنزرت 0103002572263122631
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية نابل 010400707597110597110

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية زغوان 0105005744908449084
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية باجة 0106005244408444084

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية جندوبة 0107001 3021 1121901 112190
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية الكاف 010800850720130720130
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سليانة 0109004354241142411

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القيروان 0110001 7351 3953401 395340
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية القصرين 0111001 3861 1522341 152234

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سيدي بوزيد 0112001 085915170915170
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية سوسة 0113001 9401 6003401 600340

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المنستير 011400674484190484190
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية المهدية 011500801651150651150
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية صفاقس 0116002 1201 8003201 800320
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قابس 0117004813968539685
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية مدنين 0118001 096926170926170
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قفصة 0119002 1351 8402951 840295
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية توزر 012000912782130782130

البرنامج الجهوي للتنمية لوالية تطاوين 0121001 190975215975215
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية قبلي 0122006255408554085
البرنامج الجهوي للتنمية لوالية منوبة 012300483378105378105

التكوين المهني 01990019 8748 7001 0001 0009 1748 7001 0001 0009 174
174 0009 0001 0001 2144 17429 0009 0001 0001 2144 38829 44جملــة الفصـل 07812

3 924 640116 509698 859380 100563 162494 7981 716 964681 702380 100370 562775 312 1 787 721 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

التنمية

20142014

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

88

_111 الباب:

000 54التدخالت في الميدان اإلقتصادي 22 000 30 000 10 509 76 000 30 000 10 509 116 509 09810

000 54المندوبية العامة للتنمية الجهوية 22 000 30 000 10 509 76 000 30 000 10 509 116 509

116 50930 00076 00010 50930 00022 00054 000 10 509 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

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

20122013 2011

التنمية

20142014
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

89

_111 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي 09810

000 54المندوبية العامة للتنمية الجهوية 22 000 30 000 10 509 76 000 30 000 10 509 116 509

المندوبية العامة للتنمية الجهوية-برنامج التنمية  الحضرية المندمجة  0003004 6764 6764 676
برنامج التنمية الريفية المندمجة 0004005 8335 8335 833

برنامج التنمية المندمجة 005400106 00030 00076 00030 00022 00054 000
000 00054 00022 50930 00010 00076 50930 50910 116جملــة الفصـل 09810

116 50930 00076 00010 50930 00022 00054 000 10 509 الجملة  العامة
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بیان المشاریع والبرامج 
المالحظـــات المحتوى المادي حسب الفصول

 بناءات إداريــة
 - تهيئة مقر الوزارة - تغيير مصعدين و تجديد الشبكة الكهربائية

  تجهيزات إداريــة

 - إقتناء وسائل نقل - إقتناء 3 سيارات وظيفية و4 سيارات مصلحة
 - تجهيزات مختلفة - إقتناء 30 مكيف هواء

 - تجهيز مطبعة الوزارة - إقتناء 3 آالت ناسخة كبيرة الحجم

  البرامج اإلعالمية
 - إقتناء حواسيب وآالت طباعة وأجهزة سكانار

 - دراسة تدقيق في السالمة المعلوماتية
 - الخدمات اإلدارية على الخط

 - دراسة جودة الخدمات اإلدارية

%100

%100
%100
%100

%100

%100

%100

%100

 2013/12/31

الباب الحادي عشر  : وزارة التنمیة و التعاون الدولي

نفقات التنمیة لسنة 2014  :  تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 

اإلستثمارات المباشرة

نسبة اإلنجاز

 ــــ التــنمیـــة ــــ
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بیان المشاریع والبرامج 
المالحظـــات المحتوى المادي حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

 - برنامج التنمية المندمجة - مشاريع للتنمية المندمجة على
 مستوى 90 معتمدية ذات أولوية
 بكلفة مقدرة بـ 520 م.د منها

 138.5 م.د تمول في نطاق الميزانية
 لسنة 2013 منها 22.0 م د  على موارد قرض 
الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و اإلجتماعي

 

 و 53.9م.د و  على مصادر تمویل على موارد 
متوفرة لدى المندوبیة  و26.3 م.د على 

مصادرتمویل أخرى
  تشمل تدخالتھ الوسطین الحضري  والریفي

 وتحتوي على عناصر جماعیة 
 (بنية أساسية وتجهيزات جماعية)

  وعناصر فردية (مشاريع  صغرى)
 و ينجز على قسطين  :

%100 إنجاز المشاريع التي إنطلقت * القسط األول : 55 مشروع 
و التي تم إبرام عقودها (54)

قبل نهاية 2012.

_ تشخيص مكونات * القسط الثاني : 35 مشروع 
المشاريع وإبرام عقود
البرامج والمشاريع

والشروع في اإلنجاز

 2014/12/31

الباب الحادي عشر  : وزارة التنمية و التعاون الدولي 

نفقات التنمية لسنة 2014  :  تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 

التمويل العمومي

ــــ التنمية ــــ
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المالحظـــات المحتوى المادي بیان المشاریع والبرامج 

 البرنامج الجهوي للتنمية
تحدد من قبل المجالس الجهوية  - تحسين ظروف العيش - مشاريع بنية أساسية وتجهيزات جماعية

 - إحداث وتدعيم مواطن الشغل - مساعدات عينية في حدود 1000 د للمنتفع
تحدد من قبل البنك التونسي  - توفير التمويل الذاتي للمشاريع الممولة من - مساهمة في تمويل المساهمات الذاتية

للتضامن     البنك التونسي للتضامن للمشاريع
تحدد من قبل المجالس الجهوية  - التكوين المهني - منح تكوين ومصاريف تكوين بالمراكز

 التي احيلت إلى النيابات الجهوية لإلتحاد 
 الوطني للمرأة التونسية

تحدد من قبل المجالس الجهوية  - الحضائر الجهوية - أجور عملة الحضائر
تصرف وفقا للكميات التي يتم  - تدعيم سعر شراء الحلفاء - مساهمة بمبلغ 55 د للطن

 شراؤها
 - إعادة تهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق تنجزها مجامع الصيانة 

    التنمية الجهوية - مساهمة بـ 30 % في كلفة التهيئة والتصرف

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 
 2014/12/31

الباب الحادي عشر : وزارة التنمية و التعاون الدولي

نفقات التنمية لسنة 2014  :  تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

التمويل العمومي

ـــ التـنمـيـــة ـــ

نسبة اإلنجاز

%100
%100

%100

%100

%100





15,134 15,134    نفقات التصرف
11,146 11,146  - التأجير العمومي
3,870 3,870  - وسائل المصالح
0,118 0,118  - التدخل العمومي

19,914 -0,400 0,400 20,314   نفقات التنمية
0,480 -0,400 0,400 0,880  - االستثمارات المباشرة

19,434 19,434  - التمويل العمومي
 - القروض الخارجية الموظفة

صناديق الخزينة

35,048 -0,400 0,400 0,000 35,448 الجملـــة 

المبلغ
 المحین

قانون المالیة
 األصلي لسنة

2013 

التعدیل
 بالزیادة

التعدیل
 بالنقص

جملة 
التعدیالت

بحساب م د

المالية األصلي. 

 حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

 لقد تم بمقتضى القانون عــدد27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 

 وفي إطار تحيين ميزانية الدولة  للسنة المذكورة تم تعديل ميزانية الوزارة  وفقا للجدول الموالي .

وحيث أن التعديل المذكور لم يتخذ صيغة قانون مالية تكميلي عند إعداد هذه المذكرة، فإن المقارنة ستتم مع قانون 

ضبط ميزانية   وزارة التنمية والتعاون الدولي ( جزء التعاون الدولي)   في حـدود 448 , 35 م د .



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



0,249% -51,1 -0,450 0,430 0,880 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 29,1 5,915 26,229 20,314 23,239 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% -10,6 -1,606 13,528 15,134 27,200 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2012

( م د ) 
2013

( م د ) 
2014

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2013 35,448          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 39,757 لسنة  2014
لوزارة التنمية و التعاون الدولي  جزء التعاون الدولي  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

التعاون الدولي
وزارة التنمية و التعاون الدولى

الباب الحادي عشر
93 نظـام أمـد

6,365% 32,8 25,799 19,434 22,990 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%50,43935,44839,7574,309 الجملـــــة 12,2



نظـام أمـد

وزارة التنمية و التعاون الدولي

تقديرات 

000 528 13الجزء األول

بيان األجزاء 

26 229 000

2014 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

94

التعاون الدولي

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب الحادي عشر

39 757 000 الجملـــــة
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% الفارق تقديرات ق م المعطيــات
2014 2013

 I - التذكير بإعتمادات العنوان األول (أ.د)

-4,5 -496 10 650 11 146  - نفقات التأجير العمومي
-28,8 -1 115 2 755 3 870  - نفقات وسائل المصالح
4,2 5 123 118  - نفقات التدخل العمومي

-10,6 -1 606 13 528 15 134 المجموع  :
1 120 1 120  - نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات االدارية ( أ د)

(1 120) (وكالة النهوض باالستثمار الخارجي)

-3,2 -486 14 648 15 134 المجموع العام :
 II - الوسائل البشرية المتوفرة

الـــوزارة
6 155 149  - األعوان القارون
-1 5 6  - أعضاء الديوان
10 96 86  - األعوان اإلداريون
-2 10 12  - األعوان الفنيون
-1 44 45  - العملة
-(1) ( 8) ( 9)  - اإلنتدابات

(-2) (-2)  - اإلحالة على التقاعد
0 24 24  - األعوان غير القارين 

-(2) ( 2)  - اإلنتدابات

6 179 173 المجموع  :

-5 194 199 المؤسســات
-(1) (5) (6)  - اإلنتدابات
-(7) -(10) -(3)  - اإلحالة على التقاعد

1 373 372 جملة األعوان  :

العنـوان األول

معطیات عامة

وزارة التنمیة والتعــاون الدولــي
(جزء التعاون الدولي)
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% الفارق تقديرات ق م المعطيــات
2014 2013

 III - هياكل التدخل

_ _  * المؤسسات العمومية اإلدارية

 * المؤسسات العمومية غير اإلدارية

1 1  - مؤسسات اإلدارة العامة 
    (الوكالة التونسية للتعاون الفني)

1 1  - مؤسسات النهوض بالقطاعات 
    (وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي)

2 2 الجملـــة :
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 لــوان األّوــالعن
   جزء التعاون الدولي

**/**  
  نفقــات التصــرف

  
  
  ماليـقدیم إجـت
  

سنة ـل )التعاون الدوليجزء ( والتعاون الدولي التنميةضبطت نفقات التصرف لوزارة 

  :كما يلي   2014

  

   د.م  13,528      2014اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

 د.م  15,134      2013سنة في  رسمةاإلعتمادات الم -
  ـــــــــ

  د.م    1,606       هقــدر بنقصأي         
  

 :  يـرف كما يلـاالعتمادات الخاصة بنفقات التصوتتوزع 

 )د.بحساب أ(                                                                                                                       
  
  بیان النفقات

  
  انجازات

  
  ق م

  
  تقدیرات

 
  الفارق

  
  النسبة

  2012  2013  2014    %  
            

 - 4.5    - 496  10 650  11 146  22 142  نفقات التأجير العمومي -

 28.8    -1115  2 755  3 870  4 952  وسائل المصالح  نفقات -
- 

   4.2   +     5  123  118  106  نفقات التدخل العمومي -
            

  -10.6   -1 606  13 528  15 134  27 200  الجملــة
              

  

د بعنوان منح .م 8,155قدره  اعتمادا 2014ويتضمن المبلغ الجملي المقترح لسنة 

   : يتوزع كما يلي مسندة لفائدة المؤسسات التابعة للوزارة

 م د   4,320الوكالة التونسية للتعاون الفني                         -
  م د   3,835               الخارجي    باالستثماروكالة النهوض  -

  ـــــــــ
  م د   8,155                   : الجملة                              
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I  - التأجیر العمومي نفقات  
 
  

  د.م 11,146 د مقابل.م 10,650بـ  2014تأجير العمومي لسنة ـددت نفقات الـح

  .2013نة ـس

  
  :كما يلي   ةوزع اإلعتمادات المقترحـتو

  د.م  3,680         نفقات تأجير أعوان الوزارة -

 د.م  6,970         نفقات تأجير أعوان المؤسسات  -
  
  

  عونا موزعين 373، 2014إلى موفى سنة  ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم

  :على النحو التالي 
  

    372    2013ن إلى موفى سنة وعوان المباشرألا - 
   173          الوزارة §
  199         المؤسسات §

  
    13       2014ات الجديدة لسنة اإلنتداب - 

 8          الوزارة §
  5         المؤسسات §

 
  12      اإلحــاالت علــى التقاعــد - 

   2          الوزارة §
 10         المؤسسات §

  
    733    2014المباشرون إلى موفى سنة األعوان  - 

   179          الوزارة §
 194         المؤسسات §
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لمؤسسات العمومية غير لفائدة ا 2014سنة وتتوزع اإلعتمادات المقترح ترسيمها 

  :اإلدارية التابعة للوزارة كما يلي  

  

  الوكالة التونسیة للتعاون الفني  - 1

  

د لفائدة الوكالة التونسية للتعاون الفني بعنوان .أ 3540يقترح ترسيم اعتماد قدره 

 االعتمادويتضمن هذا ) أعوان 7(ومكاتبها بالخارج ) عونا 97(ألعوانها بتونس  تأجيرنفقات 

  .أشهر 6لمدة  و مستكتب إدارة تقني ساميو  ملحق إدارة  النتدابد .أ 20مبلغ 

  

باعتبار  الوكالة التونسية للتعاون الفنيعوان أعدد ،2014موفى سنة  في ويبلغ

 :يليموزعين كما  عونا104االنتدابات الجديدة 

  
 57          إطارات -
 29          أعوان مساندة -
 18          أعوان تنفيذ -

 ــــــ                                            
  104                        :الجملة                    

  
  وكالة النھوض باإلستثمار الخارجي   - 2

  

