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  9112خالل سنة  المهمةجوانب نشاط  ألهم عامتقديم   1

بمهطططططام ةساسطططططية تراطططططداد اإلسطططططتراتي يا   الطططططدول  والتعطططططاو   واإلسطططططت مار تضطططططزلر وزارن التنميطططططة
والمشطططططارتة فططططط  تنفيطططططذ ةسططططططتراتي ية شطططططاملة ومتناسطططططقة لططططططدفر  والمخززطططططا  التنمويطططططة والمطططططواز   اال ت ططططططادية

التعططططاو  الططططدول  بططططي  الططططبلد التونسططططية والبلططططدا  األ نبيططططة والملسسططططا  والمن مططططا  الدوليططططة واإل ليميططططة فططططط  
بططططططططالنهوك بالشططططططططرا ة وداططططططططم االسططططططططت مار الماليططططططططة والفنيططططططططة و طططططططط  متلفططططططططة ةيضططططططططا ال ت ططططططططادية و الميططططططططادي  ا
 الخار  .

وفططططط  ةزطططططار ت طططططر   من ومطططططة الت طططططرأل فططططط  ميزانيطططططة الدولطططططة حسططططط  األ طططططداأل  تطططططم تقسطططططيم مهمطططططة الطططططوزارن 
 : ا تما يل هةلى خم  برامج تم ضبز

  التوازنا  ال ملية واإلح اءبرنامج  
 ال هوية القزااية و  برنامج التنمية 

   برنامج التعاو  الدول 

   برنامج اإلحازة باإلست مار 

 .برنامج القيادن والمساندن 

 

 

: التعاون 3ب

 الدولي
: اإلستثمار  4ب

 الخارجي

وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

: 9برنامج
القيادن 
والمساندن

: 4برنامج
اإلحازة 
باإلست مار

: 3برنامج
التعاو  الدول 

التنمية : 2برنامج
ةالقزااية وال هوي

التوازنا  : 1برنامج
ال ملية واإلح اء
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 الهياكل المعنية البرنامج
 اإلدارن العامة للتقديرا    التوازنا  ال ملية واإلح اء: 1برنامج ادد 

   لتمو ل اال ت اد ومتابعة القزاع المال اإلدارن العامة 

  خلية التنسيق والمتابعة 

 سية والدراسا  ال ميةالمعهد التونس  للقدرن التناف 

  المعهد الوزن  لإلح اء 

 للقزااا  اإل ت اديةاإلدارن العامة   - ال هويةالقزااية و  التنمية :2برنامج ادد 
ومتابعططططططططططة ةن ططططططططططاز المشططططططططططار ر العموميططططططططططة للتنسططططططططططيق اإلدارن العامططططططططططة   -

 والبرامج ال هوية
 اإلدارن العامة لقزاع التعليم والموازنة -
 خلية التنسيق والمتابعة -
 المندوبية العامة للتنمية ال هوية  -
 ديوا  تنمية ال نو   -
 ديوا  تنمية الوسط الغرب   -
 ديوا  تنمية الشمال الغرب   -

اإلفر قطططططططططططططط  واألسططططططططططططططيو  واألمر تطططططططططططططط  اإلدارن العامططططططططططططططة للتعططططططططططططططاو     : التعاو  الدول 7برنامج ادد 
 والدراسا  اإلستشرافية

  مر دول الشرق األوسط وشمال ةفر قياامة للتعاو  اإلدارن الع 

    متعدد األزراألاإلدارن العامة للتعاو 

   األوروب اإلدارن العامة للتعاو 

  خلية التنسيق والمتابعة 

   الوتالة التونسية للتعاو  الفن 

 اإلحازة باإلست مار: 0برنامج ادد 

 

 

  للمشار ر ال برى  اإلدارن العامة 

 اإلدارن العامة للدراسا  اإلستشرافية ف  اإلست مار 

 خلية التنسيق والمتابعة 

   وتالة النهوك باإلست مار الخار 

 الهيئة التونسية لإلست مار 
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 الهياكل المعنية البرنامج
 الديوا    : القيادن والمساندن1برنامج ادد 

 ال تابة العامة 

 اإلدارن العامة للموارد البشر ة 

  اإلدارن العامة للشلو  المالية والت هيزا 

 اإلدارن العامة لألن مة المعلوماتية 

  وحدن الت رأل ف  الميزانية حس  األ داأل 

  التفقدية اإلدار ة والمالية 

  متت  العل ا  مر المواز 

القيططططام بططططا م اإلن ططططازا   2102ولتحقيططططق اال ططططداأل المرسططططومة ضططططم  بططططرامج مهمططططة الططططوزارن تططططم خططططلل سططططنة 
 التالية:

 تشخيص الوضر اال ت اد  ومتابعة تزور ال رأل  -

 ااداد تقديرا  منوال النمّو  -

وااداد ملفا  تقديمه لم ل  الوزراء ومنا شته  2121 ياغة محاور مشروع الميزا  اال ت اد   -
 توى م ل  نوا  الشع .الى مس

 .2102و  انو  المالية الت ميل   2121المسا مة ف  دراسة  انو  المالية و انو  الميزانية لسنة  -
 مذترا  تحليلية حول المالية العمومية وتمو ل اال ت اد.  -

 2121-2102ااداد التقر ر ن ف المرحل  لمتابعة وتقييم مخزط التنمية  -

دراسة ملفا  الم ال  الوزار ة وااداد برامج التعاو  الدول  ومتابعة وتقييم تما سا م   يا ل الهيئة ف  
 اإل لحا  اال ت ادية والمالية.

  مذترن وتقر را ودراسة ضم  األنشزة المت لة بمهامه  23ةلى ةن از  2102توّفق المعهد خلل سنة
 دا  النا مة ا  التونس  ودراسة المستوالمتعلقة بمتابعة وتحليل القدرن التنافسية وآفاق التنمية لل ت اد 

ضعف نسق النمّو والتوازنا  ال هوية وت ا ف الضغوط الى المالية العمومية والتوازنا  ال ملية لل ت اد 
وذلك باحتسا  المذترا  النهائية واألشغال ال رفية والمسا ما  ف  ةزار برامج التعاو  دول  مر اإلشارن 

 . 2102ك زفيف مقارنة بسنة ة  نسبة اإلن از س ل  انخفا
  اديد الدراسا  نذتر منها:  2102وزبقا للمهام الموتولة له  ان ز المعهد خلل سنة 
 النمو اال ت اد  ف  تون : ةمتانا  متنا  ة؟ 
 .)ا ت اد المعرفة )التقر ر السابر 
  ادم تزابق المل ل  ف  تون : ما    محددا  العمالة النا  ة؟ 
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  لتمو ل خزط التنمية: الت ربة التونسية.األسالي  المبت رن 
 ملشر التنمية ال هوية تدليل ل ياغة خارزة تنموية  ديدن 

 اال ت اد الخف  ف  تون 
  مذترا  شهر ة حول الوضر اال ت اد 
 : تما ان ز المعهد دراسا  ومسا ما  ف  ةزار برامج تعاو  دول  تم ل  ف 
  آ ار ا الى اال ت اد التونس .سلسل القيمة العالمية والعنا يد ال نااية و 
 .االندماج التونس  ف  سلسل القيمة العالمية: دور الن ام الخار   واالست مار األ نب  المباشر 
 ال وميسا )السوق المشترتة لشرق و نو  ةفر قيا(: ما    فرص الت دير لتون ؟ 
  011ي  تا  ململ ةن از نسبة )بالنسبة لطططما تم  برم ته  ف  ح % 21تم تس يل نسبة ان از تقدر بططط 

(  حيث تمت  المعهد م  اإليفاء بتل تعهداته ت اه الم مواة الوزنية م  خلل ان از المسوحا  %
المبرم ة  اال تمااية منها واال ت ادية  باست ناء المسح السنو  حول االست مار الذ  تم تا يله ةلى 

ا  ادر اإلدار ة. وف  المقابل  ةن ز المعهد مسوححي  توفير فر ق امل تقن  ف  الغرك الستغلل الم
لم ت   مبرم ة مسبقا  الى غرار المسح الوزن  ال ان  حول الممارسا  الر اضية والبدنية لدى التونسيي  
لفائدن المر د الوزن  للر اضة والمسح الت ر ب  حول القزاع غير من م والمسح حول التفاو  اال تماا  

لمعهد الى مز د احتام البرم ة اإلح ائية واالست ابة  در اإلمتا  الى الزلبا  بي  ال ها . وسيعمل ا
 المتزايدن إلن از مسوح لفائدن بعك القزااا  والمن ما  الدولية. 

  و وا ه المعهد العديد م  ال عوبا  اند ةن از برنام ه السنو   حيث يبقى ة مها الى اإلزلق النقص
خت اص اإلح اء واإلالمية وتذلك ف  سلك التقنيي   باإلضافة الى ال بير ف  ادد المهندسي  ف  ا

 عوبة العمل الميدان  ورفك االست وا   راء ضعف ال قافة اإلح ائية. و برز  ذا اإلشتال ةساسا 
 ف  المسوح لدى الملسسا  رغم تحسنها النسب  خلل السنتي  الماضيتي .

 بالتعاو  مر  2102-0221برنامج ال هو  للتنمية للفترن االنزلق ف  ةاداد دراسة تقييمية لتدخل  ال
.وتهدأل  ذه الدراسة ةلى تقييم مدى مسا مة البرنامج ف  تحسي  GIZالوتالة األلمانية للتعاو  الدول  

 روأل ايش الموازني  ف  منازق التدخل وخا ة بعد ال ورن وتقديم مقترحا  تخص م اال  تدخل 
 م البلد  الى تافة ترا  ال مهور ة وبروز حا يا   ديدن بال ها .البرنامج بااتبار تعميم الن ا

  :مز د تحسي  الت رأل ف  برنامج الحضائر ال هوية والحد م  التشغيل الهش م  خلل 
   التنسيق بي  م الح الم ال  ال هوية وم الح اإلدارن العامة للنهوك اال تماا  بوزارن الشلو

سنة بتمتينهم م  منحة تعادل منحة  21ة الذي  ت اوز سنهم الطاال تمااية الى تسوية ملفا  العمل
العائل  المعوزن وبزا ة العلج الم ان  وت فل وزارن التنمية واالست مار والتعاو  الدول  بخلص  ذه 

 .2102المنح منذ شهر فيفر  
 تماا    اال موا لة فتح ااتمادا  التغزية اال تمااية للعملة المنخرزي  بال ندوق الوزن  للضما

 ةلف اامل بالتغزية ال حية. 41حيث تم تمتير حوال  
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 ( تقازعا  بي  من ومة الحضائر وبقية المن وما  الوزنيةCNSS, CNRPS, Patente.) 
  الترفير ف  منح املة الحضائر بالتواز  مر الترفير ف  األ ر األدنى المضمو  وذلك امل باألمر

 21بتار خ  07ال ادر بالرائد الرسم  ادد 2417ما   21ف  ملرخ  2417لسنة  010الحتوم  ادد 
والمتعلق بضبط األ ر األدنى المضمو  لمختلف المه  ف  القزااا  غير الفلحية  2417ما  

 الخاضعة لم لة الشغل.
   :اما بخ وص برامج التنمية المندم ة فقد تم 
  الفردية  المنتفعي  المحتملي  للمشار ر الشروع ف  ةاداد الدراسا  الخا ة بالعنا ر ال مااية وتشخيص

الى  ان  موا لة ةن از القسزي   2427-2411المنت ة بالقسط ال الث م  برنامج التنمية المندم ة )
 األول وال ان  م  برنامج التنمية المندم ة ومشروا  التنمية الحضر ة المت املة بوالية الق ر  .

  2417دية االست مارا  العمومية فقد شهد  سنة والى مستوى دام التخزيط والرفر م  مردو: 
  متابعة تنفيذ مخزط التنمية والرفر م  نسق ةن از مشار ر البنية األساسية والت هيزا  ال مااية المدر ة

 بميزانية الدولة وتزو ر آليا  نشر وتحليل المعلوما  اإلح ائية
  2407واال ندن االفر قية  2474وضر اإلزار الملسسات  لمتابعة تنفيذ ا داأل التنمية المستدامة 

واالنتهاء م   ياغة التقر ر الوزن  الزوا  األول أل داأل التنمية المستدامة وتقديمه ةمام المنتدى 
 السياس  رفير المستوى التابر لألمم المتحدن. 

 دا مار   27الملرخ  770رن االست مارا  العمومية )األمر الحتوم  ادد تعميم اإلزار الموحد لتقييم وا 
( الى تل الوزارا  وتن يم دورا  تدر بية لفائدن اإلزارا  المتلفة براداد الميزانية بمختلف الوزارا  2413

 والملسسا  العمومية
 س  األولوية ح تزو ر تزبيقة ةالمية ةزلق اليها اسم "ترتي " تسااد الى ت نيف وترتي  المشار ر

والمردودية اال تمااية واال ت ادية وت در اإلشارن الى ا  من ومة ترتي  تم ت نيفها ضم  ةفضل 
 .  2417المشار ر الت  دامها البنك الدول  سنة 

  9112لسنة  المهمةتنفيذ ميزانية   9

 107.471مليطططططو  دينطططططارا مقابطططططل  010.120 مطططططا  طططططدره 2019بلغططططط   ملطططططة اإلاتمطططططادا  المن طططططزن لسطططططنة 
 .%141.0مليو  دينار تتقديرا  ة  بنسبة ةن از تساو  
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 :1جدول عدد  
 مقارنة بالتقديرات 9112تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 

 )إعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة
 الوحدن: ةلف دينار 

 بيان النفقات
9112تقديرات   إنجازات 

9112 
(9)  

 اإلنجازات مقارنة بالّتقديرات 

التكميلي الماليةقانون  قانون المالية األصلي  
(1)  

 المبلغ
(9)-(1) 

 نسبة اإلنجاز
(9(/)1)  

 %101.6 174 1 - 021 74 847 72 294 71 نفقات التصرف
 %100.2 152  - 941 61 790 61 237 60 التا ير العموم 
 %106.4 611  - 105 10 494 9 494 9 وسائل الم الح
 %126.3 411  - 974 1 563 1 563 1 التدخل العموم 

 %99.9 484 516 711 000 712 000 712 نفقات التنمية
 %94.3 460 588 7 048 8 048 8 اإلستثمارات المباشرة

 %99.9 93 713292 713219 713219 التمويل العمومي
 %99.2 654 5 298 674 952 679 952 679 الى الميزانية

 %123.5 631 5 - 631 29 000 24 000 24  روك خار ية مو فة
 %100.1 690  - 537 785 847 784 294 783 المجموع العام

 دو  ااتبار الموارد الذاتية للملسسا  .1
 

 
 :1رسم بياني عدد 

 9112مقارنة تقديرات وانجازات ميزانية سنة 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة )أع الدفع(

 

 

دينططططططططارا مقابططططططططل  مليططططططططو   61.941 ططططططططذا و ططططططططد سطططططططط ل  اإلاتمططططططططادا  المن ططططططططزن لنفقططططططططا  التططططططططا ير العمططططططططوم  
 .%144.2مليو  دينار تتقديرا  ة  بنسبة ةن از  61.790

0

100000

200000

300000

400000

التمويل العمومياإلستثمارات المباشرةالتدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

2019تقديرات 

2019إنجازات 
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ها بعنططططوا  سططططنة لغطططط   ملططططة اإلاتمططططادا  التطططط  تططططم  ططططرفةمططططا بالنسططططبة ةلططططى نفقططططا  وسططططائل الم ططططالح فقططططد ب
 مليو  دينار تتقديرا . 9.494مليو  دينارا مقابل  10.105ما  يمته  2417

مليططططو  دينططططار مقابططططل  703.929 ططططذا وبلغطططط   ملططططة ةاتمططططادا  الططططدفر بعنططططوا  التمو ططططل العمططططوم  المن ططططزن 
 .%77.7ةن از مليو  دينار مقدرن ة  بنسبة  703.952

 :2جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات 9112لسنة  المهمةتنفيذ ميزانية 

 البرامجالتوزيع حسب 
 )إعتمادات الدفع(

 الوحدن: ةلف دينار

  البرامج

تقدددددددددددددددددددددددددددددديرات 
9112 

قددددددانون الماليددددددة 
 األ ل 

 9112تقديرات 
قدددددددانون الماليدددددددة 

 التكميلي
(1) 

 إنجدددددددددددددددددازات
9112 

(9) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 المبلغ
(9)-(1) 

 نسبة اإلنجاز
(9(/)1) 

: التوازنددددددددددددات 1البرندددددددددددامج عدددددددددددددد 
 الجملية واإلحصاء

34 287 34 818 35 264 -  446 101.3% 

: التنميدددة القطاعيدددة 9البرندددامج عددددد 
 والجهوية 

710 076 710 702 711 936 - 1 233 100.2% 

 %95.4 584 084 12 668 12 272 12 : التعاون الدولي 3البرنامج عدد 
: اإلحاطدددددددددددددة 4البرنددددددددددددامج عدددددددددددددد 

 باإلستثمار
11 137 11 137 10 202 935 91.6% 

: القيددددددددددددددادة 2البرنددددددددددددددامج عدددددددددددددددد 
 والمساندة 

15 522 15 522 16 053 -  531 103.4% 

 %100.1 690  - 537 785 847 784 294 783 المجموع العام

 دو  ااتبار الموارد الذاتية للملسسا *

مططططط  م مطططططوع  90.63%ة  برنطططططامج التنميطططططة ال هويطططططة حضططططط  بنسطططططبة  2يتبطططططي  مططططط  خطططططلل ال طططططدول اطططططدد 
 .2417لسنة  بالمهمةاإلاتمادا  المن زن 
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 :9رسم بياني عدد
 9112وانجازات ميزانية سنة  ) ق.م التكميلي (مقارنة تقديرات

 التوزيع حسب البرامج )أع الدفع(
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 برنامج التوازنات الجملية واإلحصاء

 رئيس هيئة التوازنات الجملية واإلحصاء ،رئيس البرنامج: لطفي الفرادي

 

 التقديم العام للبرنامج  1

 لوزارن التنمية واالست مار والتعاو  الدول واإلح اء م  المهام األساسية يم ل برنامج التوازنا  ال ملية 
حيث يعنى البرنامج ب ان   ام م  مشموال  الوزارن بااتبار دور ا األفق  ف  بلورن منوال التنمية ال سيما 
فيما يتعلق بضبط تقديرا  اال ت اد ال ل  ورسم التوازنا  ال ملية والمسا مة ف  ةاداد اإل لحا  الهيتلية 

ة مناخ األامال وذلك ضم  الميزا  اال ت اد  السنو  والى المدى المتوسط ف  ةزار وتحسي  التنافسي
 مخزط التنمية.

الى ضوء التو ها  العامة للسياسا  التنموية للبلد  2020و د تم ضبط استراتي ية البرنامج بالنسبة لسنة 
 برنامج باألسا  حول:والت  تندرج ضم  مشموال  الوزارن ف   ذا الم ال  وتتمحور استراتي ية ال

 وا تراح اإل لحا  ال فيلة بتحقيق  ةاداد االستراتي يا  والسياسا  اال ت ادية والمالية اال ت ادية
 األ داأل التنموية.

  رسم تقديرا  منوال النمّو ف  ةزار الميزا  اال ت اد  ومخزط التنمية 

  والدول الى المستوى الوزن  لوضر اال ت اد  تزور امتابعة وتحليل  
  متابعة وتحليل واستشراأل القدرن التنافسية لل ت اد التونس  وبلورن اإل راءا  اإل لحية لتزو ر

 التنافسية ومناخ األامال 
  اإلشراأل الى تزو ر المن ومة اإلح ائية وتعز ز الدور المحور  للمعهد الوزن  لإلح اء ف  انتاج

 ير المعمول بها.ونشر االح ائيا  وتوسير م االتها حس  المعاي

 و هدأل برنامج التوازنا  ال ملية واإلح اء ةلى:

  والمالية تزو ر من ومة التقديرا  والتحاليل اال ت ادية .0
 ن ااة القرار ف  الم ال اال ت اد  واال تماا   لدامتوفير الدراسا  والتحاليل المناسبة  .2

  و ودتها ةنتاج ونشر اإلح ائيا  تزو ر .3

 برنام ي  فرايي  :م  التوازنا  ال ملية واإلح اء برنامج  يتلة  وتت و  
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 البرنامج الفرا  األول : التخزيط والتوازنا  ال ملية والدراسا  -

 البرنامج الفرا  ال ان : اإلح اء -

 

 :2019ستراتيجية البرنامج لسنة محاور ا

 داأل بتحقيق األ المسا مة ف  ةاداد السياسا  اال ت ادية والمالية وا تراح اال لحا  ال فيلة 
 التنموية 

  2020رسم تقديرا  منوال النمّو للميزا  اال ت اد  لسنة  
  متابعة تنفيذ مخزط التنمية وتقديم االستنتا ا  والمقترحا  التعديلية 
   متابعة وتحليل الوضر اال ت اد  وتقديم  داول  يادن 
  امل  المسا مة ف  ةاداد مخزطمتابعة وتحليل واستشراأل القدرن التنافسية لل ت اد التونس  و

 لتحسي  مناخ األامال والتنافسية 
 ةاداد الدراسا  ف  الميادي  اال ت ادية واال تمااية وفق البرم ة وةولويا  الحتومة 
  .تعز ز الدور المحور  للمعهد الوزن  لإلح اء ف  انتاج االح ائيا  وتحسي   ودتها ونشر ا 
  اءتزو ر ةداء المن ومة الوزنية لإلح 

 :2019بعنوان سنة  برنامج التوازنات الجملية واإلحصاءمشروع القدرة على األداء ل أهداف

 والمالية تزو ر من ومة التقديرا  والتحاليل اال ت ادية  
  ن ااة القرار ف  الم ال اال ت اد  واال تماا   لدامتوفير الدراسا  والتحاليل المناسبة 
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 الوزنية اإلح ائيا نتاج دام المقوما  األساسية إل 

 تحسي   ودن اإلح ائيا  زبقا للمبادئ والمعايير الدولية  

 2019لسنة تقديم أداء البرنامج   9

 :تنفيذ ميزانية البرنامجل تقديم  1. 2

ةد بز ادن  35264م موع  2019بلغ  النفقا  ال ملية لبرنامج التوازنا  ال ملية واإلح اء بعنوا  سنة 
 مقارنة باالاتمادا  المرسمة بقانو  المالية الت ميل .   % 141.7ةد ا  بنسبة ةن از تعادل  001

 بطططططططططط: 2417واّتسم تنفيذ مشروع القدرن الى األداء للبرنامج بعنوا  سنة 
  رأل تامل الميزانية المر ودن بالنسبة للوحدن العملياتية. -
 %142.1مخ  ة للمعهد الوزن  لإلح اء حيث بلغ  نسبتها ت اوز ف   رأل الميزانية ال -

 مرّد ا باألسا  الز ادن ف  ة ور االاوا  وارتفاع نفقا  التسيير مقارنة بالتقديرا .
ادم  رأل تامل الميزانية المخّ  ة للمعهد التونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية وذلك  -

 نتي ة لتاخر تنفيذ بعك ال فقا .
 العنوان األول:نفقات 

  نفقات التأجير العمومي 

حيث تّم  2417م  م موع النفقا  المرسمة للبرنامج بعنوا  سنة  % 30.1تمّ ل نفقا  األ ور نحو 
م  االاتمادا  المرّسمة.  ذا ولقد ارتفع   % 141.3ة د لتعادل نسبة اإلن از نحو  20737 رأل مبلغ 

مقارنة بالنتائج المس لة لسنة  % 1.7بنسبة  2417رنامج سنة م موع نفقا  التا ير المدفواة بعنوا  الب
2411. 

وت در اإلشارن اّ  تنفيذ نفقا  األ ور لفائدن المعهد الوزن  لإلح اء ت اوز النفقا  المن زن  رفا بمبلغ 
 نةد والت  مرّد ا ادم ر د ااتمادا  ةضافية بعنوا  تامل االنعتا  المال  المرتبط بالز ادن المقرر  213

 ف  األ ور.
 
