
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2020 جوان  

 

 

 والمتوسطة الصغرى والمؤسسات للصناعة وزارة
   2020 جوان

 

 

  سنويالتقرير ال

   األداء على لقدرةل 

 2019لسنة 

 الصناعة  مهّمة

 الجمهوريّة التونسيّة
 الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وزارة

 وحدة التصّرف في ميزانيّة الدولة حسب األهداف



 

 

 
2 

  ا��توى 

 التقديم العام  :األول ا��ور 

 2019سنة جوانب �شاط الوزارة  أل�متقديم عام  -1

 2019تنفيذ م#"انية الوزارة لسنة  -2

  

  الصناعة برنامجتقديم تنفيذ الثا�ي: ا��ور 

 التقديم العام ل*(نامج الصناعة  -1

  2019برنامج الصناعة لسنة تقديم أداء  – 2        

  م#"انية برنامج الصناعةتنفيذ تقديم ل -2-1

  وتحليل7االقدرة ع56 االداء  نتائجتقديم ل-2-2

  األداءاملستقبلية لتحس#ن  التوج7ات-4 

  القيادة واملساندة برنامج: لثالثاا��ور 

  القيادة واملساندةالتقديم العام ل*(نامج  -1

 �ي@لة ال*(نامج 1-1

 اسB(اتيجية ال*(نامج 1-2

 القيادة واملساندةاالسB(اتيجية اFGاصة ب*(نامج  لإلنجازاتتقديم عام  1-3

  2019لسنة  القيادة واملساندةنتائج القدرة ع56 االداء وتنفيذ م#"انية برنامج  -2

  القيادة واملساندةتنفيذ م#"انية برنامج -1.2

  وتحليل7االقدرة ع56 االداء  نتائج-2.2

  املستقبلية لتحس#ن االداء التوج7ات-3

العام التقديماألول: ا��ور   



 

 

3 

  :9201تقديم عام أل4م جوانب �شاط الوزارة خالل سنة  .1

الصغرى واملتوسطة بم7مة إعداد وتنفيذ سياسة اPG@ومة NO امليادين املتعلقة  الصناعة واملؤسساتتضطلع وازرة 

̂ائز قالبالصناعة واFGدمات املتصلة \Zا وال]Zوض باملؤسسات الصغرى واملتوسطة والسالمة الصناعية.  وWمثل  طاع أحد ر

ملا يلعبھ من دور �ام NO إنجاح السياسات االقتصادية واالجتماعية من خالل دفع التنمية االقتصادية  االقتصاديالaشاط 

قطاع ع56 ضبط وتطوWر وتنفيذ السياسة الوطنية NO الوmحداث مواطن الشغل. وNO �ذا اإلطار iعمل  الصادراتوتطوWر 

تحس#ن القطاع و  ارر ظرا ملا يوفره العمل ع56 استقاألساسية ن االسB(اتيجيةجملة من اPqاور �ذا اpqال من خالل تحديد 

   . تھ من Zwوض بالسياسة االقتصادية واالجتماعية ودفع لpvلة االسuثمارار أ�م مؤش

  القطاع ?< مجال الصناعات املعملية  اس:9اتيجية

  التالية:  األ�داف تحقيق عNO 56 مجال الصناعات املعملية القطاع اسB(اتيجية تقوم

 ية صناعة من املرورaة تنافسية قدرة ع56 مبWمضافة عالية قيمة ذات صناعة إ}5 سعر.  

  زWتو�س ضمن سالسل القيم العاملية.  تموقع {عز  

  Nسيج الصنا�aز الWر اإلحاطة باملؤسسات الصغرى واملتوسطة و{عزWوتطو Nثمار الصنا�uاستحثاث �سق االس

  الداخلية.با7pGات 

      رWارجية. الصادراتتطوFGالصناعية وتنو�ع األسواق ا  

  ز الشWبار {عزmز تو�س كقاعدة صناعية وتكنولوجية.ار كة الدولية و  
  

  ع56 تنفيذ السياست#ن الصناعيت#ن التاليت#ن:   رةاز {عمل الو  االسB(اتيجيةاأل�داف ولبلوغ �ذه 

 ->Cسيج الصناDر الEدعم القدرة التنافسية وتطو  

    اQRدمات الصناعية واإلحاطة باملؤسسات الصغرى واملتوسطة. باالسJثمار وتطوEر الHIوض - 

األول من السياسة العمومية الصناعية ?< دعم القدرة التنافسية وتطوEر الDسيج الصناC< والذي  وEتمثل ا��ور 

:VWيقوم خاصة ع 

تطوWر برنامج التأ�يل لي@ون أك�( مالئمة مع التوج7ات االسB(اتيجية للوزارة خاصة NO مجال التجديد واالبت@ار ودعم   - 

ارساء املسؤولية اpqتمعية للمؤسسات.  الصناعة الذكية و{�pيع  

قدر�Zا التنافسية. دعم س�سا�م NO و�و ما  إرساء برنامج وط�� لإلنتاجية من خالل تحس#ن انتاجية املؤسسات   -   

  ع الوطنية. ا( ءات االخBار ة من خالل انجاز برنامج لتثم#ن بخاص وضع برنامج لتطوWر امللكية الصناعية - 
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ظيف وجيات اإلنتاج الناحداث برنامج لتطوWر الصناعة املستدامة يرتكز أساسا ع56 دعم املؤسسات الستعمال تكنول -

  واملستدام.

اإلحاطة اQRدمات الصناعية و    باالسJثمار وتطوEر أما ا��ور الثا�ي للسياسة العمومية الصناعية فيتعلق بالHIوض 

  خاصة عVW: ى واملتوسطة ]عملباملؤسسات الصغر 

تطوWر جيل جديد من املناطق الصناعية مع إعطاء األولية ل�7pات الداخلية بمسا�مة القطاع اFGاص والعمل ع56  - 

ة جعة منظومامج لتأ�يل7ا ومر اجعة منظومة الصيانة والتصرف NO املناطق الصناعية واحداث بر ااآلجال ومر  اختصار

  اسB(جاع املقاسم والبناءات. 

  مزWد تفعيل منظومة األقطاب التكنولوجية. -

  كز الفنية.اإعداد وتنفيذ برنامج لتطوWر �شاط املر  - 

  م با7pGات الداخلية قصد تثم#ن ال�(وات الطبيعية \Zذه ا7pGاتمواصلة تنفيذ برنامج لتطوWر سالسل القي - 

مواصلة تنفيذ برنامج إعادة ال7ي@لية املالية للمؤسسات NO إطار صندوق دعم املؤسسات لتطوWر منظومة إعادة ال7ي@لة  - 

أك�( نجاعة واستجابة الحتياجات  لت@ون  2018الصغرى واملتوسطة والذي أحدث خالل سنة  للمؤسساتاملالية 

  املؤسسات ال�� تمر بصعو�ات ظرفية.

  ط بھ. اق للp�uيع لالنخر اتدعيم ال*(نامج الوط�� لإلفر  - 

  تطوWر الشبكة الوطنية للمحاضن. -

احداث برنامج ملساعدة املؤسسات التو�سية ع56 االنتصاب باFGارج قصد تدوWل �ذه املؤسسات ما ينعكس ع56 قدر�Zا  -

  التنافسية

  من خالل تنفيذ برنامج عمل قصد تطوWر األ�شطة الواعدة :

املالئمة لaشاط القطاعات الواعدة ع*( إحداث فضاءات صناعية  وWر البaية التحتية الصناعية والتكنولوجيةتط

لدعم اكز للموارد التكنولوجية وتطوWر وسائل ار التكنولوجية واللوجسuية وانجاز ممختصة {ستجيب للمتطلبات 

   .التحاليل والتجاربكز الفنية لتلبية حاجيات �ذه القطاعات من ار دة لaشاط �ذه القطاعات وخاصة املواملسان

املسuثمرWن \Zذه القطاعات الواعدة   باالسuثمار واستقطا{�Fيص فرص  -  

ئدة ع*(: ار ز مؤسسات ار تنفيذ برنامج عمل قصد إب -  

 * اختيار مؤسسات ذات قابلية لت@ون مؤسسات رائدة. 

{�Fيص وتحديد حاجيات �ذه املؤسسات لت@ون رائدة. *   
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مج خصوصية NO الغرض حسب طبيعة اPGاجيات (تتعلق باألسواق اFGارجية، ار ساندة �ذه املؤسسات مع ضبط ب* م

)تموWل،مساعدة فنية،   

ف ع*( إعادة �ي@لة �عض7ا بالتaسيق مع pGنة القيادة اPqدثة برئاسة ار حوكمة املaشآت العمومية تحت اإلشإصالح و  - 

ي مع األطاPG@ومة للغرض وتنقية املناخ االجت ف االجتماعيةار ما�Z\ Nا NO إطار {شا̂ر  

 :9201خالل سنة  قطاع الصناعة إنجازات  -1.1

  :9201املبادالت التجارEة خالل سنة  1-2

مليون دينار سنة  36994.5 مليون دينار مقابل 39681.9لتبلغ  2019ارتفعت صادرات القطاع الصنا�N سنة 

  .%7.3م¦pلة �سبة ارتفاع تقدر بـ  2018

 2018مليون دينار سنة  47209.3مقابل  2019مليون دينار لسنة  NO48567 املقابل تطورت واردات القطاع من 

  .%13و�ذلك تراجع ©pز امل#"ان التجاري للقطاع الصنا�N بaسبة  %2.9م¦pلة �سبة ارتفاع تقدر بـ 

  وF�Wص اpGدول التا}N �سبة تطور الصادرات حسب القطاعات:

 تطور �سبة الصادرات الصناعية حسب القطاعات: جدول أ     

  2018مقارنة _سنة الصادرات �سبة تطور   

% 

 12.3  الصناعات امليfانيكية والكdرcائية

  3.8  واملال_سصناعة الDسيج 

  6.2  صناعة اhRلد واألحذية

  18.7  الكيميائيةالصناعات 

  18.3  صناعة مواد البناء واQRزف والبلور 

  20.1-  الصناعات الغذائية

  9.1  الصناعات ا�Qتلفة
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  تطور الصادرات الصناعية حسب القطاعات:  أرسم بيا�ي     

 :9201االسJثمارات املصرح Hmا خالل سنة  1-3

مليون دينار  3567.7من  %16.9االسuثمارات املصرح \Zا NO القطاع الصنا�N بaسبة تقدر بحوا}N  تراجعت �سبة

  .2019مليون دينار سنة  2966.4لتبلغ  2018سنة 

̂الة ال]Zوض  NO 4.3% حدودارتفاع  وتّم {¦pيل NO عدد املشار�ع املعلن عن ت@وZ[Wا لدى الشباك املوحد لو

  . 2019مشروع سنة  3910و�لغت  2018مشروع سنة  3749حيث قدرت بحوا}N  2018مقارنة �سنة  بالصناعة والتجديد

  تطور االسuثمارات املصرح \Zا حسب القطاعات :جدول ب

 %   2018مقارنة _سنة االسJثمارات املصرح Hmا �سبة تطور   

 %32,1- الصناعات الغذائية

 %16,9- صناعة مواد البناء

 %1,4- امليfانيكية والكdرcائيةالصناعة 

 %22,6 الصناعات الكيميائية

 %43,4 صناعة الDسيج واملال_س

 %13,5- صناعة اhRلد واألحذية

 %42,2- صناعات مختلفة
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  2018تطور االسuثمارات املصرح \Zا مقارنة بـ : رسم بيا�ي ب 
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 4يfلة املdمة: 

  

  
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

االمهمة

الصناعة

1 البرنامج

النهوض باالستثمار والخدمات 
الصناعية واإلحاطة بالمؤسسات 

الصغرى والمتوسطة
:2برنامج فرعي 

دعم القدرة التنافسية 
وتطوير النسيج 

الصناعي 
: 1برنامج فرعي 

والمساندة القيادة

9 البرنامج
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صناعة �عد تقسيم وزارة ال، 2019خالل ش7ر جوان  2019حيث تم اعداد التقرWر السنوي لألداء لسنة   

ا}5 وزارت#ن و�التا}N أصبحت م7مة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة تضم  املؤسسات الصغرى واملتوسطةو 

  برنامج#ن �ما برنامج الصناعية و�رنامج القيادة واملساندة. 

  بلغت االعتمادات املنجزة مل7مة الصناعة واملؤسسات الصغرى واملؤسسات الصغرى واملتوسطةNO �ذا االطار، 

    . % 90.81الف دينار  أي بaسبة انجاز بلغت  196871وال�� بلغت  2019ات سنة الف دينار مقارنة بتقدير  178780

�س²ب  طول آجال �Zيئة الشبكة اFGارجية للماء للمنطقة الصناعية ببوعرقوب خاصة وتفسر �ذه النuيجة  

م.د،   6قدر بـــــ الشبكة واملاملساندة للقطب التكنولوN³ ب*(ج السدرWة، ذلك ان تحوWل القسط الثا�ي من ^لفة الر�ط \Zذه 

  .%55لم تتجاوز  2019سنة #"انية ، غ#( ان االشغال خالل انجاز م %80يتطلب بلوغ �سبة تقدم االشغال 

كما أن تحي#ن ^لفة ر�ط املناطق الصناعية التا�عة للمركب الصنا�N والتكنولوN³ بتوزر بالشب@ات اFGارجية 

 اتفاقيات ر�ط NO الغرض مع شركة التصرف NO املركب املع�� �س²ب عدم تحمل الدولة وتلدد املستلزم#ن العمومي#ن NO ابرام

  .       م.د ، حال دون انجاز �ذه الشب@ات 5م.د عوضا عن  10لل@لفة اPqينة واملقدرة ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2019 تنفيذ مqrانية الوزارة  سنة–   2
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  جدول عدد1:

مقارنة بالتقديرات  2019تنفيذ ميزانية المهمة لسنة    

               ( (  الدفعإ ع  التوزيع حسب طبيعة النفقة   

   الوحدة: الف دينار

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

إنجازات 
تقديرات   2019

2019  
  2019تقديرات 

   

)2(  بيان النفقات 

نسبة  %
 اإلنجاز

 المبلغ
  

 ق.م تكميلي
  ق.م االصلي

   

(1) /(2)  )2 (-)1(      )1(    

 نفقات التصرف 19871 20799 19684 1115-    94,64        

 تأجير عمومي 16944 17592 17047 545-    96,90        

 وسائل المصالح 2199 2413 2388 25-    98,96        

 التدخل العمومي 727 794 249 545-    31,36        

 نفقات التنمية 100000 100000 88687 11313-    88,69        
 االستثمارات المباشرة 9467 9467 1452 8015-    15,34        

 على الميزانية 9467 9467 1452 8015-    15,34        

 على القروض الخارجية - - -    

 تمويل عمومي 90533 90533 87235 3298-    96,36        

 على الميزانية - - -    

 على القروض الخارجية - - -    

 صناديق الخزينة 77000 77000 70004 6996-    90,91        

        91,80    -6070 67930 74000 74000 

صندوق تنمية القدرة 
التنافسية في قطاعات 
الصناعة والخدمات 

 والصناعات التقليدية

    207 4  3000 3000 
صندوق النهوض بزيت 

 الزيتون المعلب

 المجموع 196871 197799 178375 19424-    90,18        
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مهمة  زانيةوانجازات مي )ق.م.تكميلي( 2019سنة  مقارنة بين تقديرات: 1رسم بياني عدد
   )إع الدفع ( حسب طبيعة النفقة: 2019سنة ل الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