الخارجي  باالستثمارد لفائدة وكالة النهوض .أ 3430يقترح ترسيم اعتماد قدره 

ويتضمن ) عون 11(بالخارج  وبمكاتبها) عونا 79(بعنوان نفقات األجور ألعوانها بتونس 

يضاف إليها مبلغ  أشهر 6 لمدةف وملحق إدارة متصر  النتدابد .أ 20مبلغ  االعتمادهذا 

على موارد ذاتية للوكالة وفواضل ميزانيات سابقة ليصبح إجمالي نفقات األجور في  د.أ 330

  .د.أ 3760حدود 
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الجديدة  االنتداباتباعتبار  2014ويبلغ عدد األعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 

 :عونا موزعين كما يلي   90على التقاعد  التحااإلو
  

 54          إطارات -
 18          أعوان مساندة -
 18          أعوان تنفيذ -

 ــــــ   
  90         الجملة       

  
  
II  -  نفقات وسائل المصالح  
  

لتابعة والمؤسسات ا )جزء التعاون الدولي( الوزارة مصالح نفقات وسائلتم ضـبط 

   هقدر نقصبأي  2013سنة في د .م 3,870د مقابل .م 2,755 بـ 2014لسنة  بالنسبةلها 

  .% - 28,8بـ  انخفاضد تمثل نسبة .م 1,115

  
  :لي  ـكما ي 2014لسنة  رحةـوزع اإلعتمادات المقتـوتت

  
  د.م  1,600    نفقات وسائل مصالح الوزارة   -

  د.م  1,155    نفقات وسائل مصالح المؤسسات   -

د .م 0,790د اعتماد يبلغ .م 1,155المؤسسات المقدرة بـ مصالح ويضاف إلى نفقات وسائل

متأت من مواردها الذاتية وبقايا متوفرة من ميزانياتها السابقة وبذلك تبلغ جملة النفقات 

  : وتتوزع بين المؤسسات على النحو التالي.د.م 1,945المخصصة لتسيير المؤسسات 

  
       ولةمنحة الد  المؤسسات

  )د.م(
  موارد ذاتية

  )د.م(
  

        
    -  0,750  الوكالة التونسية للتعاون الفني -

    0,790  0,405  وكالة النهوض باالستثمار الخارجي -

    ــــ  ــــ  
    0,790  1,155  الجملـة
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III  - نفقات التدخل العمومي  
  

  د بعنوان نفقات التدخل .م 0,123 هقدر اعتمادترسيم  2014لسنة يقترح بالنسبة 

  .د.م  0,005 هاقدر بزيادةأي  2013سنة في د .م 0,118مقابل 

  

 :ي  ـكما يل ترح ترسيمهـاالعتماد المقوزع ـتوي 

  
 د.أ   87,0          منح لفائدة وداديات األعوان •

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

 التونسية للتعاون الفني لفائدة الوكالةمنحة  •

 د.أ    30,0                 بعنوان التعاون الفني
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  العنــــوان الثانــي 

**/**  

  نفقــات التنمیـة
  
  
I -  4201لسنة  )جزء التعاون الدولي( یزانیة التنمیة للوزارةأھداف وتوجھات م :  

  
والتعاون  التنميةوزارة ل بميزانية التنمية جهات الخاصةتتمثل أهم األهداف والتو

  :في   )التعاون الدولي جزء( الدولي

 الخارجي والتعاون الفني الداخلي و ستثمارالالنهوض باتدعيم قدرات هياكل  -

و التنمية في بلورة األهداف األساسية وتجسيمها على مستوى التشغيل 

 . واستقطاب االستثمارات الخارجية 

الخارجية واستشراف مزيد من فرص التشغيل  االستثماراتاستقطاب  مزيد -

 .بالخارج للكفاءات في إطار التعاون الفني

  
بما يفترض  2014ميزانية التنمية لسنة  تم ضبط الوزارة تجسيما ألهداف وتوجهاتو

   : الالزمة النجاز برامج عمل مختلف مصالحها و المتضمن خاصة تاإلمكانياتوفير 

     إلى دفع ئة أكثر قدر ممكن من االستثمارات الخارجية المباشرة و السعيتعب -   
  االستثمار الخاص بصفة عامة       

  
تكثيف الجهود لدفع التعاون الدولي بمختلف أبعاده االقتصادية و المالية و الفنية  -

مع المنظمات العالمية و التكتالت اإلقليمية و خاصة االتحاد األوربي و دول 
 ج و المغرب العربي و البلدان اإلفريقية و اإلسالميةالخلي

  
 الخارجي االستثمار استقطابتطوير آليات  -

لنهوض بالتعاون الفني من خالل عمليات توظيف الكفاءات التونسية بالخارج ا  -

  .والتعاون الفني الثالثي التي تقوم به الوكالة التونسية للتعاون الفني

انجاز المخططات والبرامج اإلعالمية ونظم السالمة المعلوماتية  مواصلة -

وزارة والمؤسسات ـالمختلفة بال توالتهيئاإضافة إلى برامج التجهيزات 

 .ابعة لهاـالت
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II - 4201 نفقات التنمیة لسنة  
  
  

مقابل اعتمادات مرسمة  م د 26,229بـ  2014لسنة المقترحة قدر اعتمادات الدفع ت

مساهمة الدولة في ل أساسا االرتفاعهذا  يرجعم د و  20,314بـ  2013لسنة الية بقانون الم

ادي ـربي لالنماء االقتصـدوق العـالصن : يـوه ديدةـؤسسات دولية جـمال ـرأس م

المؤسسة العربية لضمان االستثمار  ،المصرف العربي للتنمية في إفريقيا  ،و االجتماعي 

الزراعي و الشركة العربية  ءمانربية لالستثمار و االالهيئة الع ،الصادرات  تمانئوإ

  :النحو التالي   علىوتتوزع هذه االعتمادات  لالستثمار

  )د.بحساب أ(                       

   ميزانية   
2013  

  تقديرات
2014  

      
  430  880  االستثمارات المباشرة - 

  430  880  عتمادات على الموارد العامة للميزانيةا*  

  25799  19434  وميالتمويل العم - 

  25799  19434  عتمادات على الموارد العامة للميزانيةا*  

  -  -  عتمادات على القروض الخارجية الموظفةا*  

  26229  20314  الجملــة
  

  

  

  اإلستثمارات المباشرة  - 1
  
  

دفع وذلك  تعهد و أد كإعتمادات 430ود كإعتمادات برامج .أ 240رصد مبلغ  يقترح

الوزارة وتجهيزات إدارية ومعدات  بأشغال تهيئة بمقر لمشاريع االستثمار وبدراسات  للقيام

 الشبكة الداخليةانجاز دراسة إعالمية إضافة إلى التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية و

و القيام بتظاهرة تمويل المشاريع التنموية  طـة على الخـات اإلداريـوإنجاز الخدم

  .الكبرى
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  :مـادات علـى النحـو التالـي  وتـوزع هـذه اإلعت

  

 مشاریــع بصــدد اإلنجــاز  -أ 
  )د.بحساب أ(                            
  الفقرة
  