 نفقات وسائل المصالح 

ة د وما  2770م موع  2417بلغ  نفقا  وسائل الم الح للبرنامج والمو فة الى موارد ميزانية سنة 
م  م موع  % 0.1.  ذا وتمّ ل ح ة نفقا  وسائل الم الح نحو % 70.2يعادل نسبة ةن از بنحو 

 . 2411نفقا  الت رأل المخ  ة للبرنامج ة  بترا ر بلغ حوال  نقزتي  مقارنة مر تنفيذ ميزانية سنة 
ة د( والمعهد التونس  للقدرن التنافسية  1144وتشمل  ذه النفقا  باألسا  تل م  المعهد الوزن  لإلح اء )

 ة د(.  170والدراسا  ال مية )
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تمادا  م   بل الفاالي  العموميي  يبرز تس يل ت اوز ف  النفقا  المن زن الما باّ  ال رأل الفعل  للا
ةد تنفقا   ملية للتسيير فيما تّم  2101ةد لتبلغ  701 رفا م   بل المعهد الوزن  لإلح اء بمبلغ 

   ةد مضّمنة بميزانية المعهد التونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية. 302ةد مقابل  170 رأل 
 نفقات التدخل العمومي 

ةاوا  المعهد الوزن  لتغزية تدخل  ودادت   ة و   مخّ  ةد  212العموم  نحو  التدخلنفقا    بلغ
ةد  211  ذا وت در اإلشارن اّنه تّم ادراج مبلغ المعهد التونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية.و لإلح اء 

 .لإلح اء ضم  خّط الميزانية التدخل العموم بعنوا  ز ادا  ف  ة ور ةاوا  المعهد الوزن  
 نفقات العنوان الثاني:

 :نفقات التمويل العمومي 

 %73.1تعادل ة  بنسبة  ة د 1101 ما يعادل 2417ة سنااتمادا  التمو ل العموم  المفتوحة بعنوا   بلغ 
ةد(.  واّتسم تنفيذ برنامج االست مار  1034م  نفقا  التدخل العموم  المرسمة بقانو  المالية الت ميل  )
ة د تّم فتحها  1244ة د م  م موع  0107بعنوا  المسوحا  اإلح ائية للمعهد الوزن  لإلح اء ب رأل 

ةد مقابل  701الذ   رأل مبلغ  لفائدن المعهد مقابل تس يل فواضل لدى المعهد التونس  للقدرن التنافسية
 ةد مر ودن لفائدته. 034

 
 3جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات 9112لسنة  التوازنات الجملية واإلحصاء تنفيذ ميزانية برنامج
 حسب طبيعة النفقةالتوزيع 

 )إع الدفع(
 بحساب األلف دينار 

  بيان

 2112تقديرات 
 )*(2112 إنجازات

(2) 

 2112اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات 

 األصليق م 
 التكميليم  ق

(1) 

 المبلغ

(2)-(1) 

 نسبة اإلنجاز

(2(/)1) 

 %102.0 571  - 719 29 148 29 617 28 نفقات التصرف

 %101.7 449  - 379 26 930 25 399 25 العمومي التأجير

 %94.2 148 394 2 542 2 542 2 المصالح وسائل

 %139.9 270  - 946 676 676 العمومي التدخل

 %97.8 125 545 5 670 5 670 5 نفقات التنمية

 %97.8 125 545 5 670 5 670 5 العمومي التمويل

 %101.3 446  - 264 35 818 34 287 34 الجملة

)*( 
 2417للمعهد الوزن  لإلح اء بعنوا  سنة  ردو  ااتبار الت اوز المسّ ل الى مستوى نفقا  التا ير والتسيي. 
  ة د مرّسمة. 344ة د مقابل  371بلغ  النفقا  الى الموارد الذاتية للمعهد التونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية  يمة 
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 :3عدد  رسم بياني

  9112لسنة مقارنة بين تقديرات )ق.م التكميلي( وانجازات ميزانية برنامج التوازنات الجملية واإلحصاء 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 )إع الدفع(

 بحساب االلف دينار
 

 حسب البرامج الفرعية: 9112تنفيذ ميزانية سنة بيان  9-1-1
مقارنة باالاتمادا  المرسمة بقانو  المالية الت ميل  لسنة  لتوازنا  ال ملية والتخزيطابرنامج  اّتسم تنفيذ
. ولقد سّ ل البرنامج الفرا  للتوازنا  ال ملية والتخزيط %141.7بتحقيق نسبة ةن از  ملية تعادل  2417
م  ميزانيته نتي ة لعدم تنفيذ تامل امليا  االست مار للمعهد التونس  للقدرن التنافسية  % 71.0 رأل 

م   % 142.1 ال مية وف  المقابل ارتفع  النفقا  ال ملية لبرنامج اإلح اء حيث بلغ  نسبةوالدراسا  
 الميزانية بسب  الز ادن ف  األ ور ونفقا  التسيير.
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 4جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات 9112تنفيذ ميزانية برنامج التوازنات الجملية واإلحصاء لسنة 

 توزيع حسب البرامج الفرعيةال
 )إع الدفع(

 
 البرامج الفرعية بيان

 2019تقديرات 
 2019 إنجازات 

  2112 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

 نسبة اإلنجاز االعتمادات بقايا التكميليم  ق األصليق م 

 البرنامج الفرعي األول:

 التوازنات الجملية والتخطيط
6 120 6 185 5 911 274 % 95.6 

 البرنامج الفرعي الثاني:

 اإلحصاء
28 167 28 633 29 353 -720 %102.5 

 101,3 % 446- 264 35 818 34 287 34 الجملة

 
 :4رسم بياني عدد 

 مقارنة بين تقديرات )ق.م التكميلي( وانجازات ميزانية البرامج الفرعية 
 9112لسنة 

 
  :"التوازنات الجملية والدراساتقديم تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي" ت

ةد  1707ةد مقابل  1711الى  2417لسنة  التوازنات الجملية والدراساتارتفع  نفقا  ميزانية برنامج 
م  م موع الميزانية  %70.1بعنوا  نفقا  الت رأل ة  نحو  ة د 1100. و   تتوزع بي  2411سنة 
 لنفقا  التنمية.  %1.7ة  بح ة ة.د  701مقابل 

المتم لة ف  تقديم التحاليل والدراسا  وةامال المتابعة والتقييم فضل ا  وااتبارا لزبيعة مهام البرنامج 
المسا مة ف  بلورن السياسا  واإل لحا  اال ت ادية والمالية واال تمااية و   تدخل  ذا  زابر فن  

فة ة.د ةضا 0170يستو   مستوى تازير مرتفر فر  نفقا  البرنامج تشمل باألسا  ةاباء التا ير والبالغة 
ةلى ر د ااتمادا  لتنمية القدرا  وتوفير المستلزما  الفنية للعمل مر ر د ضم  العنوا  ال ان  

 للاتمادا  اللزمة إلن از المسح السنو  لمتابعة وتقييم التنافسية.
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 ذا و بقى نسق تنفيذ ميزانية البرنامج الفرا   ابل للتحسي  بعل ة مر تعز ز  درا  الت رأل لدى المعهد  
لتونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية لتنفيذ تامل التدخل  بعنوا  دام وسائل الم الح وا تناء الت هيزا  ا

 واألشغال المبرم ة.
 
 
 
 

 مقارنة بالتقديرات 9112" لسنة التوازنات الجملية والدراسات جدول تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي"
 األلف دينارالتوزيع حسب طبيعة النفقة بحساب 

)بحساب أ د(/  بيان   

2112تقديرات  المنجز صرفا   

  بعنوان 

2112 (2) 

 2112مقارنة بالتّقديرات  اإلنجازات

المالية  قانون

 األصلي

 الموارد المنجزة

(1)  

  االعتمادات بقايا

(1 )– (2) 

  نسبة اإلنجاز

(1(/)2 )% 

 %97.4 149 566 5 715 5 650 5 نفقات التصرف

 %100.0 1 896 4 897 4 832 4 العمومي التأجير

 %80.0 148 594 742 742 وسائل المصالح

 %100.0 0 76 76 76 التدخل العمومي

 %73.4 125 345 470 470 نفقات التنمية

 %73.4 125 345 470 470 التمويل العمومي

 %95.6 274 911 5 185 6 120 6 مجموعال

 
 

 بحساب االلف دينار 9112البرنامج الفرعي التوازنات الجملية واإلحصاء بعنوان سنة رسم بياني لتوزيع تنفيذ ميزانية 

 
 

" ية والدراساتالتوازنات الجمل جدول تنفيذ ميزانية االوحدة العملياتية المتمثلة في اإلدارة المركزية والمنضوية تحت البرنامج الفرعي"
 مقارنة بالتقديرات 9112لسنة 
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 النفقة بحساب األلف دينارالتوزيع حسب طبيعة 

)بحساب أ د(/  بيان   

2112تقديرات  المنجز صرفا   

  بعنوان 

2112 (2) 

 2112مقارنة بالتّقديرات  اإلنجازات

المالية  قانون

 األصلي

 الموارد المنجزة

(1)  

  االعتمادات بقايا

(1 )– (2) 

  نسبة اإلنجاز

(1(/)2 )% 

 100 0 534 534 534 نفقات التصرف

 100 0 534 534 534 التأجير العمومي

      وسائل المصالح

      التدخل العمومي

      نفقات التنمية

      التمويل العمومي

 000 0 435 435 435 مجموعال

 

مقارنة  9112" لسنة التوازنات الجملية والدراسات جدول تنفيذ ميزانية الفاعل العمومي األول المنضوي تحت البرنامج الفرعي"
 بالتقديرات

 التوزيع حسب طبيعة النفقة بحساب األلف دينار

)بحساب أ د(/  بيان   

2112تقديرات  المنجز صرفا   

  بعنوان 

2112 (2) 

 2112مقارنة بالتّقديرات  اإلنجازات

المالية  قانون

 األصلي

 الموارد المنجزة

(1)  

  االعتمادات بقايا

(1 )– (2) 

  نسبة اإلنجاز

(1(/)2 )% 

 %97.4 149 032 5 181 5 116 5 نفقات التصرف

 %100.0 1 362 4 363 4 298 4 التأجير العمومي

 %80.0 148 594 742 742 وسائل المصالح

 %100.0 0 76 76 76 التدخل العمومي

 %73.4 125 345 470 470 نفقات التنمية

 %73.4 125 345 470 470 التمويل العمومي

 %95.6 274 377 5 651 5 586 5 مجموعال

 

 ذا ولقد تّم تغزية  سط م  نفقا  المعهد التونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية الى الموارد الذاتية 
المتاتية م  تحو ل ة ور األاوا  الملحقي  بوزارن اإلشراأل وفواضل االاتمادا  المرسمة بميزانية السنوا  

 السابقة والبالغة تما يل :
 
 9112الموارد المنجزة   9112المصادق عليه  

  731  711 الموارد الذاتية 
  211  210 ةستر اع ة ور األاوا  الملحقي 
  134  134 2413اإلاتمادا  المتبقية بعنوا  التا ير

  210  210 2413اإلاتمادا  المتبقية بعنوا  نفقا  التسيير
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دخل بعنوا  نفقا  التمداخيل البنوك واإلاتمادا  المتبقية 
 2413والتسيير

00  00  

 

 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي" اإلحصاء":

 2417نططططططة سالوزن  لإلح اء ةلى تنفيذ تامل ااتمادا  ميزانية البرنامج الفرا  بعنوا  المعهد  توّ ل
لإلح اء س ل  ارتفااا ف  االاتمادا  ة د. وت در اإلشارن ة  ميزانية المعهد الوزن   27717والت  تعادل 

 ة د( وذلك بعل ة مر الز ادا  المقررن ف  تا ير االاوا . 21100) 2411المخ  ة لفائدتها مقارنة بسنة 
وف   ذا اإلزار اّتسم تنفيذ ميزانية المعهد الوزن  لإلح اء بتس يل ز ادن ف  االنفاق مقارنة بالموارد 

 المرسمة.
 

 مقارنة بالتقديرات 9112ميزانية البرنامج الفرعي "االحصاء" لسنة : تنفيذ 1جدول عدد 
 بحساب األلف دينار التوزيع حسب طبيعة النفقة

  بيان

2112تقديرات   
  المنجز صرفا بعنوان  

2112 (2) 

 2112مقارنة بالتّقديرات  اإلنجازات

المالية  قانون

 األصلي

قانون المالية 

(1) التكميلي  

 االعتمادات بقايا

 (1 )– (2) 

  نسبة اإلنجاز

(1(/)2 )% 

 %103.1 720- 153 24 433 23 967 22 العنوان األول

 %102.1 450- 483 121 033 21 567 20 التأجير العمومي

 %100.0 0 800 1 800 1 800 1 وسائل المصالح

 %145.0 270- 2870 600 600 التدخل العمومي

 %100.0 0 200 35 200 5 200 5 العنوان الثاني

 %100.0 0 200 5 200 5 200 5 التمويل العمومي

 %102.5 720- 353 29 633 28 167 28 مجموعال

 ة د ر د  بعنوا  تدخل  ا تمااية )التدخل العموم ( 234دو  ااتبار  1

 ة د  رف  بعنوا  التا ير وفقا للمعهد الوزن  لإلح اء.  234تتضم  ااتمادا  بقيمة  2

 .%77.1ة دا  حوال   0107مفتوحة لفائدن المعهد الوزن  لإلح اء  رأل منها فعليا مبلغ ااتمادا   7
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 :1عدد  رسم بياني
نجازات ميزانية البرنامج الفرعي اإلحصاء لسنة اللف دينارا بحساب 9112 : مقارنة بين تقديرات وا 

 

 تقديم لنتائج األداء وتحليلها 2-2

يهدأل  ذا البرنامج ةلى تزو ر من ومة التقديرا  والتحاليل المتعلقة براداد االستراتي يا  التنموية ومخززا  
التنمية والميزا  اال ت اد  والتحاليل ال رفية وذلك بالتنسيق مر مختلف المتدخلي . تما يرم  البرنامج ةلى تزو ر 

 ت اد  واال تماا  بالعل ة مر التو ها  العامة للدولة وتوفيرالدراسا  والتحاليل لدام القرار ف  الم الي  اال 
ا  تدايم ةنتاج ونشر اإلح ائيا  بغرك توفير المعزيتذلك السند التخاذ اإل راءا  المناسبة. ويشمل البرنامج 

 المو و ة والمحّينة لألاوا  اال ت اديي  زبقا للمعايير الدولية المتعارأل اليها.

 ومؤشرات قيس أداء البرنامجتقديم أهداف  9-9-1

 : التخطيط والتوازنات الجملية والدراسات1تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي 

يشتمل البرنامج الفرا  األول التخزيط والتوازنا  ال ملية والدراسا   الى  دفي  وةربر ملشرا  لقي  
ابعة واإلدارن العامة لتمو ل اال ت اد ومتاالداء تم اختيار ا باالاتماد الى مشموال  اإلدارن العامة للتقديرا  

 تمّ . و م   هة ةخرى  افسية والدراسا  ال ميةالمعهد التونس  للقدرن التنمشموال  و القزاع المال  م   هة 
ف   ذا الم ال ااتماد مقايي  موضواية واملية لتقييم النتائج المحققة ومدى تو يف االاتمادا  حس  

 البرامج واألنشزة.

 : تطوير منظومة التقديرات والتحاليل االقتصادية الجملية-1-1الهدف 

والتحاليل اال ت ادية والمالية مر تحسي  منا ج ةاداد الميزا  : تزو ر من ومة التقديرا  تقديم الهدف
 اال ت اد  والتحاليل ال رفية.
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التمويل العمومي التدخل العمومي وسائل المصالح التأجير العمومي 

2019قانون المالية التكميلي  2019المنجز صرفا بعنوان 
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 اإلدارن العامة للتقديرا  واإلدارن العامة لتمو ل اال ت اد ومتابعة القزاع المال .مرجع الهدف: 

علقة التقديرا  والتحاليل المت ي  ح م األامال الدور ة المن زن ف  م اال  ةاداد مبررات اعتماد المؤشرات: 
زو ر ت بالميزا  اال ت اد  وتد يق متابعة الوضر اال ت اد  وتقييمه وتذلك متابعة تنفيذ مخزط التنمية.

 من ومة التقديرا  والتحاليل اال ت ادية ال ملية

 :4جدول عدد 

 تطوير منظومة التقديرات والتحاليل االقتصادية الجملية :0.0الهدف اإلستراتيجي

ي 
ج
ستراتي

إل
ف ا

الهد
0
.0
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 ادية 

تزو ر من ومة التقديرا  والتحاليل اال ت
  ال ملية

 

 مؤشرا قيس اآلداء

 

 وحدة

 المؤشر

 انجازات

2112 

 تقديرات

2112 

 

انجازات 

2112 

 

 2112مقارنة بين 

2112و  

إنجازات  مقارنة 

لتقديرات  2112

2112 

 

 ج ب أ
أ-د=ج  د/أ 

% 

ب-م=ج  م/ب 

% 

 

المؤشر 

1.1.1 
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حيث شمل  المذترا  التحليلية بالخ وص  2102ةمت  تحقيق الهدأل المعتمد لملشر األداء لسنة 
 الم اال  التالية:

 تشخيص الوضر اال ت اد  ومتابعة تزور ال رأل  -

 ااداد تقديرا  منوال النمّو  -

وااداد ملفا  تقديمه لم ل  الوزراء ومنا شته  2121مشروع الميزا  اال ت اد   ياغة محاور  -
 الى مستوى م ل  نوا  الشع .

 .2102و  انو  المالية الت ميل   2121المسا مة ف  دراسة  انو  المالية و انو  الميزانية لسنة  -
 مذترا  تحليلية حول المالية العمومية وتمو ل اال ت اد.  -

 2121-2102ن ف المرحل  لمتابعة وتقييم مخزط التنمية  ااداد التقر ر -

تما سا م   يا ل الهيئة ف  دراسة ملفا  الم ال  الوزار ة وااداد برامج التعاو  الدول  ومتابعة وتقييم 
 اإل لحا  اال ت ادية والمالية.

 : النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي-2-1الهدف 
دام القرار ف  الم الي  اال ت اد  واال تماا  م  خلل ةن از الدراسا  والتحاليل المندر ة ضم   الهدف:تقديم 

 التو ها  العامة للدولة والمست يبة لمشاغل التنمية ف  القزااي  العام والخاص.

 المعهد التونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية. مرجع الهدف:

مبررات اعتماد 
 المؤشرات:

ادد الدراسا  المن زن ونوايتها تسا م ف  ةنارن  انع  القرار وتوفير السند التخاذ اإل راءا  المناسبة 
باإلضافة ةلى ضرورن تبليغ نتائ ها ةلى المعنيي  وتزو ر  ودتها م  خلل الر   بالموارد البشر ة ونحسي  

 مناخ العمل.

 
 
 9112نتائج القدرة على األداء وتحليلها لسنة  -1

التو ل الى تحقيق الهدأل المرسوم فيما يخص ان از الدراسا   2019يبرز تقييم ةداء المعهد بعنوا  سنة 
والبحوث تما تّم ت اوز الهدأل المرسوم بعنوا  الت و   فيما سّ ل انخفاك زفيف ادد الز ارا  الى مو ر 

 المعهد.  

 النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي:  3-1-1الهدف 
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دام القرار ف  الم الي  اال ت اد  واال تماا  م  خلل ةن از  يسا م  ذا الهدأل ف تقديم الهدف: 
الدراسا  والتحاليل المندر ة ضم  التو ها  العامة للدولة والمست يبة لمشاغل التنمية ف  القزااي  العام 

 والخاص.
 .2411ترا عا نسبيا مقارنة بسنة  2417ملشرا   ي  األداء خلل سنة بعك م   س ل و د 
 
 

 :1جدول عدد 

 النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي :1.0الهدف اإلستراتيجي

الهدف اإلستراتيجي 
9.1
: 

 اد  واال تماا 
الن ااة ف  دام القرار ف  الم الي  اال ت

  

 

اآلداءمؤشرا قيس   

 

 وحدة

 المؤشر

 انجازات

2112 

 تقديرات

2112 

 

انجازات 

2112 

 

 2112مقارنة بين 

2112و  

إنجازات  مقارنة 

لتقديرات  2112

2112 

 

 ج ب أ
أ-د=ج  د/أ 

% 

ب-م=ج  م/ب 

% 

المؤشر 

1.2.1 

عدد الدراسات 
 والمذكرات
 

3- 23 21 22 عدد  -11.1  -4  25 

 المؤشر

1..22  

  النفاذ إلى موقع
 المعهد

ادد 
 )األلف(

1..2 12.1 11.2 -1.4  -2.1  -2.2  21 

مؤشرال  

3.2.1 

لعمليات اإلتصا  

 
  

 111 1 111 1 31 31 31 ادد

المؤشر 

4.2.1 

التكوين وتنمية 
تالكفاءا  

معدل أيام 

 التكوين
2.. 2 13.1 4.2 112 4.1 111 
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 :1رسم بياني عدد 
نجازات مؤشرات قيس  األداء الخاصة مقارنة بين تقديرات وا 

 النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي بالهدف اإلستراتيجي

 9112لسنة 

 

 
 
 
 

 الدراسات عدد-: 1المؤشر 
ه مهامب المت لة األنشزة مذترن وتقر را ودراسة ضم  23ةن از  ةلى 2019توّفق المعهد خلل سنة 

النا مة ا  ت دا  المسودراسة متابعة وتحليل القدرن التنافسية وآفاق التنمية لل ت اد التونس  والمتعلقة ب
 التوازنا  ال هوية وت ا ف الضغوط الى المالية العمومية والتوازنا  ال ملية لل ت ادو  نسق النموّ  ضعف
ارن امج التعاو  دول  مر اإلشةزار بر والمسا ما  ف   شغال ال رفيةاألباحتسا  المذترا  النهائية و  وذلك

 . 2411ة  نسبة اإلن از س ل  انخفاك زفيف مقارنة بسنة 
  اديد الدراسا  نذتر منها: 2417  ان ز المعهد خلل سنة وزبقا للمهام الموتولة له

 النمو اال ت اد  ف  تون : ةمتانا  متنا  ة؟ -
 .ا ت اد المعرفة )التقر ر السابر( -
  النا  ة؟ادم تزابق المل ل  ف  تون : ما    محددا  العمالة  -

27
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التكوين وتنمية الكفاءاتعمليات اإلتصال النفاذ إلى موقع المعهدعدد الدراسات والمذكرات 

2019تقديرات سنة  2019إنجازات سنة 
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 .األسالي  المبت رن لتمو ل خزط التنمية: الت ربة التونسية -
 ية ال هوية تدليل ل ياغة خارزة تنموية  ديدنملشر التنم -
 اال ت اد الخف  ف  تون  -
 مذترا  شهر ة حول الوضر اال ت اد  -

 تم ل  ف : برامج تعاون دوليتما ان ز المعهد دراسا  ومسا ما  ف  ةزار 

 .سلسل القيمة العالمية والعنا يد ال نااية وآ ار ا الى اال ت اد التونس  -
 .ف  سلسل القيمة العالمية: دور الن ام الخار   واالست مار األ نب  المباشر االندماج التونس  -
 لتون ؟(: ما    فرص الت دير و نو  ةفر قياال وميسا )السوق المشترتة لشرق  -

 
 : النفاذ إلى موقع المعهد9المؤشر.

   مقارنة بسنة  2417سنة لمعهد خلل اعدد الز ارا  ةلى مو ر وا  ترا ر زفيف لتم  ملح ة 
ويعود ذلك ةلى نقص بعك الندوا  والملتقيا  اإلالمية حيث لم يتم تن يم ملتقيا  ةالمية 2411

 .2411لعرك نتائج مسح القدرن التنافسية لسنة 
 2018-9113عدد الزيارات إلى موقع واب المعهد خالل الفترة 

 2016 2017 2018 9112 

 213 14 275 14 554 15 520 16 تون 
 204 486 463 368 فرنسا
 714 179 368 505 امر تا
 14 64 111 456 بر زانيا

 270 203 270 244 المغر  العرب 
 037 1054 338 470 دول ةخرى 
 991 11 261 16 104 17 563 18 الم موع

 

http://www.itceq.tn/wp-content/uploads/files/notes2019/indicateur-de-developpement-regional-2019.pdf
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 : عمليات االتصال3المؤشر.
ف  ادد الملتقيا  اإلالمية  بالنسبة لعمليا  االت ال( % 144نسبة ان از تقدر بط استقرار )تّم تس يل 

م  خلل المحاف ة الى امليا  االت ال بتن يم ورشا  امل وورشا  العمل المن مة م   بل المعهد 
المعهد تن يم ورشا  امل ف  ةزار التوا ل مر الباح ي  خار ية وملتقيا  ةالمية تشارتية حيث توّلى 

 لتزو ر الدراسا  الت  يقوم بها. ةيا ل الوزنية ةو األ نبيةو اإلزارا  العاملة باله
 األنشطة اإلعالمية

الملتقيات اإلعالمية للمعهد: المنظمة من قبل المعهد داخل 
 31 مقره أو خارجه للتعريف بأنشطته

 
 

 : التكوين وتنمية الكفاءات 4المؤشر.
ةزار  117تم ت  يف امليا  الت و   والملتقيا  والمسا مة ف  الورشا  واألنشزة الخار ية شارك فيها 

بالنسبة للت و   وتنمية  % 114تساو   2417بتقديرا  سنة   امة مقارنة نسبة ةن ازمما نتج انه تس يل 
ا    والمسا مة ف  الورشللت و   والملتقيا ال فاءا .  ذا وشمل  ةامال تنمية ال فاءا  حضور برامج

 يوما. 171واألنشزة الخار ية بلغ  
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 9112توزيع عمليات التكوين والرسكلة المنجزة خالل 
 عدد األيام المنتفعون  األنشطة 

 12 01 10 حلقات التكوين لدى مكاتب مختصة
 0 17 1 حلقات التكوين الداخلية

 143 11 10 التكوين بالخارج
 26 50 4 أنشطة تكوين أخرى 

 191 119 35 المجموع
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 : اإلحصاء2أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي  تقديم

يشمل البرنامج الفرا  ال ان  االح اء  دفي  و لث ملشرا  لقي  االداء تم اختيار ما باالاتماد الى 
 المنه ية بعي مشموال  الوزارن والمعهد الوزن  لإلح اء والم ل  الوزن  لإلح اء وتاخذ  ذه 

االاتبار ضرورن ةرساء مقايي  موضواية واملية لتقييم النتائج المحققة ومدى تو يف االاتمادا  
 .حس  البرامج واألنشزة

 جدول الهم المؤشرات 
  

 داءمؤشرا قيس األ
 

 وحدة
 المؤشر

 تقديرات

2018 

 انجازات

2018 

نسبة 
 اإلنجازات

مقارنة 
 بالتقديرات

2018 

 تقديرات

2019 

 ( م )ق

 تقديرات
2019 

 م )ق
 تكميلي(

(1) 

انجازات 

2019 

(2) 

نسبة 
 اإلنجازات

مقارنة 
 بالتقديرات

2019 

الهدف: تدعيم 
الركائز األساسية 

 لإلحصاء

  1.1.2.1المؤشر.