 الف دينار :الوحدة

17047

2388
249 1452

87235

17592
2413 794

9467

90533

16944

2199 727
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90533
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2019إنجازات  ت,م,ق 2019تقديرات  أ, م,ق 2019تقديرات 
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  مقارنة بالتقديرات 2019م#"انية الوزارة لسنة تنفيذ  :2جدول عدد 

   )إع الدفع ( ال*(امج التوز�ع حسب 

 الف دينار :الوحدة

تقديرات   ال*(امج 

2019  

قانون املالية 

N6األص  

    

تقديرات 

قانون 

املالية 

N6التكمي  

إنجازات 

2019 

 

 

(2)  

  اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

  الوحدة الف دينار

 املبلغ    (1)

2) (1)-(  
    %االنجاز�سبة

2) (1)/(  

برنامج 

  الصناعة 

191185  191833  173600  -18233  90.5  

برنامج 

القيادة 

  واملساندة

5686  5966  5171  -795  86.6  

  90.18  19424-  178375  197799  196871  اpqموع
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 :2رسم بيا�ي عدد 

مdمة الصناعة واملؤسسات وانجازات مqrانية  )قانون املالية التكميW<( مقارنة بrن تقديرات 

   2019سنة الصغرى واملتوسطة ل

 التوز~ع حسب ال|9امج

   )إع الدفع (  

  الف دينار :الوحدة

  
  

  

 

  

  

191185

5686

196871

191833

5966

197799

173600

5171

178375

0

50000

100000

150000

200000

250000

برنامج الصناعة  برنامج القيادة والمساندة المجموع

قانون المالية األصلي     2019تقديرات  تقديرات قانون المالية التكميلي  



 

 

15 

  

  

  

  

  ا��ور الثا�ي: تقديم برامج الوزارة
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 برنامج الصناعة

  كمال الوسال�يالسيد  لل|9نامج:الرئ�س ا�Rا�< 

   2019 جوان 03من  ابتداء :ل|9نامج"ا مdمة "رئ�س Vتو�

  

  

  

  

  الصناعة: التقديــــــم العــــام ل|9نامج -1
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 ل�ال����ات�ت!  االس��ات���ة ال�ي تع�ل ال�زارة على ت�ف��ها على ال�اس��� ال��اع���� 
  ت, ت�ز+عها على ب�نام��� ف�ع��� %�ا یلي: وال�ي 

  ب�نامج ف�عي اول خاص ب�ع� الق�رة ال��اف�ة وت���� ال��ج ال��اعي  -1-1

ال��ا5�ة واإلحا2ة  ب�نامج ف�عي ثان ی�عل, (ال�ه�ض (االس�&%ار وال$�مات  -1-2
  (ال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة.

  

  

  

  

االمهمة

الصناعة

1 البرنامج

النهوض باالستثمار والخدمات 
الصناعية واإلحاطة بالمؤسسات 

الصغرى والمتوسطة
:2برنامج فرعي 

دعم القدرة التنافسية 
وتطوير النسيج 

الصناعي 
: 1برنامج فرعي 
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  9201ب�نامج ال��اعة ل�ة تق23, أداء  – 2        

  ال>�نامج الف�عي األول: س�اسة دع, الق3رة ال��اف�ة وت�9+� ال��ج ال��اعي

تع%ل وزارة ال��اعة وال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة على اع�اد مقار;ة ج�ی�ة ل����� 
 2020-2016ت� ض�Fه (ال�ث�قة ال��جDه�ة ل%$�C ال��%�ة ما الق�اع ال��اعي على ض�ء 

 . وته�ف هKه ال%قار;ة الى دع� الق�رةال��2�ةوال�راسات االس��ات�I�ة الق�ا5�ة واالول��ات 
ال��ج ال��اعي (ال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة مP خالل ت�ف�D م�اخ ال��اف�ة وت���� 

 PDالق�اع PDقي والفاعل ب�RSامل الTع�%� اساسا على ال�قارب وال�V لالس�&%ار WفSج�ی� م
العام وال$اص مع ت�S�ح ال%ار وتع�یله (االب�عاد عP اق��اد م�$فY ال�Tلفة الى اق��اد 

�Rدة وذات ال�I%ی�ع� الق�اعات ال Pل�جي. وم��T7 ال%ع�في وال���S%ة ال%^افة العال�ة وال%
PD ال�Iدة واإلن�اج�ة ال%a�ار األساسي ل%�_�مة Sار وتTی� واالب��Iن ال��bV ال%9مل أن

  اإلن�اج في م��ال ال��%�ة ال�Iی�.

ك%ا ته�ف ال%قار;ة ال�Iی�ة الى تSقD, االقالع ال���Tل�جي لل��اعة ال��2�ة ع�e ال�فع 
�Rال Pم WDgل�ج�ة عال�ة وت���Tخالل اس�ق�اب ش�اكات ت Pل�ج�ة لل%���ج م��Tة ال%^افة ال�%

ع�اVة فائقة (%Iال الiSF وال����� في الق�اع ال��اعي مP خالل ت���� ال%9سة ودع� 
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ق�راتها اإلن�اج�ة وال��اف�ة وم�اجعة ال�ات تIk�ع وت&%PD الiSF وال����� ال���Tل�جي ودفع 
ورة االق��ادVة ال��2�ة والعال%�ة وذلm ع�e ال�eامج واآلل�ات ال%�ج�دة وال�Iی�ة ان�ماجه في ال�

  :ال�ال�ة

 في م�ال ت�9+� ال��دة واإلن�اج�ة

  دة��Pb%V مP دع� الق�رة ال��اف�ة وت��D ال�فاذ وضع ب�نامج ج3ی3 ل��9+� ال
لألس�اق الى جانo م�اصلة الع�اVة ب��س�خ ثقافة ال�Iدة صلo ال%9سة 

ل��ا5�ة والع�اVة (ال�Iدة ع�e دع� ال%9سات لل��Sل على شهادات ال%�ا(قة ا
 لkهادات ال�Iدة العال%�ة،

 اإلن�اج�ةA ي لل�ه�ض�Cنامج ال��ى وذلm (الع%ل عل م�اصلة ان�از وت�9+� ال>
 PDSال اس�ع%ال م$�لف آل�ات تIاء في م�e$ال Pفي م�حلة اولى ن�اة م P��Tت

2ة لع�د مP ال%9سات ال��ا5�ة ال�اش�ة في ق�اعات اإلن�اج�ة وتق��V اإلحا
ال��اعات اإلل��Tوم�bان�b�ة وال��ج والT�%�اء وال%9سات الIامa�ة ث� في 
م�حلة ثان�ة اضافة ت��ی� هKه ال$�eات في ال%Iاالت ال%��لة (اإلن�اج�ة الى 

 ال�ول اإلف��R�ة،
 نامج ال�أه�ل ال��اعي�ع�e تIk�ع االس�&%ارات ال�اع%ة  ال�فع م� م�دود2ة ب

PD اإلن�اج�ة،Sدة وت�Iلل�ه�ض (%�_�مة ال 
  ة�Fاك  الف��ة الق9ا�اع في ال�ه�ض (الق�رة ال��اف�ة للق�م +3 تفع�ل دور ال�

ال��اعي وت���� إن�اج�ة ال%9سة وج�دة م��Iاتها وال�ق_ة ال���Tل�ج�ة واإلحا2ة 
م^افة ت��Tل�ج�ة عال�ة وال%اه%ة في (ال%9سات ل����� م��Iات ذات x�%ة 

ت���� ال�_ام ال��2ي لل�قy�D وفي اع�اد ال���kعات الق�ا5�ة وال%اه%ة في 
ال�ه�ض (السل الR�%ة على م��7 جه�z وذلm مP خالل الع%ل على دع%ها 
 P��Tة ذات الق�رات ال%ه��ة العال�ة وت��kFة الالزمة وال%�ارد ال��e$%ال%ع�ات ال)

%هP صلeها وت%�Dbها مP ال�ات ت�%اشى مع حاج�اتها ومع ال���ر الzK خ�eاء ال
  kVه�ه الق�اع ال��اعي،
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  دة��دع, ال���Jمة ال��C�ة لل�Hال�ل وال��ارب وتع +  ال>��ة ال��H�ة لل
وت���� ق�رات }�اكل ال�ع� ال��اعي في اإلحا2ة Aال��اLC ال3اخل�ة 

 فع ال�Tامل بPD م$�لف م�bنات(ال%9سات في هKا ال%Iال وذلm ق�� ت���� ود
 ال�e�ة ال��S�ة لل�Iدة ح�ى ت�Tن مالئ%ة ومSفWة لالس�&%ار،

 ةMNالعA ة�Fال��9قة ال��اA ع ال�ق�ي���وع ال�Pاز م�� وت�5� اس�!�ال إن
م$اب�ه (ال%ع�ات وال�IهWDات ال%$��eة الالزمة ومP ال%��قع االن�هاء مP أشغال 

  ،2021ال�eاء س�ة 
 عا+�Pال� �مP خالل م�اصلة ت�فKD ب�نامج إع�اد ال��اتoD الف��ة  ت الق9اF�ةت�9+

ال%ع�ضة لل%�اصفات اإلجFار�ة وذلm به�ف ض%ان ح%اVة أنIع لل�ق ال%Sل�ة 
PD ج�دة Sت���� وت �eات�ا عوال�ه�ض (الق�رة ال��اف�ة ال��ا5�ة ل%9س

 م��Iاتها وتهDل نفاذها إلى األس�اق ال$ارج�ة،
 ة ا�Sام اتفا� الع��اف ال��Mادل في م�ال تق��, ال�9اAقة مع االتHاد األوروUيإب

وال%�علقة (ق�اعي الTه�;اء وإلل��Tون�m وم�اد ال�eاء والع%ل على تع%�%ها على 
ق�اعات أخ�7 مP خالل اس��فاء م�ائ%ة ال���kعات ال��2�ة اال2ار�ة والق�ا5�ة 

قة له�اكل تقD�� ال%�ا(مع ن_�Dتها األورو;�ة وتIهWD ودع� الق�رات ال%$��eة 
 واع�%اد ال%$اب� وتهDل م�_�مة م�اFxة ال�ق،

  دة��ع�e ت��ی� خ�مات }�اكل دع� ال�e�ة ال��S�ة ت���W ال!فاءات ال��C�ة لل
 yلI%ة ال��ا5�ة وال�Tالف��ة وال%عه� ال��2ي لل%�اصفات وال%ل Wال%�اكg دة�Iلل

�S�ة وال�ع��| (%�_�مة ال�e�ة ال�ال��2ي لالع�%اد إلى ال�ول الع�;�ة واإلف��R�ة 
 لل�Iدة وال���, لها على ال�ع�DیP ال��2ي وال�ولي.

 في م�ال ت�9+� ال��3ی3 وال�قل ال�!��ل�جي 

  33ی�م%ا Pb%V مP ال�فع مP ال%7��S م�اجعة ال�ات ت��+ل الXHM وال�
ال���Tل�جي لل��اعة مP خالل ت�R�ح االم� ال�bSمي ال%�_� لل�eنامج ال��2ي 

لiSF وال��Iی� في اتIاه ت�سعة مIاالت ت�خله وال�فع مP سقف ال�%��ل (�فة ل
،7�eg ةVل�ج�ة واق��اد��Tات ت�Dار�ع ذات تأثkاس�ق�اب م Pم Pb%ت 
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  س�ة Lة الى أف�اس�!�ال ال3راسة ح�ل اس��ات���ة ال��اعة وال��3ی3 ال��ن
�ة �ة و�2مع إع�اد االس��ات�I�ات الق�ا5�ة ال%�e&قة ع�ها وضCF خ 2035

  شاملة لل��و�ج لل��اعة ال��ن�ة (االع�%اد أساسا على ال�بل�ماس�ة االق��ادVة،
 33ی�ور;C عالقات ش�اكة بPD ال%9سات  دع, ت�9+� ال���Jمة ال��C�ة لل�

 االق��ادVة وال%�اكW الع%�م�ة للiSF العل%ي،
 عة�� إع�اء نفy ج�ی ت�9+� واث�اء ب�نامج ال�أه�ل ال��اعي وال>�امج ال��ف

لل�eنامج ی�%اشى مع م��لFات ال%�حلة القادمة مP ت�Iی� ونقل لل���Tل�ج�ا 
�ع�D ت%�قعه V ج ال��اعي ح�ى�ك�عائ� ل�فع الق�رة اإلن�اج�ة وال��اف�ة لل�

 على األس�اق العال%�ة،
 ة وال�!��ل�ج�ة�كل صلo ال�زارة و}�ا وضع ب�نامج ل��9+� ال�قJة ال��اف

ال�اجعة الDها (ال�_� وخاصة األق�اب ال���Tل�ج�ة وال%�اكW الف��ة ال%ان�ة 
وال%عه� ال��2ي لل�اصفات وال%لT�ة ال��ا5�ة وذلm ل%�اكFة اه� ال���رات 
ال���Tل�ج�ة واس�Fاق ال��Sالت ال���Tل�ج�ة للSفا~ على الق�رة ال��اف�ة وض%ان 

 .ال�ل�ج الى األس�اق العال%�ة
 ة ل3ع, ال��Cخ9ة و ]Mةض�Fال%�علقة  �ل!�ة ال��ا PDته�ف الى مالئ%ة الق�ان

(S%اVة االخ��اعات والعالمات وال�س�م وال�%اذج ال��ا5�ة لل%عای�D ال�ول�ة ق�� 
تفعDل دور ال%لT�ة ال��ا5�ة في ال�ه�ض (االق��اد ال��ني وتIk�ع 
ال%9سات على ح%اVة وت&%PD االخ��اعات واألفTار ال%�Iدة اضافة الى دع� 

Kة ه�%Vدور األكاد W�Wتع �eة ال��ا5�ة ع�Tال ال%لIفي م P��Tه ال$�ة لل�
ال��ن�ة لل%لT�ة الف��Tة وت���ع ال$�مات ال%�اة على غ�ار ال�عل�� عP (ع� 

 ودع� ال�عاون مع الIامعات،
  ة ال�!��ل�ج�ة لل>الد��Hال>��ة ال� � مP خالل دع� الق�رات ال�SلDل�ةتع��

�م�ة ال%��خلة مP م�اكW ف��ة واق�اب وم�Fgات ص�ا5�ة وال%$��eة لله�اكل الع%
وت��Tل�ج�ة (ال�IهWDات ال�Sی&ة وال%���رة مع م�اصلة الIه�د ل�فع الع�اقDل 
ال%ع�لة إلح�اث األق�اب ال��%��ة وم�اكW ال%�ارد ال���Tل�ج�ة ق�� تع%�%ها 
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ازن � على م$�لف الIهات ل�Ik�ع االس�&%ار وخل, م�اP2 الkغل ق�� ت�5�� ال�
 االق��ادz وال��%�z بPD م$�لف جهات الeالد،

 مة االق9اب ال����+ة وال�!��ل�ج�ة�Jم� �ع�e م�اجعة اإل2ار ال���kعي  ت�9+
واس�T%ال انIاز ج%�ع م�bناتها ح�ى ت�Tن ع���ا اساس�ا في ت���� عالقة 
ال�kاكة وال�عاون بPD ق�اعي االن�اج والiSF العل%ي ال��e�قي وال��Iی� 

 ��Tجهة واس�ق�اب االس�&%ار خاصة في الق�اعات ال�اع�ة ال� Pل�جي م
 وال%�Iدة مP جهة ثان�ة،

 ة وال�!��ل�ج�ة�Fات ال��اM%�ع�e اح�اث إ2ار قان�ني ودع� م�اردها  دع, ال�
 .ال%ال�ة واس�T%ال انIاز gل م�bناتها