  الترقیم
  الجھوي

قانون   بیــــــــان المشاریــــــع
  البرامج

  إعتمادات
  التعھد

  تإعتمادا
  الدفع

            

        دراسات عامة 006.60الفصل  -    
            
   يع االستثماردراسات لمشار*    00  04

  
   150  150  

  
  
  

  150  150     06.603جملة الفصل     
     

  

      

البرامج  :06.605الفصل  -    

  ةاإلعالمي

      

التدقيق الدوري للسالمة *   00  15
  المعلوماتية

  30  30  

  10  10     الخدمات اإلدارية على الخط*   00  16
  
  

            
  40  40     06.605جملة الفصل     

  190  190     بصدد االنجازجملة المشاريع     
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  مشاریـــع جدیــــدة  -ب 

  )د.بحساب أ(                       
  الفقرة
  

  الترقيم
  الجهوي

قانون   بيـان المشاريـع
  البرامج

  عتماداتا
  التعهد

  عتماداتا
  الدفع

            
  بنايات إدارية : 06.603الفصل  -    

  
      

  تهيئة مقر الوزارة *    11  6
  

80  
  

80  80  

  80  80  80  06.603الفصل جملة     
      

تجهيزات  : 06.604الفصل  - 
  إدارية

   

      

  30  30  30  تجهيزات مختلفة اقتناء*    00  2
  20  20  20  مطبعة الوزارة تجهيز*    11  3

            
  50  50  50  06.604جملة الفصل     
      

البرامج  : 06.605الفصل  - 
  اإلعالمية 

  

      

3  11  
  
  

  وزارةلل  إعالمية  معدات اقتناء*
  
  
  
  

40  
  
  

40  
  
  

40  
  
  

  40  40  40  06.605جملة الفصل     
  
  
7 

  

  
  
00  

مصاريف  : 806.60الفصل  - 
   مختلفة
تظاهرة تمويل المشاريع * 

  التنموية الكبرى

  
  
70  

  
  

70  

  
  
70  

  70  70  70  06.605جملة الفصل     
  240  240  240  الجديدةجملة المشاريع     
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  وميـویل العمـالتم  -  2
 
  

  بعنوان التمويل العمومي مقدار 2014إعتمادات الدفع المقترحة لسنة  تبلغ

  :لتمويل    ستخصص  د .م 25,799

  
  

 د.م  2,210    :      ستثمارات مختلفةا -
 
 د.م  23,589    :        المساهمـات -

  
 
  

          :مومي ترسيم اإلعتمادات التالية ويستوجب قسم التمويل الع

 

  إعتمادات  
  برامج

  )د.م(

  إعتمادات
  تعهد

  )د.م(

 إعتمادات
  دفع

  )د.م(
  

        
  2,210  2,210  2,210    استثمارات مختلفة -

  
  23,589  23,589  23,589  المساهمات -

  
  ــــــ  ــــــ  ــــــ  

  25,799  25,799  25,799  الجملـة
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  إستثمـارات مختلفــة §
  

  :كما يلي تعهد ودفع توزع ود  كاعتمادات برامج .أ 2 .210يقترح رصد مبلغ 
  

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

  )د.أ(
        
  945.1  945.1  945.1  (*) ستثمار الخارجيالوكالة النهوض با* 

  1010  1010  1010  أنشطة الوكالة بالخارج  -

  670  670  670  مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي -

  100  100  100  المعدات و البرامج اإلعالمية -

  80  80  80    إقتناء وسائل نقل -
  20  20  20  تهيئات مختلفة   -
  45  45  45  تجهيزات مختلفة  -
  20  20  20    رىـنفقات أخ -
        

  265  265  265    الوكالة التونسية للتعاون الفني* 

  70  70  70    تجهيزات وبرمجيات إعالمية -

  60  60  60    النهوض بالتعاون الفني -

  90  90  90    ن الفنيترويج التعاو -

  20  20  20    تهيئة مقر الوكالة -

  25  25  25    متابعة منظومة الجودة -

  ـــــ  ـــــ  ـــــ  

  2.210  2.210  2.210  الجملـة

        

وكالة ل ات السابقةميزانيالأد يمول من فواضل  250اعتماد قدره  إليه يضـافُ(*)    

    .بالخارج تهاشطلتمويل أنيخصص و النهوض باالستثمار الخارجي
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       المساهمـات §

د للمساهمة في رأس مال .أ 23.589 بمبلغ ات برامج وتعهد ودفعيقترح رصد إعتماد  

 :المنظمات الدولية التالية  

  إعتمـــادات  
  برامج  

  )د.أ(
  تعهد

  )د.أ(
  دفع

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

 س مالفي رأ التاسعمن التجديد  الثاني
  )2015 - 2013الصندوق لسنوات 

  
404  

  
404  

  
404  

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

  
12.000  12.000  12.000  

 االقتصاديالصندوق العربي لإلنماء  -
المساهمة في موارد الحساب  :يواالجتماع

القطاع الخاص  مشاريع الخاص بتمويل
                                                )الرابعالقسط (بالدول العربية 

  
  

2.020  

  
  

2.020  

  
  
  

2.020  
  

المؤسسة اإلسالمية المساهمة في رأس مال  -
  )الخامسالقسط ( لتمويل القطاع الخاص

  
123  

  
123  

  
123  

الشركة العربية المساهمة في رأس مال  -
  )2018- 2014(لالستثمار

  
982  

  
982  

  
982  

المؤسسة العربية  مالالمساهمة في رأس  -
- 2014(تالصادراتمان الضمان االستثمار و

2018                                      (  

  
  

718  

  
  

718  

  
  

718  
المصرف العربي  مال المساهمة في رأس -

        للتنمية في إفريقيا
  

1.950  
  

1.950  
  

1.950  
الصندوق العربي  المساهمة في رأس مال -

  لالنماء االقتصادي و االجتماعي
  

5.300  
  

5.300  
  

5.300  
        
الهيئة العربية  مال المساهمة في رأس -

  )2018-2014(الزراعي ءمانالستثمار و اال
  
92  
  

  
92  
  

  
92  
  

  ــــ  ــــ  ــــ  
  23.589  23.589  23.589  :الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

11  الباب:
وزارة التنمية و التعاون الدولي

التعاون الدولي-
2014نفقات التصرف لسنة

2

109

2014
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 270المنح المخولة للسلط العمومية

000 080 3تأجير األعوان القارين

000 330تأجير األعوان غير القارين

000 970 6منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 650 10 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 600 1نفقات تسيير المصالح العمومية

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

1 155 000

000 755 2 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 87التدخالت في الميدان االجتماعي

000 6التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة

000 30منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 123 القسم الثالث  :   جملة

000 528 13الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:11
وزارة التنمية و التعاون الدولي