نسبة انجاز العمليات 
 االحصائية المبرمجة

 
 نسبة

 
21 

 
22 

 

 
92.6% 

 
111 

 
111 

 
90 

 
90% 

 
 

الهدف: تحسين 
 جودة اإلحصائيات

  1.2.2.1المؤشر 

 احترام رزنامة النشر

 
 نسبة

 
111 

 
42.2 

 

 
49.2% 

 
111 

 
111 

 
11.2 

 
55.8% 

  2.2.2.1المؤشر 

 الدورات التكوينية المنجزة

عدد 
 الدورات

 
42 

 

 
32 

 
 23% 

 
44 

 
44 

 

 
32 

 
86.3% 

 

 : تدعيم الركائز األساسية للعمل اإلحصائي0-9-0الهدف 

 العمليات اإلحصائية المبرمجةنسبة انجاز : 0.0.1.0المؤشر 
 : المعهد الوزن  لإلح اء.مرجع الهدف

 :  ي  مدى ةن از برنامج امل المعهد.مبررات اعتماد المؤشرات
 تدعيم الركائز األساسية للعمل اإلحصائي

 
 األداءمؤشرا قيس 

 وحدة
 المؤشر

 تقديرات

 2018سنة 

 انجازات

 2018سنة 

 نسبة اإلنجازات
مقارنة 

 بالتقديرات
 2018سنة 

 2019 تقديرات

 التكميلي( م )ق
(1) 

 انجازات

  2019 سنة

 إلنجازاتانسبة 
 مقارنة بالتقديرات

 2112سنة 

  1.1.2.1المؤشر.

نسبة انجاز العمليات 
 االحصائية المبرمجة

 
 نسبة

 
21 

 
22 

 

 
92.6% 

 
111 

 
90 

 
90% 

 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة   انجاز العمليات االحصائية رسم بياني: مقارنة بين تقديرات وا 



           

30 

 

 
 

 نسبة انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة: 0.0.1.0المؤشر 
 111بالنسبة لطططما تم  برم ته  ف  حي  تا  ململ ةن از نسبة ) % 21تم تس يل نسبة ان از تقدر بططط 

(  حيث تمت  المعهد م  اإليفاء بتل تعهداته ت اه الم مواة الوزنية م  خلل ان از المسوحا  %
ةلى حي   ر الذ  تم تا يلهالمبرم ة  اال تمااية منها واال ت ادية  باست ناء المسح السنو  حول االست ما

توفير فر ق امل تقن  ف  الغرك الستغلل الم ادر اإلدار ة. وف  المقابل  ةن ز المعهد مسوحا لم ت   
ال ان  حول الممارسا  الر اضية والبدنية لدى التونسيي  لفائدن  الوزن مبرم ة مسبقا  الى غرار المسح 

المر د الوزن  للر اضة والمسح الت ر ب  حول القزاع غير من م والمسح حول التفاو  اال تماا  بي  
ال ها . وسيعمل المعهد الى مز د احتام البرم ة اإلح ائية واالست ابة  در اإلمتا  الى الزلبا  المتزايدن 

 ز مسوح لفائدن بعك القزااا  والمن ما  الدولية. إلن ا

و وا ه المعهد العديد م  ال عوبا  اند ةن از برنام ه السنو   حيث يبقى ة مها الى اإلزلق النقص 
ال بير ف  ادد المهندسي  ف  اخت اص اإلح اء واإلالمية وتذلك ف  سلك التقنيي   باإلضافة الى 

ست وا   راء ضعف ال قافة اإلح ائية. و برز  ذا اإلشتال ةساسا ف   عوبة العمل الميدان  ورفك اال
 السنتي  الماضيتي .  المسوح لدى الملسسا  رغم تحسنها النسب  خلل

 : تطوير جودة المعطيات االحصائية المنتجة 2-2-1لهدف ا

حدى تقديم الهدف:  سما  المن ومة تعّد  ودن اإلح ائيا  م  المبادئ األساسية للعمل اإلح ائ  وا 
  الوزنية لإلح اء.

 : المعهد الوزن  لإلح اء.مرجع الهدف

95

100

88

90

80

90

100

20182019

(ق م التكميلي)تقديرات  إنجازات  
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يستند تحقيق  دأل  ودن اإلح ائيا  الى الت ب  م  مدى احترام  مبررات اعتماد المؤشرات:
وتزو ر مضمو  وم اال  الت و   المختّص لمعايير الدولية روزنامة نشر اإلح ائيا  وفقا ل

 . لتنمية  درا  ةزارا  المعهد

 تطوير جودة المعطيات اإلحصائية المنتجة
 مؤشرا قيس األداء

 
 وحدة

 المؤشر
 تقديرات

 2018سنة 

 انجازات

 2018سنة 

 نسبة اإلنجازات
 مقارنة بالتقديرات

 2018سنة 

 2019 تقديرات

 التكميلي( م )ق
(1) 

 انجازات

  2019 سنة

 إلنجازاتانسبة 
 مقارنة بالتقديرات

 2112سنة 

  1.2.2.1المؤشر 

 احترام رزنامة النشر

 
 نسبة

 
111 

 
42.2 

 

 
49.2% 

 
111 

 
11.2 

 
55.8% 

  2.2.2.1المؤشر 

الدورات التكوينية 
 المنجزة

 
عدد 

 الدورات

 
42 

 

 
32 

 
23% 

 
44 

 
32 

 
86.3% 

 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف     9رسم بياني: مقارنة بين تقديرات وا 

 
 

 رزنامة النشر:: احترام 1.9.9.1المؤشر 
تغيير زر قة احتسا  ملشر" ةحترام رزنامة النشر" باحتسا  ادد اال دارا  المحترمة لآل ال الى  تمّ 

ون را لتعدد آ ال النشر وتنواها )شهر ة   ل ية وسنوية( فر  ادد  ادد اإل دارا  المبرم ة للنشر.
 اإل دارا  يحتس  الى ةسا  م موع الدور ا  ل ل ملشر.

و د امل المعهد الوزن  لإلح اء وفق اإلمتانيا  المادية والبشر ة المتوفرن الى احترام روزنامة النشر 
رغم التاخير ف   2411مقارنة بسنة  % 1الخا ة بالملشرا  اإلح ائية المنت ة  ةذ س ل تقدما بنسبة 

لى بل ذلك  حافظ المعهد اا دار ملشر ةسعار البير اند اإلنتاج ال ناا  ونسبة تزور األ ور. وف  مقا
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ة ال ة دار الملشرا  الحساسة وذا  االستعمال المرتفر الى غرار نسبة النمو والبزالة والت ارن الخار ية 
 واالسعار. 

وسيوا ل المعهد ت اوز ال عوبا  واالشتاليا  المس لة م  خلل التنسيق والتشاور مر منت   
خاص إلي اد حلول  ذر ة بخ وص موافان المعهد بالمعزيا  االح ائيا  والهيا ل العمومية والقزاع ال

الضرور ة الحتسا  الملشرا  وذلك م  خلل ابرام اتفا يا  تقّن  املية تبادل المعزيا  وتوّفر تل السبل 
 التقنية واللو ستية الممتنة لذلك.  

 نسبة الدورات التكوينية:  :9.9.9.1المؤشر 
دورن  71يتم احتسا   ذا الملشر باالاتماد الى ادد الدورا  الت و نية المن زن سنويا  حيث تم ان از 

 . 2411سنة  % 17مقابل  %10دورن مبرم ة  ة  ما يعادل نسبة ان از بططط  00ت و نية م   ملة 
 

 واالشكاليات المطروحة أهم االستنتاجات
 فيما يتعلق بأداء البرنامج 
ميزانية الوحدن العملياتية الى نفقا  التا ير وبالتال  ادم توّفر ةمتانا  و امش  ا ت ار تنفيذ -1

 للتا ير ف  ةداء البرنامج.
ادم تمتي  رئي  البرنامج م  النفاذ الى المن وما  المعلوماتية الخاّ ة بالميزانية وادم مّده  -2

خله حاليا الى قييم وا ت ار تدبمعزيا  التنفيذ الخا ة بالفاالي  العموميي  لتامي  المتابعة والت
 مرحلة ااداد التقار ر )البرنامج السنو  للقدرن الى األداء  التقر ر السنو  للقدرن الى األداء...(

 بطء است مال ةرساء متونا  من ومة الت رأل ف  الميزانية حس  األ داأل الى مستوى الوزارن. -7
 
 فيما يتعلق بالفاعلين العموميين 
 درة التنافسية والدراسات الكمية المعهد التونسي للق -
تّتسم مهام وتدخل  المعهد التونس  للقدرن التنافسية والدراسا  ال مية بالزابر االفق  وا مية  -1

المضمو  النوا  للدراسا  والبحوث المن زن والت  تعتمد م   بل الهيا ل العمومية والخا ة لفهم 
لمسا مة ف  رسم التو ها  ومضامي  السياسا  اإلشتاليا  اال ت ادية واال تمااية المزروحة وا

 العمومية.
 : ة مها م  اإلشتاليا  اديد الدراسا  ي ابه ان از -2

 لىا الواردن المست دن الملفا  ف  والتدخل  ال رفية األشغال م  العديد ف  المسا مة 
 المعهد

 الدراسا  م  للعديد اإلح ائية المعزيا  توفر  عوبة. 
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 المشار ر  ف رةى لها يتو   المية  يئة ةلى به واالرتقاء للمعهد العلم  الم ل  دور ت ر   ويعدّ  -7
 .والدراسا  البحوث تحسي  مقّوما  م  بالدراسا  الخا ة المبرم ة

ويستدا  تعز ز دور المعهد ف  م ال دام اّتخاذ القرارا  اال ت ادية واال تمااية احتام برم ة  -0
ولويا  واتباع ةفضل المنه يا  العلمية إلاداد ا والعمل الدراسا  والبحوث بما يتزابق مر األ
 الى نشر ا لفائدن األزراأل المعنية.

 ضافةباإل الت رأل منا ج تحديث يقتض  المعلوما  من وما  دام المعهد ةداء تزو ر يقتض  -1
 .العمل ةسالي  ومرا عة الت و   تعميق ةلى

 خلل قاادالت الى ةحالتها تم  الت  لإلزارا  النقص لسدّ   ديدن بشرّ ة موارد انتدا  ةمتانية ادم -0
 .الفارزة السنوا 

ولئ  تمت  ملشرا  األداء المعتمدن م  احتام تو يه ومتابعة ةنشزة المعهد ااّل اّنه يمت  الترتيز  -3
الى ملشر رئيس  يعنى بعدد الدراسا  والبحوث المن زن مقارنة بالبرم ة اال لية فيما تهتّم 

 ملشرا  األداء االخرى بالم اال  العملية التالية: 
   الت و   وتنمية ال فاءا 
  ال والنشر االت 
 النفاذ الى مو ر المعهد 

 المعهد الوطني لإلحصاء  -
يوا ه المعهد الوزن  لإلح اء العديد م  ال عوبا  اند ةن ازه لبرنام ه السنو   وتتم ل ة مها  -0

باألسا  ف   عوبة العمل الميدان  وضعف ال قافة اإلح ائية الت  يعمل المعهد ضم  استراتي ية 
رص الى مز د نشر ا  حيث ةضحى التعامل مر األسر والملسسا  االت ال الى تدارتها والح

 عبا بالن ر ةلى رفضها التفاال ةي ابيا مر ةاوا  اإلح اء  و برز  ذا االشتال ةساسا ف  
 المطسوح لدى الملسسا . 

يشتو المعهد م   هة ةخرى م  النقص الحاد ف  ادد المهندسي  ف  اإلح اء واإلالمية وف   -1
حالة ادد آخر  سلك التقنيي   خا ة بعد التحاق العديد منهم للعمل ف  ةزار برامج التعاو  الفن  وا 

الى شرأل المهنة  مما ةّ ر الى سير العملية اإلح ائية برّمتها  الى غرار ادم ان از المسح 
السنو  للست مار. تما ة  ادم توفر خلية للت و   تعنى بتزو ر مل ل  األاوا  ف  مختلف 

التقن   اإلدار ......( يل ر سلبا الى التمش  الداا  ةلى ضرورن االرتقاء بالمعارأل الم اال  )
 وموا بة التزورا  الحا لة الى ال عيد الدول  ف  م ال اإلح اء. 
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يشتو المعهد م   هة ةخرى م  تشت  م الحه  خا ة الى المستوى المرتز   حيث  ل   ذه  -0
و ه ال راء وغير مل لة لممارسة العمل اإلح ائ  العاد  الم الح موّزاة الى بنايا   ديمة الى 

وال تست ي  ةلى ةدنى المتزلبا  وال توفر ال روأل الملئمة لتن يم األشغال وتامي  تسهيل ةسداء 
يتماشى مر الدور األساس  الذ  يضزلر به المعهد ف  تزو ر المن ومة  الخدما  اإلح ائية بما

 الوزنية لإلح اء. 
المعهد  ملة م  التو ها  والتدابير اللزمة لتنفيذ برام ه   يقترحلتدارك اإلخلال  المذتورن انفا   -3

 منها بالخ وص: 
  التع يل بانتدا  ذو  االخت طططاص م  مهندسطططي  وتقنيي  ف  اإلح طططاء واإلالمية بااتبار

  المعهططد ف المخططازر الت  بططاتطط  تبرز ف  األفق  راء التحططاق اططديططد اإلزططارا  للعمططل خططارج
حالة ادد آخر الى شرأل المهنة    ةزار التعاو  الفن  وا 

   مرا عة القانو  اإلح ائ  ال ديد وت نيفه لتحديد وضبط مهام تل المتدخلي  ف  الشا
 اإلح ائ  

   الب  ف  مسالة ت نيف المعهد وخضواه للن ام العام للو يفة العمومية ةو لن ام المنشآ
 العمومية 

  ن ام ةساس  خاص بااوا  المعهد التسر ر برحداث 

  الب  ف  ملف الهيتل التن يم  للمعهد 

  توفير مقر الئق للمعهد 

  انشاء مرتز ت و   خاص بالمعهد 

  توفير االاتمادا  اللزمة   د ااتماد الت نولو يا  الحدي ة ف  السلسلة اإلح ائية لمز د
 االرتقاء ب ودن العمل اإلح ائ .
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 الجهويةالقطاعية و التنميةبرنامج 

 رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهويةبلقلسم عياد السيد رئيس البرنامج: 
  

 

 التقديم العام للبرنامج:  1

 ةلى: الجهويةو  القطاعية برنامج التنميةيهدأل 

 باالست مار  والنهوك وال هوية القزااية التنمية مساندن 
  تنفيذ ا  ومتابعة للتنمية ال هوية البرامج ف  الت رأل تحسي 
 والمتابعة. والتقييم التخزيط املية تزو ر 

 :ال هويةالقزااية و  والى  ذا األسا   تم تحديد برنام ي  فرايي  لبرنامج التنمية

 "ملشرا   ةستحدد لقيسها   دفي  ا ني و تضم   البرنامج الفرعي االول "البرامج الجهوية للتنمية
اإلدارن العامة لتنسيق ومتابعة ةن از المشار ر العمومية  ي  اداء وتسهر الى تحقيق ة دافه تل م  

 والمندوبية العامة للتنمية ال هوية.والبرامج ال هوية 

 " حدد األ  ل ة ة دو تضم  " والجهوية القطاعية التنمية ومساندة التخطيط البرنامج الفرعي الثاني
تافة اإلدارا  العامة المرتز ة و يا ل التنمية  ة دافه ي  اداء وتسهر الى تحقيق  ا شر مل  تسرلقيسها 

 .ال هوية بالهيئة العامة للتنمية القزااية وال هوية
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 خارطة البرنامج:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :9112لسنة  البرنامجأداء تقديم   9

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج   2-1

 071.1بحوال   2417بعنوا  سنة  الجهويةالقطاعية و  لبرنامج التنمية در  اإلاتمادا  الت  تم  رفها 
حس  ما  و مبي  بال دول  % 71.1تقدر بحوال   تتقديرا  ة  بنسبة ان از م.د 371.4 مقابل م.د

 التال :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لتنسيق اإلدارة العامة

ومتابعة إنجاز المشاريع 

 العمومية والبرامج الجهوية

 برنامج التنمية القطاعية والجهوية

ة القطاعي التخطيط ومساندة التنمية

 والجهوية
 البرامج الجهوية للتنمية

بالشمال دواوين التنمية 

الغربي والوسط الغربي 

 والجنوب

 للقطاعات االقتصاديةاإلدارة العامة 

اإلدارة العامة لقطاع التعليم والمواطنة 

اإلدارة العامة لقطاع الخدمات االجتماعية 

 المندوبية

العامة للتنمية 

 الجهوية
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 :7 دول ادد 
 مقارنة بالتقديرا  2417تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوز ر حس  زبيعة النفقة 
 )ةاتمادا  الدفر(

 أ.د الوحدن:

 
 
 
 
 
 

 بيان النفقات

  
 تقديرات

9112 

 )ق.م األصلي(

(1) 

 تقديرات

9112 

 (التكميلي)ق.م 

 

  
 إنجازات

2019 

(9)  

 اإلنجازات مقارنة بالّتقديرات 

 المبلغ
(9 )-(1) 

 %نسبة اإلنجاز
(9(/)1) 

 %100 7  - 329 19  322 19  696 18  نفقات التصرف 

 %100 2   315 17  317 17  691 16  التا ير العموم  

 %101 20  - 666 1  646 1  646 1  وسائل الم الح 

 %97 11   348   359   359   التدخل العموم  

 %100 226 1 - 606 692  380 691  380 691  نفقات التنمية 

  0 0  0  1  0 استثمارات مباشرة

          الى الميزانية

          الى القروك الخار ية

 %100 226 1 - 606 692  380 691  380 691  تمويل العموميال

 %99 405 4  975 662  380 667  380 667  الى الميزانية

 %123 631 5 - 631 29  000 24  000 24   روك خار ية مو فة

 %100.2 233 1 - 936 711  702 710  076 710  المجموع العام 
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 :7رسم بيان  ادد 
 ويةهال القزااية و  وان ازا  ميزانية برنامج التنمية)ق.م الت ميل ( تقديرا   بي  مقارنة

  2417لسنة 
 النفقةالتوز ر حس  زبيعة 

 الدفر( تمادا ا)ة  
 

 

 
 :0 دول ادد 
 مقارنة بالتقديرا  2417تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوز ر حس  البرامج الفراية
 )ةاتمادا  الدفر(

 ة.د الوحدن:

 بيان البرامج الفرعية

 تقديرات

9112 

 )ق.م األصلي(

(1) 

 تقديرات

9112 

)ق.م 
 (التكميلي

 

 إنجازات

2019 

(9)  

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

)ق.م  
 (التكميلي

 

 المبلغ
(9)-(1) 

 %نسبة اإلنجاز 
(9(/)1) 

 :1-9البرنامج الفرعي 
 البرامج الجهوية للتنمية 

699035 699035  700321 -1286 100.2 

 :9-9البرنامج الفرعي 
القطاعية والجهوية التخطيط ومساندة التنمية   

11041 11667  11615 52 99.6 

 100.2 1233- 711936  710402 710076 مجموع البرنامج
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41 

 
  0رسم بيان  ادد

ن ازا  ميزانية البرامج الفراية  مقارنة بي  تقديرا  وا 
 2417لسنة 

 

 
 :لنتائج األداء وتحليلهاتقديم   2 -2

 التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج. االستراتيجيةأهم اإلصالحات واألهداف 
 :تم البرنامج الجهوي للتنميةتدخل   مز د دام ف  ةزار

 بالتعاو   2411-1773 للفترن للتنمية ال هو   البرنامج لتدخل  تقييمية دراسة ةاداد ف  االنزلق .1
 ف  البرنامج مسا مة مدى تقييم ةلى الدراسة  ذه وتهدأل.GIZ الدول  للتعاو   األلمانية الوتالة مر

 م اال  صتخ مقترحا  وتقديم ال ورن بعد وخا ة التدخل منازق ف  الموازني  ايش  روأل تحسي 
 ديدن  حا يا  وبروز ال مهور ة ترا  تافة الى البلد  الن ام تعميم بااتبار البرنامج تدخل

 .بال ها 

  م  خلل: والحد م  التشغيل الهش برنامج الحضائر الجهويةمز د تحسي  الت رأل ف   .2

 الشلو   ارنبوز  اال تماا  للنهوك العامة اإلدارن وم الح ال هوية الم ال  م الح بي  التنسيق 
 تعادل منحة م  بتمتينهم سنة 04الط سنهم ت اوز الذي  العملة ملفا  تسوية الى اال تمااية

 الدول    والتعاو  واالست مار التنمية وزارن وت فل الم ان  العلج وبزا ة المعوزن العائل  منحة
 .2411منذ شهر فيفر   المنح  ذه بخلص

   موا لة فتح ااتمادا  التغزية اال تمااية للعملة المنخرزي  بال ندوق الوزن  للضما
 ةلف اامل بالتغزية ال حية. 03اال تماا  حيث تم تمتير حوال  

0
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1000000

1500000

البرامج الجهوية للتنمية التخطيط ومساندة التنمية 
القطاعية والجهوية

2019انجازات 

2019تقديرات 
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  تقازعا  بي  من ومة الحضائر وبقية المن وما ( الوزنيةCNSS, CNRPS, Patente.) 

 بالتواز  مر الترفير ف  األ ر األدنى المضمو  وذلك  الترفير ف  منح املة الحضائر
ال ادر بالرائد  2417ما   21ملرخ ف   2417لسنة  010امل باألمر الحتوم  ادد 

 والمتعلق بضبط األ ر األدنى المضمو  لمختلف 2417ما   21بتار خ  07الرسم  ادد
 المه  ف  القزااا  غير الفلحية الخاضعة لم لة الشغل.

   :فقد تم التنمية المندمجةاما بخ وص برامج 

الشروع ف  ةاداد الدراسا  الخا ة بالعنا ر ال مااية وتشخيص المنتفعي  المحتملي    .3
الى  2123-2112) برنامج التنمية المندمجةللمشار ر الفردية المنت ة بالقسط ال الث م  

ية ومشروا  التنمبرنامج التنمية المندمجة  ان  موا لة ةن از القسزي  األول وال ان  م  
 الحضر ة المت املة بوالية الق ر  .

 :2112فقد شهد  سنة  العمومية دعم التخطيط والرفع من مردودية االستثماراتوالى مستوى 

ل مااية ا والت هيزا  األساسية البنية مشار ر ةن از نسق م  والرفر التنمية مخزط تنفيذ متابعة .0
 اإلح ائية المعلوما  وتحليل نشر آليا  وتزو ر الدولة بميزانية المدر ة

 2407واال ندن االفر قية  2474وضر اإلزار الملسسات  لمتابعة تنفيذ ا داأل التنمية المستدامة  .1
 المنتدى مةما وتقديمه المستدامة  داأل التنميةأل األول الزوا  الوزن  التقر ر  ياغةاالنتهاء م  و 

 المتحدن.  المستوى التابر لألمم رفير السياس 

دارن االست مارا  العمومية )األمر .0  29 الملرخ 770ادد  الحتوم  تعميم اإلزار الموحد لتقييم وا 
زانية المي( الى تل الوزارا  وتن يم دورا  تدر بية لفائدن اإلزارا  المتلفة براداد 2413 مار 

 بمختلف الوزارا  والملسسا  العمومية

تزو ر تزبيقة ةالمية ةزلق اليها اسم "ترتي " تسااد الى ت نيف وترتي  المشار ر حس  األولوية  .3
فضل أوالمردودية اال تمااية واال ت ادية وت در اإلشارن الى ا  من ومة ترتي  تم ت نيفها ضم  

 .  9112نة المشاريع التي دعمها البنك الدولي س
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أهم اإلنجازات واألنشطة والمشاريع الكبرى التي تم القيام بها لتحقيق أهداف البرنامج وعالقتها 
 بالنفقات التي تم تنفيذها على مستوى البرنامج )وبرنامج فرعي(.