 ة��Nسالسل ال � (Développement des chaines de valeurs) ت�9+
(ال�عاون مع  2015سالسل x�%ة ان�لق� س�ة  م�kوعع�e م�اصلة إنIاز 

�ة �%وgالة ال�عاون االل%اني ته�ف الى ت&%PD ال%��Iات ال%Sل�ة ودفع ال�
 .ال��ا5�ة (الIهات ال�اخل�ة

 ة�Fاكة ال��ا�Pات ال`Mش �تk%ل ع�ی�  (clusters) إن�از ب�نامج ل��9+
^افة ال���Tل�جي وال�فع مP نFة الR�%ة ال% ال�الVات وذلm ل�فع ال��Iی� وال�����

 ع�e دع� ال%kار�ع ال�kارg�ة
  ة�Fات ال��اوال�فع مg Pفاءة م�اردها ت���ة الق3رات ال�!��ل�ج�ة لل�bس

ال��kFة واس�ع%الها ل���Tل�ج�ات االت�ال وال%عل�مات�ة، إلى جانo ن�k وت�س�خ 
ال�خ�ل في ش�اكة مع ثقافة ال����� وال�%WD وحi ال%9سات ال7�eT على 

 ن_�Dاتها مP جهة ومع الIامعات في م�_�مة الiSF واالب�Tار مP جهة اخ�7.
ال>�نامج الف�عي الWاني: ال�اسة الع��م�ة ال��اF�ة ال��علقة Aال�ه�ض Aاالس��Wار 

  :وال3fمات ال��اF�ة واإلحاCة Aال�bسات ال�غ�d وال���س9ة، وال�ي ت��Wل خاصة في

ج�ی� مP ال%�ا2, ال��ا5�ة مع إع�اء األول�ة للIهات ال�اخل�ة (%اه%ة ت���� جDل  -
الق�اع ال$اص والع%ل على اخ��ار اآلجال وم�اجعة م�_�مة ال��انة وال���ف في ال%�ا2, 

  ال��ا5�ة واح�اث ب�امج ل�أهDلها وم�اجعة م�_�مة اس��جاع ال%قاس� وال�eاءات.
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  �ة.م��W تفعDل م�_�مة األق�اب ال���Tل�ج -

  إع�اد وت�فKD ب�نامج ل����� نkا� ال%�اكW الف��ة. -

م�اصلة ت�فKD ب�نامج ل����� سالسل الR�� (الIهات ال�اخل�ة ق�� ت&%PD ال&�وات ال�a�e�ة  -
  بهKه الIهات.

م�اصلة ت�فKD ب�نامج إعادة اله�bل�ة ال%ال�ة لل%9سات في إ2ار ص��وق دع� ال%9سات  -
 zKلة ال%ال�ة  2018أح�ث خالل س�ة ال�غ�7 وال%��س�ة والb�ل����� م�_�مة إعادة اله

  ����ة. تلل%9سات ل��Tن أك&� نIاعة واس�Iا(ة الح��اجات ال%9سات ال�ي ت%� (�ع�;ا

  ت�5�� ال�eنامج ال��2ي لإلف�اق لل�Ik�ع لالن$�ا� (ه. -

- .PاضS%ة ال��2�ة للbFkت���� ال  

- �ة على االن��اب (ال$ارج ق�� ت�و�ل هKه اح�اث ب�نامج ل%اع�ة ال%9سات ال��ن
  ال%9سات ما ی�عyb على ق�رتها ال��اف�ة.

ایالء االه�%ام الالزم (الق�اعات ال��ا5�ة ال�قلV�Dة مP خالل ت�5�� اآلل�ات ال%$��ة  -
وال%ال(y واالحVKة الzK مّ� (ع�ی� ال�ع�;ات في الع��kة األخ�Dة  ل����� ق�اع ال��ج

ال س�%ا ع�e ال�فع مP  وق�رته ال��اف�ة وت���� ق�اع ال��اعات الغKائ�ةل���جع عاف�Dه 
  نFة تعلoD ز�� ال���Wن وتعW�W ج�دة م��Iات ال��اعات الغKائ�ة.

- :P%ّ^ة ال�اع�ة ی��kب�نامج ع%ل ق�� ت���� األن KDت�ف  

�ة ع�e ال%الئ%ة ل�kا� الق�اعات ال�اع * ت���� ال�e�ة ال��S�ة ال��ا5�ة وال���Tل�ج�ة
 Wاز م�اكIة وان��إح�اث ف^اءات ص�ا5�ة م$��ة ت�oDI لل%��لFات ال���Tل�ج�ة والل�ج
 Wه الق�اعات وخاصة ال%�اكKا� هkان�ة ل�لل%�ارد ال���Tل�ج�ة وت���� وسائل ال�ع� وال%

  الف��ة ل�لe�ة حاج�ات هKه الق�اعات مP ال�SالDل وال�Iارب.

   ل%�&%��P بهKه الق�اعات ال�اع�ةواس�ق�اب ا * تk$�� ف�ص االس�&%ار

  تنفيذ برنامج عمل قصد إبراز مؤسسات رائدة عبر: -
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  * اختيار مؤسسات ذات قابلية لتكون مؤسسات رائدة.

 * تشخيص وتحديد حاجيات هذه المؤسسات لتكون رائدة.

* مساندة هذه المؤسسات مع ضبط برامج خصوصية في الغرض حسب طبيعة الحاجيات 
  باألسواق الخارجية، مساعدة فنية، تمويل...)(تتعلق 

إصالح وحوكمة المنشآت العمومية تحت اإلشراف عبر إعادة هيكلة بعضها بالتنسيق مع  -
لجنة القيادة المحدثة برئاسة الحكومة للغرض وتنقية المناخ االجتماعي بها في إطار تشاركي 

 مع األطراف االجتماعية.

  برنامج الصناعةتنفيذ ميزانية تقديم ل -2-1

، 2019الصناعة �عنوان سنة  ل*(نامجبلغت االعتمادات املنجزة 

 2019سنة  تقديراتحسب الف دينار    191833مقابل الف دينار  173600

) N6سبة انجاز بلغت ) قانون املالية التكميa90.5أي ب %   .  
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:3جدول عدد   

مقارنة بالتقديرات  2019تنفيذ مqrانية برنامج الصناعة لسنة    

  التوز~ع حسب طبيعة النفقة

   )ا ع الدفع (

   الوحدة: الف دينار

اإلنجازات مقارنة 
 بالتقديرات

إنجازات 
2019  

  2019تقديرات 
تقديرات 

2019  

   

 بيان النفقات  ) 2( 

نسبة  %
 اإلنجاز

 ق.م تكميلي   المبلغ
  االصليق.م 

   

(1) /(2)  )2 (-)1(     )1(    

 نفقات التصرف 14635 15283 14732 551- 96,39
 تأجير عمومي 13505 14153 14147 6-    99,96        
 وسائل المصالح 568 568 568 0  
 التدخل العمومي 562 152 17 135-    11,18        

 نفقات التنمية 99550 99550 87942 11608-    88,34        
 االستثمارات المباشرة 9017 9017 707 8310-    7,84         
 على الميزانية 9017 9017 707 8310-    7,84         

      - - - 
على القروض 

 الخارجية
 تمويل عمومي 90533 90533 87235 3298-    96,36        
 على الميزانية - -        

      - - - 
القروض على 

 الخارجية
 صناديق الخزينة 77000 77000 70004 6996-    90,91        

        91,80    -6070 67930 74000 74000 

صندوق تنمية القدرة 
التنافسية في قطاعات 
الصناعة والخدمات 

 والصناعات التقليدية

        69,13    -926 207 4  3000 3000 
صندوق النهوض 

 بالمعلبزيت الزيتون 

  المجموع 191185 191833 173600     233 18-          90,50        
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  :3رسم بيا�ي عدد

  2019وانجازات مqrانية برنامج الصناعة لسنة  )قانون املالية التكميW< (مقارنة بrن تقديرات 

  طبيعة النفقةالتوز~ع حسب 

   )ا ع الدفع (

  

   : الف دينارالوحدة

  
  

   
   

  

  

  

  

  

  

  

14147

568 707

87235

14153

568

9017

90533

13505

568

9017

90533

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

تأجير عمومي وسائل المصالح رةاالستثمارات المباش تمويل عمومي

م تكميلي  .ق 2019تقديرات   2019إنجازات  م االصلي.ق 2019تقديرات 
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  : 04جدول عدد 

  مقارنة بالتقديرات  2019تنفيذ مqrانية برنامج الصناعة لسنة 

  حسب ال|9امج الفرعيةتوز~ع ال
  الوحدة: ألف دينار

  
  

  

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

إنجازات 
2019  

تقديرات 
2019  

تقديرات 
2019  

   

)2(  بيان البرامج الفرعية 

   المبلغ نسبة اإلنجاز %
ق.م 
ق.م  تكميلي

  االصلي
   

(1) /(2)  )2 (-)1(       )1(    

 1البرنامج الفرعي عدد 72102 71902 58978 12924 82,03

 2البرنامج الفرعي عدد 119083 119931 119802 129- 99,89

  البرامجمجموع  191185 191833 178780 13053 93,20
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  :4رسم بيا�ي عدد

  2019وانجازات مqrانية ال|9امج الفرعية لسنة  )قانون املالية التكميW< (مقارنة بrن تقديرات 

   
  الوحدة: ألف دينار

  

  
  

  

  تقديم لنتائج األداء وتحليلها 2-2 

  :ال��اعة أه3اف ومbش�ات g�S األداء الfاصة ب>�نامج. 
  األه3اف وال�bش�ات:تق23,  2-2-1

  ح�صلة أه�اف وم9ش�ات y�x األداء ل�eنامج ال��اعة:

  

  

  

  

58978

119802

178780

71902

119931

191833

72102

119083

191185

0

50000

100000

150000

200000

250000

1البرنامج الفرعي عدد 2البرنامج الفرعي عدد

2019إنجازات  م تكميلي  .ق 2019تقديرات  م االصلي.ق 2019تقديرات 
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  دع, الق3رة ال��اف�ة وت�9+� ال��ج ال��اعيال>�نامج الف�عي األول: 

  2019 2018 الوحدة  مؤشرات ق�س األداء  الdدف

األول: الdدف 

طوEر منظومة ت

  اhRودة

واملساندة الفنية . �سبة تقدم انجاز مشروع اإلحاطة 1.1.1.1

  للمؤسسات NO مجال اpGودة
%   32 

. �سبة تطور عدد املؤسسات املتحصلة ع56 ش7ادات 2.1.1.1

  املطابقة ل�pودة
% 89  93  

  94  91 % .  �سبة تطور عدد ش7ادات املطابقة ل�pودة3.1.1.1

4.1.1.1 NO تصةFqات ا)*FGسبة تطور عدد املت@ون#ن من ا�  .

 مجال اpGودة
% 20 45 

�سبة تطور عدد التحاليل والتجارب واملعايرة املسداة    5.1.1.1.

  من قبل اFqابر الراجعة بالنظر للوزارة
% 11 17 

الثا�ي: الdدف 

وEر منظومة تط

 اإلنتاجية

. �سبة تقدم انجاز مشروع اإلحاطة واملساندة الفنية 1.2.1.1

  للمؤسسات NO مجال االنتاجية
%  25 

 75   عدد  املت@ون#ن من اFG*(ات اFqتصة NO مجال االنتاجية. عدد 2.2.1.1

  80  75 %  . �سبة العمليات املنجزة NO إطار برنامج تأ�يل الصناعة3.2.1.1

الdدف الثالث: 

دعم التجديد 

والنقل 

  التكنولو�<

�سبة تطور عدد مشار�ع البحث والتجديد الuشاركية ب#ن  1.1.2.1

  البحث العل�µاملؤسسات االقتصادية ومؤسسات 
% 22  54 

 14,5 14 % �سبة الصادرات ذات اPqتوى التكنولوN³ الرفيع 2.1.2.1

الرا_ع: الdدف 

طوEر البDية ت

التحتية 

 التكنولوجية

عدد النماذج املصنعة من قبل مراكز املوارد  1.2.2.1 

  التكنولوجية
 3  0  عدد

 140   4ك تطور الفضاءات الصناعية امل7يأة باألقطاب  2.2.2.1
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ل>�نامج الف�عي الWاني: ال�ه�ض Aاالس��Wار وال3fمات ال��اF�ة واإلحاCة Aال�bسات ا

  ال�غ�d وال���س9ة

 2019 2018 األ�شطة املؤشرات  الdدف

 اQRامس:الdدف 

دعم نجاعة 

اQRدمات املوجdة 

للHIوض بالقطاعات 

  الصناعية

  :1-1-1-2املؤشر 

حصة امللفات ال�� تمت معاZ¶pGا 

   ( %)بالعدد اpGمN6 للملفات مقارنة

  93 92  تأط#( الصناعي#ن وتطوWر القطاعات

  :2-1-1- 2املؤشر

  تطور صادرات زWت الزWتون املعلب

  (ألف طن)

  49  30  دعم تصدير زWت الزWتون املعلب.

  :3-1-1-2املؤشر

دعم آليات {عديل منظومة األلبان: 

  .د.)ألف(خزن وتجفيف اPGليب 

  7000  13000  {عديل منظومة األلبان 

  :4-1-1-2املؤشر

دعم اإلنتاج اN6Pq من السكر 

  املستخرج من اللفت السكري 

  .د.)ألف(

دعم اإلنتاج اN6Pq للسكر املستخرج من اللفت 

  السكري 

  دعم إنتاج املص*(ات الغذائية.

5800  4000  

: لسادسالdدف ا

استحداث خدمات 

نوعية للHIوض 

الواعدة بالقطاعات 

  والشر�ات الرائدة

  :1-2-1-2املؤشر

تطور عدد املؤسسات الرائدة ع56 

  املستوى الوط�� ال�� تمت مرافق¶Zا

(% )  

  

وmبراز املؤسسات الرائدة والB(وWج لتو�س كقاعدة 

وضع خطة عمل ملساندة �ذه املؤسسات  صناعية:

مع ضبط برامج خصوصية NO الغرض حسب طبيعة 

باإلسواق اFGارجية، مساعدة اPGاجيات (تتعلق 

  فنية، تموWل...)

    

  :2-2-1-2املؤشر

�سبة نمو صادرات القطاعات 

  الواعدة

(% )  

ضبط  الواعدة:تطوEر القطاعات الصناعية 

اسB(اتيجية للرفع من القيمة املضافة Fqتلف 

  األ�شطة الواعدة واpqددة.

    

 

 السا_ع:الdدف 

الHIوض 

  باالسJثمارات

  :1-1-2-2املؤشر

�سبة استغالل املناطق الصناعية 

  ( %) امل7يئة

 ة وmعادة �Zيئة املناطق الصناعية�Zيئ

  

  

73 74  

  :2-1-2-2املؤشر

ة ئيتطور الفضاءات الصناعية امل7

 باملركبات الصناعية والتكنولوجية

(% )  

   برنامج تطوWر البaية التحتية باملناطق الداخلية

89 

91  

  3-1-2-2املؤشر 

املشار�ع املنجزة NO إطار تطور عدد 

  مرافقة الباعث#ن اpGدد

)%(  

  توف#( إطار لوجس�� لuس7يل �عث املشار�ع

التمتع بآليات صندوق التطوWر والالمركزWة 

  الصناعية

  محاضن املؤسسات.

  ال]Zوض بالقطاعات واإلحاطة بالباعث#ن اpGدد.