التعاون الدولي-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013

110

270 000 000 114-000 384المنح المخولة للسلط العمومية01100

3 080 000 000 000102 978 2تأجير األعوان القارين01101

330 000 000 00016 314تأجير األعوان غير القارين01102

6 970 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

7 470 000-500 000

000 650 10 القسم األول  :   جملة 11 146 000-496 000

1 600 000 000 200-000 800 1نفقات تسيير المصالح العمومية02201

1 155 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

2 070 000-915 000

000 755 2 القسم الثاني  :   جملة 3 870 000-1 115 000

87 000 000 0005 82التدخالت في الميدان االجتماعي03302

6 000 000 6التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة03305

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

30 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:11
وزارة التنمية و التعاون الدولي

التعاون الدولي-

2014

2014نفقات التصرف لسنة
2

ق  م
الفـــارق 2013

111

000 123 القسم الثالث  :   جملة 118 0005 000

000 528 13الجملة  العامة 15 134 000-1 606 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

112

000 270المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 384 000-114 000

000 90تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 196 000-106 000

000 180تأجير  أعضاء  الدواوين 188 000-8 000

000 080 3تأجير األعوان القارين:01101الفصل 2 978 000102 000

500 998األجر  األساسي  والتدرج 971 00027 500

500 075 1المنح  الخصوصية  القارة 1 038 50037 000

000 0004 34المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 30 000

000 5-000 500منحة  التصرف  والتنفيذ 505 000

000 00010 36منحة  التكاليف  الخاصة 26 000

500-000 7منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 7 500

000 0003 73منحة  الهندسة 70 000

000 0002 16منحة  المشاريع 14 000

500منحة  التأطير  والبحث 500

000 00010 26منحة  القضاء 16 000

000 0009 356المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 347 000

000 0003 16منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 13 000

500-المنحة  التعويضية 500

000800 2المنحة  التعويضية  التكميلية 1 200

200-000 1منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 1 200

400 0001 6منحة تكاليف خاصة بالمهندسين 4 600

000 2منح  أخرى 2 000

000 335المنح  المرتبطة  بالوظيفة 325 00010 000

000 7-000 205المنحة  الوظيفية 212 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

113نظـام أمـد

000 00012 30منحة  مكلف  بمأمورية 18 000

000 38المنحة  الكيلومترية 38 000

000 0002 20منحة  السكن 18 000

000 0003 42المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 39 000

500 5المنح  الخصوصية  المتغيرة 4 0001 500

500 5001 5منحة  االستمرار 4 000

000 146منحـة اإلنتـاج 150 000-4 000

000 0004 11منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 7 000

000 11-000 129منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 140 000

[ 000 0003 6الشهر الثالث عشر[منح  خاصة  3 000

000 52منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 45 0007 000

000 0007 52منحة  الساعات  اإلضافية 45 000

500 8المنح    العائلية 8 500

500 6المنحة  العائلية 6 500

000 2منحة  األجر  الوحيد 2 000

000 459المساهمات  المحمولة  على  المشغل 436 00023 000

000 330تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 314 00016 000

000 153أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 142 00011 000

000 0009 73األجر  األساسي 64 000

000 5المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 5 000

000 0009 57منحة  التصرف  والتنفيذ 48 000

000 4-000 9منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 13 000

000 0003 9منحة  الساعات  اإلضافية 6 000

000 6-منح  أخرى 6 000

000 128األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 125 0003 000



الفـارق  ق  م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

114نظـام أمـد

اتفاقيات  مع  مؤسسات[ التأجير    غير  المباشر  لألعوان   ]128 0003 000 125 000

000 49المساهمات  المحمولة  على  المشغل 47 0002 000

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

6 970 000 7 470 000-500 000

000 540 3مؤسسات  إدارة  عامة 3 380 000160 000

000 000160 540 3الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 3 380 000

000 430 3مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 4 090 000-660 000

000 660-000 430 3وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 4 090 000

10 650 000 000 496-000 146 11جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

115

000 200-000 600 1نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 1 800 000

000 200األكرية واألداءات البلدية 200 000

000 7إستهالك الماء 7 000

000 00013 55إستهالك الكهرباء والغاز 42 000

000 15-000 100اإلتصاالت 115 000

000 70االتصاالت الهاتفية 70 000

000 15-000 30تراسل المعطيات 45 000

000 5-000 35إقتناء األثاث 40 000

000 5-000 35تأثيث اإلدارة 40 000

000 4-000 285الوقود 289 000

000 3-000 68شراء الوقود لوسائل النقل 71 000

000 1-شراء الوقود للتسخين 1 000

000 217حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 217 000

500 1-500 7نفقات البريد 9 000

500 1-000 7المراسالت اإلدارية 8 500

500نفقات أخرى 500

000 6-000 20إقتناء المعدات 26 000

000 4-000 14معدات التصرف اإلداري 18 000

000 1-000 3معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 4 000

000 1-000 3معدات مختلفة 4 000

000 3-000 4مصاريف التأمين 7 000

000 3-000 3تأمين وسائل النقل 6 000

500تأمين األشخاص 500

500تأمين البناءات 500

000 58-000 140التعهد والصيانة 198 000

000 10-000 55اإلعتناء بالبنايات 65 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

116نظـام أمـد

000 25-000 50تعهد وصيانة وسائل النقل 75 000

000 20-000 30تعهد وصيانة المعدات و األثاث 50 000

000 3-000 4تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 7 000

000 1عمليات الصيانة األخرى 1 000

000 13-000 7مصاريف التنظيف 20 000

000 13-000 7النفقات المباشرة للتنظيف 20 000

000 30-000 80لوازم المكاتب 110 000

000 3-500 6المطبوعات 9 500

000 3المطبوعات الرسمية 3 000

000 3-500 3مطبوعات األخرى 6 500

000 4التوثيق 4 000

000 4الوثائق المكتوبة 4 000

000 35-000 35الصحف والمجالت 70 000

000 15-000 15إشتراكات بوكاالت اإلعالم 30 000

000 0006 10تعليق ونشر اإلعالنات 4 000

000 0006 10نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 4 000

000 14-000 85مصاريف  اإلعالمية 99 000

000 0001 40شراء اللوازم والمعدات 39 000

000 5-000 25شراء منظومات 30 000

000 10-000 20نفقات الصيانة 30 000

500 5-000 11نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 16 500

" 500 3-500 3أدب"نفقات استغالل منظومة  7 000

" 500 3إنصاف"نفقات استغالل منظومة  3 500

" 500-500 1رشاد"نفقات استغالل منظومة  2 000

500 1-500 2استغالل منظومات إعالمية أخرى 4 000

000 130مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 130 000

000 90مصاريف اإلستقباالت 90 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