 البرامج الجهوية للتنمية  1البرنامج الفرعي عدد 
 البرنامج الجهوي للتنمية 

 لمهن  ف ا والت و   الرزق  موارد ودام العيش  روأل تحسي  بعنوا  المبرم ة الدفر ااتمادا  فتح 
 التعهدا  م   زء تغزية م  االاتمادا   ذه متن  و د. 9102 لسنة للتنمية ال هو   البرنامج ةزار
 32132  حدود ف  9102 ديسمبر شهر غاية ةلى بلغ  والت  9102-9102 لسنوا  السابقة
 .9102 لسنة البرنامج بعنوا  التعهد ااتمادا  م   زء تغزية ةلى باإلضافة دينار مليو  

  آللية والمخ  ة  2417لسنة  ةزار ميزانية الدولة الترفير ف   يمة ااتمادا  الدفر المبرم ة ف
 لالتمو  توفير ف  لمسا مةمليو  دينار ل 27مليو  دينار منها  00ااتماد االنزلق والت  تقدر بط 

مليو  دينار  11" و1ضم  آلية "ااتماد االنزلق  للتضام  التونس  لمشار ر البنك الذات 
ضم   سزةوالمتو  ال غرى  الملسسا  لمشار ر بنك تمو ل الذات  التمو ل توفير ف  لمسا مةل

مشرواا متن  م  توفير  1470و د سا م   ذه اآللية ف  تمو ل  .2آلية ااتماد االنزلق 
" فقد سا م   ذه اآللية 2م.د. وبخ وص "ااتماد االنزلق  3.700موز  شغل بقيمة  1204
   م.د.1.777بقيمة  موز  شغل 021مشرواا متن  م  خلق 11تمو لف  

 برنامج الحضائر الجهوية 

 ف : 2417 سنة خلل ال هوية الحضائر ببرنامج الخا ة اإلن ازا  ةبرز تتلخص

 موفى ف  لةالعم ادد ليبلغ للبرنامج المخ  ة الميزانية ف  والتحتم العملة ادد ف  التقليص 
  2411 ديسمبر موفى ف  07131 مقابل 2417 ديسمبر موفى ف  03117 حوال  2417 سنة

 بالتغزية متمتيعه مر المضمو   األدنى األ ر حدود ف  الحضائر لعملة المسندن المنح ف  الترفير 
 .ال حية

 ةلى 2417 فيفر   شهر منذ( دينار 114) سنة 04 ت اوزوا الذي  العملة منح  رأل موا لة 
 .اال تمااية الشلو   وزارن ت رأل تح  للغرك سيوضر خ و   برنامج تفعيل حي 
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  المندمجة: برنامج التنمية 

 المحلي مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل وتعزيز محلية إقتصادية حركية لبعثف  ةزار السع  
 م  داخل ادد فردية مشار ر واحداث  مااية وت هيزا  ةساسية وبنية منت ة ةساسية بنية برن از وذلك

 :المندم ة التنمية الخ و ية تم ضم  برنامج الحا يا  ذا  المنازق

 تم ةازاء  و د  برنامج التنمية المندمجةم   الثاني القسطو األول القسط ةن از مشار ر موا لة
األولوية المزلقة لل ها  الداخلية للبلد الت  تشتو تاخرا ف  ملشراتها التنموية مقارنة بال ها  

م  مشار ر القسط  %144وم  مشار ر القسط األول  %0151الساحلية وذلك م  خلل تخ يص 
  .م  مشار ر البرنامج %1151ال ان  لفائدتها  وبذلك يتو  ن ي   ذه ال ها  

 معتمدية  144 الث م  برنامج التنمية المندم ة يشمل التدخل بط القسط مشار ر الةن از  موا لة
 .م د 1444بتلفة 

وم  . تدفواا  مقارنة بالت لفة المحينة  80,1 %للقسزي  االول وال ان نسبة تقدم اإلن از المال  وتبلغ 
 ةبرز النتائج ال مية المسّ لة ما يل :

 الشهائد حامل  لفائدن 721 منها شغل موز  1171 توفير م  مّتن  منت ا فردّيا مشرواا 7310 ةحداث 
 .العليا
    منتفر مبرمج ضم  م اال  مختلفة مو هة خا ة ةلى  زاا  ال نااا   3020م  بي   0777ت و

  التقليدية والفلحة
  ك 2144 ك ب دد اإلن از م   ملة  1952,5 ك م  المنازق المروية و 847,5تهيئة  
  ك ب دد اإلن از 157 ك م  المنازق ال نااية و 2152تهيئة  
  ب دد اإلن از 0منزقة حرفية و 11بناء 
 ب دد اإلن از 11محل  ناا  و 72و مرا ز امل ا  بعد 7بناء مرتز نداء و 
  ب دد اإلن از 3ا  ت ادية وو فضاءا  ترو ج  0بناء 
  ب دد اإلن از 1سوق و 10تهيئة 
  ب دد اإلن از 1مرا ز لت مير المنتو ا  الفلحية و 11بناء 
  تلم 830,7تلم ب دد اإلن از م   ملة  7450تلم م  المسالك والزر ا  و 14451تهيئة وتعبيد 
 ر ف مياه األمزارتلم م  ت 40تلم و 1250الى زول  تهيئة شبتة تزهير  
  ب دد الترتيز 702نقزة ةضاءن و 7400ترتيز 
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  تلم 20تقوية خط تهربائ  الى زول 
  ب دد التزود 1174اائلة بالماء ال الح للشرا  و 0400تزو د 
  منتزه ومنزقة  17منشان لل حة و 72منشان للشبا  و 20منشآ  للزفولة و 14منشآ   قافية و 0بناء

 معالم ة ر ة. 0و منشان ر اضية 07خضراء و
 

 القطاعية والجهوية التخطيط ومساندة التنمية 9البرنامج الفرعي عدد 

  الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائيةالقطاعي و المخطط  تنفيذ متابعة
 ف  م ال التخزيط واإلح ائيطا  القيام باألنشزة التاليطة: 2417تّم خلل سنة 

 

 وذلك من خالل القطاعي والمخطط الجهوي  المخطط متابعة تنفيذ 
 

 

( 2019-2016 ةاداد تقار ر  زااية و هوية حول ةن ازا  المخزط الخماس  للتنمية للفترن ) -
تتضم  التقييم المال  والماد  للمشار ر والبرامج ومدى ت سيم المحاور التنموية واالستنتا ا  األولية 

 للفترن المتبقية م  المخزط 
 (  2417ااداد التقر ر الخاص بالتقييم ن ف مرحل  للمخزط وارضه الى م ل  الوزراء )ما   -

 

  المشاريع والبرامج العمومية:تقدم تنفيذ متابعة 

 متابعة تقدم ةن از المشار ر العمومية حس  السنوا  والقزااا  ومراحل اإلن از الى مستوى  ةاداد تقار ر حول
خا ة الى المشار ر المعزلة وذلك ب فة دور ة   د الو وأل الى اإلشتاليا   وزن  وا  ليم  و هو  والترتيز
 التنموية وال عوبا  المعترضة.

   ةاداد تقر ر حول متابعة تقدم ةن از المشار ر العمومية الممولة ا  زر ق  روك و با  خار ية حس
 القزااا  وتقّدم اإلن از الماد  والمال .

  ة المعل  انها لفائدن الواليا  ف  ةزار ل نة متابعة المشار ر المعزلة بال ها  تح  متابعة تنفيذ القرارا  الوزار 
 اشراأل رئاسة الحتومة 

  اداد ا ف  سنةم  ة  االنتهاءف  ةاداد التقار ر السنوية للوضر التنمو  بالواليا  والت  سيتم  2417الشروع سنة 
 .مار والتعاو  الدول  والوتالة األلمانية للتعاو  الفن ف  ةزار التعاو  بي  وزارن التنمية واالست وذلك  2424

 دارن االست مارا  العمومية موا لة توزي  اإلزار الموحد لسنة  770ادد  األمرالمحدث بمقتضى  لتقييم وا 
 . 2413مار   27ملرخ ف  ال 2413
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توّل  م الح الهيئة العامة للتنمية القزااية وال هوية القيام بعديد حلقا  الت و    2417شهد  سنة 

ول ح والتحسي  لفائدن ةزارا  الوزارا  والمنشآ  والملسسا  العمومية المتلفة براداد الميزانية
بمقّر وزارن التنمية  2417 انف   20و 27و 22ة راءا  ةدارن المشار ر العمومية وذلك ةّيام 

 واإلست مار والتعاو  الدول .
حلقا  ت و    ام بها متت  الدراسا  الهيئة العامة للتنمية القزااية وال هوية تما ن م  

"Expertise France :وذلك خالل الفترات التالية 

 22 -30  ةزارا  وزارن التنمية واالست مار والتعاو  الدول  ف  م ال من ومة  2102 و لية
 "ترتي "  

 2-3  بالمدرسة الوزنية لإلدارن لفائدن م مواة ةولى م  ةزارا  الوزارا   2102ديسمبر
 ( 21والملسسا  العمومية المتلفة بالتخزيط وا اداد الميزانية )

 4-5  بالمدرسة الوزنية لإلدارن لفائدن م مواة  انية م  ةزارا  الوزارا   2102ديسمبر
 (.21الميزانية ) والملسسا  العمومية المتلفة بالتخزيط وا اداد

 
اقد  الل نة الوزنية للموافقة الى المشار ر العمومية  2424وف  ةزار ااداد ميزانية الدولة لسنة 

  منشآ  امومية. 1وزارن و 19( ا تمااا لدراسة مشار ر وبرامج 11احدى اشرن ) 2417سنة 

 م د منها: 2122.2مشرواا بتلفة  ملية تقدر 020وبلغ ادد المشار ر الت  ح ي  بموافقة الل نة 

 35  م د  2023.9مشروع لوزارن الت هيز واإلستا  والتهيئة الترابية بتلفة 
 33  م د  11.2مشروع لوزارن شلو  الشبا  والر اضة بتلفة 
 02  م د. 22.2مشروع لوزارن شلو  المرةن واألسرن وتبار السّ  بتلفة 
 02 م د  542.2 مشروع لوزارن التربية بتلفة 
 04  م د  25.1مشروع لوزارن العدل بتلفة 
 00  م د  22.1مشروع لوزارن ال نااة وال نااا  ال غرى والمتوسزة بتلفة 
 01  م د  02.3مشار ر لوزارن الشلو  ال قافية بتلفة 
 2  م د  212مشار ر لوزارن ال حة بتلفة 
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 4  م د  3.0مشار ر لوزارن السياحة وال نااا  التقليدية بتلفة 
 3  م د  214.2مشار ر لوزارن النقل بتلفة 
 3  م د  022.2مشار ر لوزارن الفلحة والموارد المائية وال يد البحر  بتلفة 
 3  م د  01.3مشار ر لوزارن ةملك الدولة والشلو  العقار ة بتلفة 
 2  م د  00.2مشار ر لوزارن التعليم العال  والبحث العلم  بتلفة 
 2  م د  1.0مشار ر لوزارن الشلو  الدينية بتلفة 
 0  م د  001مشروع لوزارن ت نولو يا  االت ال واال ت اد الر م  بتلفة 
 0  م د  1.4مشروع لوزارن الشلو  اال تمااية بتلفة 
 0  م د. 051مشروع لوزارن الشلو  المحلّية والبيئة بتلفة 
 2  م د. 22.1مشار ر للوتالة العقار ة ال نااية بتلفة 
 3  م د. 512.5مشار ر للشرتة التونسية لل هرباء والغاز بتلفة 
 3  م د. 250.2مشار ر للديوا  الوزن  للتزهير بتلفة 
 0  م د. 3411مشروع لشرتة ميناء النفيضة بتلفة 
 0  م د. 21مشروع للوتالة الوزنية للت رأل ف  النفايا  بتلفة 

م د. تما تّم  0121.2مشرواا بتلفة  ملية تبلغ  75وبلغ ادد المشار ر الت  لم تح ى بموافقة الل نة 
 م د. 332.5مشار ر بتلفة  ملية تنا ز  5ةاادن الن ر لط

ويحو ل ال دول التال  نتائج ةشغال الل نة الوزنية للموافقة الى المشار ر العمومية خلل سنة 
 :2121والمخ  ة للن ر ف  مشار ر ميزانية سنة  2102
المشار ر الت   الوزارا 

ح ي  
 بالموافقة

المشار ر الت    ال لفة )م د(
لم تح ى 
 بالموافقة

ادد مشار ر   ال لفة )م د(
 ةاادن الن ر

 ال لفة )م د(

 0.0 0  615.1 7  2023.9 35 و. الت هيز
 240.0 1  1.7 1  186.2 3 و. الفلحة

 2.7 2  80.5 6  96.7 11 ال نااةو. 
 0.0 0  92.1 21  11.2 2 و. التعليم اال 
 0.0 0  6.6 3  10.3 3 و. ةملك الدولة
 0.0 0  0.0 0  7.1 2 و. ش. الدينية
 0.0 0  0.3 1  3.1 4 و. السياحة
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 0.0 0  48.0 2  110.0 1 و.  .اإلت ال
 0.0 0  67.8 13  25.7 14 و. العدل

 0.0 0  30.0 3  0.4 1 اإل تماايةو. 
 0.0 0  3.1 2  70.9 33 و. ش.الر اضة
 0.0 0  0.0 0  0.0 0 و. التشغيل
 0.0 0  0.0 0  549.6 18 و. التربية
 0.0 0  3.4 2  0.0 0 و. الت ارن
 0.0 0  34.2 3  274.2 3 و. النقل
 0.0 0  8.4 5  22.2 19 و. المرةن

 0.0 0  0.0 0  209.0 8 و. ال حة
 0.0 0  9.0 5  12.3 10 و. ش. ال قافة

 0.0 0  0.0 0  114 1 و. البيئة
 242.7 3  1000.2 74  3762.8 139 المجموع
 

لمشار ر  المنشآ  العمومية
الت  ح ي  

 بالموافقة

المشار ر   ال لفة )م د(
الت  لم 
تح ى 
 بالموافقة

ادد   ال لفة )م د(
مشار ر 
ةاادن 
 الن ر

 )م د(ال لفة 

 0.0 0  0.0 0  251.8 2 الديوا  الوزن  للتزهير
الشرتة التونسية 
 لل هرباء والغاز

3 576.5  1 60.0  1 60.0 

الوتالة العقار ة 
 ال نااية

6 88.7  0 0.0  1 35.8 

الوتالة الوزنية 
 للت رأل ف  النفايا 

1 20.0  0 0.0  0 0.0 

 0.0 0  0.0 0  3400.0 1 شرتة ميناء النفيضة
 95.8 2  60.0 1  4337.0 13 المجموع

         
 338.5 5  1060.2 75  8099.8 181 الجملة
  
 

 تطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائية 
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 المسح الوزن  العنقود  متعدد الملشرا  حول ةوضاع األم والزفل ف  دورته السادسة بالتنسيق مر  نشر نتائج
 ومتت  اليونسيف بتون الوزن  لإلح اء المعهد 

  خلل المنتدى وارضه  2474االنتهاء م  ااداد التقر ر الوزن  الزوا  لمتابعة تنفيذ ة داأل التنمية المستدامة
 2417 و لية  11وذلك يوم نعقد ذ  االسياس  رفير المستوى حول التنمية المستدامة التابر لألمم المتحدن ال

 .بنيو ورك

  2407التقر ر الوزن  الخاص بمتابعة تنفيذ اال ندن االفر قية االنتهاء م  ااداد 

  2417ةاداد التقر ر السنو  حول ملشرا  البنية األساسية لسنة 

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

   موا لة ادراج تحسينا  الى مستوى نشر ة والية ف  ار ام بردراج خرائط توضيحية للملشرا  واالح ائيا
 راءتها مر ادراج ملشرا  واح ائيا   ديدن تتعلق بال ان  اال تماا .لمز د تسهيل  

 تقار ر نموذ ية ل لث واليا   47ااتماد منه ية  ديدن ف  ااداد تقار ر حول الوضر التنمو  بال ها  م  خلل
 تح  انوا  " التقر ر السنو  بالواليا " بزل  م  وزارن االشراأل 2424و تو ر تعميمها بداية م  سنة 

 الشمال الغربيديوان تنمية  

 2417 لسنة" باألر ام الواليا "و 2417 لسنة" باألر ام الغرب  الشمال ة ليم" و يقة ةاداد. 

  المسا مة ف  ةشغال الورشة اإل ليمية لتقديم نتائج المسح الوزن  العنقود  متعدد الملشرا  حول ةوضاع األم
 نية بواليا  ة ليم الشمال الغرب .والزفل بزبر ة والت  شمل  مختلف القزااا  المع

   ة راء وتعمير االستمارن المتعلقة بمدى است ابة اإلح ائيا  المنت ة والمنشورن لحا يا  مستعمليها والمعدن م
 زرأل الم ل  الوزن  لإلح اء. 

 .ةاداد مونوغرافيا بلدية ز رن مدي  والشروع ف  ةاداد مونوغرافيا بلدية م از البا  م  والية با ة 

 ديوان تنمية الوسط الغربي   

  تدايم آليا   مر ونشر وتخز   وتحليل المعزيا  اإلح ائية م  خلل موا لة ةاداد نشر ة والية ف  ةر ام
وترتيز ادد م  المن وما  اإلح ائية ال هوية واإل ليمية )من ومة المعلوما  ال هوية بر ليم الوسط الغرب  

SIRة بوالية الق ر     من ومة ملشرا  التنمية ال هويSIDR من ومة المعلوما  ال غرافية  SIG ومن ومة  
 .(ODCO.INFOمعلوما  

 الجنوبديوان تنمية  
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 اإل ليم  واليا  ل ل 2417 لسنة" ةر ام ف  الوالية" و يقة ةاداد 

 ةر ام ف  ال نو " و يقة ةاداد " 

 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار:

 في مجال مساندة التنمية 

  ف  م ال مساندن التنمية ف  تقديم المساادن الفنية لمختلف  2417تتلخص ة م األنشزة المن زن خلل سنة
ن از  ستراتي ية ووضر نتائ ها الى ذمة مستحقيها االقزااية و الدراسا  الالمتدخلي  العموميي  والخواص وا 

للتسو ق  سمعية ب ر ةو محامل ور ية وتن يم الندوا  والت ا را  والورشا  وت ّور وا اداد و ائق تعر فية و 
 .ال هو  

  الالمركزي الدولي التعاون  

   الشروع ف  ةاداد استراتي ية وزنية للتنمية ال هوية ت و  ةزارا دام ا لمختلف السياسا
 والبرامج التنموية وتمت  م  تحديد التو ها  ال برى والرلية المستقبلية ف   ذا الم ال. 

  دام اللمرتز ة" بالتعاو  مر الوتالة األلمانية للتعاو  الفن  "الشروع ف  ةن از مشروع"GIZ." 

  2414الشروع ف  ةن از دراسة استراتي ية لتنمية والية  ندوبة ف  ةفق. 

  موا لة ان از مشروع ةرادن ف  ةزار الشرا ة بي  وزارن التنمية واإلست مار والتعاو  الدول  ووزارن
واليا . وتبلغ ال لفة  1( ويشمل ATFPالوتالة الوزنية للت و   الفن  )الت و   المهن  والتشغيل ابر 

مليو  ةورو  بة م  اإلتحاد األوروب  و توا ل  72مليو  ةورو منها  70ال ملية للمشروع حوال  
 .2427ةلى غاية سنة 

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 الدراسات القطاعية واالستراتيجية 
  2474والية منوبة ف  آفاق  الدراسة االستراتي ية لتنميةاست مال ان از 
 ف   للتنمية اال ت ادية واال تمااية لفائدن المنازق الحدودية الشروع ف  ان از الدراسة االستراتي ية

 .2474 آفاق سنة
  2474والية سوسة ف  آفاق  الشروع ف  ان از الدراسة االستراتي ية لتنمية 
  2414ة ليم تون  ال برى ف  آفاق  الن از دراسة استراتي ية لتنميةااداد الخزوط المر عية 
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 ديوان تنمية الوسط الغربي   

 الدراسات القطاعية واالستراتيجية 
 .است مال ةاداد المرحلة ال انية وال ال ة م  دراسة النهوك بمن ومة السياحة البديلة بواليا  الوسط الغرب  -
 2414ةاداد الخزوط المر عية والشروع ف  ان از دراسة ةستراتي ية "ة ليم الوسط الغرب  ف  غضو   -

 الستشراأل تمو ر ة ليم الوسط الغرب  تنمويا. 
 تنشيط الجهات والتعريف بامكانياتها 

 .المشارتة ف  ةن از الدراسة الوزنية حول تنمية الشر ط الحدود  بالبلد التونسيةموا لة  -
  الت  ين مها ةو يشارك الديوا  فيها.ال هوية واإل ليمية والوزنية( اإلاداد للت ا را  والورشا  ) -
 و ائق ترو  ية للواليا  وإل ليم الوسط الغرب .ةاداد  -    
ااداد مزويا  تعر فية للديوا  وخدماته وباتفا يا  وبرامج التعاو  الدول  وبزا ا   زااية و فية  -    

و يقة  41ل ل والية( و 41)و ائق ترو  ية  47مزويا  و 47لوضر القزااا  اإل ت ادية باإل ليم براتبار 
 مزوية لإل ليم. 41ترو  ية و

 دفر العمل ال معيات  واإلحازة بال معيا  ذا  الزابر التنمو  بر ليم الوسط الغرب . -    

البرامج  متابعة وتقييم البرامج الخ و ية بواليا  الوسط الغرب  )مشار ر التنمية المندم ة   -
 ال هوية للتنمية  المشار ر الخ و ية...(

 ديده بهدأل ةحداث مو ر وا   ديد حس  موا لة تحيي  مو ر الوا  وا اداد مشروع مت امل لت -
 الت نولو يا  الحدي ة با  ر تفاالية مر المستعملي .

 ديوان تنمية الجنوب 

تم  2016لسنة 71 ادد للست مار ال ديد بالقانو   اليها المن وص باالمتيازا  التعر ف مز د ةضافة الى
 تسويقية مخززا  ا ادادو  وتوزر  بل  بواليت  اإلنشائية المواد حول  زااية بدراسة القيام 2417خلل سنة 

 .وتوزر  بل  واليت  م  ل ل

 ديوان تنمية الشمال الغربي  

موا لة ةن از الدراسة  9102شهد  بداية سنة إعداد الدراسات القطاعية والمنظومات االقتصادية:  -
" IFCالقزااية المتعلقة بالهيا ل المهنية الفلحية م   بل متت  الدراسا  " العالمية لإلستشارن المالية 

 2وخا ة المرحلة ال انية   م ةن ز  الدراسة وتم ةستلم التقر ر النهائ  المرحلتي  )األولى وال انية( ف  
 ليزر ة وملخص باللغتي  الفرنسية والعربية. ن ائر والى ة راص
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: االنتهاء م  ان از المرحلة األولى م  دراسة السياحة البديلة والمتعلقة بالتشخيص السياحة البديلة باإلقليم -
 والتحليل.

اإلنزلق ف  ةاداد التقر ر التحليل  حول الوضر  2417شهد  بداية سنة تنموية استراتجية:  دراسات -
 ية سليانة.التنمو  بوال

المسا مة الى المستوى ال هو  واإل ليم  ف  تنفيذ  ملة م  برامج التعاو  التعاون الدولي الالمركزي:  -
الدول  ضم  اإلتفا يا  المبرمة ف  ةزار الشرا ة بي  اديد الوزارا  واألزراأل المانحة م  ة م البرامج 

 نذتر:
 اإليزالية المرت زن الى اإل ت اد اإل تماا  مقازعة سردانيا  -برنامج شرا ة بي  والية  ندوبة

 (ESSوالتضامن  )
 (  برنامج شرا ة بي  الحتومة التونسية والبنك الدولBM" المتعلق بتزو ر سلسل القيمة )Task 

Force DCV مليو  دوالر يرم  ةلى  34برنامج ممول م  زرأل البنك الدول  ف  حدود ": و و
ف  مختلف الم اال  وخا ة الفلحية ةضافة ةلى الرفر م  من ومة ة ت ادية  10تزو ر حوال  

 المردودية الملسسا  ال غرى والمتوسزة.
   برنامج التعاو  مر الوتالة األلمانية للتعاو  الدولGIZ مشروع المبادرن م  ة ل التنمية :IDR 

 "PROFITSسليانة " مشروع تزو ر المن وما  الفلحية م  ة ل التنمية المحلية بواليةو 
  النهوض باالستثمار الخاصفي مجال 

 ديوان تنمية الوسط الغربي 

 .اإلرشاد واإلعالم والتوجيهو  عثينلبااإلحاطة المباشرة با -

المتعلقة ببعث المشار ر مراحل الف  مختلف  .ومستهدأل م  الباا ي  المحتملي بااث  1101 اإلحازة بط - 
ستفادن م   ملة الخدما  الفنية والمالية المقدمة لفائدن ودامهم وتو يههم لت اوز ال عوبا  المعترضة واإل

 .الباا ي  م   بل با   الهيا ل المت امل املها مر الديوا 

 متعامل ا  زر ق الشباك الموحد. 1407تقديم الخدما  االدار ة والفنية لفائدن -

 االنزلق.باا ا شابا الى است مال تمو ل مشار عهم ا  زر ق آلية ااتماد  071مساادن  -

 .قتصادية المتعلقة باإلستثمار الخاصتوفير المعلومة اإل -

    تياإعداد الوثائق والنشر 
ةاداد نماذج دراسا  م  ةفتار المشار ر القابلة لإلن از.  -  
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  اادن بيانا  حول ةفتار المشار ر.موا لة تدايم  -
 االست ماربالتنسيق مر األزراأل المتدخلة ف  م ال   اادن البيانا  حول الباا ي  المحتملي  تحيي  -

وال هوية واإل ليمية. الخاص وم  خلل األيام التحسسية والندوا  المحلية  
)الدراسا (. الخاص باالست مار اادن المعزيا  الخا ة  تحيي  الشروع ف  -  

 تحيين موقع واب الديوان:
الخاص وفق المعزيا  ال ديدن المتعلقة بط : االست مارتحيي  دور  للمو ر ف  م ال  -  

* ةفتار المشار ر القابلة لإلن از.       
* دراسا  ةولية لبعك ةفتار المشار ر.       
* الحوافز والتش يعا .       
* آليا  التمو ل.       
* الخزوط األ نبية للتمو ل.       
* ملخص للدراسا  القزااية الت  يتم ةن از ا.       
 .* ة  مست دا  ف  م ال اإلست مار الخاص     

 .اديةدات الفنية واإلقتصدداد الدراسدإع -

  من زن دراسة  124دراسة منها  110شمل ةاداد دراسا  ال دوى الفنية واإل ت ادية لفائدن القزاع الخاص
 دراسة ب دد اإلن از. 00و

 .اريعدابعة تمويل المشدتوم تشخيص أفكار المشاريع  -

 باإل ليم إلستنباط ةفتار المشار ر القابلة لإلن از نتائج الدراسا  القزااية الت  تم ةن از اةستغلل  -
 وا اداد  وائم ف  الغرك.