5 9 

  :1-2-2-2املؤشر 

�سبة امللفات املصادق عل·Zا من 

  طرف pGنة الuسي#(

)%( 

  

إعادة ال7ي@لة املالية للمؤسسات ال�� تمر بصعو�ات 

  ظرفية

92  94  
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 الثامن:الdدف 

اإلحاطة باملؤسسات 

  الصغرى واملتوسطة

  :2-2-2-2املؤشر 

�سبة امللفات املعاpGة NO إطار قانون 

  : % اإلجراءات اpGماعية

 

  

100  100 

  :ن�ائج الق3رة على األداء وتHل�لهاتق23,  2-2-2
  ب�نامج دع, الق3رة ال��اف�ة وت�9+� ال��ج ال��اعي ال>�نامج الف�عي األول: 

  اله3ف األّول: ت�9+� م��Jمة ال��دة
 وذلm خاصة مP خالل:

  لة على شهادة ال%�ا(قة لل%�اصفات�S�%ات واله�اكل الال����ع في ع�د ال%9س
  العال%�ة،

 ،ت���� ع�د ال%$اب� ال%ع�%�ة 
  ة تغ��ةFال�SالDل وال�Iارب ال%�WIة مP قeل اله�اكل ال�اجعة (ال�_� لل�زارة ت���� ن

 لألن�kة االق��ادVة.
  ال%9ش�ات:

  لل%9سات في مIال ال�Iدة تق�م انIاز م�kوع اإلحا2ة وال%ان�ة الف��ة . نFة1.1.1.1ال%9ش�  .1

  . نFة ت��ر ع�د ال%9سات ال%��Sلة على شهادات ال%�ا(قة لل�Iدة2.1.1.1ال%9ش�  .2

  .  نFة ت��ر ع�د شهادات ال%�ا(قة لل�Iدة3.1.1.1ال%9ش�  .3

 .  نFة ت��ر ع�د ال%��TنPD مP ال$�eات ال%$��ة في مIال ال�Iدة4.1.1.1ال%9ش�  .4

نFة ت��ر ع�د ال�SالDل وال�Iارب وال%عای�ة ال%�اة مP قeل ال%$اب� ال�اجعة    5.1.1.1.ال%9ش� .5

 (ال�_� لل�زارة
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 :5ج3ول ع3د
  : ت�9+� م��Jمة ال��دة1.1.1 االس��ات��ي اله3ف

ف 
اله3

1.1.1
: ت�9+� م��Jمة ال��دة

  
  

  مؤشرات ق�س األداء
وحدة 

  املؤشر

  تقديرات

2018  

  إنجازات

2018  

�سبة اإلنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

  تقديرات

2019  

)1(  

  إنجازات

2019  

)2(  

�سبة اإلنجازات 

  مقارنة بالتقديرات

2019%  

)2) /(1(  

. �سبة تقدم انجاز مشروع 1.1.1.1

اإلحاطة واملساندة الفنية للمؤسسات 

 NO مجال اpGودة

%    32 32 100  

. �سبة تطور عدد املؤسسات 2.1.1.1

املتحصلة ع56 ش7ادات املطابقة 

 ل�pودة

% - 89 - 93 93 100  

.  �سبة تطور عدد ش7ادات 3.1.1.1

  املطابقة ل�pودة
%  - 91 - 94 94  100  

.  �سبة تطور عدد املت@ون#ن 4.1.1.1

  من اFG*(ات اFqتصة NO مجال اpGودة
% - 

20 - 45 45 100 

�سبة تطور عدد التحاليل    5.1.1.1.

والتجارب واملعايرة املسداة من قبل 

  اFqابر الراجعة بالنظر للوزارة

% 
- 

11 - 17 17 100 

  :5رسم بيا�ي عدد

 اhRودةتطوEر منظومة  :1.1.1 بالdدفمؤشر ق�س األداء اQRاصة  بrن تقديرات وانجازات مقارنة

 

 تحليل وتفسير النتائج:
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تقدم انجاز مشروع اإلحاطة  
في  والمساندة الفنية للمؤسسات

مجال الجودة

تطور عدد المؤسسات  
المتحصلة على شهادات 

المطابقة للجودة

تطور عدد شهادات المطابقة 
للجودة

تطور عدد المتكونين من  
 الخبرات المختصة في مجال

الجودة

رب تطور عدد التحاليل والتجا 
والمعايرة المسداة من قبل 
المخابر الراجعة بالنظر 

للوزارة

تطوير منظومة الجودة

2019تقديرات  2019إنجازات 
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ع�ف� ال%9ش�ات ال%ع�%�ة لR�اس األداء (ال�Fة لله�ف األول ال%�%&ل في ت���� م�_�مة 
  ال�Iدة، تDIل نo ق��Fة مP ال�ق�ی�ات ال%�س�مة.

مقارنة  %28.6مIال ال�Iدة ب�Fة وق� ت��ر ع�د ال%��TنPD في ال$�eات ال%$��ة في 
.P��Tلفة ال�g على Cم%ا ساه� في ال^غ PDDلSم PDن�bن_�ا لالع�%اد على م mال�ق�ی�ات وذل)  

 اله3ف الWاني : ت�9+� م��Jمة اإلن�اج�ة
  وذلm خاصة مP خالل:

 ،اإلن�اج�ة PDSات إلرساء ن_� ت  تSفWD ال%9س
  الIة في م��kFاإلن�اج�ة،ب�اء ق�رات ال%�ارد ال  
 ،PDاالق��ادی PDاإلن�اج�ة وال�ع��| بها ل�7 الفاعل PDSإرساء ثقافة ت  

  ال%9ش�ات :
. نFة تق�م انIاز م�kوع اإلحا2ة وال%ان�ة الف��ة لل%9سات في مIال 1.2.1.1 ال%9ش�   .6

  االن�اج�ة

  . ع�د ال%��TنPD مP ال$�eات ال%$��ة في مIال االن�اج�ة2.2.1.1 ال%9ش�   .7

 . نFة الع%ل�ات ال%�WIة في إ2ار ب�نامج تأهDل ال��اعة3.2.1.1 ال%9ش�   .8

 :6ج3ول ع3د
 : ت�9+� م��Jمة اإلن�اج�ة 2.1.1 االس��ات��ي اله3ف

ف 
اله�

2.1.1
 

: ت���� م�_�مة اإلن�اج�ة
 

  

  مؤشرات ق�س األداء
وحدة 

  املؤشر

  تقديرات

2018  

  إنجازات

2018  

�سبة اإلنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

  تقديرات

2019  

)1(  

  إنجازات

2019  

)2(  

�سبة اإلنجازات 

  مقارنة بالتقديرات

2019%  

)2) /(1(  

. �سبة تقدم 1.2.1.1

انجاز مشروع اإلحاطة 

واملساندة الفنية للمؤسسات 

 NO مجال االنتاجية

% - - - 25 25 100  

. عدد املت@ون#ن من 2.2.1.1

اFG*(ات اFqتصة NO مجال 

 االنتاجية

  100 75 75 - - - عدد

. �سبة العمليات 3.2.1.1

املنجزة NO إطار برنامج تأ�يل 

  الصناعة

%  75 75 100 80 80  100  
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 تحليل وتفسير النتائج:

مقارنة  %7.1ارتفاعا 2¤�فا ق�ر ب�Fة  2019مIال اإلن�اج�ة ل�ة ع�ف ع�د ال%��TنPD في 
 مP الع%ل�ات في إ2ار ب�نامج تأهDل ال��اعة. %100(ال�ق�ی�ات. g%ا تّ� انIاز 

نFة تق�م انIاز م�kوع اإلحا2ة وال%ان�ة الف��ة لل%9سات في مIال و�ف� ت�اجع م9ش� 
  اإلن�اج�ة (ع�ة أسFاب لعل أه%ها:

 ال�%��الت ال%�ص�دة لل�eنامج ن��Iة ال^غC على ال%WDان�ة الع%�م�ةضعف  -
-  iDة ح�Dات األخ��ال%WDان�ة ال%�ص�دة ل�%��ل ب�نامج ال�أهDل سIل� ت�اجع هام خالل ال

 (م.د). 40ت�Sی�ها (R�%ة  2019تّ� في إ2ار قان�ن ال%ال�ة ل�ة 
وال�ي  2019وم�Sقات  2018ال ت%Pbّ ال%WDان�ة ال%�ص�دة مP تغ��ة م�$ل�ات س�ة  -

 (م.د). 76ت�Iاوز 
  النقائص:التدابير واألنشطة والتدخالت التي يتعين القيام بها لتدارك 

(إدراج م9سات ال$�مات ال%��لة   دع� م�ارد ص��وق ت�%�ة الق�رة ال��اف�ة ال��ا5�ة -
ق و (ال��اعة وال%9سات ال%�ّ�رة gل�ا ض%P قائ%ة ال%اه%PD في األداء (ع��ان ص��

 ت�%�ة الق�رة ال��افّ�ة.
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تقدم انجاز مشروع اإلحاطة والمساندة الفنية  
للمؤسسات في مجال االنتاجية

عدد المتكونين من الخبرات المختصة في مجال 
االنتاجية

اعةالعمليات المنجزة في إطار برنامج تأهيل الصن

تطوير منظومة اإلنتاجية

2019تقديرات  2019إنجازات 

  :6رسم بيا�ي عدد

 تطوEر منظومة اإلنتاجية :2.1.1 بالdدفمؤشر ق�س األداء اQRاصة  بrن تقديرات وانجازات مقارنة
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إعادة }�bلة مo�b تأهDل ال��اعة في اتIاه (عi هD§ة ت�ن�ة لإلن�اجّ�ة وال�%WD ت�%�ع  -
اإلدارية والمالية يتّم تمويلها عبر الشركات المنتفعة بالبرنامج وتوفير تمويالت  (االس�قالل�ة

 .وإحاطة فنيّة دولية (طبقا لألنموذج الياباني والكوري)
 

  اله3ف الWالX: دع, ال��3ی3 وال�قل ال�!��ل�جي
 وذلm خاصة مP خالل:

 ،ی��Iوال� iSFة على الVات االق��اد  ال����ع في ق�رة ال%9س
 ،و;�اءات االخ��اع iSFن�ائج ال PD%&خالل ت Pل�جي م��Tت���� ال�قل ال� 
 دة�I%ة للق�اعات الF ال�اع�ة،و  ارساء م�_�مة لل�ق_ة االس��ات�I�ة وال���Tل�ج�ة (ال�
 .ة%�Rاكة وسالسل ال�kات الbFدع� ش 

  ال%9ش�ات:
نFة ت��ر ع�د مkار�ع الiSF وال��Iی� ال�kارg�ة بPD ال%9سات االق��ادVة  1.1.2.1ال%9ش�   .9

  وم9سات الiSF العل%ي

 نFة ال�ادرات ذات ال%7��S ال���Tل�جي ال���ع 2.1.2.1ال%9ش�   .10

 :7ج3ول ع3د
  دع, ال��3ی3 وال�قل ال�!��ل�جي :1.2.1 االس��ات��ي اله3ف

ف 
اله�

1.2.1
: دع� ال��Iی� وال�قل ال���Tل�جي

  
  

  مؤشرات ق�س األداء
وحدة 

  املؤشر

  تقديرات

2018  

  إنجازات

2018  

�سبة اإلنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

  تقديرات

2019  

)1(  

  إنجازات

2019  

)2(  

�سبة اإلنجازات 

  مقارنة بالتقديرات

2019%  

)2) /(1(  

�سبة تطور عدد  1.1.2.1

مشار�ع البحث والتجديد 

الuشاركية ب#ن املؤسسات 

االقتصادية ومؤسسات 

�µالبحث العل 

% 20 22 110 54 54 100  

�سبة الصادرات  2.1.2.1

 N³توى التكنولوPqذات ا

 الرفيع

% 12 14 116,7 14.5 14,5 100  
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  :7رسم بيا�ي عدد

 دعم التجديد والنقل التكنولو�< :1.2.1 بالdدفاQRاصة  ق�س األداء ؤشر م بrن تقديرات وانجازات مقارنة 

 تحليل وتفسير النتائج:

حi ال%9سات ال��ا5�ة على ال%kارgة في مkار�ع الiSF وال��Iی� خاصة مP خالل 
ال�eنامج ال��2ي للiSF وال��Iی� وم�Sة ال�SFث ال��%��ة وم��W اس�ق�اب ال%kار�ع ذات 

 ی�تCF ال اله�ف وال%9ش�ات ال%�ف�عة ع�ههKا تSقD, ال%7��S ال���Tل�جي ال���ع. مع العل� أن 
Cفق �Dاآلل PDبهاتPD.  

هKا وس��D الع%ل على إIVاد آل�ات ج�ی�ة ل�ع� الiSF وال��Iی� وت$��� م�ح لل%9سات 
ال�ي لها صادرات ذات م7��S ت��Tل�جي ر��ع مع تIk�ع ال�kاكة مع م9سات الiSF العل%ي 

  مP جامعات ومعاه� ت��Tل�ج�ة.

  اله3ف ال�اAع: ت�9+� ال>��ة ال��H�ة ال�!��ل�ج�ة
ع� م�اكW ال%�ارد ال���Tل�ج�ة وت���� الف^اءات ال��ا5�ة ال%ه�أة د وذلm خاصة مP خالل

  (األق�اب وال%�Fgات.

  ال%9ش�ات:
  ع�د ال�%اذج ال%��عة مP قeل م�اكW ال%�ارد ال���Tل�ج�ة 1.2.2.1ال%9ش�  .11

 ت��ر الف^اءات ال��ا5�ة ال%ه�أة (األق�اب وال%�Fgات 2.2.2.1ال%9ش�  .12
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 :8ج3ول ع3د    
 ت�9+� ال>��ة ال��H�ة ال�!��ل�ج�ة: 2.2.1 االس��ات��ي اله3ف

ف 
اله3

2.2.1
 :

ت�9+� ال>��ة ال��H�ة 
ال�!��ل�ج�ة

 

  وحدة املؤشر  مؤشرات ق�س األداء
  تقديرات

2018  

  إنجازات

2018  

�سبة اإلنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

  تقديرات

2019  

)1(  

  إنجازات

2019  

)2(  

�سبة اإلنجازات 

  مقارنة بالتقديرات

2019%  

)2) /(1(  

عدد النماذج  1.2.2.1 

املصنعة من قبل مراكز 

املوارد التكنولوجية

 

  100 3 3 - 0 - عدد

تطور الفضاءات  2.2.2.1

 الصناعية امل7يأة باألقطاب 

  100 140 140 - - - 4ك

  :8رسم بيا�ي عدد

  ال�e�ة ال��S�ة ال���Tل�ج�ةت����  : 2.2.1 بالdدفاQRاصة  ؤشر ق�س األداءم بrن تقديرات وانجازات مقارنة

 

  

  تحليل وتفسير النتائج:

�مة بـ ال�ق�ی�ات ال%�س ت��ر الف^اءات ال��ا5�ة ال%ه�أة (األق�ابانIاز م9ش�  فاق� نFة
 . وت�اجه األق�اب ع�ة صع�;ات للR�ام (ال�هD§ة لعل أه%ها:3.7%

ل�ي ت%�� ااألرض �2ل اإلج�اءات الا(قة لع%ل�ة ال�هD§ة مP دراسات ف��ة وتغ�DD صFغة  -
 لع�ة س��ات،

 bات ال$ارج�ة و�2ل اآلجال الالزمة لKلm ال�;C (الFkارتفاع gلفة  -

010

Titre du …

Série 1 Série 2
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عدد النماذج تطور الفضاءات الصناعية المهيأة
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ال�ه�ض Aاالس��Wار وال3fمات ال��اF�ة واإلحاCة Aال�bسات  الWاني:ال>�نامج الف�عي 
  ال�غ�d وال���س9ة

  الfامg: دع, ن�اعة ال3fمات ال��جهة لل�ه�ض Aالق9اعات ال��اF�ة:اله3ف 
  ال%9ش�ات:

y هKا Vعb ح�ة ال%لفات ال�ي ت%� معال�Iها مقارنة (الع�د الI%لي لل%لفات: -1-1-1-2ال%9ش� .13

 ال%9ش� مIه�د اإلدارات ال%ع��ة في معالIة ال%لفات في عالقة (اح��ام اآلجال .