117نظـام أمـد

000 40مصاريف اإلقامة 40 000

000 0005 120مصاريف المهمات 115 000

000 25إكساء األعوان 25 000

000 25إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 25 000

000 1إرجاع مصاريف التنقل 1 000

500المنحة اليومية للتنقل 500

500500المنحة الكيلومترية للتنقل

500-إرجاع مصاريف نقل األشخاص 500

000 2-000 138مصاريف نقل األشخاص 140 000

000 4مصاريف نقل األشخاص بالداخل 4 000

000 3-000 3إشتراكات النقل 6 000

000 0001 131مصاريف نقل األشخاص بالخارج 130 000

200 10-000 49تكوين ورسكلة األعوان 59 200

000 0001 11ملتقيات للتكوين 10 000

000 2-000 15تربصات تكوين 17 000

200-000 3التكوين المستمر 3 200

000 9-000 20التكوين في اإلعالمية 29 000

500-500نفقات طبية لفائدة األعوان 1 000

500-500شراء األدوية والمواد الصيدلية 1 000

000 6تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 6 000

000 1-000 2تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 3 000

100 1اللجان الطبية 1 100

100-600مصاريف النزاعات والتعويضات 700

100-600دفع الخطايا والتعويضات 700

300300 7معاليم الجوالن و العبور 7 000

500500 6معاليم الجوالن 6 000

200-800معاليم العبور 1 000



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

118نظـام أمـد

500 2-500 2طبع ونشر الوثائق والمجالت 5 000

000 9خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 9 000

000 4نقل األثاث والمعدات 4 000

500 5001 1الترجمة

000 5002 3اتفاقيات مع أطباء 1 500

500 3-خدمات مختلفة 3 500

000 1نفقات التصرف األخرى 1 000

000 1نفقات مختلفة 1 000

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

1 155 000-915 000 2 070 000

000 00050 750مؤسسات  إدارة  عامة 700 000

000 00050 750الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 700 000

000 965-000 405مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 1 370 000

000 965-000 405وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 1 370 000

2 755 000-1 115 000 000 870 3جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2013

بحساب الدينار

2014
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

119

000 87التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 82 0005 000

000 0005 87منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 82 000
000 5وداديات األعوان 80 00085 000

000 0002 2جمعيات ووداديات أخرى

000 6التدخالت في ميدان الثقافة والشباب والرياضة:03305الفصل 6 000

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

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

30 000 30 000

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

123 000 000 0005 118جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

120

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

11 الباب:
التعاون الدولي

000 120 0001 155 0008 00030 000790 155 0001 000330 970 6المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 320 0004 00030 000750 540 3مؤسسات  إدارة  عامة

000 120 0001 835 0003 000790 000405 000330 430 3مؤسسات  النهوض  بالقطاعات

000 120 0001 155 0008 00030 000790 155 0001 000330 970 6الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

121

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

11 الباب:
التعاون الدولي

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 320 4مؤسسات  إدارة  عامة 30 000 750 000 3 540 000

000 120 1مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 3 835 000 790 000 405 000 330 000 3 430 000

000 120 0001 155 0008 00030 000790 155 0001 000330 970 6الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

122

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2014 توزيع نفقات التصرف لسنة

التعاون الدولي
11  الباب:

000 320 4مؤسسات  إدارة  عامة 30 000 750 000 3 540 000

000 320 4الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني 30 000 750 000 3 540 000

000 120 1مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 3 835 000 790 000 405 000 330 000 3 430 000

000 120 1وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 3 835 000 790 000 405 000 330 000 3 430 000

000 120 0001 155 0008 00030 000790 155 0001 000330 970 6الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2014توزيع نفقات التصرف لسنة

123

11 الباب:
التعاون الدولي

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 320 0004 320 0004 320 4مؤسسات  إدارة  عامة

000 320 0004 320 0004 320 4الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

000 120 1مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 3 835 0004 955 0004 955 000

000 120 1وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي 3 835 0004 955 0004 955 000

000 275 0009 275 0009 120 0001 155 8الجملة  العامة



نظـام أمـد

2014الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

124

1رئيس أو مدير ديوان
4مكلف بمأمورية

5الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

125

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 8 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0متصرف مستشار 1 متصرف

3,0متصرف رئيس 1 متصرف مستشار

3,0متصرف 1 ملحق إدارة

3,0مهندس عام 1 مهندس رئيس

3,0ملحق إدارة 1 كاتب تصرف
5الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

الجزء:

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2014
2014

التعاون الدولي 2 11

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

126

88السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

88,08متصرف

88  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

127

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 13 500 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1متصرف مستشار

1سلك العملة
81عامل صنف 

2الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

128

2أسالك مختلفة
2رتب مختلفة

54السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
16متصرف

8متصرف مستشار
2متصرف رئيس

3كاتب راقن
23ملحق إدارة

1راقن
1كاتب تصرف

6السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2مهندس رئيس
4مهندس أول
44سلك العملة

17عامل صنف 
32عامل صنف 
48عامل صنف 
59عامل صنف 
62عامل صنف 
73عامل صنف 
83عامل صنف 
96عامل صنف 
104عامل صنف 

1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1محلل مركزي

1سلك أعوان وزارة المالية
1متفقد رئيس للمصالح المالية

1سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
1متفقد الشؤون اإلقتصادية

35سلك مستشاري المصالح العمومية
35مستشار المصالح العمومية

3سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
1متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2تقني أول



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

129

1تقني
150الجملة



نظـام أمـد

2014السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

130

3أسالك مختلفة

3رتب مختلفة 

12السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف 

3ملحق إدارة 

8كاتب تصرف 

8سلك العملة

14عامل صنف  

44عامل صنف  

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1تقني 

24الجملة



131نظـام 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  للتعاون  الفني

3اإلطارات

1متصرف عام 

1متصرف مستشار 

1متصرف 

2أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1مهندس مساعد 

2أعوان التنفيذ 

1سائق 

1عامل مختص 

7جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

1اإلطارات

1متصرف عام 

2أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1مكتبي مساعد 

000 322جملة المؤسسة : 

000 22  الجملة العامة :  10



132 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

3أعوان المساندة أو التسيير 

16.0ملحق إدارة 

16.0تقني سامي 

16.0مستكتب إدارة 

---- جملة المؤسسة :  320 000

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

1اإلطارات

16.0متصرف 

1أعوان المساندة أو التسيير 

16.0ملحق إدارة 

---- جملة المؤسسة :  216 000

000 36---- 5  الجملة العامة : 



133 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

57اإلطارات

4متصرف رئيس 

10متصرف مستشار 

2مهندس أول 

1محلل رئيس 

38متصرف 

2محلل أول 

27أعوان المساندة أو التسيير 

19ملحق إدارة 

4تقني سامي 

4كاتب إدارة 

13أعوان التنفيذ 

2مستكتب إدارة 

1موزع أو مشغل هاتف 

1حارس 

1عون خدمات مختص 

3سائق 

1عامل مختص 

2عامل 

2سائق ميكانيكي 



134 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

97جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

50اإلطارات

4متصرف عام 

2متصرف رئيس 

1متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

1مستشار صحفي 

2مهندس عام 

2مهندس رئيس 

3مهندس أول 

1متصرف مركزي 

15متصرف 

17متصرف أول 

1موثق رئيس 

18أعوان المساندة أو التسيير 

7ملحق إدارة 

2كاتب مديرية 

3كاتب راقن 

32 و 2موزع هاتف درجة  

1خازن 

1عون فني مختص 

2عون مختص 

10أعوان التنفيذ 

1عون مكتب 



135 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1عون إستقبال 

6سائق 

2سائق ميكانيكي 

78جملة المؤسسة : 