 .زاايةقالت  تم ةستنبازها م  خلل الدراسا  ال ةفتار المشار رةولية أل م  ا دراس ةاداد -

 بحوال بالديوا   بي  المشار ر المدروسةم   2019سنة الت  سيتم ترتيز ا خلل  يقدر ادد المشار ر  -
 .%20   بنسبة تنا ز  مليو  دينار 11ط رست مار  مل  يقدر بطبمشرواا  07

 :االستثمارالشراكة ودفع  -

تسو ق نماذج م  الدراسا  األولية للمشار ر الم ددن الت  تم تشخي ها م  خلل الدراسا  القزااية  -
المباشر. االت اللدى الباا ي  المحتملي  ا  زر ق   

ترو ج ة م نتائج الدراسا  وةفتار المشار ر ابر موا ر الوا  ل ل م : -  
 ديوا  تنمية الوسط الغرب . -
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 بنك تمو ل الملسسا  ال غرى والمتوسزة. -

 وتالة النهوك باإلست مار الخار  . -

 مرتز النهوك بال ادرا . -

  . يا ل المساندن  -    

 ديوان تنمية الشمال الغربي  

المساادن والتو يه: ف  ةزار اإلحازة با حا  ةفتار المشار ر تول  الم الح الفنية للديوا  بما فيها  -
باا ا محتمل حيث تم تقديم المعلوما  والخدما   074ةستقبال  2417الم الح ال هوية خلل سنة 

لمشروع وت و   ةفتار ا المزلوبة والمتم لة خا ة ف  تو يه الباا ي  وتوفير المعلومة اال ت ادية وبلورن
 الملفا  المتعلقة بالدراسا  والمرافقة لدى  يا ل المساندن وملسسا  التمو ل.

دراسة  03ةاداد  2417ةاداد الدراسا  الفنية واال ت ادية للمشار ر: تول  م الح الديوا  خلل سنة  -
 11مليو  دينار وتحيي   14570دراسة لمشار ر  ديدن بلغ ح م ةست ماراتها  12فنية وا ت ادية منها 

 موز  شغل. 71مليو  دينار ستمت  م  ةحداث  رابة  150دراسة  در  تلفة است ماراتها ال ملية بططططططط 
م د  39,79مشروع بتلفة است مار تقدر بط  1132الموافقة الى تمو ل : 1 متابعة آلية ةاتماد اإلنزلق -

 موز  شغل 2469وبزا ة تشغيلية 
 ب ديوان تنمية الجنو  

الخاص وذلك بترتيز  باالست مارنشازه ف  م ال النهوك  2417خلل سنة  ديوا  تنمية ال نو  وا ل
ادية دراسا  ال دوى اال ت  وتو يههم ومرافقتهم وان از هوده الى دام وتبن  الباا ي  واإلحازة بهم 

يم ال نو  والموارد المتاحة بر ل. تما امل الديوا  الى مز د التعر ف باإلمتانا  للمشار ر والبحث ا  التمو ل
  . 2410لسنة  31بالقانو  ال ديد للست مار ادد اليها  وباالمتيازا  المن وص
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 البرامج الجهوية للتنمية 1البرنامج الفرعي عدد 
  تنفيذهتحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة  1.9الهدف.

التحتم ف  ادد    تزو رتنفيذه: يشمل تحسي  الت رأل ف  البرنامج ال هو  للتنمية ومتابعة الهدف تقديم
املة الحضائر والتسر ر ف  فتح االاتمادا  لفائدن الواليا  والحرص الى الرفر ف  نسبة االستهلك 

لنتائج و رد ا الفعل  للاتمادا  وا اداد تقار ر لمتابعة تقدم تنفيذ البرنامج ب فة دور ة وذلك لحو لة
 النقائص المتعلقة بالبرنامج   د اي اد الحلول الملئمة لت اوز ا. 

 :1جدول عدد 

 تنفيذهتحسي  الت رأل ف  البرنامج ال هو  للتنمية ومتابعة  :1.9الهدف االستراتيجي

 اآلداء مؤشر قيس
  

 وحدة
 المؤشر

 إنجازات تقديرات إنجازات
 9119مقارنة بين 

 9112و
  
  

اإلنجازات مقارنة 
 9112بالتقديرات لسنة 

  
  2018 2019 2019 

 م/ب%   ب-م=ج د/أ%     أ-د=ج ج ب أ

تزو ر التحتم : 1.1.9المؤشر عدد.
 ف  ادد املة الحضائر.

نسبة 
 مئوية

-3,9 -4 -2,8 1,10 -28,21 1,20 -30,00 

نسبة استهلك  9د  1د  9المؤشر 
ااتمادا  الدفر المفتوحة للم ال  

     ال هوية

نسبة 
 مئوية

85 90 71 -14,00 -16,47 -19,00 -21,11 

متابعة ةاداد تقار ر  3 .1.9المؤشر
 ال هو  للتنمية سداسية

نسبة 
 مئوية

50 50 50 0,00 0,00 0,00 0,00 

ااداد دراسة  4 د 1د  9المؤشر 
تقييمية لتدخل  البرنامج ال هو  

 للتنمية
 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 ادد
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 :1رسم بياني عدد .
 مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة

 تنفيذهتحسي  الت رأل ف  البرنامج ال هو  للتنمية ومتابعة  بالهدف االستراتيجي

 9112لسنة 

 

 
د بعث حركية إقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل  9دد  9الهدف 

  :الحضرية المتكاملةالتنمية بمناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة وبرنامج 
بعث حرتية ا ت ادية محلية بت مي  ةنشزة تعتمد الى الخ و يا  المحلية وال هوية بما  :الهدفتقديم 

م التشغيل شغل وتحقيق التنمية المستديمة ودا توفير فرص يسمطح بت بي  المتسا ني  ف  منازقهم م  خلل
نسق ةحداث المشار ر والتش ير الى العمل المستقل  استح اثو بال ها  ابر النهوك بالتشغيل المحل  

انزل ا م  الخ و يا  المحلية وال هوية  الون الى تعز ز ملشرا  التنمية البشر ة لتحسي  نواية حيان 
 لمحلية.اةن از الت هيزا  ال مااية ودام البنية األساسية وفقا للحا يا  بر االفرد والمحاف ة الى المحيط 
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م تطوير التحك:  1المؤشر 
.في عدد عملة الحضائر

نسبة استهالك: 2المؤشر 
ة اعتمادات الدفع المفتوح

للمجالس الجهوية    

إعداد تقارير : 3المؤشر 
متابعة سداسية الجهوي 

للتنمية

اعداد دراسة : 4المؤشر
نامج تقييمية لتدخالت البر

ة الجهوي للتنميةاعداد دراس
نامج تقييمية لتدخالت البر

الجهوي للتنمية اعد
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 :1جدول عدد 

منازق ببعث حرتية ة ت ادية محلية وتعز ز ملشرا  التنمية البشر ة ودام التشغيل  :9.9الهدف االستراتيجي
  :الحضر ة المت املةالتنمية تدخل برنامج التنمية المندم ة وبرنامج 

 

 وحدة  اآلداء قيسمؤشر 
 المؤشر

 إنجازات تقديرات إنجازات
 9119مقارنة بين 

 9112و

مقارنة اإلنجازات 
بالتقديرات لسنة 

9112 

2018 2019 2019         

 م/ب%      ب-م=ج د/أ%    أ-د=ج ج ب أ

 نسبة تقدم: 1 .9.9المؤشر عدد 
االن از المال  لعنا ر البنية 

األساسية المنت ة ولعنا ر البنية 
 والت هيزا  ال مااية األساسية

نسبة 
 مئوية

69,5 95,6 80,1 10,6 15,25 -15,5 -16,21 

ادد مواز   9د  9د  9المؤشر 
     المحد ة سنويا الشغل

 60,06- 991- 52,93- 741- 659 1650 1400 ادد

 
 :1رسم بياني عدد .

 مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة
منازق ببعث حرتية ة ت ادية محلية وتعز ز ملشرا  التنمية البشر ة ودام التشغيل  بالهدف االستراتيجي

 الحضر ة المت املةالتنمية تدخل برنامج التنمية المندم ة وبرنامج 
 9112لسنة 



52 

 
 

 
 القطاعية والجهوية البرنامج الفرعي الثاني: التخطيط ومساندة التنمية

متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية األساسية والتجهيزات الجماعية : 3.9 الهدف
 المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائية

 تقديم الهدف: 
الدور ة  التنموية وترتيز المتابعة االستراتي يا تزو ر تقنيا  التخزيط ال هو  وضبط منا ج ةاداد  -

للوضر اال ت اد  واال تماا  بال ها   الون الى التحليل الموضوا  لإلشتاليا  المعترضة ولألفاق 
 واإلمتانيا  المتوفرن لدام التنمية بال ها .

 إلح ائية ال هوية والمحلية دورا محور ا وتحسي   اادن اإلح ائيا  ال هوية.ةازاء المن ومة ا -
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لمنتجة نسبة تقدم االنجاز المالي لعناصر البنية األساسية ا:1مؤشر 
ولعناصر البنية األساسية والتجهيزات الجماعية 

عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا: 2مؤشر 

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 :1جدول عدد 

متابعة تنفيذ مخزط التنمية ومشار ر البنية األساسية والت هيزا   :3.9الهدف االستراتيجي -
 ال مااية المدر ة بميزانية الدولة وتزو ر آليا  نشر وتحليل المعلوما  اإلح ائية

 وحدة  اآلداء مؤشر قيس
 المؤشر

 9119مقارنة بين  إنجازات تقديرات إنجازات
 9112و

مقارنة اإلنجازات 
 9112بالتقديرات لسنة 

2018 2019 2019         

 م/ب%   ب-م=ج د/أ%     أ-د=ج ج ب أ

ةاداد تقر ر  1.3.9المؤشر 
سنو  لمتابعة تنفيذ المخزط 

 والقزاا  ال هو  
 0,00 0 0,00 0 29 29 29 تقر ر

ةاداد  9.3 .9المؤشر 
تقار ر  ل ية حول متابعة 

 العمومية تقدم تنفيذ المشار ر
 0,84- 1- 0,85 1 118 119 117 تقر ر

ةاداد  3.3.9المؤشر 
نشر ا  ةح ائية وتحليلية 

 ل ل  هة
 18,18- 6- 10,00- 3- 27 33 30 نشر ة

 ةاداد 4.3.9المؤشر 
السنو  حول  الوزن  التقر ر

 االساسية ملشرا  البنية
 0,00 0 0,00 0 1 1 1 تقر ر
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 :1رسم بياني عدد .
 مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة

متابعة تنفيذ مخزط التنمية ومشار ر البنية األساسية والت هيزا  ال مااية المدر ة  بالهدف االستراتيجي
  نشر وتحليل المعلوما  اإلح ائية بميزانية الدولة وتزو ر آليا 

 9112لسنة 

 
 

 

 9131 متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: 4.9الهدف 

 وتعهد  2030 المستدامة التنمية ا داأل ااتماد الى العالم دول با   مر تون   اد   تقديم الهدف:
  ذه بلوغ و ي  ملشرا  لمتابعة ةزار ووضر التنموية استراتي ياتها ضم  اال ندن  ذه ادراج الى بالعمل
خلل  منا شتها تتم سنوية زواية متابعة تقار ر ااداد الدولية المن ومة ةزاء تون  التزام ويستو   .األ داأل
 .سنة تل م  لية  و  شهر بنيو ورك الدور ة ا تماااته خلل المستوى  الرفير السياس  الملتقى
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إعداد تقرير سنوي :1مؤشر 
لمتابعة تنفيذ المخطط الجهوي

والقطاعي

إعداد تقارير ثالثية : 2مؤشر 
اريع حول متابعة تقدم تنفيذ المش

العمومية

ة إعداد نشريات إحصائي: 3مؤشر 
وتحليلية لكل جهة

إعداد التقرير الوطني : 4مؤشر 
السنوي حول مؤشرات البنية 

األساسية

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 :1جدول عدد 

 2474 متابعة تنفيذ ة داأل التنمية المستدامة :4.9الهدف االستراتيجي

 

 وحدة  اآلداء مؤشر قيس
 المؤشر

 9119مقارنة بين  إنجازات تقديرات إنجازات
 9112و

مقارنة اإلنجازات 
بالتقديرات لسنة 

9112 

2018 2019 2019         

 م/ب% ب-م=ج د/أ%     أ-د=ج ج ب أ

ةاداد التقر ر الوزن   1.4.9المؤشر 
السنو  الزوا  حول ت سيم ة داأل التنمية 

 2474المستدامة 
 4 4 - 1 1 1   تقر ر

ضما  وتحقيق تبن   9.4.9المؤشر 
ا داأل التنمية المستدامة م   بل تل 

 مقاربة تشارتية ةزارالمتدخلي  ف  

ورشا  
امل 
وحلقا  
 ت و  

7 1 1 1 100 7 104 
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 :1رسم بياني عدد .
 مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة

 2474 متابعة تنفيذ ة داأل التنمية المستدامة بالهدف االستراتيجي
 9112لسنة 

 
 

 الخاص والنهوض باإلستثمار القطاعية والجهوية : مساندة التنمية1.9الهدف 
االحازة الفنية للمست مر   م  خلل توفير الدراسا  القزااية الى المستوى ال هو  والتعر ف تقديم الهدف: 

 بال ها  ابر التن يم والمشارتة ف  الندوا  والت ا را  وا اداد حوامل التسو ق ال هو   االست ماربفرص 
 .وت مي  برامج التعاو  الدول  اللمرتز  
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داف إعداد التقرير الوطني السنوي الطوعي حول تجسيم أه:1مؤشر 
2030التنمية المستدامة 

ل كل ضمان وتحقيق تبني اهداف التنمية المستدامة من قب: 2مؤشر 
المتدخلين في إطار مقاربة تشاركية

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 :1عدد جدول  

 الخاص والنهوك باإلست مار القزااية وال هوية مساندن التنمية :1.9الهدف االستراتيجي

 
 

 وحدة  اآلداء مؤشر قيس
 المؤشر

 9119مقارنة بين  إنجازات تقديرات إنجازات
 9112و

مقارنة اإلنجازات 
 9112بالتقديرات لسنة 

2018 2019 2019         
 م/ %  -م=ج د/ة%  ة-د=ج ج   ة

ادد المشار ر الخا ة 1.1.9المؤشر 
 المن ز لها دراسا  ال دوى اال ت ادية

 17,88- 118- 6,07 31 542 660 511 ادد

نسبة تقدم ةاداد  9.1.9المؤشر 
 الدراسا  التنموية بال ها 

 41,35- 26,875- 1,67 0,625 38,125 65 37,5 نسبة

ادد محامل وت ا را   3.1.9المؤشر 
 التسو ق ال هو  

 33,33- 13- 52,94 9 26 39 17 ادد
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 :1رسم بياني عدد .
 مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة

 الخاص والنهوك باإلست مار القزااية وال هوية مساندن التنمية بالهدف االستراتيجي
 9112لسنة 

 
 
 

 :9112تحليل وتفسير الّنتائج اّلتي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
تابعة وموتصويب تدخالته تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية  1.1.9الهدف 
 تنفيذه

 تحسين التحكم في عدد عملة الحضائر 1.1.1.9المؤشر 

حيث انخفك العدد ال مل   2417خلل سنة الهدأل المبرمج مقارنة ب %74نسبة تس يل انخفاضا ف  اإلن از بتم 
لألسبا  وذلك  %0اوضا ا   %2.1مس ل نسبة انخفاك بطةلف  03.1الى ةلف  07.2م  لعملة الحضائر 

 التالية:
 ( ا راء تقازعا  بي  من ومة الحضائر وبقية المن وما  الوزنيةCNSS, CNRPS, Patente.) 
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عدد المشاريع الخاصة المنجز لها : 1مؤشر 
دراسات الجدوى االقتصادية

ية نسبة تقدم إعداد الدراسات التنمو:2مؤشر 
بالجهات 

عدد محامل وتظاهرات التسويق :3مؤشر 
الجهوي 

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 منذبمنحة تعادل منحة العائل  المعوزن وذلك  سنة 04وق ةامار م تمتير املة الحضائر الذي  تف 
 ارنوز  ت رأل تح  للغرك سيوضر خ و   برنامج تفعيل حي  ةلى 2417 فيفر   شهر

 اال تمااية الشلو  

 دفع المفتوحة لفائدة المجالس الجهويةاعتمادات الاستهالك نسبة  9.1.1.9المؤشر   

 نسبة  حيث انخفض 2417خلل سنة الهدأل المبرمج مقارنة ب %21.11نسبة تس يل انخفاضا ف  اإلن از بتم 
 لألسبا  التالية:وذلك  % 31الى  % 74ال هوية م   للم ال  المفتوحة الدفر ااتمادا  استهلك

  وبالتال  فا   2112خلل شهر ديسمبر  2112فتح  زء  ام م  ااتمادا  الدفر المبرم ة لسنة
 . 2121استهلك  ذه االاتمادا  تم بداية م  سنة 

  فتح ااتمادا  الدفر لفائدن الم ال  ال هوية للواليا  باألخذ بعي  االاتبار لنسبة استهلك
 وفرناالاتمادا  المفتوحة و يمة االاتمادا  المت

  و ود فواضل ةاتمادا  متبقية لدى الم ال  ال هوية م  السنوا  السابقة 

   ضعف االمتانيا  المادية والبشر ة لل ها  إلاداد الملفا  الفنية إلتمام ا راءا  الشروع ف
 التنفيذ.

   تعزل بعك المشار ر ألسبا  مختلفة )ةشتال اقار   ااتراك الموازني   ةخلل المقاولي
 بتعهداتهم...(.

  إعداد تقارير متابعة سداسية للبرنامج 3.1.1.9المؤشر عدد 

تزبيقا لمقتضيا  منشور السيد رئي  الحتوم  مقارنة بالمبرمج وذلك  % 144بط تّم تس يل نسبة ةن از تقدر 
 حول ااداد تقار ر دور ة لمتابعة البرنامج 

  البرنامج الجهوي للتنميةإعداد دراسة تقييمية لتدخالت  4.1.1.9المؤشر عدد 

. وتم االنتهاء 2411-1773 للفترن للتنمية ال هو   البرنامج لتدخل  تقييمية دراسة ةاداد ف  االنزلقتّم 
وب دد ةتمام ة راءا  الم اد ة الى مخر ا   2417م  ان از تقار ر المرحلتي  األولى وال انية خلل سنة 

 . 2424 ذه الدراسة خلل سنة 

محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم  اقتصاديةد بعث حركية  9د  1د  9الهدف 
 : (حضرية المتكاملةبرنامج التنمية المناطق تدخل برنامج التنمية المندمجة و التشغيل ب
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  نية ولعناصر الب: نسبة تقدم االنجاز المالي لعناصر البنية األساسية المنتجة 1.9.1.9المؤشر
 التجهيزات الجماعيةاألساسية و 

 

إلن از اآلبار العميقة وتهربة  % 71.0ف  مقابل تقديرا  بط %14.1تّم تس يل نسبة ةن از مال  تقدر بط 
وت هيز اآلبار وتهيئة المنازق السقوية والمنازق الحرفية وبناء محل   نااية والزر ا  والمسالك والتنو ر 
والتزهير والمنشآ  ال قافية والشبابية والزفولة وان ر الت و   والدراسا  والتسيير ويعود ذلك ةلى  ملة م  

 األسبا  م  ة مها:
 اقار ة )تفو   ةو تخ يص ةو تغيير  بغة ةراض (ةشتاليا   
 ةشتاليا  نا مة ا  ةاتراضا  للمزالبة بتغيير موا ر ةن از بعك العنا ر 
 ست مال زلبا  العروك  تاخير ف  ةن از الدراسا  وا 
   ضعف االمتانيا  المادية والبشر ة لل ها  إلاداد الملفا  الفنية إلتمام ا راءا

 الشروع ف  التنفيذ.
 . ادم ايفاء المقاوال  بتعهداتها مما ادى الى ةلغاء وفسخ اديد م  ال فقا 

  عدد مواطن الشغل المحدثة سنويا9.9.1.9المؤشر : 

موز  شغل ف  مقابل تقديرا  بط  017مشروع فرد  متن  م  توفير  101ةحداث  2417تّم خلل سنة 
ى ازوأل الشبا  الى بعث المشار ر موز  شغل. ويعود ضعف نسبة اإلن از المس لة ةساسا ةل 1014

 الفردية وادم توفر التمو ل اللزم ةضافة الى بعث مشار ر ذا  زا ة تشغيلية ضعيفة.

ولتحقيق القيمة المنشودن للملشر تم ابرام اتفا يا  مر البنوك لتمو ل المشار ر الفردية وابرام اتفا يا  مر  يا ل 
والعمل المستقل والوتالة التونسية للت و   المهن  والديوا  الوزن  المساندن )الوتالة الوزنية للتشغيل 

لل نااا  التقليدية( وبعث دورا  ت و نية لفائدن الباا ي  وا ازاء االولوية ف  اسناد ااتماد االنزلق لباا   
 المشار ر الفردية ضم  برنامج التنمية المندم ة.

 

 القطاعية والجهوية التنميةالبرنامج الفرعي الثاني: التخطيط ومساندة 
متابعة تنفيذ مخطط التنمية ومشاريع البنية األساسية والتجهيزات الجماعية : 1.9.9الهدف  

 المدرجة بميزانية الدولة وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائية
  الجهوي والقطاعيالمخطط تنفيذ إعداد تقرير سنوي لمتابعة  1.1.9.9المؤشر 

حيث تم ااداد التقر ر ن ف مرحل  لتقييم ةن ازا   مقارنة بالمبرمج % 144بط تّم تس يل نسبة ةن از تقدر 
 .2417المخزط وارضه الى م ل  الوزراء خلل شهر ما  
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  إعداد تقارير ثالثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية 9.1.9.9المؤشر 

تقار ر المتابعة ال ل ية بالواليا  والى مستوى  تل  حيث تم ااداد %. 99.2تم تحقيق ا داأل الملشر بنسبة 
 متابعة ان از المشار ر العمومية حس  مختلف ذه التقار ر ضم  وتت األ اليم ما ادى تقر ر واحد.مختلف 

مراحل تقدمها )مشار ر من زن  ب دد اإلن از  ب دد زل  العروك وب دد الدراسة( وخا ة متابعة 
 ت  توا ه  عوبا  ف  التنفيذ.المشار ر ال

  إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة 3.1.9.9المؤشر 

 %. 11.1تم تحقيق ا داأل الملشر بنسبة 

  التقرير الوطني السنوي حول مؤشرات البنية األساسيةإعداد  4.1.9.9المؤشر  

تم  2411ااداد التقر ر الخاص بسنة . مر العلم ة  مقارنة بالمبرمج % 144بط تّم تس يل نسبة ةن از تقدر 
 .2424اال ة  نشر التقر ر تم فعليا ف  شهر  انف  م  سنة  2417تما  و مبرمج خلل سنة 

 9131متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة  :9.9.9الهدف 
  إعداد التقرير الوطني السنوي الطوعي حول تجسيم أهداف التنمية المستدامة  1.9.9.9المؤشر

9131  

. حيث تم االنتهاء م  ااداد التقر ر الوزن  الزوا  مقارنة بالمبرمج % 144بط تّم تس يل نسبة ةن از تقدر 
خلل المنتدى السياس  رفير المستوى حول التنمية وارضه  2474لمتابعة تنفيذ ة داأل التنمية المستدامة 

 .بنيو ورك 2417 و لية  17ةلى  11نعقد م  ذ  االمستدامة التابر لألمم المتحدن ال

  ضمان وتحقيق تبني اهداف التنمية المستدامة من قبل كل المتدخلين في  9.9.9.9المؤشر
 مقاربة تشاركية إطار

ورشا  الى المستوى  1. حيث تم تن يم مبرمجما  و مقارنة ب % 104بط تّم تس يل نسبة ةن از تقدر 
 التنمية ا داأل يذتنف لمتابعة شمل  تل واليا  ال مهور ة ة ليمية بقف ة وال األ والمنستير ورشا  7الوزن  و
 .2417لسنة  الزوا  الوزن  التقر ر وذلك لضما  مشارتة ةوسر اند  ياغة المستدامة
 الخاص والنهوض باإلستثمار القطاعية والجهوية مساندة التنمية :3.9.9الهدف 
  عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى االقتصادية 1.3.9.9المؤشر  

 لعدن ةسبا  نذتر منها بالخ وص: وذلك %12.1طتم تس يل نسبة ةن از لدراسا  ال دوى اال ت ادية تقّدر ب
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 و"ةاتماد1آليا  "ةاتماد اإلنزلق خلل ةحداثم   التسهيل  العديدن الت  و ر ة رار ا للمشار ر " 
دن ف  توفير التمو ل الذات  لفائ والت  سا م " لفائدن المشار ر ال غرى و المتوسزة  2اإلنزلق 

 .الباا ي  الشبا  مما ةدى ةلى حرتية  امة بالنسبة لهذه النواية م  المشار ر

 .ترتيز  ل مشار ر التعاو  الدول  الى تمو ل وم احبة المشار ر ال غرى 

  ر ذا  الح م ال بير والمتوسطازوأل البنوك الت ار ة ا  تمو ل المشار. 

  تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات نسبة 9.3.9.9المؤشر 

 ويعود ذلك ل ملة م  األسبا  م  ة مها: % 11.3طتّم تس يل نسبة ان از تقدر ب
  ن را ل  افة األنشزة المختلفة للدواو   بعك الدراسا  المبرم ة ةن ازتا يل 

  مستوى المحل  ال الى ااداد بعك الدراسا  الت  تشمل تشر ك الفاالي  ااتماد ال بغة التشارتية ف
العملية متسعا م  الو   ال يمت  التحتم فيه بد ة و و ما ة ر  وتتزل   ذه وال هو  ف  تل مرحلة 

 الى نسق اتمام  ذه الدراسا . 

  تيةالمقاربة التشار زول المدن الت  تستغر ها ةاداد ضوابط المهمة بااتبار ااتماد 

  عدد محامل وتظاهرات التسويق الجهوي  3.3.9.9المؤشر  

لمندوبية تقم ا مقارنة بما  و مبرمج بالنسبة لدواو   التنمية ال هوية ولم % 00.3طتّم تس يل نسبة ان از تقدر ب
ةاداد مخزط ةستراتي   مت امل للتسو ق التراب   ة  حامل ن را ل ونها شرا  ف العامة للتنمية ال هوية 

 رلية  ديدن لتزو ر الو ائق الترو  ية لواليا  ة ليم  الشمال والوسط الشر  . يحتو  الىلل ها  
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 برنامج التعاون الدولي

 

 ليورئيسة الهيئة العامة للتعاون الدمفيدة جاباهلل  رئيس البرنامج: السيدة

 

 التقديم العام للبرنامج  1

يم ل برنامج التعاو  الدول  ةحد ة ّم البرامج الت  تضزلر بها وزارن التنمية واالست مار والتعاو  الدول   م  
 خلل :
تونسية ومتناسقة لدفر التعاو  بي  ال مهور ة ال ةاداد وا تراح والمشارتة ف  تنفيذ استراتي ية شاملة -

ية والمالية اال ت اد والهيئا  والمن ما  الدولية واإل ليمية ف  الميادي والملسسا   والدول األ نبية
 .بالتنمية والفنية وغير ا م  الميادي  ذا  العل ة

الدول والملسسا  والهيئا  والمن ما   المشارتة ف  اال تمااا  والندوا  والت ا را  الت  تن مها -
ن التنمية مشموال  وزار  الم اال  المندر ة ضم  التونسية والدفاع ا  م الحها ف  لتم يل ال مهور ة

 .واالست مار والتعاو  الدول 
 لفن .الفن  م  خلل الوتالة التونسية للتعاو  ا التعاو   م ال ف  الوزنية السياسة السهر الى تنفيذ -

و  المال  او تضم  برنامج التعاو  الدول   حس  التنز ل العمليات  ال ديد  الى برنامج فرا  وحيد و و التع
 والفن   و دفي  ا ني   ما دفر التعاو  المال  ودفر التعاو  الفن .

 ( و  :UOوحدا  املياتية ) 1بخ وص الهدأل األول  يعهد ةلى 
 اإلدارن العامة للتعاو  متعدد األزراأل 
  اإلدارن العامة للتعاو  األوروب 
  اإلدارن العامة للتعاو  العرب  واإلسلم 
 األسيو  واألمر تتعاو  اإلفر ق  و اإلدارن العامة لل  

 (opérateurةما ف  ما يتعلق بالهدأل ال ان   فيعهد للوتالة التونسية للتعاو  الفن  )
 
 
 
 
 
 

 

 برنامج التعاون الدولي

 يلمالي والفنالتعاون االفرعي :  برنامجال

 الفنيالتعاون : دفع 9الهدف  لماليالتعاون ا: دفع 1الهدف 
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 تقديم عام لإلنجازات االستراتيجية الخاصة بالبرنامج : 1-1

 أهم اإلصالحات واألهداف التي تم تحقيقها:

  على مستوى التعاون المالي 

تعبئة الموارد موا لة الى  2019امل  مختلف الهيا ل التابعة للهيئة العامة للتعاو  الدول  خلل سنة 
بما يسهم ف   2424-2410المدر ة ضم  المخزط الخماس  الخار ية اللزمة لتمو ل المشار ر التنموية 

تحقيق األ داأل التنموية المرسومة ضم  المخزط  مر الحرص الى اختيار التمو ل األنس  بافضل الشروط 
 التمو لية.

تما حر   الى توفير موارد لفائدن ميزانية الدولة ا  زر ق برامج دام الميزانية مقابل القيام بر لحا  
 اديد الم اال   امة ف 

برامها مر األزراأل الممولة ف   2019تما تم خلل سنة  العمل الى دفر نسق ةاداد اتفا يا  التمو ل وا 
ةحس  اآل ال والعمل الى ادخالها حيز التنفيذ للتمت  م  االنزلق ف  ان از المشار ر والبرامج الممولة م  

دو  ان از المشار ر والبرامج ف  آ الها وف  ةحس    بلها. تما تم العمل الى تفاد  ال عوبا  الت  تحول
 .ال روأل

  الفني :على مستوى التعاون 

يعتبر التعاو  الفن  القائم الى المهارا  البشر ة ةحد ةدوا  سياسة تون  الخار ية وان ر تقار  وتضام  
تونسية للتعاو  لوتالة البي  الشعو  ووسيلة فعالة لتبادل المعرفة وتحقيق التنمية  والى  ذا األسا  شرا  ا

 الفن  ف  ةزار ةستراتي ية امل لل لث سنوا  القادمة ف  اإل لحا  التالية :

   توا د ال فاءا  واإلزارا  التونسية بالخارج:ف  خ وص دام 

 :وضر برنامج الستقزا  ال فاءا  التونسية وتش يعها للعمل ف  ةزار التعاو  الفن  يقوم الى 

للعمل بالخارج م  خلل ةاداد برامج تا يلية ف  اللغة االن ليز ة وف  تا يل المترشحي   -
دارن المحاد ا  و د ةبرم  اتفا ية شرا ة مر الم ل  البر زان   تيفية ةاداد السير الذاتية وا 

 بتون  للمساادن الفنية ف   ذا الشا  
ا  اديدن يقدم خدمل 2417ترتيز بوابة وا   ديدن دخل  حيز االستغلل ف  شهر مار   -

 لمتعاوني  لالى الخط للمرشحي  للعمل بالخارج ول ها  االنتدا  و 
ة بالبوابوضر م نف  ديد للمه  محي  لتسهيل املية البحث ا  الترشحا  مدمج  -

 ال ديدن 
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وضر التراتي  الفنية لترتيز ن ام ات اال   ديد داخل الوتالة م  مزاياه تمتي  المشغلي   -
 د ب ودن االية م  القيام بمقابل  ا  بع

مز د التعر ف بدور وةنشزة الوتالة م  خلل دام حضور ا ف  الملتقيا  والمعارك  -
 العلمية واأل اديمية.

   وضر برنامج سنو  الست شاأل فرص تو يف التونسيي  بالخارج يقوم الى تنفيذ مهما
ا  اال ليمية ا ر است شاأل ببعك البلدا  وتن يم ةيام االمية بالخارج والمشارتة ف  مختلف الت 

 والدولية.
  ةبرام مذترن تفا م بي  الوتالة التونسية للتعاو  الفن  وشرتة التنمية اال ت ادية لمدينة درامندفيل

 -société de développement économique de Drummondville  SDEDال ندية 
و د تضّمن   اتفاق الزرفا  الى انتدا  تفاءا  تونسية لفائدن الملسسا  اال ت ادية بمدينة  –

Drummondville بتن يم مشترك بي  الوتالة و SDED. 

  تو ير اتفا ية تفا م لمّدن سنة ةخرى  بي  الوتالة وملسسةQuébec international  م  ة ل
 لفائدن الشرتا  ال ندية بمحاف ة تيبيك. تن يم مشترك لعمليا  انتدا  تفاءا  تونسية 

  بي  الوتالة وملسسة  2411ةو   24تو ير اتفا ية بتار خSeaweld   المور تانية العاملة ف
م ال المنا م والنفط  وتنص  ذه االتفا ية الى انتدا  تفاءا  تونسية ا  زر ق الوتالة لسد 

 احتيا ا  الشرتة ف  تل التخ  ا  الت  تحتا ها.

    لدام القدرا  البشر ة  و الملسساتية العمل ضم  مشروع لمة الممول م  االتحاد األوروب
 للوتالة 

  نو :-ف  خ وص تا يد دور تون  تبلد محور  ف  م ال التعاو   نو  

   وضر برنامج للترو ج للخبرن التونسية ف  م ال تنمية القدرا  البشر ة والملسساتية 
   نو  مر مختلف  –وضر برنامج امل إلاداد ودام المبادرا  الرامية للنهوك بالتعاو   نو 

الشرتاء الى المستوى ال نائ  وال ل   ومتعدد األزراأل  وف   ذا ال ان  انضم  الوتالة ةلى 
وآخر ف   REVERSE LINKAGEمبادرتي  واحدن مر البنك اإلسلم  للتنمية ف  ةزار برنامج 

  نو  وال ندوق الدول  للتنمية الزرااية.-م ال الفلحة مر متت  األمم المتحدن للتعاو   نو 
  دام توا د فاال للتعاو  الفن  التونس  ف  مختلف الت ا را  اال ليمية والدولية الخا ة بالنهوك

  نو .-بالتعاو   نو 
 نو   –ف  م ال التعاو   نو   وى الدول الى المست االاداد لتنفيذ مشروع لتزو ر مو ر الوتالة 

و ذلك بداية   BIDو البنك االسلم  للتنمية   ABCف  ازار التعاو  مر الوتالة البراز لية للتعاو  
 .2417م  الن ف ال ان  لسنة 
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 االنجازات واألنشطة التي تم القيام بها: أهمّ  1-9

 :على مستوى التعاون المالي 

 التعهدات المبرمة:
 حوال  ف  شتل  روك و با  مقابل 2417خلل سنة  د. .م. 7708 حوال    تعبئةتمّ  -

 2411خلل سنة  .د. م 7539
 

 
 السحوبات: 

خلل سنة  . د.م 0301مقابل  2018خلل سنة .  د.م 1314 بلغ ح م السحوبا  حوال  -
2411. 

 
 

  :على مستوى التعاون الفني 

بعد الترا ر  2411نسقه الت ااد  المس ل خلل سنة   2019وا ل نشاط التعاو  الفن  خلل سنة
نتي ة تداايا  ال عوبا   2410-2411-2410النسب  الذ  ارفه  ذا النشاط خا ة خلل السنوا  

 اال ت ادية بمنزقة الخليج العرب  وتو ف انتدا  ةساتذن التعليم ال انو  م  سلزنة اما  . 

7539

7708

2018

2019

(د.م)التعهدات المبرمة 

4761

5750

2018

2019

(د.م)السحوبات 
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غرافيا خا ة مر تزور التعاو  مر تندا الذ  شهد  ذه السنة ةذ ارتفر ح م االنتدابا  وتنوع  زاايا و 
حرتية تبيرن ور وع ةسواق اما  واالمارا  لسالف مستوا ما م  خلل انتدا  ةساتذن التعليم ال انو  وفني  
ال حة.  ذا تما وا ل نشاط التعاو   نو   نو  تزوره المس ل خلل السنوا  األخيرن ملتدا ف  ذلك 

نذ تاسيسها تنقزة ارت از وزنية تعمل الى التعر ف بتفاءا  تون  وخبراتها ف  مختلف دور الوتالة م
الم اال  ف  ةزار تعاو  متميز مر شرتائها اإل ليميي  والدوليي  وخا ة منها البنك االسلم  للتنمية الذ  

  قيا.ة بح شر تا مميزا للوتالة ف  م ال تنفيذ مشار ر التعاو  ال ل   لفائدن بلدا  افر 

 انتداب الكفاءات التونسية بالخارج: -
ة  بنسبة ز ادن  2411منتدبا سنة  2711منتدبا مقابل  7104حوال   2417بلغ ادد المنتدبي  خلل سنة 

 سنة  9193منتد  بمختلف مرا ز العمل بالخارج مقابل  9144و د التحق خلل  ذه الفترن  .% 1بددتقّدر 
  .%99 ة  بز ادن  در ا 2411ف  نف  الفترن م  سنة 

  ر ة بر نسبة نمو حيث بلغ  ة وس ل  االنتدابا  ف  بعك الدول األوربية  خا ة منها ةلمانيا وفرنسا 
ولئ  تمّ ل . ف  تندا بالمقارنة مر السنة الماضية % 01ف  فرنسا ونا ز   %24ف  ةلمانيا و %144م  

وذلك بعد دخول اتفا يا   سنوا  7نسبة نمو االنتدابا  بتندا تا يدا للت اه الت ااد  لعمليا  التو يف منذ 
التعاو  الت  ةبرمتها الوتالة مر بعك الشرتاء بهذا البلد حّيز التنفيذ  فرّ  نمو االنتدابا  ف  فرنسا وةلمانيا 

اع ال حة وخا ة اإلزارا  شبه الزبية ف  ةلمانيا واإلزارا  ير ر خا ة ةلى ارتفاع االنتدابا  ف   ز
 الزبية وتذلك اإلدارن واإلالمية ف  فرنسا. 

  منتد  1123ةّما بخ وص التوز ر القزاا   فقد احتل  زاع التعليم والر اضة  دارن االنتدابا  بم موع 
 022يليه  زاع ال ّحة بط  .العال ف  التعليم  021م  م موع االنتدابا   منها %14و و ما يم ل  رابة 

وبذلك شهد  االنتدابا  ف  ز   .زبيبا مخت ا 130م  م موع االنتدابا  م  بينهم  %24ة  ما يقار  
نتي ة ادم توّفر الترشحا  المزلوبة. وتذلك ترا ع  االنتدابا  ف  التعليم  %10االخت اص ترا عا بقرابة 

بسب  النقلة النواية ف  زل  مدّرس  التعليم العال  م  الممل ة العربية السعودية  حيث  % 24العال  بقرابة 
ا ت ر  زلبا  بعك ال امعا  الى رتبة "ةستاذ تعليم اال " و"ةستاذ محاضر" مر اشتراط ملح ة  ّيد 

با  رغم دخول لفما فوق ف  شهادن األستاذية وبالتال  لم نتمّت  ف  بعك العروك م  االست ابة ل افة الز
 الوتالة ف  مفاوضا  مباشرن مر بعك ال امعا  ةو ابر مندو  الوتالة للتخل  ا   ذه الشروط. 
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تما س لنا  ذه السنة ارتفااا ملحو ا ف  االنتدابا  ف   زاع التعليم األساس  وال انو  والر اضة وت اوز  
ية بفضل تو يف مدرسي  لدى وزارا  الترببالمقارنة مر نف  الفترن م  السنة الماضية وذلك  % 14معّدل 

الت  ااد  للنتدابا      تل م  دولة  زر ودولة اإلمارا  العربية المتحدن ودولة ال و   وسلزنة اما 
و ر ر ذلك ةساسا ةلى الن اح ف  ة ناع ال هة العمانية بقبول سنوا    7 ذه السنة بعد ة  انقزع  لمدن 
األستاذية. ةّما بقية االنتدابا   فتخص ةساسا الهندسة بمختلف م االتها انتدا  حامل  اإل ازن اوضا ا  
 وتقنية المعلوما  والتسو ق واإلدارن.

ل نة   د انتدا  ال فاءا  التونسية واست شاأل الموارد البشر ة  30م   هة ةخرى  حّل  بتون   ذه السنة 
االنتدا  الواردن الى الوتالة فقد تقّلص  ل نة ف  السنة الماضية.  ةمّا ادد اروك 00المتوّفرن مقابل 

( وتوّزا  الزلبا  خا ة الى  زاع التعليم بمختلف مراحله  200مقابل  270)  2411بالمقارنة مر سنة 
ا ا  التسو ق والت ارن والفند ة وتقنية المعلوما  واالخت  ّم ال حة والبقية ةساسا ف  اخت ا ا  الهندسة و 

 يان  ف  التوز ر القزاا  لهذه االنتدابا :. وفيما يل  رسم بالتقنية

 

ةما  غرافيا  فقد حافظ المشرق العرب  خلل  ذه السنة الى ال دارن م  حيث ادد االنتدابا  بم موع  
 2411ف  نف  الفترن م  سنت   %67م  الم موع العام )مقابل  %04منتد  ة  ما يعادل نسبة  1171

( وبذلك بدة  سوق العمل الخلي ية تتخلى تدر  يا ا  نسبة استقزابها 2410سنة  %34و  2413و
 لل فاءا  التونسية لفائدن السوق اإلفر قية واألوربية وخا ة ال ندية. 
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 010تما حاف   الممل ة العربية السعودية  الى غرار السنوا  الماضية  الى المرتبة األولى باستقزا  
ع  ةاّل ةّ  نسبة االنتدابا  م   بل الممل ة ف  تقّلص متوا ل مر مّر السني  حيث تفاءن تونسية م  الم مو 

  ذه السنة. %24و 2411سنة %21ةلى  2413سنة  %71ةلى  2410سنة  %04مّر  م  

 وفيما يل  رسم بيان  ف  التوز ر ال غراف  لهذه االنتدابا :

 

مختلف   التونسية واست شاأل فرص التو يف باوبال فاءسعيها للتعر ف بخدماتها  ذا و د وا ل  الوتالة 
 و ذلك ابر تن يم ز ارا  امل وا تمااا   متبادلة مر العديد م  األزراأل. األسواق

 جنوب  -على مستوى التعاون جنوب  -

تنواا وتزورا خا ة الى مستوى تزو ر الشرا ة مر  2417 نو  خلل سنة  -التعاو   نو ارأل نشاط 
اء الداامي  للتعاو   نو   نو  والتعاو  ال ل   مما بوة الوتالة متانة متميزن ضم  وتاال  ادد م  الشرت

التعاو  الدول  ف  العالم حيث تم التنويه بم هوداتها خلل ا تماع وتاال  التعاو  الفن  والدول  للبلدا  
شزة التعاو  يل  حو لة أل م ةناألاضاء بالبنك االسلم  للتنمية المنعقد ف  شهر ديسمبر بترتيا.  وفيما 

  : 2417 نو   نو  للوتالة خلل سنة 

 مهام معونة فنية:  إلنجازإيفاد الخبراء واالستشاريين   -

خبيرا  17خبيرا مقابل   93   2417سنة بلغ ادد الخبراء الذي  تم ايفاد م ف  مهما  معونة فنية خلل 
بلد ةفر ق  وارب  وةوروب  ة مها ف  م اال  ال حة  20مهمة لفائدن  11   اموا بتنفيذ 2411خلل سنة 
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وبدام م  البلدا  المستفيدن وال ها  المانحة الى غرار البنك   والتعاو  الفن  والفلحة واإلدارن والتعليم
   اإلسلم  للتنمية و برنامج األمم المتحدن اإلنمائ .

نتدا  الوتالة لخبراء ف  ةزار تنفيذ ا لعدد م  المشار ر الت  تما تميز نشاط ةيفاد الخبراء  ذه السنة با
اهد  ةليها مهمة اإلشراأل الى  تنفيذ ا ةو الت رأل ف  ميزانياتها ةذ نذتر ف   ذا اإلزار المشار ر الممولة 

 ر  ام   بل البنك اإلسلم  للتنمية ضم  آلية تبادل المعارأل  نذتر م  ة مها مشروع لفائدن غينيا تون
  مزلر سنة ف تنفيذه  انزلقتم والذ  "تزو ر سلسل القيمة إلنتاج وت دير منتو   المان و وال ا و  لحو 

ة البنك اإلسلم  للتنمية والملسسة الدولية اإلسلميستة شرتاء و    ذا المشروع  و يسا م ف  تمو ل 2424
مية اال ت ادية والم رأل العرب  للتنالعالمية  لتمو ل الت ارن والوتالة التونسية للتعاو  الفن  " ومن مة الت ارن

 ف  ةفر قيا.

تما  ام  الوتالة ف  نف  اإلزار بانتدا  خبير     د وضعهما الى ذمة برنامج التعاو  ابر الحدود بي  
 تون  وايزاليا والذ  اهد للوتالة الت رأل ف  ميزانية تسيير فرع تون  للبرنامج المذتور.

الحملة التزواية الت   ام بها فر ق م  ةزباء العيو  ةاضاء  معية ناد  الب ر ف  وت در اإلشارن ةلى 
( 1444 و لية والت  تم ل  ف  ة راء امليا   راحية الى  رابة ةلف ) 3 وا  الى  27ن امنا )التشاد( م  

  و د شارك ف   ذه الحملة اشرن مخت ي  تونسيي ( آخر  .1444مر ك وا  راء فحو ا  لخمسة آالأل)
ف  ز  العيو  والتحق بهم زبيبي  فلسزيي  و د تم تنفيذ ا بالتعاو  مر زبي  مختص والفر ق المسااد له 

 بالمستشفى التشاد /ال ين  .

تما ن م  الوتالة التونسية للتعاو  الفن  بالتعاو  مر  معية ناد  الب ر وبتمو ل م  البنك اإلسلم  
. و ت و  الفر ق الزب  التونس  2417نوفمبر  خلل شهرولة  زر القمر للتنمية  حملة لعلج المياه البيضاء بد

فحص  1214املية  راحية   114ةزباء وتقن  واحد.و د  ام  ذا الفر ق بط 0المشارك ف   ذه الحملة م  
 ةزباء. 7زب  ودورن ت و نية واحدن لفائدن 

لفنية لفائدن مرا ز بحوث تونسية  ذا تما وا ل  الوتالة دور ا تمت رأل ف  ادد م  مشار ر المعونة ا
 مشرواا. 11  2417بتمو ل م  دول ومن ما  ة ليمية ودولية والت  بلغ ادد ا ف  موفى سنة 

 تنظيم الدورات التدريبية والزيارات الدراسية: -
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 133ف  ةزار برام ها لتنمية القدرا  البشر ة بتن يم اشرن دورا  تدر بية لفائدن   2417 ام  الوتالة سنة 
متدربا اغلبهم م  الدول اإلفر قية وبعك الدول العربية تم ت و نهم  ف  ادد م  االخت ا ا  نذتر منها التعاو  

  .غير ا م  الم اال  السياحة ال افية والبيئية و  نو   نو  والتربية وز  العيو  والفلحة و 

بمشارتة مم ل  الوزارا    2417ومار  قزااية خلل شهر  فيفر  العمل الورشا   سلسة م تما تم تن يم  ذا 
والملسسا  الناشزة ف  الم اال  الت  ا تسب  فيها تون  خبرن وحقق  فيها ن احا  اديدن وذلك ف  ةزار 

ها ةلى بلدا  والت  يمت  نقل ف  ادد م  الميادي املية مسح لبيو  الخبرن التونسية الت  ا تسب  ت ار  نا حة 
 بهذه العملية. PwC Tunisieمتت  الدراسا  و د تلف  ةخرى.
تقر ر )التفا يل بالي توقيع اتفاقيات التعاون والشراكة في مجال التعاون جنوب جنوب والتعاون الثالث -

 المنف ل للوتالة(

 )التفا يل بالتقر ر المنف ل للوتالة( :المهمات بالخارج -

 : 9112لسنة تقديم أداء البرنامج   9

 :  لتنفيذ ميزانية البرنامجتقديم   2-1

 :3عددجدول 
  مقارنة بالتقديرات 9112ميزامية البرنامج لسنة تنفيذ 

 حسب طبيعة النفقةالتوزيع 
 بحساب أ.د 

  بيان

2112تقديرات   
المنجز صرفا بعنوان  

2112 

2112اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات   

 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا قانون المالية التكميلي قانون المالية األصلي

 %100.7 47  - 192 7  146 7  750 6  نفقات التصرف

 %99.9 3   477 6  481 6  085 6  التأجير العمومي 

 %110.2 65  - 700   635   635   وسائل المصالح 

 %50.0 15   15   30   30   التدخل العمومي 

 %88.6 631   891 4  522 5  522 5  نفقات التنمية

 %88.6 631   891 4  522 5  522 5  التمويل العمومي 

 %95.4 584   084 12  668 12  272 12  الجملة 
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 :3رسم بياني عدد 
 مقارنة بالتقديرات 9112تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة
 )إع الدفع(

 
 

 

 مقارنة بين تقديرات وإنجازات الميزانية

 حسب طبيعة النفقة

     التعاون المالي : 0البرنامج الفرعي 

  بيان

2112تقديرات   
المنجز صرفا  

2112بعنوان   

2112اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات   

المالية  قانون

 األصلي

قانون المالية 

 التكميلي
 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا

 %99.8 3   763 1  767 1  767 1  نفقات التصرف

 %99.8 3   763 1  767 1  767 1  التأجير العمومي 

           وسائل المصالح 

           التدخل العمومي 

 %90.2 491   541 4  032 5  032 5  نفقات التنمية

 %90.2 491   541 4  032 5  032 5  التمويل العمومي 

 %92.7 494   304 6  799 6  799 6  الجملة 

 

     التعاون الفني : 1البرنامج الفرعي 

  بيان
2112تقديرات  المنجز صرفا بعنوان   

2112 

2112اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات   

 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا قانون المالية التكميلي المالية األصلي قانون

 %100.9 50  - 429 5  379 5  983 4  نفقات التصرف

 %100.0 0   714 4  714 4  318 4  التأجير العمومي 

 %110.2 65  - 700   635   635   وسائل المصالح 

 %50.0 15   15   30   30   التدخل العمومي 

 %71.4 140   350   490   490   نفقات التنمية

 %71.4 140   350   490   490   التمويل العمومي 

 %98.5 90   779 5  869 5  473 5  الجملة 

 

  0
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قانون المالية التكميلي

2019المنجز صرفا بعنوان 
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 التعاون الفني برنامج فرعي : 

و تم اضافة مبلغ ت ميل  ف  الميزانية الت ميلية  ةلف دينار 5583   2417حدد  ميزانية الوتالة لسنة 
 تم  رفها موزاة حس  زبيعة النفقة تما  و مبي  بال دول:الف دينار   770.101بقيمة  2417لسنة 

 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 الوحدن : ةلف دينار                                             
 بيان النفقات

 
9112تقديرات   

 2019انجازات 

(9)  

تاإلنجازات مقارنة بالتقديرا  

 ق.م الت ميل  ق.م اال ل 

(1)  

(1)-(2المبلغ )  %نسبة االن از 

(2(/)1)  

 99.5 % 27.861- 1431.317 1492.139 1123 نفقات التصرف

 99.9 % 2.103- 0312.401 323.139 0711 التا ير العموم 

 99.1 % 5.882- 027.111 - 071 وسائل الم الح

 85.8 % 19.876- **124.120 - *104 تدخل اموم 

 69.6 % 148.767- **341.933 - 421 نفقات التنمية

لمجموع العاما  1193 1272.139 1919.141 -176.628  % 97.04 

  الف دينار ضم   نفقا  التدخل العموم  م  وفورا  الميزانيا  السابقة  والموارد الذاتية  114* 

  الف دينار تبعا السناد المنحة حس  االن از الفعل  للميزانية  7الف دينار م   ملة  11تم ت ميد  **

االاتمادا  الخا ة بنفقا  التنمية  الف دينار  تبعا ل رأل 074الف دينار م   ملة  104* تم ت ميد مبلغ  يمته **
 حس  االن از الفعل  للميزانية.