ز�� ال���Wن ال%علV :oعyb هKا ال%9ش� انعbاس ت�ش�D ت��ر صادرات  -2-1-1-2ال%9ش� .14

 اس�هالك االع�%ادات ال%�ص�دة  على أداء ال��اعPDD و;ال�الي ال%Iه�د ال%Keول ل����� ال�ادرات.

دع� آل�ات تع�یل م�_�مة األلFان: خWن وتI¤�| الSلV :oDعyb هKا ال%9ش�  -3-1-1-2ال%9ش� .15

 نIاعة ال$�مات ال%�جهة لهKا الق�اع.

: Vعyb هKا ال�b ال%�$�ج مP اللف� الz�b  دع� اإلن�اج ال%Sلي مP -4-1-1-2ال%9ش� .16

 ال%9ش� نIاعة ال$�مات ال%�جهة لهKا الق�اع.

 :9ج3ول ع3د    
 بالقطاعات الصناعية دعم نجاعة اQRدمات املوجdة للHIوض :1.1.2 االس��ات��ي اله3ف

ف 
اله3

1.1.2
: 

ض
ت املوجdة للHIو

جاعة اQRدما
دعم ن

 
ت 

طاعا
بالق

صناعية
ال

 

 

  مؤشرات ق�س األداء
وحدة 

  املؤشر

  تقديرات

2018  

  إنجازات

2018  

�سبة اإلنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

  تقديرات

2019  

)1(  

  إنجازات

2019  

)2(  

�سبة اإلنجازات 

  مقارنة بالتقديرات

2019%  

)2) /(1(  

حصة امللفات ال��  :2-1-1-1

معاZ¶pGا مقارنة بالعدد تمت 

  اpGمN6 للملفات

(% ) 89 92 103,4 92 93 97,9  

تطور صادرات  :1-1-2- 2

  زWت الزWتون املعلب
  122,5 49 30 85,7 30 35 (ألف طن)

دعم آليات {عديل  :2-1-1-3

ومة األلبان: خزن منظ

  وتجفيف اPGليب 

  54  7000 13000 76,5 13000 17000  د.)ألف.(

2-1-1-4:  N6Pqدعم اإلنتاج ا

من السكر املستخرج من 

  اللفت السكري 

 69 4000 5800 72,5 5800 8000 د.)ألف.(
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  :9رسم بيا�ي عدد

  اQRدمات املوجdة دعم نجاعة :1.1.2 بالdدفاQRاصة  ؤشر ق�س األداءم بrن تقديرات وانجازات مقارنة

    بالقطاعات الصناعية للHIوض 

 تحليل وتفسير النتائج:

Fة * بح�ة ال%لفات ال�ي ت%� معال�Iها مقارنة (الع�د الI%لي لل%لفات*ت��ر ال%9ش� �
 .تأ�D2 ال��اعPDD وت���� الق�اعاتمقارنة (ال�ق�ی�ات م%ا Vعyb ال�Sص على  97.7%

مقارنة (ال�ق�ی�ات  %22ارتفاعا ب�Fة  ت��ر صادرات ز�� ال���Wن ال%علoال%9ش�  سIل انIاز
 ع� ت��ی� ز�� ال���Wن ال%علo.ال%Iه�دات ال%Keولة ل�و  2019ل�ة وذلm ن_�ا ل�ف�ة اإلن�اج 
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 خزن: دعم آليات تعديل منظومة األلبان 
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اإلن�اج  دع�و دع� آل�ات تع�یل م�_�مة األلFان: خWن وتI¤�| الSلoD ��%ا Vع�%� ال%9ش�ان 
 z�b ها ال�ولة.ت%�Sعلى ال%WDان�ة ال%�ص�دة ال�ي  ال%Sلي مP ال�b ال%�$�ج مP اللف� ال

�%ات ال�ائ3ة:Pالق9اعات ال�اع3ة والA ة لل�ه�ض�F3اث خ3مات ن�Hادس: اس�  اله3ف ال
  ال%9ش�ات:

عV yb ت��ر ع�د ال%9سات ال�ائ�ة على ال%��7 ال��2ي ال�ي ت%� م�افق�ها: 1-2-1-2 ال%9ش� .17

 ال�اع�ة وال%�Iدة.هKا ال%9ش� ال%Iه�د ال%Keول لل�فع مP الR�%ة ال%^افة ل%$�لف األن�kة 

�ة ت�IانFة ن%� صادرات الق�اعات ال�اع�ة: Vعyb هKا ال%9ش� انعbاس اس��  2-2-1-2 ال%9ش� .18

 دع� الق�اعات ال�اع�ة علي ن%� صادرات هKه الق�اعات. 

  اله�ف الا(ع: ال�ه�ض (االس�&%ار
  ال%9ش�ات:

: Vعyb هKا ال%9ش� تأث�D ت�5�� أةال%ه�نFة اس�غالل ال%�ا2, ال��ا5�ة -1-1-2-2ال%9ش� .19

 ال�e�ة ال��S�ة على دفع االس�&%ار وªح�اث ال%9سات 

(ال%�Fgات ال��ا5�ة وال���Tل�ج�ة: Vعyb أة ال%ه�: ت��ر الف^اءات ال��ا5�ة 2-1-2-2ال%9ش� .20

هKا ال%9ش� تأث�D ت�5�� ال�e�ة ال��S�ة (ال%�ا2, ال�اخل�ة على دفع االس�&%ار وªح�اث ال%9سات 

  Kه الIهات في إ2ار س�اسة ال�%WDD اإلIVابي.به

ت��ر ع�د ال%kار�ع ال%�WIة في إ2ار م�افقة الFاع&PD ال�Iد: Vعyb هKا ال%9ش�  2-1-2-2ال%9ش� 
  kار�ع.م�اكFة وم�افقة (اع&ي ال% انعbاس تعW�W االمbان�ات ال%�ص�دة له�اكل ال%ان�ة ل��5�� ع%ل�ات

 :10ج3ول ع3د  
  ال�ه�ض (االس�&%ار: 1.2.2. االس��ات�Iي الdدف

ف.
الdد

1.2.2
 

:
ض 

ال�ه�

(االس�&%ار
  

  مؤشرات ق�س األداء
وحدة 

  املؤشر

  تقديرات

2018  

  إنجازات

2018  

�سبة اإلنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

  تقديرات

2019  

)1(  

  إنجازات

2019  

)2(  

�سبة اإلنجازات 

  مقارنة بالتقديرات

2019%  

)2) /(1(  

�سبة استغالل  :2-2-1-1

 امل7يأة املناطق الصناعية 
)%( 70 73 104,3 73 74 102,8  

تطور الفضاءات  :2-2-1-2

ت باملركبا امل7يأةالصناعية 

  الصناعية والتكنولوجية

)%( 71 89 125,4 89 91 101,1  
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تطور عدد املشار�ع  2-2-1-3

املنجزة NO إطار مرافقة 

  الباعث#ن اpGدد

)%(  6 5 83,3 5 9  150  

  :10رسم بيا�ي عدد

  الHIوض باالسJثمار :1.2.2 بالdدفاQRاصة  ؤشر ق�س األداءم بrن تقديرات وانجازات مقارنة

 

 تحليل وتفسير النتائج:

  من اهم الصعوبات التي تتعلق بتهيئة واستغالل المناطق والفضاءات الصناعية:

-  �DDدراسات ف��ة وتغ Pة م§Dا(قة لع%ل�ة ال�ه� لع�ة صFغة ال�ي ت%��2ل اإلج�اءات ال
  س��ات،

تعّ� األه�اف ال�ي ت� ت�Sی�ها في مIال تهD§ة ال%�ا2, ال��ا5�ة في إ2ار م$�C ال��%�ة  -
  2%�حة جّ�ا (ال%قارنة مع ال%احة الI%ل�ة ال%ه�أة قeل ف��ة ال%$�C، 2020-2016للف��ة 

�ار األراضي (ال�ی إلغاء اإل2ار القان�ني ال�Iی� لالس�&%ار لI%لة مP االم��ازات (اق��اء -
الربط بالشبكات الخارجية) مما حال دون االنطالق في برمجة عدد هام  ال�مzW وتTفل ال�ولة (bلفة

 من المناطق التي كانت مبرمجة.

  اله�ف ال&امP: اإلحا2ة (ال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة:
  ال%9ش�ات:

Vعyb هKا ال%9ش�  ال��DD:نFة ال%لفات ال%�ادق علDها مP �2ف ل�Iة 1-2-2-2 ال%9ش� .21

عادة إلانعbاس آل�ة ص��وق دع� ودفع ال%9سات ال�غ�7 ال%�جهة ل��ف�D ال�%��الت ال^�ور�ة 
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اله�bلة ال%ال�ة لFعY الg�kات ال�ي ت�bk صع�;ات ����ة على اس�عادة ن, نkا2ها ودع� 

  .ح_��ها لل���ی�

Vعyb هKا  اإلج�اءات الI%ا5�ة:ع�د ال%لفات ال%عالIة في إ2ار قان�ن  2-2-2-2 ال%9ش� .22

 ال%9ش� مIه�د اإلدارة في معالIة ال%لفات ال�اردة علDها F2قا لقان�ن ال%kار إل�ه.

 :11ج3ول ع3د  
  : اإلحاطة باملؤسسات الصغرى واملتوسطة2.2.2. االس��ات�Iي الdدف

ف.
الdد

2.2.2
: :

ت 
سا

س
طة باملؤ

اإلحا

طة
س

صغرى واملتو
ال

  

  مؤشرات ق�س األداء
وحدة 

  املؤشر

  تقديرات

2018  

  إنجازات

2018  

�سبة اإلنجازات 

مقارنة بالتقديرات 

2018  

  تقديرات

2019  

)1(  

  إنجازات

2019  

)2(  

�سبة اإلنجازات 

  مقارنة بالتقديرات

2019%  

)2) /(1(  

�سبة امللفات  :2-2-2-1

املصادق عل·Zا من طرف 

 pGنة الuسي#(

)%( 

90 92 102.2 92 94 102 

امللفات �سبة  :2-2-2-2

املعاpGة NO إطار قانون 

 اإلجراءات اpGماعية

)%( 

100 100 100 100 100 100  

  :11رسم بيا�ي عدد

اإلحاطة باملؤسسات الصغرى  :2.2.2 بالdدفاQRاصة  ؤشر ق�س األداءم مقارنة بrن تقديرات وانجازات

  .واملتوسطة
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اإلحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الملفات المصادق عليها من طرف لجنة التسيير الملفات المعالجة في إطار قانون اإلجراءات الجماعية 
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  تحليل وتفسير النتائج:

ة ل��ف�D ال�%��الت ال^�ور�من جملة الملفات التي تمّ تقديمها وذلك  %98.9صادقت لجنة التسيير على نسبة 
عادة اله�bلة ال%ال�ة لFعY الg�kات ال�ي ت�bk صع�;ات ����ة على اس�عادة ن, نkا2ها ودع� إل

  .ح_��ها لل���ی�

  االداء:التوجdات املستقبلية لتحسrن  -4

�� س�اسة ال�ولة ال�ام�ة إلى دع� ال��Iی�Iل�جي وت���� في إ2ار ت��Tوال����� وال� 
اس�ق�اب ال%�&%��P وªح�اث ال%9سات ال�ادرات ذات ال%7��S ال���Tل�جي مP جهة و 

PD وضa�ة ال%WDان ال�Iارz مP خالل ت���� ن, ال�ادرات مP جهة أخ�7، Sتوت �
�Dاور ال�ال�ة: ال�أكS%ان�ة على الWD%خالل إع�اد ت�قعات ال  

 في م�ال ال�ه�ض �J��Aمة ال��دة واالن�اج�ة  4-1

االحا2ة وال%ان�ة لل%9سات واله�اكل على ارساء أن_%ة ال�Iدة واالشهاد (ال%�ا(قة  -
مP خالل ت%��ل ع%ل�ات ال%ان�ة وع%ل�ات االشهاد (ال%�ا(قة ع�e ب�نامج تأهDل 

  ال��اعة،
  ،Iارب وال%عای�ةاب� ال�SالDل وال�ت���� }�اكل ال�e�ة ال��S�ة وم$م�اصلة  -
-  Pع PDاالق��ادی PDاالن�اج�ة وال�ع��| به%ا ل�7 الفاعل PDSدة وت�Iال�ه�ض (ال

��2, ت�_�� ت_اه�ات ومل�R�ات واع�اد ادلة وم��kرات وم�اجع لل�ع��| (ال�Iدة 
  واالن�اج�ة وت�%�ة الق�رات ال��kFة في هKا ال%Iال،

- DSات ق�� ارساء ن_� ت P االن�اج�ة ع�e م�اصلة ت%��لاالحا2ة وال%ان�ة لل%9س
ع%ل�ات ال%ان�ة الف��ة ل�أهDل ال%9سات ال��ا5�ة مP خالل ب�نامج تأهDل 
PD االن�اج�ة...) والالمادVة Sة (مع�ات االن�اج، تVال��اعة: االس�&%ارات ماد

 (إحا2ة ف��ة، دراسات، ال%�_�مات و;�مI�ات معل�مات�ة...).
 ��ل�جيفي م�ال ال��3ی3 وال��9+� ال�! 4-2

-  �Sالعل%ي ن iSFخالل ت�ج�ه ق�اع ال Pة مVات االق��اددفع ال��Iی� ل�7 ال%9س
 iSFار�ع الkاز مIات ال��ا5�ة وت%��ل اناIVاد حل�ل ت��Tل�ج�ة ل%��لFات ال%9س

 ال�eنامج ال��2ي للiSF وال��Iی�، إ2اروال��Iی� ال�kارg�ة في 
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ال��و�ج ل��نg yقاع�ة ص�ا5�ة وت��Tل�ج�ة ع�e اس�T%ال ال�راسة االس��ات�I�ة ح�ل  -
��د هي (وف, م�هI�ة اس��kا��ة وتkارg�ة وال�ي  2035ال��اعة وال��Iی� في أف, 

 ع�اد خ�ة لل��و�ج ل��نy ال��ا5�ة وال���Tل�ج�ة،اإلنIاز إل
- ��$kل�جي ال���ع وت��T7 ال���S%ف�ص االس�&% ت���� الق�اعات ذات ال Pار م

ق�ا5�ة ته�ف خاصة ل�k$�� قائ%ة ال س��ات�I�ةاال ال�راساتخالل تPDDS إنIاز 
  مP ال%kار�ع ال��ا5�ة في الق�اعات ذات ال%7��S ال���Tل�جي ال���ع،

-  CFدة وال�اع�ة ق�� ض�I%ة للق�اعات الFتأمPD ال�ق_ة االس��kا��ة وال���Tل�ج�ة (ال�
ت االول��ة (الق�اعات ال��ا5�ة ووضع م�_�مة لل�ق_ة الSاج�ات ال���Tل�ج�ة ذا

ال���Tل�ج�ة والgKاء االق��ادz واع�اد ل�حة x�ادة و�2�ة لل��Iی� وال����� 
  ال���Tل�جي،

دع� سالسل الR�%ة ل�&%PD ال&�وات ال�a�e�ة (ال%�ا2, ال�اخل�ة وال�Ik�ع على اح�اث  -
PD ح�g%ة ت�Sت ��Wاكة مع الع%ل على م�kات الbFخالت م$�لف األ�2اف ال%ع��ةش 