175  الجملة العامة : 



136 نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتعاون  الفني

2أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

5أعوان التنفيذ 

5عامل 

7جملة المؤسسة : 

وكالة  النهوض  باإلستثمار  الخارجي

4اإلطارات

4متصرف 

8أعوان التنفيذ 

2حارس 

1عون خدمات 

5منظفة 

12جملة المؤسسة : 

19  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة
التعاون الدولي

11  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000430 430اإلستثمارات المباشرة

25 799 00025 799 000

26 229 000

دينارا000 039 26 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2014

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

26 229 000

137

2-
وزارة التنمية و التعاون الدولي



نفقات التنمية لسنة

البــنود

التعاون الدولي
11  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

240

25 799

190190

240240

25 79925 799

التعهد

190190

240240

25 79925 799

240430430430430

25 79925 79925 79925 79925 799

26 03926 22926 22926 22926 229

 II جملة فرعية

2014

138

_ 2
وزارة التنمية و التعاون الدولي



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

139

_112 الباب:

دراسات عامة 06600150150

بناءات إدارية 06603808080

تجهيزات إدارية 06604505050

البرامج اإلعالمية 06605408080

مصاريف مختلفة 06608707070

240430430 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

140

_112 الباب:

دراسات عامة 06600150150

البرامج اإلعالمية 066054040

190190 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

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

141

_112 الباب:

دراسات عامة 06600

150150دراسات لمشاريع اإلستثمار 00 0004
150150 06600جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

3030التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية 00 0015

1010الخدمات اإلدارية على الخط 00 0016
4040 06605جملــة الفصـل
190190 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

142

_112 الباب:

بناءات إدارية 06603808080

تجهيزات إدارية 06604505050

البرامج اإلعالمية 06605404040

مصاريف مختلفة 06608707070

240240240 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

143

_112 الباب:

بناءات إدارية 06603

تهيئة مقري الوزارة 000611808080
808080 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

إقتناء تجهيزات مختلفة 000200303030
تجهيز مطبعة الوزارة 000311202020

505050 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمية 06605

اقتناء معدات إعالمية للوزارة 000311404040
404040 06605جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى 000700707070
707070 06608جملــة الفصـل

240240240 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

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

201220132014 2011

التعاون الدولي11 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

144

2_

150دراسات عامة06600 150 95 150 150 95 395

474 3بناءات إدارية06603 80 240 606 2 177 80 200 70 1 873 4 400

001 1تجهيزات إدارية06604 50 255 180 2 507 654 50 255 394 2 640 3 993

553 1البرامج اإلعالمية06605 80 165 39 1 433 1 471 80 145 40 1 534 3 270

105مصاريف مختلفة06608 70 70 30 315 100 70 70 30 320 590

340النهوض باإلستثمارات06659 340 340
12 9885348204304 4025 2962498804306 133 6 802 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

2

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014
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

201220132014 2011

التعاون الدولي_11 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

145

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

األنشطة المتصلة بها بوالية سيدي
150 150 150 150 300 دراسات لمشاريع اإلستثمار000400

066003959515015095150150جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
15 225 9 231 240 تهيئة مقرالوزارة000311

1 250 23 1 273 1 273 دراسات(المقرالجديد للوزارة    000511  )
2 209 80 240 358 2 168 80 200 70 369 2 887 تهيئة مقري الوزارة000611

474 177606240803 87370200802 4001 066034جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
818 135 138 1 419 548 135 349 1 478 2 510 إقتناء وسائل نقل000100
165 30 80 23 663 105 30 80 25 721 961 إقتناء تجهيزات مختلفة000200
18 20 40 19 425 1 20 40 20 441 522 تجهيز مطبعة الوزارة000311

001 507180255501 640394255506542 9932 066043جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
795 40 65 39 938 700 40 65 40 1 032 1 877 اقتناء معدات إعالمية للوزارة000311
429 130 428 131 559 المخطط المديري المشترك لإلعالمية باإلدارة000400

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

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



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

146 نظـام أمـد

06605
7 288 7 288 295 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت001000
20 20 20 تحيين منظومة السالمة المعلوماتية001100
35 35 35 اقتناء منظومة التصرف االلكتروني في الوثائق001200
35 35 35 ارساء منظومة انترانات للوزارة والمؤسسات تحت االشراف001300
100 100 100 دراسات(جودة الخدمات اإلدارية 001400 )

30 30 30 30 60 التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية001500
10 10 10 الخدمات اإلدارية على الخط001600

70 20 50 70 دراسة الشبكة الداخلية001700
553 43339165801 4711 53440145801 2701 066053جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
100 100 100 المرصد الوطني حول المشاريع الكبرى000300
4 66 70 70 تظاهرات خاصة بالمخطط  الحادي عشر000400
1 30 99 30 100 130 2014 - 2010ملتقى حول تمويل المخطط الخماسي 000500

150 150 150 نفقات تنظيم الدورة الثانية للمنتدى االقتصادي العربي الياباني000600
70 70 70 70 140 تظاهرة تمويل المشاريع التنموية الكبرى000700

06608590320307070100315307070105جملــة الفصـل

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

اإلستثمار الدولي والشركات متعد
06659340340340جملــة الفصـل

12 9885348204304 4025 2962498804306 133 6 802 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

147

_112 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

210 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 2 210 2 210

945 9451 9451 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

265265265الوكالة التونسية للتعاون الفني

589 23المساهمات07821 23 589 23 589

000 00012 00012 12البنك اإلفريقي

404404404الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

320 3207 3207 7الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

123123123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص

950 9501 9501 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

982982982الشركة العربية لإلستثمار

718718718المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات

929292الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

799 79925 79925 25الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

148

_112 الباب:

210 2التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 2 210 2 210

945 9451 9451 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي

265265265الوكالة التونسية للتعاون الفني

589 23المساهمات07821 23 589 23 589

000 00012 00012 12البنك اإلفريقي

404404404الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

320 3207 3207 7الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي

123123123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص

950 9501 9501 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا

982982982الشركة العربية لإلستثمار

 المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان
الصادرات

718718718

929292الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي

799 79925 79925 25الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

التعاون الدولي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

149

_112 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
945 1وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 945 1 945

0701001 010 1 010 1 010 أنشطة الوكالة بالخارج
070200670 670 670 مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي
07030045 45 45 إقتناء تجهيزات مختلفة
070600100 100 100 تجهيزات إعالمية
07080080 80 80 اقتناء وسائل نقل
08070020 20 20 اشغال تهيئة بمقر الوكالة
08080020 20 20 تعزيز نظام الجودة بالوكالة

265الوكالة التونسية للتعاون الفني 265 265

08010090 90 90 المساهمة في مشاريع التعاون الفني
08020060 60 60 النهوض بالتعاون الفني
08030070 70 70 تجهيزات إعالمية
08050025 25 25 متابعة نظام الجودة