 نتائج األداء وتحليلها:لديم تق  2-2
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 :4جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات 9112تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية
 الدفع( )إع

 
 البرامج الفرعية بيان

 2019تقديرات 
 2019 إنجازات 

  2112 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

 نسبة اإلنجاز االعتمادات بقايا التكميليم  ق األصليق م 

 :1.1البرنامج الفرعي 

 التعاون المالي
.222 .222 .314 421 % 22.2 

:  2.1البرنامج الفرعي

 التعاون الفني
1423 12.2 1222 21 %22.1 

 44.5 % 415 01015 01221 01121 الجملة

 
 :4رسم بياني عدد 

نجازات ميزانية البرامج الفرعية  مقارنة بين تقديرات )ق.م التكميلي( وا 
 9112لسنة 

 

 
 

  دفع التعاون المالي : :1.3اإلستراتيجي الهدف 1.9.9

رتائز التعاو  الدول  و و التعاو  المال  مر الملسسا  المالية ال نائية واإل ليمية يتعلق  ذا الهدأل باحد ة م 
 ومتعددن األزراأل.

 ملشرا  و  : 2و تم  يا  مدى تحقيق  ذا الهدأل ا  زر ق 
    القيمة ال ملية للتمويل  الخار ية المبرمة ف  ةزار االتفا يا  ح م التعهدا  المالية المن زن : و

 المو عة مر األزراأل الممولة خلل السنة المعنية
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 متابعة مدى استهلك الموارد المتاحة بعنوا  التعهدا  : وذلك ل السحوبا  مقارنة بالتعهدا  المبرمة
 وتزو ر المبرمة والو وأل الى ة م ال عوبا  الت  تحول دو  تحقيق نس  االستهلك المر ون المالية
 .الخار ية الموارد استعمال ف  الن ااة لضما  والتنسيق المتابعة سبل
 

 :1جدول عدد 
 المالي: دفع التعاون 1.3ستراتيجيالهدف اال

 

 حجم التعهدات المالية المنجزة:  1بالنسبة للمؤشر 

  

 0040تقديرا  بط م.د.  مقابل  3341التقديرا  لتبلغ  2417ت اوز  التعهدا  المالية الت  تم تعبئتها سنة 
   %124م.د.  ة  بنسبة ةن از تقّدر بحوال  

موا لة بذلك النسق  2411 ذا و د حاف    يمة التعهدا  المبرمة تقر با الى نف  مستوى ةن ازا  سنة 
برام االتفا يا  الخا ة بها.  الهام لت سيم زلبا  التمو ل الت  تم تقديمه بانزلق المخزط وا 
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تطور تقديرات حجم التعهدات وانجازاته

(م د)التقديرات  (م د)اإلنجازات 

2018
2019

116%

120%

)%(نسبة اإلنجاز  

إنجازات  وحدة المؤشر مؤشر قيس األداء
9119 

نسبة اإلنجازات 
مقارنة بالتقديرات 

 9119سنة 

تقديرات سنة 
9112 

إنجازات سنة 
9112 

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 

 بالتقديرات سنة 
9112 

 : 1المؤشر 
حجم التعهدات 
 المالية المنجزة

عدد )مليون 
 دينار(

7538 110% 6406 7708 124% 

 :9 المؤشر
نسبة السحوبات 
مقارنة بالتعهدات 

 المبرمة

عدد )مليون 
 دينار(

0301 110% 5163 5750 111% 

% 07% 144% 21% 21% 77% 
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 المبرمة بالتعهدات مقارنة السحوبات سبة: ن 9بالنسبة للمؤشر 

  
 

أي بنسبة  %31الى مستوا ا فبلغ  حوال   2417سنة  مقارنة بالتعهدا  المبرمةحاف   نسبة السحوبا  
إلى حرص الهياكل المكلفة بالتعاون الدولي على الدقة في التقديرات من ناحية ويعود أساسا  %23إنجاز 

وعملها على تحقيق األهداف المرسومة من ناحية أخرى خاصة وأن قيمة السحوبات الفعلية تجاوزت التقديرات 
 ازي بارتفاعم.د.ت. إال أن ارتفاع قيمة السحوبات اقترن بالتو  1133م.د.ت مقابل تقديرات بقيمة  1711لتبلغ 

 أهّم في قيمة التعهدات مّما أّثر على نسبة السحوبات مقارنة بالتعهدات.  

 :1رسم بياني عدد .
 مقارنة بين تقديرات وانجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة

 دام التعاو  المال  بالهدف االستراتيجي
 9112لسنة 
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 الفني:دفع التعاون : 2 .3االستراتيجي  الهدف 9.9.3
حيث تم تحقيق اال داأل  2411تزورا نسبيا مقارنة بسنة  2417نشاط التعاو  الفن  خلل سنة  شهد

  و تان  النتائج ف  م ال انتدا  المتعاوني  2417المرسومة ضم  البرنامج السنو  للقدرن الى االداء لسنة 
و تذلك ف   %7را    تنسبة نمو ف  ادد المتندبي  مقابل تقدي % 1.2ارفر م  التقديرا  اذ تم تس يل 

 .% 14بط مقابل تقديرا  % 14م ال التعاو   نو   نو  حيث تم تس يل نمو    
 :(االنتدابات حجم)المنتدبين  المتعاونين عدد تطور:  1المؤشر 

باحد األنشزة الرئيسية للوتالة و و يعت  العمل الذ  تقوم به م الح الوتالة المرتز ة  ملشريتعلق  ذا ال
ومتاتبها بالخارج الى مستويا  ادن م  ة راء لبنك المعزيا  الخا ة بالمرشحي  للعمل بالخارج  وم  

وتالة لسنة لةنشزة است شاأل وات ال وترو ج و د تم وضر  دأل الز ادن ف  ادد االنتدابا  ضم  ميزانية ا
و د تم ت اوز الهدأل المرسوم . انتدا   ديد 3171ة  ما يعادل  2411مقارنة بسنة  % 3بنسبة  2417

تما  و  3141السابقة وبلغ العدد النهائ  للمنتدبي  مقارنة بالسنة  %1.9بط بتحقيق نسبة نمو ف  االنتدابا 
 مبي  ف  ال دول التال :

  1قياس المؤشر عدد 

 
الذ  تغّير ال الى و تعود  ذه النتائج  %7مقابل تقديرا    % 1.2تحقيق نسبة نمو ف  االنتدابا   تم 

خارزة االنتدابا  الت  بدة  تنفتح ة  ر فا  ر الى بعك األسواق ال ديدن الى غرار تندا وبعك  ارفته 
. وم  المنت ر ة  يستمر  ذا التوّ ه و تدام بدخول ةسواق ةخرى م ل ةلمانيا و االوروبية الدول األفر قية

 .خلل السنوا  المقبلةو ولندا 

 ويمت  ة  نستعرك فيما يل  ة م العوامل الت  سا م  ف  نحقيق نسبة نمة ةرفر م  التقديرا  :

 الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 

 نجازاتاإل 

2013 2014 2011 3911  9117 9119 9112 

: تطور عدددددد 1المؤشدددددددددر 
 المتعاونين المنتدبين

 13.0 - 4.7 -0.1 -01 11.1 04.1 1.2 

 7104 2711 2120 1744 7211 7737 7014 عدد )حجم االنتدابات(
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وذلك بعد دخول اتفا يا  التعاو  الت   سنوا  7منذ بتندا تا يد للت اه الت ااد  لعمليا  التو يف  -
   التنفيذةبرمتها الوتالة مر بعك الشرتاء بهذا البلد حّيز 

زارا  شبه اإل)خا ة ةلى ارتفاع االنتدابا  ف   زاع ال حة  والنات ةنمو االنتدابا  ف  فرنسا وةلمانيا  -
 ( الزبية ف  ةلمانيا واإلزارا  الزبية وتذلك اإلدارن واإلالمية ف  فرنسا

بالمقارنة  % 14ة  ر م  معّدل بارتفاع ملحوظ ف  االنتدابا  ف   زاع التعليم األساس  وال انو  والر اضة  -
مر نف  الفترن م  السنة الماضية وذلك بفضل تو يف مدرسي  لدى وزارا  التربية    تل م  دولة  زر 

 الت  ااد  للنتدابا   ذه السنة بعد ة  انقزع  ودولة اإلمارا  العربية المتحدن ودولة ال و   وسلزنة اما 
  سنوا  7لمدن 

 المزلوبة ارتفاع ادد الو ائف  -

ارتفاع نسبة االست ابة للزلبا  وتحس  نس  الحاضر   م  المداو   للمقابل  الفنية وارتفاع نسبة   -
  ن احهم ف  مختلف االختبارا 

 تفعيل المو ر ال ديد للوتالة الذ  انعت  اي ابيا الى نواية السير الذاتية المقدمة  -

 شحا  الوتالة بال فاءا  ال ديدن خا ة بال ها  الداخلية.القيام بحمل  تحسيسية لمز د تزعيم بنك تر  -

 :جنوب-مشاريع التعاون جنوبعدد تطور :  9لمؤشر ا
 و ر نو  و خص ةساسا تز-يتعلق  ذا الهدأل بتنمية البرامج والمشار ر المن زن ف  ةزار التعاو   نو 

و  اادن يقوم بها خبراء ومستشارو  تونسيادد مهما  المعونة الفنية المن زن  بالبلدا  المستفيدن و   مهما  
ادد الدورا  التدر بية و الز ارا  الدراسية المن زن م  زرأل  ف  شتل مهام   يرن المدى ةلى  ان  تزور

لشقيقة ا الوتالة بالشرا ة مر ال ها  المانحة وملسسا  الت و   التونسية والت  يستفيد منه ةزارا  البلدا 
ف  ح م مشار ر  14%الة م  تحقيق الهدأل حيث تا  الهدأل الترفير بنسبة و د تمتن  الوت وال ديقة

 نو  ) مشار ر معونة فنية ومشار ر تنمية القدرا  البشر ة (  و د تم تحقيق  ذه النسبة –التعاو   نو  
 تما  و مبي  بال دول التال :
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 جنوب-:  تنمية نشاط التعاون جنوب9قياس المؤشر 

ف  ح م مشار ر المعونة الفنية وتنمية  %11تو ل نشاط التعاو   نو   نو  ةلى تحقيق نسبة نمو  
القدرا  الت  يتم تنفيذ ا لفائدن البلدا  الشقيقة وال ديقة و   ةرفر بقليل م  النسبة المس لة ف  ح م  ذه 

. و  در االشارن ةلى ة   ذا النشاط ارأل الى المستوى النوا  % 14والمقدرن   2411المشار ر سنة 
 د ا خا ة ف  الدور الذ  ة بح  تلعبه الوتالة خا ة الى مستوى ن 2411حرتية ة بر مقارنة بسنة 

تنمية التعاو   نو   نو  بي  البلدا  األاضاء بالبنك االسلم  ت هة منفذن لمشار ر المندر ة ضم  آلية   
وف  مشارتتها الفعالة ف  ة م الت ا را  الدولية لتنمية تبادل  REVERSE LINKAGEتبادل الخبرا  

 الخبرا  لتحقيق األ داأل التنموية بي  بلدا  ال نو .المعارأل و 

 ذا ونستعرك فيما يل  ة م العوامل الت  سا م  ف  تحقيق الهدأل المرسوم وف  تحقيق الحرتية الت  شهده 
 : 2417 ذا النشاط سنة 

مر البنك االسلم     REVERSE LINKAGEموا لة تنفيذ المشار ر  ف  ةزار آلية تبادل الخبرا   -
ذ مشرواي  تعليم اللغة العربية بالتشاد واالنزلق ف  ترتيبا  تنفي مشروع دامحيث تم موا لة تنفيذ للتنمية 

 آخر   بتل م  مور تانيا وغينيا 
خبيرا تونسيا  17خمسي  مشرواا نفذه  2417مشار ر المعونة الفنية والت  بلغ  سنة ادد ارتفاع ف   -

  2411خبير سنة  17مشروع و 71فة مقابل ف  م اال  مختل
الدور المتزايد الذ  ة بح  تلعبه الوتالة الى المستوى الدول  ت هة منفذن لبرامج تنمية القدرا  ببلدا   -

 ال نو  
  تبادل المعلومالمتت  األمم المتحدن للتعاو   نو   نو  ادد م  االتفا يا  المهمة مر تل م  تو ير  -

ا ة  نو  والتنسيق لترو ج العمليا  المشترتة الخ-مشار ر مشترتة ف  م ال التعاو   نو  والتعاو  لتنفيذ
 والرامية (Expertise Franceالوتالة الفرنسية للخبرن الفنية الدولية )  و  نو  والتعاو  ال ل  -بالتعاو   نو 

 قيا نية مشترتة لفائدن بلدا  ةفر ةلى ة امة ال ة تعاو  ف  م اال  تبادل المعلوما  وتنفيذ مشار ر معونة ف
  والشرق األوسط ومز د ةشعاع الملسستي  الى ال عيد الدول 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 نجازاتاإل 

3911  9114 9111 2016 9117 9118 9112 

مشدددداريع عدد تطور : 1-9المؤشددددر 
 جنوب-التعاون جنوب

 04 54 43 29 10 27 77 ادد 

  0% -12% -44.8% 91.91 % 49.97% 91% 11% 
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مبرمة بي  حتومت  المذترن تفا م تما تم ت ليف الوتالة بتنفيذ مشار ر تعاو  فن  لفائدن بلدا  ال نو  ف  ةزار 
  .تون  واألر نتي 

الخا ة بالتعاو   نو   نو  و   ت ا را  تسا م ف   المشارتة الفعالة للوتالة ف  الت ا را  الدولية -
التعر ف بدور الوتالة ف  الم ال وبالتعر ف بمرا ز الخبرن التونسية وباإلمتانيا  الت  تتيحها  ذه المرا ز 

 ف  م ال التعاو  بي  بلدا  ال نو .

 :1جدول عدد 
 الفني: دفع التعاون 9.3الهدف االستراتيجي

 

 

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء 

 بالنسبة للتعاون المالي:   1.3

تستند التو ها  المرسومة ف  م ال التمو ل الخار   ةلى المبادئ المضمنة باستراتي ية التعاو  الدول  والت  
ا  األدوار بي  مختلف المتدخلي  وضبط المسلوليحوتمة  ديدن للتعاو  المال  تتم ل ف  تحديد  تتعلق بررساء

رساء من ومة ت رأل متزورن لمتابعة  ال سيما ااتماد المخاز  الوحيد والمباشر مر الممولي  األ ان  وا 
م اال  التعاو  الدول  وتذلك االستفادن م  الفرص ال ديدن للتعاو  بالترتيز الى الديبلوماسية اال ت ادية 

رساء آليا  شرا ة  ابر  تز  ر استراتي ية مر األسواق ال ديدن.  ذا ةلى  ان  دفر التعاو  الدول  اللموا 
ت  يف برامج تعاو  وشرا ة بي  ال ها  التونسية وم يلتها بالخارج فضل ا  ةرساء خزة ات الية نا عة 

إنجازات  المؤشر وحدة مؤشر قيس األداء
9119 

تقديرات سنة 
9112 

إنجازات سنة 
9112 

 9119مقارنة بين 
 9112و

مقارنة إنجازات 
مقارنة  9112
 9112لتقديرات 

 د/ة ة-د=ج ج   ة  
% 

 م/   -م=ج
% 

  : 1المؤشر 
عدد المتعاونين 

 المنتدبين
 %2 65 %1.2 111 7104 7431 2711 عدد

 :9 المؤشر
مشاريع عدد تطور 

-جنوب التعاون 
 جنوب

   %11 0 04  10 عدد
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ية الخ و للتعر ف بحا يا  التمو ل الوزنية لدى الشرتاء والممولي  األ ان  مر مرااان السياسا  
 للمانحي .

وتستند املية تعبئة الموارد ةلى تنوير م ادر التمو ل الخار   وذلك بدام النفاذ ةلى بعك آليا  التمو ل 
اال ت اد  ألولويا الخار   غير المتاحة حاليا واستغلل مختلف اآلليا  غير التقليدية للتمو ل والملئمة 

 حس  النتائج للبنك الدول  وآليا  تمو ل مشار ر الشرا ة بي الوزن  ال غرار آلية التمو ل حس  النتائج 
القزااي  العام والخاص والتمو ل االسلم  وال ناديق االست مار ة.  ذا ةلى  ان  المفعول المنت ر 
لإل لحا  المزمر وضعها حيز التنفيذ ف  م ال التعاو  المال  الدول  و   ة لحا  تتعلق بال وان  

 تيبية لعمليا  التعبئة.التن يمية والتر 

وتاخذ تقديرا  التمو ل الخار   بعي  االاتبار الضغوزا  المسلزة الى ميزانية الدولة وميزا  المدفواا  
بحتم الحا يا  المتزايدن م  التدخل  العمومية ف  الميداني  اال ت اد  واال تماا  وحا يا  تمو ل الع ز 

إلضافة ةلى مرااان تزور التر يم السياد  لتون  وتا يره الى تلفة ال ار  وتسديد الديو  الخار ية.  ذا با
 الدي  وح م السحوبا  خا ة م  السوق المالية العالمية.

 
 بالنسبة للتعاون الفني: 9.4

ا  لتزو ر ح م تو يف ال فاءالعمل الى ااداد استراتي ية وزنية بالتنسيق مر الهيا ل المتدخلة  -
 تعاو   نو   نو  التونسية بالخارج وتنمية ال

دام تمو ر تون  ف  السوق الخلي ية بااتبار الت ربة المتزورن مر  ذه البلدا  مر استهداأل تو يف  -
 ال فاءا  العليا 

العمل الى ادراج متزلبا  األسواق الخار ية وخا ة التقليدية منها م  بي  ةولويا  ة لح المن ومة  -
ا اآلليا  المتوفرن لتا يل زالب  الشغل م  حامل  الشهادا  العليالتعليمية والت و نية الوزنية  وااتماد 

 للست ابة للعروك اال نبية 
 ضبط سياسة ترو  ية مو هة لل فاءا  والخبرا  التونسية بااتماد التقنيا  الحدي ة واالت ال المباشر  -
اإلمتانيا  التدر بية ا  و ضبط خزة ترو  ية مشترتة مو هة ةلى البلدا  العربية واإلفر قية للتعر ف بالخبر  -

المتوفرن ف  تون  خا ة ف  الميادي  الت  تستقز  ا تمام البلدا  المستفيدن وال ها  المانحة  و عله 
 م  ا م اوامل نمو التعاو  اال ت اد  مر  ذه البلدا  

مية ياالستفادن م  ال فاءا  والخبرا  التونسية العاملة ف  مرا ز اليا بالمن ما  الدولية واإل ل -
 وبالملسسا  الخا ة ال برى ال تحام ةسواق وم اال   ديدن و امة 

العمل الى تزو ر نشاط تازير الزلبة االفار ة بتون  لما لهذا النشاط م  ة مية ف  خلق  نوا  ات ال  -
 مهمة ف  المستقبل ببلدانهم اال لية.
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م ط التعاو   نو   نو  المقددام مو ر الوتالة الى المستو ي  الوزن  والدول  تنقزة ارت از لنشا -
 م  تون  للبلدا  الشقيقة وال ديقة.
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 اإلحاطة باالستثماربرنامج 

 عبد المجيد مبارك رئيس البرنامج: السيد
 المدير العام للمشاريع الكبرى 

 

 التقديم العام للبرنامج  1

ف   ل ما شهده ال رأل اال ت اد  الوزن  والعالم  العالم  م   عوبا  وانزل ا م  الدور الهام 
م  خلل مسا مته ف  تحقيق األ داأل الوزنية وال سيما التنمو  لمعاضدن الم هود  للست مار الخاص 

حداث مواز  الشغل والت دير وتعز ز القدرن  حر   الوزارن   التنافسيةمنها المتعلقة بالنمو اال ت اد  وا 
ة المسا مف  ازار المهام الرئيسية الموتولة اليها تدايم الى نشازها م  ا ل  2417و يا لها سنة  

 وتزو ر الخدما  المو هة للمست مر   والعمل الى تدايم ف  تحسي  المناخ العام لألامال واالست مار 
ل العالمية واستهداأل القزااا  ذا  األولوية  ورن تون  تمو ر متميز للست مار لدى ةوساط األاما

واألنشزة الت  توفر فيها بلدنا مزايا تفاضلية باإلضافة ةلى متابعة المشار ر واإلحازة بالملسسا  
 ومساندن المست مر  .