 ب�����ها،
���Tل�ج�ة م�اكW ال%�ارد التIهWD ت���� ال�e�ة ال��S�ة ال���Tل�ج�ة مP خالل اس�T%ال  -

ال%�ج�دة (س�سة و;�Wرت وال%���D) وªح�اث م�P�Wg ج�ی�یP لل%�ارد ال���Tل�ج�ة 
���Tل�جّ�ة ال(سz�D ثاب� وقا(y) (اإلضافة الى اس�T%ال ال�هD§ة ال$ارج�ة لألق�اب 

  وال��%�ّ�ة وتامPD ر;�ها (الbFkات ال$ارج�ة.
  في م�ال ال�ه�ض Aاالس��Wار 4-3

�C االج�اءات  -Fالع%ل على ت �eات ال��ا5�ة عمP خالل ت�ف�D م�اخ مالئ� لل%9س
وتعW�W االمbان�ات ال%�ص�دة له�اكل ال%ان�ة ل��5�� الق�اعات ال��ا5�ة وال��و�ج 

  لها.
�ة ال�ائ�ة وال��و�ج ل��نg yقاع وªب�از ال%9ساتت���� الق�اعات ال��ا5�ة ال�اع�ة  -

ص�ا5�ة مP خالل ضCF اس��ات�I�ة لل�فع مP الR�%ة ال%^افة ل%$�لف الق�اعات 
  ال�اع�ة مP جهة وªب�از ال%9سات ال�ائ�ة مP جهة أخ�7.
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لى دة ت�oDI إمP خالل (عi م�ا2, ص�ا5�ة ج�ی�ة وت�ف�D ب��ة ت�Sّ�ة ذات ج�  -
ال%�اصفات الّ�ولّ�ة، به�ف إIVاد ال_�وف ال%الئ%ة ل�فع االس�&%ار وªح�اث 

 ال%9سات.
  في م�ال اإلحاCة Aال�bسات ال�غ�d وال���س9ة: 4-4

مP خالل معاض�ة ال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة الس�عادة ن, نkا2ها ودع�  -
 �eادة }�bل�ها ال%ال�ة عوذلm ب��ف�D ال�%��الت ال^�ور�ة إلع ح_��ها في ال���ی�

 Pات ال�غ�7 متفعDل م$�لف االل�ات  جهة وم��Wآل�ة ص��وق دع� ودفع ال%9س
) مP األع%ال.على ت���� ت�خالتها (مSاضP ال%9سات، م�اكW  ال%�ج�دة والع%ل

 .جهة أخ�7 
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  خارCة ال>�نامج:

  

االدارة العامة للتجديد 
والتطوير التكنولوجي ادارة السالمة االدارة العامة 

للنهوض بالمؤسسات 
الصغري و المتوسطة

االدارة العامة 
للصناعات المعملية مكتب تاهيل الصناعة

وكالة النهوض 
بالصناعة و التجديد

المعهد الوطني 
للمواصفات و الملكية 

الصناعية

المجلس الوطني 
لالعتماد

المخبر المركزي 
للتحاليل و التجارب

الوكالة العقارية 
الصناعية

فضاء االنشطة 
االقتصادية جرجيس

بئة المركز الفني للتع
والتغليف

 المركز التقني لمواد
البناء والخزف 

والبلور

المركز الفني 
للصناعات الغذائية

اعة المركز الفني لصن
الخشب والتاثيث

المركز الوطني 
للجلودواالحذية جالفني للنسي المركز

التقني   المركز
كية للصناعات الميكاني

والكهربائية
اءالفني للكيمي المركز

فضاء االنشطة 
االقتصادية بنزرت

االقطاب التكنولوجية 
سيدي ثابت برج 
السدرية صفاقس

االقطاب التنموية 
سوسة قفصة بنزرت  

المنستير قابس

 المركبات الصناعية
)5(والتكنولوجية 

وحدة التصرف في 
برنامج الجودة

االدارة العامة 
للصناعات الغذائية

االدارة العامة للنسيج 
و المالبس

 االدارة العامة للبنية
 التحتية الصناعية

والتكنولوجية

االدارة العامة للتجديد 
والتطوير التكنولوجي ادارة السالمة االدارة العامة 

للنهوض بالمؤسسات 
الصغري و المتوسطة

االدارة العامة 
للصناعات المعملية مكتب تاهيل الصناعة

وكالة النهوض 
بالصناعة و التجديد

المعهد الوطني 
للمواصفات و الملكية 

الصناعية

المجلس الوطني 
لالعتماد

المخبر المركزي 
للتحاليل و التجارب

الوكالة العقارية 
الصناعية

فضاء االنشطة 
االقتصادية جرجيس

بئة المركز الفني للتع
والتغليف

 المركز التقني لمواد
البناء والخزف 

والبلور

المركز الفني 
للصناعات الغذائية

اعة المركز الفني لصن
الخشب والتاثيث

المركز الوطني 
للجلودواالحذية جالفني للنسي المركز

التقني   المركز
كية للصناعات الميكاني

والكهربائية
اءالفني للكيمي المركز

فضاء االنشطة 
االقتصادية بنزرت

االقطاب التكنولوجية 
سيدي ثابت برج 
السدرية صفاقس

االقطاب التنموية 
سوسة قفصة بنزرت  

المنستير قابس

 المركبات الصناعية
)5(والتكنولوجية 

وحدة التصرف في 
برنامج الجودة

االدارة العامة 
للصناعات الغذائية

االدارة العامة للنسيج 
و المالبس

 االدارة العامة للبنية
 التحتية الصناعية

والتكنولوجية
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  برنامج القيادة والمساندة

  السيد عبد المنعم السعداوي اسم رئيس البرنامج:
  2018مدة توليه المهمة: ابتداءا من أفريل -

  

 :التقديم العام لبرنامج القيادة والمساندة -1

  هيكلة البرنامج: -1-1
  التالية:أهداف ويغطي الهياكل اإلداريّة  4هذا البرنامج على  شتملــــــــــــي
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الهياكل المتدخلة            
في برنامج       

القيادة والمساندة

الديوان ومكاتبه

التفقدية العامة

اإلدارة العامة للمصالح 
المشتركة واإلدارات 

التابعة لها

اإلدارة العامة لإلشراف 
على المنشآت واإلدارات 

التابعة لها

وحدة التصرف حسب  
االهداف في الميزانية
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  البرنامج: ةاستراتيجي -1-2
برنامج القيادة والمساندة بحكم طبيعة مشموالت الهياكل اإلداريّة المنتمية إليه وتغطيته األفقيّة  مثّلــــــي

األساسي لبقيّة البرامج. كما يندرج هذا البرنامج ضمن منظومة النهوض بالموارد  الوزارة الّرافد لحاجيات
  اتها.خدمالبشريّة باعتبارها العنصر الرئيسي لتأهيل اإلدارة وتطوير جودة 

إّن األهداف التي تّم ضبطها لهذا البرنامج تندرج في إطار التوجهات الوطنيّة لتأهيل الموارد البشريّة       
  التالية:والمعرفيّة وتحسين جودة الخدمات اإلداريّة وذلك عبر التركيز على المحاور 

 تعاملين مع القطاع،فاعلية برنامج القيادة والمساندة عبر تحسين جودة الخدمات المسداة للم - 1

 األمثل واالستغاللالتحكم في األجور عبر تنمية القدرات والمهارات المهنيّة لألعوان من جهة  - 2

للموارد البشرية المتاحة عبر دعم الثقافة المعلوماتيّة والتركيز على استعمال التكنولوجيا الحديثة 

 التي تساهم في تقليص اآلجال ونجاعة العمل اإلداري،

 بالتركيز على حسن اعداد وتنفيذ الميزانية. االعتماداتتحسين التصرف في  - 3

a.  والمساندة قيادةرنامج اللبداء األأهداف ومؤشرات قيس:  
 

  :109الهدف 
تعزيز انتاجية الموارد 

  البشرية

  
  1109المؤشر 

  
  التأطيرنسبة 

المؤشر 
2109  

  نسبة سد الشغورات في الخطط الوظيفية

المؤشر 
3109  

  تحفيز الموظفين نسبة

  :209الهدف 
  تحسين التصّرف في 

  المصالحوسائل 

  تطور كلفة الصيانة واإلصالح  1209المؤشر 

  تطور كلفة المواد االستهالكية  2209المؤشر 

  ترشيد التحكم في الطاقة  3209المؤشر 

  :309الهدف 
نجاعة برنامج القيادة 

  والمساندة

 الرشيدةإرساء أسس الحوكمة   1309المؤشر 

  حسب البرمجة االعتماداتنسق استهالك   2309المؤشر 

  :403الهدف 
إدارة الكترونية في خدمة 

  الصناعة

  ضمان سالمة واستمرارية الخدمات  1403المؤشر 

  عدد الخدمات المسداة عن بعد  2403المؤشر 

  نسبة اقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد  3403المؤشر 
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  الخاصة بالبرنامج : االستراتيجيةتقديم عام لإلنجازات  1-3
 

استكمال تدعيم إجراءات السالمة لمبنى الوزارة (بية) و إيجاد حلول للمشاكل 
 العالقة:

 تجهيز مبنى الوزارة بكاميرات مراقبة متطورة في كل الفضاءات المشتركة في الداخل والخارج 
  بما في ذلك إعادة توزيع  وإطارات الوزارةإيجاد حلول لضيق المجال الذي يعاني منه أعوان

 الموظفين على المكاتب وذلك بتسويغ مبنى جديد وبنقلة بعض اإلدارات العامة بين المباني.
 تجديد أسطول السيارات بصفة تدريجية 

 :واإلعالمية والمناهج التنظيم

مهمة التدقيق في السالمة  إثرتأمين المعطيات وذلك  فيمجهودات اإلدارة في مجال اإلعالمية  حورتـــتم
المعلوماتية التي تّم إنجازها سابقا. حيث تّم اقتناء منظومة الخزن والتي ساهمت في تطوير مؤشر الخزن 

Vs  100الى  %70من%. 

ن مؤشر األسطول، باإلضافة الى تطبيق تقنية كما تّم اقتناء تجهيزات إعالمية جديدة مّما ساهم في تحسي
  الموزعات االفتراضية والتي ساهمت بنسبة كبيرة في مرونة التعامل مع تركيز الموزعات حسب الطلب.
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 :2019لسنة  نامجنتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البر -2

  
 م لتنفيذ ميزانية البرنامج:تقدي -2-1

 

 :1جدول عدد 

  مقارنة بالتقديرات 2019 البرنامج لسنةتنفيذ ميزانية  

  طبيعة النفقة التوزيع حسب

  (إع الدفع)

  

  د 1000الوحدة :   



 

 

52 

 :1رسم بياني عدد 

  مقارنة بين تقديرات وإنجازات ميزانية برنامج القيادة والمساندة 

  2019لسنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 

 نسبة اإلنجاز

  

 

 

  د 1000الوحدة : 
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  رسم بياني عدد2  

 نفقات اإلستثمارات المباشرة

 التقديرات و اإلنجازات

 

 نسبة اإلنجاز

 

  الوحدة: ألف دينار مقارنة بالتقديرات 2019تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة : 2جدول عدد 

 التوزيع حسب البرامج

 البرنامج

  تقديرات
2019  

  تقديرات
2019  

  إنجازات
  بالتقديراتاإلنجازات مقارنة   2019

  
  (ق.م األصلي)

  
  (ق.م التكميلي

  + اعتمادات تكميلية
  + تحويل اعتمادات 

  من باب النفقات 
  الطارئة)

)1(  

  
  
  
  
  
  

)2(  

  المبلغ
)2(-)1(  

نسبة 
  اإلنجاز %

            

برنامج القيادة و 
 المساندة

5,686  5,966  5,170  -796  86.66%  



 

 

54 

%86.66  796-  5,170  5,966  5,686     المجموع  
 

  مقارنة بالتقديرات 2019تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة : 3رسم بياني عدد 

 التوزيع حسب البرامج

 

 

  
 تقديم لنتائج القدرة على األداء وتحليلها: -2-2

  

�+ة 109اله3ف PMتع +  ان�اج�ة ال��ارد ال :  
  تق23, اله3ف: - 

  مؤشرات قيس أداء: 3يضّم هذا الهدف 

المؤشر متطلبات الموارد البشرية في التكوين ووسائل المصالح  نسبة التأطير: يعكس هذا -1
 عموما.

 نسبة سد الشغورات في الخطط الوظيفية -2
نسبة تحفيز الموظفين: وهو كل ما من شأنه أن يعطي نفس جديد للموارد البشرية ويحفزهم  -3

كالتكوين الذي يساعد على اكتساب المهارات ويطور القدرات المهنيّة  اإلنتاجية:على مزيد 
 لألعوان واإلطارات والودادية التي تعزز انتماءهم للوزارة. 

  

  

  

  

4 500

5 000

5 500

6 000 5 966

5 170

2019تقديرات سنة  2019انجازات سنة 
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 �� و: نMة 1109ات ال�bش�Cة و2109ال�أ�r�s9[ ال�fغ�رات في الPة س3 الM: نMة 3109: ن

  تHف�  ال��sف��

ف 
الهد

1
0

9
تعزيز 

إنتاجية
 

شرية
الموارد الب

 

مؤشرات 
قيس 
  االداء

 

وحدة 
 المؤشر

  2018تقديرات

(*) 

انجازات 
2018  

(*) 

نسبة 
االنجازات 

مقارنة 
بالتقديرات 

2017 

تقديرات 
2019 

)1( 

انجازات 
2019 

)2( 

نسبة 
االنجازات 

مقارنة 
بالتقديرات 

)2)/(1( 

 �ال�bش

نMة 1109

��Cال�أ 

% 61.88 - - 64.66 61 94.33 

 �ال�bش

نMة 2109

س3 

الPغ�رات 

 ]9fفي ال

 ال�r�s�ة

% 48.9 - - 55 52 94.54 

 �ال�bش

نMة 3109

تHف�  

 ال��sف��

% 10 - - 30 37 127.33 

� و نMة  :g�S/1109 األداء اتمقارنة ب�� تق3ی�ات و إن�ازات مbش� :  14رس, ب�اني ع3د �Cال�أ
  تHف�  ال��sف�� نMة 3109نMة س3 الPغ�رات في ال9f[ ال�r�s�ة و  2109
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 و األن9Pة ال��� ة 2019ل�ة  مقارنة ب�� األن9Pة ال�>�م�ة

  اإلنجازات (أ.د)   التقديرات (أ.د)  النشاط  المجال

  مؤشر

  نسبة التأطير
اعداد المناظرات الداخلية للترقية في 

 اآلجال
14  

  

 
12العدد:    

 النسبة: %85   
 

مؤشر نسبة سد 
الشغورات في 
  الخطط الوظيفية

  62 التعيين في الخطط الوظيفية

32العدد:    
   %   52النسبة: 

 
  

مؤشر نسبة تحفيز 
  الموظفين

  مجاال 28 تنظيم حلقات تكوينية في عدة مجاالت

 
18العدد:  

   %   37النسبة:
  
  

  

  

� ال��ائج ال�ي ت, تNH�قها مقارنة Aال�ق3ی�اتتHل�ل  -�  :و تف

 ��:: 1109ال�bش�Cة ال�أM  ن

مP بPD مI%�ع ال%��فPD. وتق�ر هKه ال�Fة ب�زارة  2وأ 1وهي نFة ال%��فPD مP ال��فPD الف�عPDD أ  

وفي  ،2019وهي نسبة معقولة نسبيا مقارنة بتقديرات % 61ال��اعة وال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة بـ 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00