0010020ج 20 20 أشغال تهيئة بمقر الوكالة
210 2102 078102جملــة الفصـل 2 210

المساهمات07821
000 12البنك اإلفريقي 12 000 12 000

00020012 000 12 000 12 000 المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية
404الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 404 404

000500404 404 404 المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
320 7الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 7 320 7 320

0007002 020 2 020 2 020  المساهمة في حساب تمويل مشاريع القطاع الخاص بالدول
العربية

300 001005ج 5 300 5 300  المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و
اإلجتماعي

123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 123 123

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

950 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 1 950 1 950

950 002001ج 1 950 1 950 المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا
982الشركة العربية لإلستثمار 982 982

00300982ج 982 982 االمساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار
718المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 718 718

00400718ج 718 718  المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان
الصادرات

92الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 92 92



د1000بحساب 

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

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

150 نظـام أمـد

07821

0050092ج 92 92  المساهمة في رأس مال الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء
الزراعي

589 58923 0782123جملــة الفصـل 23 589
799 79925 79925 25الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
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

20122013 2011

التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

151

_112 الباب:

792 22التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 2 210 5 310 1 946 19 025 22 792 2 210 5 310 1 946 19 025 51 283

770 22وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 945 5 250 1 922 18 091 22 770 1 945 5 250 1 922 18 091 49 978
22الوكالة التونسية للتعاون الفني 265 60 24 934 22 265 60 24 934 1 305

267 20المساهمات07821 23 589 14 124 21 044 30 949 20 167 23 589 14 124 21 106 30 987 109 973

398 16البنك اإلفريقي 12 000 11 200 10 688 15 920 16 327 12 000 11 200 10 750 15 929 66 206
289الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 404 401 300 1 371 260 404 401 300 1 400 2 765

214 6البنك االسالمي للتنمية 6 214 6 214
320 7الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 1 999 1 881 3 675 7 320 1 999 1 881 3 675 14 875

123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 123 115 224 123 123 115 224 585
580 3البنك األوروبي إلعادة التعمير و التنمية 3 545 3 580 3 545 7 125

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

81البنك الدولي 81 81
950 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 1 950 1 950

982الشركة العربية لإلستثمار 982 982
718المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 718 718

92الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 92 92
161 25623 05219 43425 79942 95949 97422 99019 43425 79943 059 50 012 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

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

20122013 2011

التعاون الدولي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014
م.خ.ق.مالبيان

152

_112 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
770 22وكالة النهوض باإلستثمار الخارجي 1 945 5 250 1 922 18 091 22 770 1 945 5 250 1 922 18 091 49 978

00020020 00020 00020 000
أنشطة الوكالة بالخارج 0701009 2056 2146211 3601 0106 2146211 3601 010

مساندة عمليات النهوض باالستثمار الخارجي 07020019 69311 4731 0603 7506702 74011 4731 0603 7506702 740
إقتناء تجهيزات مختلفة 070300235105652045105652045

تجهيزات إعالمية 07060033016040301001604030100
اقتناء وسائل نقل 0708002444886803048868030

تجهيز مقر الوكالة 070900373737
اشغال تهيئة بمقر الوكالة 0807001292920602029206020

تعزيز نظام الجودة بالوكالة 0808001052530302025303020
22الوكالة التونسية للتعاون الفني 265 60 24 934 22 265 60 24 934 1 305

المساهمة في مشاريع التعاون الفني 0801004003109031090
النهوض بالتعاون الفني 08020028016060601606060

تجهيزات إعالمية 0803002872177021770
متابعة نظام الجودة 0805001291042510425
إقتناء وسائل نقل 08060018914324221432422

أشغال تهيئة بمقر الوكالة 00100202020ج
792 21022 3102 9465 0251 79219 21022 3102 9465 0251 28319 51جملــة الفصـل 07810

المساهمات07821
398 16البنك اإلفريقي 12 000 11 200 10 688 15 920 16 327 12 000 11 200 10 750 15 929 66 206



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

153 نظـام أمـد

07821

000100927927927
المساهمة في رأس مال البنك الإلفريقي للتنمية 00020065 27915 92910 75011 20012 00015 40015 92010 68811 20012 00015 471

289الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 404 401 300 1 371 260 404 401 300 1 400 2 765

المساهمة في موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 0005002 7651 4003004014042601 371300401404289
214 6البنك االسالمي للتنمية 6 214 6 214

المساهمة في راس مال البنك االسالمي للتنمية 0006006 2146 2146 214
320 7الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي 1 999 1 881 3 675 7 320 1 999 1 881 3 675 14 875

المساهمة في حساب تمويل مشاريع القطاع الخاص بالدول العربية 0007009 5753 6751 8811 9992 0203 6751 8811 9992 020
 المساهمة في رأس مال الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي و

اإلجتماعي
300 3005 3005 001005ج

123المؤسسة اإلسالمية لتمويل القطاع الخاص 123 115 224 123 123 115 224 585

 المساهمة في رأس مال المؤسسة اإلسالمية لتمويل مشاريع القطاع
الخاص

000800585224115123123224115123123

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

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

 المساهمة في رأسمال المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمار وائتمان
الصادرات

001000630310320310320

750 7صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية 7 750 7 750

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

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

001300818181

950 1المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 1 950 1 950

المساهمة في رأس مال المصرف العربي للتنمية في إفريقيا 950 9501 9501 002001ج
982الشركة العربية لإلستثمار 982 982



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

154 نظـام أمـد

07821

االمساهمة في راس مال الشركة العربية لإلستثمار 00300982982982ج
718المؤسسة العربية لضمان اإلستثمار و إئتمان الصادرات 718 718

المساهمة في رأس مال المؤسسة العربية لضمان وإتمان الصادرات 00400718718718ج
92الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 92 92

المساهمة في رأس مال الهيئة العربية لإلستثمار و اإلنماء الزراعي 00500929292ج
267 58920 12423 04414 94921 16730 58920 12423 10614 98721 97330 109جملــة الفصـل 07821

161 25623 05219 43425 79942 95949 97422 99019 43425 79943 059 50 012 الجملة  العامة



155

(بجساب الدینار)
بیان المشاریع والبرامج 

المالحظـــات المحتوى المادي حسب الفصول
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

  بنـايات إداريـة
مواصلة تهيئة المقر بالستائر  %100  - تهيئة مقري الوزارة - تهيئات مختلفة بمقري الوزارة

الخشبية و النوافذ
  تجهيزات إداريــة

%100  - تجهيزات مختلفة - إقتناء مكيفات هواء
%100  - إقتناء ناسخات 
%100  - تركيز موزع هاتفي
%100  - إقتناء رفوف معدنية
%100  - تجهيز مطبعة الوزارة - إقتناء ناسخات رقمية من الحجم الكبير
%100  - إقتناء ناسخة متعددة الوظائف و تجميع الكتب

  البرامج اإلعالمية
 - إقتناء حواسيب وآالت طباعة وموزع 

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

 2014/12/31

الباب الحادي عشر  : وزارة اإلستثمار  والتعاون الدولي
نفقات التنمیة لسنة 2014  :  تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 

اإلستثمارات المباشرة 
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