70,00

المؤشر 
1109  

نسبة 
التأطير

المؤشر 
2109  

نسبة سد 
الشغورات

المؤشر 
3109  

نسبة 
تحفيز 

الموظفين

2018تقديرات سنة  2018انجازات سنة  2019تقديرات سنة  2019انجازات سنة 
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 ,��2 Pم�ه� ع Pال%غادر� Yاالن��اب�ات (ال���فة الع%�م�ة وع�م تع�� �D%Iال�قاع� أو ال�ق�ل ت �bF%اع� ال

خالل  ات مPر أو ال%غادرة ال��5�ة  وق� ت� الل�Iء آلل�ات أخ�7 ل�عW�W اإلدارة (اإل2ارات وذلm لّ� الkغ� 

ال�قل أو اإللSاق أو إعادة ال����| وه� ما ی��رج في إ2ار دع� ال�Sاك في ال���فة الع%�م�ة وخاصة 

 7��}�bلة ال�زارة. (إلSاق }�اكل وزارة ال�اقة وال%�اج� وال�اقات  ال�غ�DDات ال%��ال�ة ال�ي �2أت على م

  )2018ال%��Iدة ب�زارة ال��اعة وال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة في س�ة 

 �  نMة س3 الPغ�رات في ال9f[ ال�r�s�ة:: 2109ال�bش

 2019وهي نFة ج�Dة (ال%قارنة مع تق�ی�ات  %52ت%� س� الkغ�رات في ال$�C ال���¤�ة في ح�ود 

وتف� هKه ال�Fة (األساس على اع�Fار أن وزارة (األساس ذات صFغة تق��ة ف�Fة ال�أ�D2 م�تفعة ن�عا ما 

وخاصة تFعا ل�عW�W ف��, الع%ل (ال�قل أو االلSاق في إ2ار س� الkغ�رات على إث� ال�غ�DDات ال%��ال�ة على 

  .م��b�{ 7لة ال�زارة

 �  نMة تHف�  ال��sف��:: 3109ال�bش

فقC  12خ�ة ل��x�ة ص�ف الع%لة ت� ت�x�ة  14ت� تفعDل ب�نامج ت�x�ات الع%لة، حiD ت� ف�ح  2019خالل س�ة  -
في  ل�زارة ال%ال�ة وال%9رخ 2018ل�ة  14ع�د م�ه�، و�%Pb تف�D هKا الع�د مP ال��x�ات (%ا جاء في ال%��kر 

وªع�اد إ2ار الق�رة على األداء لل�اسات  �2019عل, (إع�اد م�kوع مWDان�ة ال�ولة ل�ة وال% 2018أف��ل  16
وتفعDلها  في ب�امج ال��x�ات ال���ة وانIازها خالل ال�ة ال%ال�ة على م��W ال��bSوالzK ی��  2019الع%�م�ة ل�ة 

  .%ام ب�نامج ال��x�ات خالل نفy ال�ة)( وه� ما Vع��e م�ة غg �Dا��ة إلت 2019خالل ال&الث�ة األخ�Dة مP س�ة 
  
مIاال  18لق� ال��اعة، حiD ت� إج�اء دورات ت���T�ة في  (ال�Fة%37(ال�Fة لل�P��T، ف�ق�ر ن�eه بـ  -

 Pة  28ج%لة م$�لفا م�وgان� ال�ورات مق%ة على أع�ان gل  2019مIال ت%� ب�م�Iه في م$�C ال�P��T ل
 Pيم%ال��اعة وال�اقة ن_�ا إللSاق }�اكل وزارة ال�اقة وال%�اج� وال�اقات ال%��Iدة ب�زارة ال��اعة  ق

و;ال�الي فان ال�Fة ال%Iلة ال تعyb ال%Iه�د الRS�قي ل�زارة  2018وال%9سات ال�غ�7 وال%��س�ة في س�ة 
.P��Tأع�انها ��%ا ی�عل, (ال� WDفSال تIال��اعة في م  

أV^ا (%�SودVة االع�%ادات ال%ال�ة ال%$��ة ل��فKD ب�نامج ال�P��T وه� ما أد7 إلى ع�م  g%ا Pb%V تف�Dه -
 2018اس�kارة خاصة (اللغة اإلنIل�WDة واإلعالم�ة (اس�kارة غ�D م&%�ة) ل��PD م��الPD�D  02إت%ام ع�د 

  . 2019و

�� ال���ف في وسائل ال��الح209اله3ف Hت:  
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  تق23, اله3ف : - 
إّن ترشيد النفقات العموميّة يستوجب من المصالح مزيد من اليقظة والبحث عن مصادر االقتصاد 

  الخدمات:للتحّكم في االستهالك دون المّس بالحّد األدنى من مستوى 

  مؤشرات تلخص نفقات وسائل المصالح:  3ولهذا الغرض تّم اعتماد 

ظمة وفعّالة ألسطول السيارات تطور كلفة الصيانة واإلصالح: إرساء نظام صيانة منت -1
جهة والعمل على تخفيض عمر األسطول واجتناب تهّرمه من جهة أخرى ما  والطابعات من

 من شأنه أن يقلّص من تكلفة اإلصالحات.
-103تطور كلفة المواد االستهالكية: الضغط على المصاريف وذلك بإرساء ثقافة رقمية ( -2

112-117-123-135-156-157.( 
 وقود)-يةاتصاالت هاتف-كهرباء-التحكم في الطاقة: القيام بتدقيق في المجال الطاقي (ماءترشيد  -3
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 �: ت�9ر %لفة ال��اد االس�هالك�ة و  2209ت�9ر %لفة ال��انة و اإلصالح و : 1209ات ال�bش

  : ت�ش�3 ال�H`, في ال9اقة3209
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1209 

ت�9ر %لفة 

ال��انة و 

 اإلصالح

% -27.3 ... ... 23.51 25 6.3 

 �ال�bش

2209 

ت�9ر %لفة 

ال��اد 

 االس�هالك�ة

% - 35.4 ... ... 41.55-  - 31.6 -24 

 �ال�bش

3209 

ت�ش�3 

ال�H`, في 

 ال9اقة

% -25 ... ... 67.39 83 23 

  

:ت�9ر %لفة ال��انة g�S/1209 األداء اتمقارنة ب�� تق3ی�ات و إن�ازات مbش� : 15رس, ب�اني ع3د 
  ت�ش�3 ال�H`, في ال9اقة3209االس�هالك�ة و ت�9ر %لفة ال��اد 2209و اإلصالح و 
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� ال��ائج ال�ي ت, تNH�قها مقارنة Aال�ق3ی�اتتHل�ل  -�  :و تف

 �  ت�9ر %لفة ال��انة و اإلصالح:: 1209ال�bش

(اع�Fار أن ال%WDان�ة  2019مقارنة ب�ق�ی�ات  6.3ارتفاعا لهKا ال%9ش� ب�Fة   2019شه�ت س�ة    

غ�ض حo الSاج�ات الR�RS�ة لل�زارة خاصة (ع� الSاق م�الح وزارة تفي (ال ال�ة الال%�ص�دة لهKه 

   :ال�اقة و ال%�اج� ب�زارة ال��اعة و ال%9سات ال�غ�7 و ال%��س�ة و Vف� هKا اإلرتفاع ب

  ته�م االس��ل و ال�IهWDات م%ا ی��I ع�ه الR�ام (ع�د أك�e مP ع%ل�ات اإلصالح و ال��انة -
Wات انIاز ال%�اFxة الف��ة لل�IهDة على غ�ار اصالح (عY ال�ارات و ض�ور�ب�مIة أن�kة ج�ی�ة  -

  (ال�زارة
 �  ت�9ر %لفة ال��اد االس�هالك�ة:: 2209ال�bش

ت� تDIل ارتفاع في م9ش� gلفة ال%�اد اإلس�هالك�ة ج�اء غالء األسعار مP جهة وارتفاع اس�هالك 

 افة إلى تفاق� ال%�$ل�اتال�اقة ب�زارة ال��اعة (اإلضزارة (ع� الSاق م�الح و  اخ�7 اإلع�%ادات مP جهة 

  .و ع�م الق�رة على مIابهة الSاج�ات الR�RS�ة لل�زارة

 �  ت�ش�3 ال�H`, في ال9اقة:: 3209ال�bش

و Vع�د ذلm إلى صع�;ة ت�Sی�  2019مقارنة ب�ق�ی�ات س�ة  % 23ت� تDIل ارتفاع في ال%9ش� ب�Fة 

�Iة الSاق م�الح وزارة ال�اقة (اإلضافة إلى تفاق� ال%�$ل�ات. وق� ت� الع%ل الSاج�ات الR�RS�ة لل�زارة ن�
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على ت�S�ح هKه ال�ضa�ة لeل�غ وضa�ة سل�%ة في ال��ات الالحقة م%ا س�اع� على م��W  2019س�ة 

 ال��bS في ال�اقة ع�e الR�ام ب��قD, 2اقي ل%ق� ال�زارة (ال��D, مع م�الح ال�gالة ال��2�ة لل��bS في

  ال�اقة و الع%ل على ت�De, ال��ص�ات ال�ي س��د في ال�ق���.

  :ن�اعة ب�نامج الN�ادة و ال�ان3ة309اله3ف 
  تق23, اله3ف : - 

  يضّم هذا الهدف مؤشري قيس أداء:

تحسين جودة الخدمات عبر انخراط  التالية:إرساء أسس الحوكمة الرشيدة: ترتكز على األنشطة  -1
 اإلدارات العامة في منظومة جودة والحث على انجاز مشاريع اإلصالح اإلداري.

حسب العناوين،  االعتماداتهو معدل استهالك  البرمجة:حسب  االعتماداتنسق استهالك  -2
عثّر ت عند االنتباهوهو مؤشر يمكن من إعطاء رؤية على نسق إنجاز المشاريع المبرمجة ولفت 

  اإلنجاز لتحديد النقائص وتالفي تداعياتها في اإلبّان.
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 �: نL اس�هالك االع��ادات حx 2309إرساء أسg ال�H%�ة ال�ش�3ة و : 1309ات ال�bش
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ال�H%�ة 

 ال�ش�3ة

 6- 2 8 ... ... 4 عدد

 �ال�bش

2309 Lن

اس�هالك 

االع��ادات 

 xح

 ال>�م�ة

% 100 96 96 94.5 94 100 

 

:إرساء أسg ال�H%�ة g�S/1309 األداء z مقارنة ب�� تق3ی�ات و إن�ازات مbش� : 16رس, ب�اني ع3د 
  اس�هالك االع��ادات حx ال>�م�ة 2309ال�ش�3ة و 
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� ال��ائج ال�ي ت, تNH�قها مقارنة Aال�ق3ی�اتتHل�ل  -�  :و تف

 �  إرساء أسg ال�H%�ة ال�ش�3ة:1309ال�bش

ی�%&ل هKا ال%9ش� في اح�اب ع�د اإلدارات العامة (ال�زارة ال%��Sلة على عالمة ال�Iدة (ال��D, مع 

على  2019خالل س�ة  الع%لوح�ة ال���ف حo األه�اف لل�Iدة. و ت�Iر اإلشارة إلى أنه اق��� 

 ادقة للR�امم�افقة ادارتPD عام�PD مP اجل ال��Sل على عالمة ال�Iدة في ان�_ار اخ��ار مo�b م�

  .(االخ�Fارات ال^�ور�ة ل%�Sها عالمة ال�Iدة وف, ال%�اصفات ال%�ل�;ة

 �  نL اس�هالك االع��ادات حx ال>�م�ة:: 2309ال�bش

        بلغ� نFة اإلنIاز حP ج�ا. حV2019 iDع��e ن, اس�هالك اإلع�%ادات ال%�eمIة انفاقها ل�ة 

األول أو  لع��انج%لة اإلع�%ادات ال%�eمIة س�اء gان على م��7 ا� ص�ف تق��Fا تو;ال�الي فق�  % 100

Fة انIاز ع مه� في نوص�ادی, ال%kارgة. حiD یالح ارتفا م��7 ص�ادی, ال$��Wةال&اني أو ح�ى على 

 مP ال%��قع ال%Sاف_ة على نفy نFة اإلنIاز خاللال%WDان�ة وه� دلDل على فاعل�ة وم��اx�ة ال�ق�ی�ات و 

مIة ب�نامج ال��اعة) في وث�قة ال�e (ال��ات القادمة مP خالل تm��k ج%�ع ال%��خلPD في ب�امج ال�زارة 

ة gل%ا دع� تPDDS ال�eمIاإل2ار وم�ا(عة انIاز ال%kار�ع و ال���ة لل�فقات ع�e ت�_�� جلات ع%ل في هKا 

.mلKاجة لSال  

  الصناعة إدارة الكترونية في خدمة:409ف الهد
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 تقديم الهدف  -

تتنّزل اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلدارة اإللكترونية في إطار توجه الحكومة التونسية لتطوير 
اقتصاد المعرفة وإدخال تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مختلف أوجه حياة التونسيين. وفي هذا 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال األداة الضروريّة إلصالح وتحديث القطاع العام، بهدف السياق، تعتبر 
إرساء إدارة أكثر نجاعة وأكثر قربا من مختلف المتعاملين معها. وهو ما يتحتّم تجسيمه من خالل تنفيذ ما 

معلومات كنولوجيا الجاء بإستراتيجيّة تطوير اإلدارة اإللكترونية التي تسعى اإلدارة بواسطتها إلى دمج ت
واالتصاالت في العمل اإلداري من أجل توفير خدمات ذات قيمة مضافة لفائدة مختلف فئات المتعاملين 

  .معها

  :ولبلوغ هذا الهدف ترتكز الجهود في هذا المجال على المحاور التالية

المالئمة لتطوير ضمان سالمة واستمرارية الخدمات وهو مؤّشر يهدف إلى توفير األرضية االتصالية  -
اإلدارة اإللكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجية تؤمن استمرارية توفير الخدمات اإلدارية وتضمن سالمة 

  .المناخ المعلوماتي

عدد الخدمات المسداة عن بعد وهو مؤّشر يتّم تصنيفه كمؤّشر منتوج، وذلك لتركيز جهود اإلدارة حول  -
بعد. حيث تعتبر نسبة الخدمات المسداة حاليّا ضعيفة مقارنة بالعدد مزيد تطوير الخدمات المسداة عن 

  الجملي للخدمات الموّجهة للصناعيين والمستثمرين

نسبة إقبال الصناعيين على الخدمات المسداة عن بعد وهو مؤّشر نتائج ونجاعة، وذلك لتحديد نسبة انتفاع  -
ارة وانعكاسها على مناخ التشجيع على االستثمار الصناعيّين والمستثمرين من الجهود التي تبذلها اإلد

  اقتصاديا.

 �:ع3د ال3fمات ال�3اة ع� Aع3 و 2409 ال3fمات،ض�ان سالمة واس���ار+ة  :1409ات /ال�bش

 نMة اMSال ال��اع��� على ال3fمات ال�3اة ع� Aع3 3409

ف 
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المؤشر 
نسبة 3409

اقبال 
الصناعيين 

على الخدمات 
المسداة عن 

 بعد

  %100  10 10  20  2  10 نسبة

  

: ض�ان سالمة و b1409ش�g�S z األداء/مقارنة ب�� تق3ی�ات و إن�ازات م: 17رس, ب�اني ع3د 
نMة اMSال ال��اع��� على  3409:ع3د ال3fمات ال�3اة ع� Aع3 و 2409اس���ار+ة ال3fمات و

   ال��اعة:إدارة ال!��ون�ة في خ3مة A409اله3ف  الfاصة، ال3fمات ال�3اة ع� Aع3 

  

� ال��ائج ال�ي ت, تNH�قها مقارنة Aال�ق3ی�اتتHل�ل  -�  :و تف

 �  : : ض�ان سالمة واس���ار+ة ال3fمات 1409ال�bش

  2019  إنجازات  الوحدة  مؤشر

2016  2017  2018  

Vsg   1.32 1.32 1.41 1.41  4إلى  0من 

Vs  100 100 70 50  نسبة مائوية 

Vhd  50 20 20 0  نسبة مائوية 

Apb  78 72 60 81.25  نسبة مائوية 
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Apr  90 90 85 72  نسبة مائوية 

 سالمة ضمان
 واستمرارية

  الخدمات
 6 5.34 4.66 3.94  10إلى  0من 

 

أّن المؤشر يتطّور بنسق تصاعدي مما يعكس جهود اإلدارة في هذا المجال خاصة بالنسبة لسنة  مالحظـــال
 .%100الى  %70من  Vsحيث تمّ اقتناء منظومة الخزن والتي ساهمت في تطوير مؤشر الخزن  2019

 ةتصالية لتطوير اإلدارة اإللكترونية مع اعتماد خيارات تكنولوجياألرضية االويتعلق هدا المؤشر بتقييم 
  تضمن سالمة المناخ المعلوماتي.تؤمن توفير الخدمات اإلدارية و

ولتحسين المؤشر تتجه اإلدارة الى تعزيز الموارد البشرية المختصة في مجال السالمة وتقنيات نظم 
 التشغيل.

 �  ال�3اة ع� Aع3:ع3د ال3fمات : 2409ال�bش

جهود اإلدارة إلى إعطاء األوليّة لتطوير المزيد من الخدمات عن بعد وذلك تنفيذا لإلستراتجيّة  تّجهـــت
الوطنيّة لإلدارة االلكترونية التي تهدف إلى تطوير أكبر عدد ممكن من الخدمات عن بعد ذات جودة 

خدمات عن بعد  7وضع بلصناعات المعملية اإلدارة العامة ل قامتومردودية عالية. وفي هذا االطار 
مع تطوير بعض الخدمات على الخط بالنسبة  2019خالل سنة  TTNبالتنسيق مع شبكة تونس للتجارة 

  .لمكتب تأهيل الصناعة

 �  نMة اMSال ال��اع��� على ال3fمات ال�3اة ع� Aع3:: 3409ال�bش

تسجيل نسبة نمو ذات وتيرة متصاعدة. ويعود ذلك باألساس إلى استناد اإلدارة على تقارير  2019 تم سنة
المشروع التشاركي لتقييم ومراجعة اإلجراءات اإلداريّة التي لها عالقة بمناخ األعمال واستبيان تقييم 

  المستثمرين.الخدمات عن بعد حيث ستعطى األولويّة لتطوير خدمات طبقا لحاجيات الصناعيين و
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  :  توحيد إطار القدرة على األداء دفعا نحو تطوير و تحسين األداء

إطار مالئمة إطار القدرة على األداء لبرنامج القيادة و المساندة لوزارة الصناعة و المؤسسات  فـــــــــــي
الصغرى و المتوسطة بما ينسجم مع األهداف االستراتيجية العامة المشتركة بين مختلف الوزارات (فاعلية 

ادات) و مواكبة للمجهود برنامج القيادة و المساندة، التحكم في كتلة األجور، تحسين التصرف في اإلعتم
و حسن التصرف و مقاومة  و الشفافية و التحديات المناطة بعهدة الوزارة لدعم مبادئ الحوكمة ككل الوطني

الفساد بمختلف الهياكل اإلدارية التابعة لها أو تحت إشرافها و كذلك التوجهات الوطنية  لتأهيل الموارد 
تم في هذا اإلداريّة و مشروع اصالح المالية العمومية ،  البشريّة والمعرفيّة وتحسين جودة الخدمات

   :اإلطار

تحديات الوزارة المذكورة أعاله:التوجهات الوطنية و/ ضبط محاور استراتيجية للبرنامج تتماشى و1   

 مزيد اإلنخراط في المجهود الوطني لمقاومة الفساد.حسن التصرف ووالشفافية دعم مبادئ الحوكمة و -
 القدرات والمهارات المهنيّة.تنمية  -
 .احكام التصرف في الميزانية -
  دعم الثقافة المعلوماتيّة واستغالل التكنولوجيا الحديثة. -

 

المستقبلية  التوجهات-3
 لتحسين األداء
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 / تحديد أربعة أهداف عملياتية تتماشى و المحاور االستراتيجية و األهداف االستراتيجية المشتركة2
    :للبرنامج

  المساندةتعزيز نجاعة برنامج القيادة و -
  المهاراتين التصرف في الموارد البشرية وتطوير الكفاءات وتحس -
   .احكام التصرف اللوجستي -
  ة يقطاعات الصناعالتطوير إدارة إلكترونية لخدمة  -

ابع طتحقيقا ألكثر نجاعة في التصرف باعتبار“ القيادة و المساندة”برنامج فرعي وحيد اعتماد / 3
تم ضبط سلسلة عملياتية تنسجم و تحقيق األهداف حيث محدودية عدد األعوان والوزارة كهيكل مركزي 

االستراتيجية وذلك بتنزيلها إلى أهداف عملياتية و مؤشرات قيس أداء مضبوطة تشرف عليها مجموعة 
ة تنفيذ األنشط مامناطة بعهدتهو“ المساندة"و  "القيادة”نعملياتيتين لوحدالهياكل مكونة متناغمة من 

 . مجة للتقدم في تحقيق األهدافالمبر

  تطوير الكفاءات و الموارد البشرية: -
  

ة العمومية ت بالوظيفاالعمل على تفعيل آليات إعادة توظيف الموارد البشرية خاصة في ظل تجميد االنتداب -

 وتيسير سبل الحراك داخل الوظيفة العمومية وذلك بغرض توفير موارد بشرية مختصة لسد الشغورات.

التكوين بالتنسيق مع الهياكل المعنية لضمان الفاعلية والنجاعة والربط  احتياجاتالعمل على حسن تحديد  -
  االستراتيجية.بين عملية التكوين واألهداف  ما
العمل على تطوير االنشطة التكوينية ومالئمتها مع المتطلبات المهنية لألعوان واعتماد مبدأ الرسكلة  -

  المهنية. قصد الرفع من قدراتهم
  بغاية تحفيز األعوان. وتحقيق األهداف المرجوة قصد دعم خطة التكوين االعتمادات الالزمةتوفير  -
طة لى مراجعة األنشالتطرق إلعداد منظومة متابعة وتقييم ومراقبة لضمان الجودة في التكوين والعمل ع -

لتعزيز كفاءاتهم ومهارتهم وقدرتهم   رة متها لحاجيات الموظفين خاصة السلك التقني بالوزائالمبرمجة ومال
 على األداء.

 

 تحسين التصرف في وسائل النقل: -

 
خاصة على مستعمليها لتفادي الرقابة على السيارات اإلدارية والوزارة على تكثيف عمليات  تعمل

 الصيانة.ة في عملية اإلصالح وظشأنها أن تكلف المصلحة أموال باهالتجاوزات التي من 

  الصناعة  إدارة الكترونية في خدمة تطوير -
  

اإلدارة الى تعزيز الموارد البشرية المختصة في مجال السالمة وتقنيات نظم التشغيل، كما تتجه  تجهــــت
جهود اإلدارة إلى إعطاء األوليّة لتطوير المزيد من الخدمات عن بعد وذلك تنفيذا لإلستراتجيّة الوطنيّة 

عد ذات جودة ومردودية عالية. لإلدارة االلكترونية التي تهدف إلى تطوير أكبر عدد ممكن من الخدمات عن ب
خدمات عن بعد بالتنسيق مع شبكة تونس  7وفي هذا االطار تتجه اإلدارة العامة للصناعات المعملية لوضع 

 .2020خالل سنة  TTN للتجارة
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كما تجدر اإلشارة أن الوزارة وضعت مخطط عمل لتشخيص األولويات من حيث اإلجراءات التي يمكن 
لخط قصد تحسين مناخ األعمال واستعمال التكنولوجيات الحديثة مما سيساهم في رقمنتها ووضعها على ا

  تحسين الخدمات المسداة لمختلف المتعاملين االقتصاديين.
  

  تفعيل إجراءات اإلصالح اإلداري و تحسين عالقة المواطن باإلدارة: -
  

  القيام بما يلي : العمل على  يتمـــــس

مواصلة برنامج تبسيط اإلجراءات والعمل على معالجة العراقيل اإلدارية والمسائل اإلجرائية العالقة   -
  باعتبارها عمل يومي متواصل ومتجدد ؛ 

التنسيق مع برنامج النفاذ للوثائق اإلدارية و العمل على وضع النظم األساسية وأدلة اإلجراءات للعموم  -
المتوسطة والهياكل تحت ارة الصناعة و المؤسسات الصغرى وهياكل وزبالنسبة لإلجراءات التي تهم 

  اإلشراف وإلحاقها بخانة خاصة بالسجل اإللكتروني ؛

  التنسيق بين السجّل الكتروني وبّوابة البيانات المفتوحة ؛ -

والتي بلغت  2018تطعيم بّوابة البيانات المفتوحة بإدراج حزم البيانات الجديدة التي تّم جردها سنة  -
  .ناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطةحزمة بيانات في مجال الص 180

ما يتعلّق بالجوانب الخاصة بالنفاذ للمعلومة والبيانات المفتوحة من خالل مزيد تدعيم عمليات التنسيق في
ر حصول يالتحسيس والتكوين في مجال النفاذ إلى المعلومة والبيانات المفتوحة لمزيد دعم الشفافية وتيس

  .المواطن على المعلومة خاصة تلك المتعلّقة بالنشر تلقائيا والواردة بالقانون الساسي للنفاذ إلى المعلومة
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  تقييم إنجازات مهمة الصناعةالملحق: 
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  النسبة % المالحظات

  87  برنامج القيادة والمساندة

إلدماج وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم تم االستغناء عن نفقات تأجير وزير الطاقة  تبعا
84   وكاتب الدولة ورئيس الديوان إضافة الى بعض المكلفين بمأمورية   نفقات تأجير

 نفقات االستثمار 

لفائدة مديرين عامين. غير ان السيد تم برمجة اقتناء سيارات ذات مواصفات فنية معينة 
صادر عن رئاسة في الغرض وال لمصاريف العمومية وفي نطاق تطبيق منشورمراقب ا

، أوصى بضرورة عدم ادراج اية مواصفات فنية ضمن كراس الشروط 2019الحكومة سنة 
50   ثمنا.  أسطوانات وهي األقل  3وبالتالي تم اقتناء سيارات ذات   النقلاقتناء وسائل 

 البرامج اإلعالمية   تم اإلعالن عن طلب العروض غير مثمر 
  90  برنامج الصناعة

11 الف دينار.  152لم يتم تنظيم اليوم المخصص إلسناد الجوائز: الكلفة    جوائز ومكافئات
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م.د. لم تنجز. التعليل: كلفة ربط المنطقة  5,7:  2019اقطاب تكنولوجية: مبرمج سنة  
 20م.د وهو ما يمثل حوالي  1,8,م.د، تم صرف 10بوعرقوب بشبكة الماء  الصناعية

بالمائة وبالتالي لم يتم تحويل  55بالمائة, وحيث ان نسبة تقدم االشغال قد وصلت الى حدود 
بالمائة, حسب االمر المتعلق بإسناد  80القسط الثاني باعتباره مرتبط ببلوغ االشغال  

0 ب التكنولوجي ببرج السدرية,امتيازات مالية لفائدة القط  تهيئة األقطاب التكنولوجية
, بقيت  2016لسنة  71الغاء االمر المتعلق بالبحث والتجديد بموجب قانون االستثمار عدد 

25 م.د لم تصرف 2,1  البرنامج الوطني للبحث والتجديد
 71الغاء االمر المتعلق بالبحث والتجديد بموجب قانون االستثمار عدد  م.د لم تصرف 0,5, 

0  2016لسنة   برنامج البحوث التنموية

0  تم تحويل االعتمادات الخاصة بهذا الفصل الى برنامج القيادة والمساندة    إرساء نظام الجودة باإلدارات العامة
م.د. التعليل: تقدمت مؤسسات مصدرة في المجال الى  2,07م.د انجز منها  3تم برمجة 

عقد المجلس ومن المزمع م.د،  0.7الوزارة بطلب صرف المنحة، المبلغ المطلوب هو 
69 .قصد النظر في امكانية المصادقة على اسناد المنح المطلوبة التونسي لزيت الزيتون  المعلب صندوق النهوض بزيت الزيتون

م.د. التعليل: التراجع في عدد المشاريع المصرح بها  34م.د مبرمجة انجز منها  37 
92  .خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات المختلفة وصناعة مواد البناء  صندوق الالمركزية الصناعية
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. م.د لم يتم صرفها 3تم رصد اعتمادات لفائدة المركبات الصناعية والتكنولوجية بمبلغ 
  وفي ما يلي اهم األسباب:

 
م,د، تم  5: كلفة الربط بالشبكات الخارجية مركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر*  

بالمائة ، غير ان المستلزمين العموميين رفضوا  20م.د أي  1   برمجة قسط اول بمبلغ
 م.د،  10امضاء االتفاقيات مطالبين بتحيين الكلفة المقدرة ب 

 لربط المنطقة الصناعية بالمحاميد: كلفة االمركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف* 
 1تم صرف القسط األول والمقدر بمبلغ  ي م,د , لم  5,28بالشبكة الخارجية للماء 

م.د بسبب وضعية عقارية تتعلق بقطعة ارض على ملك شركة اسمنت ام الكليل 
تغالل وتوزيع المياه لحفر بئر، حيث والتي ترغب في اقتناءها الشركة الوطنية الس

طلبت شركة اسمنت ام الكليل على وجوب عرض الملف على مجلس اإلدارة 
والحصول على موافقة الوزارة والقيام باختبار من قبل أمالك الدولة لتقييم سعر 

0 األرض.  برنامج تطوير البنية التحتية بالمناطق الداخلية

  

91.8 م.د.67.9م.د مبرمجة تم منها صرف  74   صندوق تنمية القدرة التنافسية

المتعلقة ببعض المؤسسات   م.د لعدم توفر وثائق خالص االداءات1.6لم يتم صرف  95  برنامج التأهيل
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م.د لم يتم صرفه بعنوان انجاز دراسة استراتيجية لعدم  1المركز الفني للنسيج: *  
 FENATEXموافقة مجلس اإلدارة وبالتحديد 

لم يتمكن من انجاز الدراسة المتعلقة بتشييد مقره المركز الفني للخشب والتأثيث  .*
م.د . كذلك لم يتمكن من انجاز الدراسة  0.2المبرمج بالكانيا لعدم اقتناء األرض.  كلفة 

م,د : طلب عروض غير مثمر. كما لم يتمكن من شراء  0.4االستراتيجية بكلفة 
 نار.الف دي 100سيارتي مصلحة بكلفة 

 labo: لم يتم اقتناء تجهيزات مخبرية المركز التقني للصناعات الميكانيكية* 
étiquetage énergétique climatiseur   م.د نظرا لتعذر اعداد كراس 0.5بمبلغ

 الشروط الالزمة والتي تتطلب خبرات غير متوفرة بالمركز. 
ين از دراستين استراتيجيت: لم يتم انجالمركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور* 

 0.55حول المربعات الخزفية والرخام : طلب العروض غير مثمر. كلفة العملية: 
 المراكز الفنية   م.د.

  

  

  

  

 