 
وتحرص الوزارن و يا لها المخت ة ف   ذا اإلزار الى تزو ر نسق ان از المشار ر االست مار ة ااتبارا 

 مسا متها ف  معاضدن الم هود التنمو  وتحقيق اال داأل اال ت ادية واال تمااية المرسومة. أل مية
 

 تسمية البرنامج: برنامج اإلحاطة باالستثمار
 رئيس البرنامج: المدير العام للمشاريع الكبرى 

 
لقدرن الى لوفق ما تم ضبزه بالمشروع السنو  برنام ي  فرايي    تضّم  برنامج االحازة باالست مارو 

 2417األداء لسنة 
 

 : سياسات االستثمار:1البرنامج الفرعي 
 

 تزو ر سياسا  االست مار واالحازة بالمست مر   1-1-0الهدأل  -
تزو ر سياسا  االست مار م  خلل تبسيط اإل راءا  وتزو ر محيط االست مار :  تقديم الهدف -

  واإلحازة بالمست مر  
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 الخاصمر ر الهدأل: تزو ر االست مار  -
 الملشرا :  -

  ادد ةتفا يا  اإلست مار المبرمة ةو الت  ب دد التفاوك حولها 1-1-1-0ملشر : 
  ادد ملفا  التازير والتو يه واإلحازة الواردن 2-1-1-0ملشر : 
  نسبة ةن از التو يا  المضمنة بالتقر ر السنو  لتقييم سياسة االست مار الم ادق 7-1-1-0ملشر :

 الى للست ماراليها م  الم ل  األ
  نسبة رضاء المست مر  7-1-1-0ملشر : 

 : تسر ر الملفا  الخا ة بالمشار ر ال برى المبرمة ف  شانها اتفا يا  وتعهدا  است مار.2-1 -0الهدأل

 تقديم الهدأل: تسر ر الملفا  الخا ة بالمشار ر ال برى المبرمة ف  شانها اتفا يا  وتعهدا  است مار.  -
ا الى مستوى ل نة التو يه ول نة الموافقا  ول ا  المتابعة األخرى. و هدأل العمل والت  تتم متابعته

ف   ذا اإلزار بالخ وص الى توفير ال روأل الملئمة إلن از  ذه المشار ر وفك اإلشتاليا  الت  
تعترضها. الما وانه وبالن ر الى ح م  ذه المشار ر ومتوناتها وبرنامج است ماراتها الذ  يمتد الى 

 سنوا  فا  االشغال الخا ة بمتابعتها تستغرق ال  ير م  الو  . 
 مر ر الهدأل: المشار ر ال برى  -
 : ا الملشر  -

  يتعلق بعدد االجتماعات التنسيقية التي تم عقدها لمتابعة المشاريع المبرم في 1-9-1-4مؤشر :
وافقا  ول ا  التو يه ول نة الموالت  تتم متابعتها الى مستوى ل نة شأنها اتفاقيات وتعهدات استثمار 

 المتابعة األخرى.
  يتعلق باإلشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.9-9-1-4مؤشر : 

 
 : الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي9البرنامج الفرعي 

 

 : التعر ف بتون  تمو ر متميز للست مار1-2-0الهدأل  -
تون  تمو ر متميز للست مار ويعتمد الحتسا  الملشر الى االت اال  مر تقديم الهدأل: الترو ج ل -

 المست مر   اال ان  الهاّمة.
 الملشر : نسبة االت اال  الهامة مر المست مر   اال ان  -
 مر ر الهدأل: الترو ج والنهوك باالست مار -
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 تقديم عام لالنجازات االستراتيجية الخاصة بالبرنامج

 

اال ت اد  ابر النهوك باالست مار الذ  لم يبقى دو  االنت ارا  الوزنية  حر   بهدأل دفر النمو 
تون  خلل السنوا  االخيرن الى ة راء ة لحا  ا ت ادية  و ر ة تهدأل ةلى تزو ر مناخ األامال 
وتحسي  تنافسية اال ت اد الوزن  للت يف مر تحديا  اال ت اد العالم  ودام  درته الى خلق ال رون 

داث مواز  شغل  ديدن تمّت  م  الحد م  البزالة واستيعا  العازلي  ا  العمل وخا ة ة حا  واح
 الشهائد. وم  ة م اإل لحا  المن زن ف   ذا اإلزار:

تنفيذ برنامج اال لحا  ف  الم اال  ذا  العل ة بمناخ االامال واالست مار وال سيما القانو  ال ديد  -
ما  فضل ا  اال لحا  ف  م ال تسهيل وتبسيط الخدللمتيازا  ال بائية والقانو  ال ديد للست مار 

 واال راءا  االدار ة والديوانة.
اإلزار ال ديد للشرا ة بي  القزااي  العام والخاص وما يوفره م  امتانيا  وفرص  ديدن للست مار ف   -

  ذا الم ال
ار متونا  السيارا  ومتونا  الزائرا  تعز ز االست مارا  اال نبية ف  القزااا  الواادن الى غر  -

والخدما  المرتبزة بت نولو يا  االت ال والمعلوما  وذلك سواء ابر امليا  توسعة للملسسا  
 المتوا دن او ابر تعز ز العمل الترو    الستقزا  است مارا   ديدن ف   ذه االنشزة.

 2411لسنة  013ت مي  المن ومة ال ديدن للست مار وما يوفره  انو  االست مار واالمر الحتوم  ادد  -
 المتعلق بالتراخيص 

تعز ز نشاط الهيئة التونسية للست مار ودور ا المتنام  خا ة ابر ترتيز المخاز  الوحيد وموا لة  -
المست مر م  الح ول الى الخدما  المشار العمل الى ترتيز ن ام معلومات  موحد للست مار يمت  

ةليها ا  بعد بما يمت  م  اخت ار اآل ال والحد م  ت لفة الخدما  المذتورن بالنسبة للمست مر ولإلدارن 
 العمومية بفضل تشبيك مختلف األن مة المعلوماتية للهيا ل المعنية باالست مار.

المتعلق بتحسي  مناخ االست مار  2417ا  م 27الملرخ ف   2417لسنة  03 دور القانطططو  ادد  -
الذ  يرتز ف  مضمونه الى مز د تبسيط ة راءا  النشاط اال ت اد  وبعث المشار ر وفتح آفاق ةوسر 

 ةمام المست مر   وة حا  المبادرا .

 
 وتتمثل اهم االنجازات واألنشطة التي تم القيام بها لتحقيق اهداف البرنامج خاّصة في:

 ازة بالمست مر   اال ان  لفّك االشتاليا  الت  تعترك نشازهمدام نشاط االح -
 استقبال وفود المست مر   اال ان  والترتيز الى تسو ق ال ورن ال ديدن لتون  تديمقرازية ناشئة -
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 دام ةنشزة الوزارن الى مستوى البرم ة والت ّورا  واإل لحا  الخا ة باالست مار -
 ان  وخاّ ة ابر التعاو  مر الغرأل المشترتة التونسية اال نبية التنسيق مر المست مر   والشرتاء اال -

 لل نااة والت ارن بخ وص مختلف ا تماما  المست مر  
 تعز ز ال ا  التعاو  مر الهيا ل والملسسا  والمن ما  الدولية ف  م ال االست مار  -
 دام العمل الترو    داخل تون  وخار ها -
 متابعة الملفا  الخا ة بالمشار ر ال برى موضوعدراسة وتقييم ادد  ام م  المشار ر ال برى م  خلل  -

االتفا يا  االست مار ة واقد ا تمااا  تنسيقية سعيا إلي اد الحلول ال فيلة لت اوز العرا يل الت  م  
ر وموا ر المعزيا  الوا عية للمشار والقيام بز ارا  ميدانية متعددن لمعاينة الممت  ة  تعيق تقدم ان از ا 

 اإلن از.
دراسة مقترحا  المشطططططار ر ال ديدن الواردن الى الوزارن واتخاذ التدابير اللزمة ف  شانها ةما برحالتها  -

 للهيئة التونسية للست مار ةو للهيا ل واإلدارا  العمومية المخت ة.
ال ديد والهادأل الى النهوك باالست مار وتش ير احداث االنزلق الفعل  ف  العمل بقانو  االست مار  -

الملسسا    د الرفر م  تنافسية اال ت اد ومحتواه الت نولو   و درته الى احداث مواز  شغل 
رساء التواز  التنمو  بي  ال ها .  وتحقيق تنمية مستدامة وا 

الى تها وارضها الى الم ل  األدراسة المشار ر ذا  األ مية الوزنية وتقييمها وا  تراح الحوافز لفائد -
 لإلست مار للم اد ة 

توحيد اإل راءا  المتعلقة برسناد المنح والحوافز المعتمدن م  مختلف الهيا ل المعنية باالست مار وضبط   -
 ة راءا  متابعتها.

  القانو  م 10ةبرام اتفا يا  مر  ل الهيا ل المعنية باالست مار  تزبيقا ألحتام الفقرن ال انية م  الف ل  -
   د: 2410سبتمبر  74الملرخ ف   2410لسنة  31ادد 

  تبادل المعزيا  والبيانا 
  تنسيق وتوحيد اإل راءا  ف  مرافقة المست مر   واإلحازة بهم 
 معال ة العرائك 
اإلحازة بالملسسا  ومساادتها الى تذليل اإلشتاليا  الت  توا هها والى تنفيذ برام ها االست مار ة  -

 مر  يا ل المساندن ومختلف الهيا ل العمومية المعنية والهيا ل المهنية         المخت ة  والتنسيق
القيام لفائدن المست مر باإل راءا  اإلدار ة المتعلقة بالت و   القانون  للملسسا  ةو التوسعة وبالح ول  -

 الى التراخيص المستو بة ف  مختلف مراحل اإلست مار 
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  9112البرنامج لسنة أداء نتائج تقديم   9

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:  2-1

 
ضبز   ملة االاتمادا  المفتوحة المخ  ة لبرنامج اإلحازة باالست مار والمرسمة بقانو  المالية 

م د بعنوا   1.380م د بعنوا  نفقا  الت رأل   9.757م د منها 11.137بما  دره  2019لسنة 
  .نفقا  االست مار

 
 3جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات  2019تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 حسب طبيعة النفقة
 )إع الدفع(

     

  بيان

2112تقديرات   
المنجز صرفا  

2112بعنوان   

2112اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات   

قانون المالية 

 األصلي

قانون المالية 

 التكميلي

 بقايا

 اإلعتمادات
 نسبة اإلنجاز

 %95.5 441   316 9  757 9  757 9   نفقات التصرف

 %94.1 441   016 7  457 7  457 7  التأجير العمومي 

 %100.0 0   216 2  216 2  216 2  وسائل المصالح 

 %100.0 0   84   84   84   التدخل العمومي 

 %64.2 494   886   380 1  380 1   نفقات التنمية

 %64.2 494   886   380 1  380 1  التمويل العمومي 

 %91.6 935   202 10  137 11  137 11  الجملة 
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 3رسم بياني عدد 
نجازات ميزانية برنامج اإلحاطة باالستثمار )ق.م التكميلي(مقارنة بين تقديرات  وا 

 9112لسنة  
 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 )اعتمادات الدفع(
 

 
 
 

 4جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات 2019تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 
        البرامج الفرعيةالتوزيع حسب 

                                                                                                                             
 بحساب أ.د

  2019تقديرات  بيان البرامج الفرعية
 )ق.م.األصلي(

  2019تقديرات 
)ق.م.التكميلي( 

(1) 

إنجازات 
2019 

(9) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 المبلغ
(9)-(1) 

 نسبة اإلنجاز 
(9(/)1) 

 1-4البرنامج الفرعي 
 : سياسات االستثمار

4533 4533 3472 1131- 73.3% 

 9-4البرنامج الفرعي 
: الترويج والنهوض 

 الخارجيباإلستثمار 
6604 6604 6730 193 %101.9 

 %2921 -231 10202 11137 11137 مجموع البرنامج
 
 

  0

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

التأجير العمومي وسائل المصالح  التدخل العمومي  التمويل العمومي

قانون المالية التكميلي

2019المنجز صرفا بعنوان 
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 :4رسم بياني عدد 

نجازات ميزانية البرنامج الفرعية )ق.م التكميلي( مقارنة بين تقديرات  وا 
 9112لسنة 

 

 
 

 
 
 
 تقديم لنتائج االداء وتحليلها:  2-2

 
 االستثمار: سياسات 1البرنامج الفرعي عدد

 

 تزو ر سياسا  اإلست مار واإلحازة بالمست مر  .: 1-4الهدف 

تزو ر سياسا  االست مار م  خلل تبسيط اإل راءا  وتزو ر محيط االست مار :  تقديم الهدف :
 واإلحازة بالمست مر  
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سياسات االستثمار: 1-4البرنامج الفرعي  الترويج والنهوض : 2-4البرنامج الفرعي 
باإلستثمار الخارجي

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 :1جدول عدد 
 تزو ر سياسا  اإلست مار واإلحازة بالمست مر  : 1-4 االستراتيجي الهدف

وحدة  مؤشرات قيس االداء الهدف
 المؤشر

تقديرات 
9119 

إنجازات 
9119 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقديرات
لسنة 
9119 

تقديرات 
9112 

 )ق.م.االصلي(

تقديرات 
9112 

 )ق.م.التكميلي(
(1 ) 

إنجازات 
9112 

(9) 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقديرات
لسنة 
9112 

% 
(9(/)1) 

ا
لهدف االستراتيجي 

1
.4

: 
تزو ر سياسا  اإلست مار واإلحازة بالمست مر  
 

 

ةتفا يا  ادد :1-1-1 4
اإلست مار المبرمة ةو الت  

  ب دد التفاوك حولها
 عدد

   
2 2 2 100% 

ادد ملفا  :4-1-1-9
التازير والتو يه واإلحازة 

  الواردن
 عدد

   
10 10 20 200% 

نسبة ةن از :4-1-1-3
 المضمنة بالتقر ر التو يا 

السنو  لتقييم سياسة 
االست مار الم ادق اليها م  

 الم ل  األالى للست مار

 نسبة

   

144 144 74 74 

نسبة رضاء  0-1-1-0
 نسبة المست مر  

   

14 14 144 125 



 

21 

 :1رسم بياني عدد 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف   ياسا  تزو ر ساالستراتيجي مقارنة بين تقديرات وا 

 اإلست مار واإلحازة بالمست مر  
 .9112لسنة 

 

 
 

 :2019تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
 

 ب دد التفاوك حولها:ادد ةتفا يا  اإلست مار المبرمة ةو الت  :1-1 -4المؤشر  
 

تّم الشروع ف  التفاوك مر  مهورّ ة د يبوت  م  خلل ةرسال مشروع ةول  التفا ّية  نائية لحماية  -
 وتش ير االست مارا .

 تّم  ةحالة ملف اتفا ية  نائية لحماية وتش ير االست مارا  للم اد ة م   بل م ل  نوا  الشع . -

 
 التو يه واإلحازة الواردن::ادد ملفا  التازير و 2-1- 0الملشر  
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عدد إتفاقيات :1مؤشر 
ي اإلستثمار المبرمة أو الت

بصدد التفاوض حولها  

عدد ملفات :2مؤشر 
طة التأطير والتوجيه واإلحا

الواردة 

نسبة إنجاز :3مؤشر 
التوصيات المضمنة 

ييم بالتقرير السنوي لتق
دق سياسة االستثمار المصا

عليها من المجلس األعلى 
لالستثمار

نسبة رضاء :4مؤشر 
المستثمرين

2019تقديرات  2019إنجازات 
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تلّق  ادد  ام م  زلبا  اإلحازة والتازير م   بل الوزارن وتّم  معال تها  2417تّم خلل سنة  -
م   بل اإلدارن العاّمة م  خلل تن يم ا تمااا  مر الهيا ل المعنّية ةو مراسلة الهيا ل اإلدار ة 

 والتدخل لفائدن المست مر  .

 
المضمنة بالتقر ر السنو  لتقييم سياسة االست مار الم ادق  التو يا  از ة ةن: نسب7-1-0الملشر 

 اليها م  الم ل  األالى للست مار
 

 ويعود ذلك باألسا  الى مز د الحرص:30% تم تس يل نسبة ان از تقدر بط  
 تقييم مناخ األامال واالست مار  -
م ل  واألامال الى ال االست مارالخيارا  االستراتي ية واإل لحا  الرامية ةلى تحسي  مناخ  ا تراح -

 بعد التشاور مر الهيا ل المم لة للقزااي  العام والخاص  للست ماراألالى 
 الملئمة  والبرامجالسياسا  العمومية  ا تراح -
ة وا اداد تقار ر تقييمية دور  االست مارمتابعة ةن از اإل لحا  الم ادق اليها م  الم ل  األالى  -

  االست مارحول سياسة 
بداء  - رساء اإل لحا  خا ة م  خلل  ياغة الن وص القانونية ذا  العل ة وا  المسا مة ف  تنفيذ وا 

 الرة  فيها 
العمل الى توحيد اإل راءا  المتعلقة برسناد الحوافز والمنح المنزبقة الى مستوى الهيا ل القزااية  -

 ومتابعة تزبيقها  باالست مارمعنية ال
 الست ماراالعمل الى ةبرام اتفا يا  تعاو  دولية مر الملسسا  الن يرن بالخارج للستشراأل فرص  -

األ نب  بتون  ولتسهيل انت ا  الملسسا  التونسية بالخارج م  خلل توفير المعلومة وتسهيل القيام 
ن از باإل راءا  والمعامل  المتعلقة بت و   الش   االست ماررتا  وا 

  لتوحيد اإل راءا  وتبادل المعزيا  باالست مارةبرام اتفا يا  تعاو  مر الهيا ل الوزنية المعنية  -
 الست ماراالعمل الى ةبرام اتفا يا  تعاو  دولية مر الملسسا  الن يرن بالخارج للستشراأل فرص  -

األ نب  بتون  ولتسهيل انت ا  الملسسا  التونسية بالخارج م  خلل توفير المعلومة وتسهيل القيام 
ن از    االست مارباإل راءا  والمعامل  المتعلقة بت و   الشرتا  وا 

  لتوحيد اإل راءا  وتبادل المعزيا  باالست مارةبرام اتفا يا  تعاو  مر الهيا ل الوزنية المعنية  -
 ترتيزو ارائك المست مر   والعمل الى حل اإلشتاليا  بالتنسيق مر مختلف الهيا ل المعنية  معال ة -

 اإل راءا و   االختلال ونشرالحلول الملئمة  وا تراح ودراستها اادن بيانا  لت مير العرائك الواردن 
 المتخذن ف   ذا ال دد  ل  التقار ر التقييمية للهيئة.  
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 المست مر   نسبة رضاء 0-1-0الملشر
 :ويعود ذلك باألسا  الى حرص الهيئة الى144% تم تس يل نسبة ان از تقدر بط  

رشاد م بالتنسيق مر مختلف  االست ماراإلشراأل الى امليا   - م  خلل استقبال المست مر   وتو يههم وا 
  باالست مارالهيا ل المعنية 

 المباشر واملية الت و   القانون  للملسسا  زبق اإلضبارن الوحيدن  باالست مارتامي  خدما  الت ر ح  -
القيام لفائدن المست مر باإل راءا  اإلدار ة المتعلقة بالت و   القانون  للملسسا  ةو التوسعة وبالح ول  -

  االست مارالى التراخيص المستو بة ف  مختلف مراحل 
ى اآل ال القانونية للح ول ال انقضاءعنية بعد ةسناد التراخيص ف   ورن  بو  ستو  اإلدارن الم -

 الترخيص 
 الحوافز لفائدتها وارضها الى الم ل  األالى وا تراحدراسة المشار ر ذا  األ مية الوزنية وتقييمها  -

 للم اد ة  للست مار
الست مار ة ااإلحازة بالملسسا  ومساادتها الى تذليل اإلشتاليا  الت  توا هها والى تنفيذ برام ها  -

والتنسيق مر  يا ل المساندن ومختلف الهيا ل العمومية المعنية والهيا ل المهنية و يا ل الم تمر المدن  
 المخت ة 

معال ة الملفا  اإلدار ة الخاّ ة بالمست مر   والمو في  األ ان  وذلك بالتنسيق مر الم الح المعنية  -
 ة...( بوزارن الداخلية )التاشيرا   وت ار ح اإل ام

دراسة مزال  اإلنتفاع بالمنح والحوافز والمسا ما  ف  رة  المال والقروك العقار ة الفلحية وا اداد  -
 الملفا  ف  الغرك وارضها الى الل نة الوزنية للحوافز بالنسبة للمشار ر الت  تت اوز تلفة است ماراتها

 م د ودلك ف  ة ل ة  اه شهر م  تار خ تقديم المزل  مستوفى الشروط  11
( ملو  دينارا وتذلك امليا  التوسعة للمشار ر الت  تت اوز تلفة است ماراتها اند 11خمسة اشرن ) -

 اإلحداث السقف المذتور 
 اد ةالم المست مر بقرار الل نة ف  ة ل ة  اه سبعة ةيام م  تار خ ةمضاء مقرر اإلسن -
التنسيق ب  رأل ة ساط المنح بناء الى الو ائق والمل دا  الت  يدل  بها المست مر وبعد معاينة ميدانية -

 مر الهيا ل المعنية 
   الست ماراسح  واستر اع المنح ف   ورن ةخلل المست مر بااللتزاما  المحمولة اليه بمقتضى  انو   -
أل مية الوزنية وا تراح الحوافز الملئمة الى الم ل  دراسة مزال  الحوافز المتعلقة بالمشار ر ذا  ا -

 .بناء الى رة  الل نة الوزنية للحوافز للست ماراألالى 
 

 : تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى2.4 االستراتيجي الهدف

  :ادد ملفا  المشار ر ال برى الت  تتّم متابعتها خلل السنة تقديم الهدف 
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 :المشار ر ال برى  مرجع الهدف 

 مبررات اعتماد المؤشرات:
بالن ر للتزورا  الت  شهد ا التمش  الخاص بهذا الملف ف  ال ة ب دور المن ومة ال ديدن للست مار 
وحتى يتم ابراز الح م الفعل  للعمل والم هود بخ وص  ذه المشار ر تم تعديل الملشر لينقسم الى ملشر   

 التنسيقية الت  تم اقد ا لمتابعة المشار ر المبرم ف  شانها اتفا يا  وتعهدا  اال تمااا يتعلق األول بعدد 
والت  تتم متابعتها الى مستوى ل نة التو يه ول نة الموافقا  ول ا  المتابعة و تعلق ال ان  بنسبة  است مار

 .اإلشتاليا  الت  تم التو ل ةلى فضها مقارنة بالزلبا  المعروضة

وحدة  داءمؤشرات قيس اال الهدف
المؤ
 شر

إنجازات 
2018 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
بالتقديرات 
لسنة 
2018 

تقديرات 
2019 

 )ق.م.االصلي(

2019تقديرات
  

)ق.م.التكميلي
) 
(1 ) 

إنجازات 
2019 

(9) 

نسبة اإلنجازات مقارنة 
بالتقديرات لسنة 

2019 
% 

(9(/)1) 

 ة بالمشار ر ال برى المبرمة ف  
تسر ر الملفا  الخا

شانها اتفا يا  وتعهدا  است
 مار.
 

 

  1-9-4مؤشر 

 اال تمااا ادد
التنسيقية الت  تم اقد ا 
لمتابعة المشار ر المبرم 
ف  شانها اتفا يا  

 وتعهدا  است مار

 111 10 9 9 144 9 ادد

 1-9-4مؤشر
إلشتاليا  الت  تم 
التو ل ةلى فضها 
مقارنة بالزلبا  

 المعروضة
 144 14 14 14 144 01 نسبة
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 :1رسم بياني عدد 

نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف   ر تسر ر الملفا  الخا ة بالمشار مقارنة بين تقديرات وا 
 ال برى 

 9112لسنة 
 

 
  

 :2019تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
 

تحقيق األولويا  الوزنية م  حيث متزلبا   ف تسا م المشار ر ال برى خا ة منها المهيتلة والمندم ة 
و تزل  ت سيم  ذه األولويا  معال ة اإلشتاليا   .التنمية والتزور اال ت اد  واال تماا  والت نولو  

المتعّلقة خا ة بالمشار ر ال برى الت  تم ابرام اتفا يا  ومذترا  والتزاما  ةخرى بشانها مر الدولة 
ال هود للتنسيق  م ذه المشار ر وتعدد متوناتها فا  متابعتها تتزل  ال  ير التونسية. وبااتبار ح م  

 مر مختلف األزراأل المهنية ف  ةزار التقيد بااللتزاما  مر المست مر   باا    ذه المشار ر.
 ف  : ة م األنشزة المبرم ة لتحقيق القيمة المنشودن وتتم ل 

 

 االلمام بالملفا  واالتفا يا  والتعهدا  الخا ة بهذه المشار ر  -
 تن يم  لسا  امل ومتابعة ف  ةزار ل ا  التو يه ول   الموافقا  و يا ل المتابعة األخرى   -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

قدها عدداالجتماعات التنسيقية التي تم ع:1مؤشر 
ات لمتابعة المشاريع المبرم في شأنها اتفاقي

وتعهدات استثمار

ها إلشكاليات التي تم التوصل إلى فض:2مؤشر 
مقارنة بالطلبات المعروضة

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 ااداد تقار ر دور ة خا ة بمتابعة تل مشروع -
 االشتاليا . والهيا ل المتدخلة لت اوزالتنسيق بي  مختلف االزراأل  -
 سا  امل مر باا    ذه المشار راقد  ل -

 
  الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي : 9البرنامج الفرعي عدد 

 التعريف بتونس كموقع متميز لالستثمار 3-4الهدف 

 .تمو ر متميز للست مارالترو ج لتون  تقديم الهدف  -
  الترو ج والنهوك باالست مار الخار  مر ر الهدأل: -

 ملّشر  ي  األداء: -

 

 

 

 

:    تل ات ال مر مست مر ة نب  ويتو  موضر متابعة منت مة وذلك االتصاالت الهامةتعريف  )*(

 بمناسبة:

ال الونا  ةو الملتقيا  ة راء ةول ات ال مر المست مر األ نب  خلل التن يم ةو المشارتة ف   -
اإلالمية وَاّبر المست مر الى ة ره ا  رغبته ف  الح ول الى معلوما  ةضافية وتم  ذا الزل  

 ب فة رسمية )مراسلة  بر د ةل ترون ...(
المباشر تل موافقة  ادرن ا  مست مر ة نب  إل راء لقاء معه وتا  نتي ة لعملية االت ال  -

(Démarchage directالت  ت ) م ان از ا بناء الى  ائمة ةولية ف  المست مر   المحتملي  المحددن
 مسبقا م  زرأل الوتالة.

تل ز ارن يقوم بها مست مر ة نب  ب فة تلقائية ةلى مقر الوتالة بتون  ةو ةلى ةحد المتات  بالخارج  -
 مشروع.  إلن ازوت و   ذه الز ارن محل فترن 

 الوحدن الهدأل ملشرا   ي  ةداء 

 % *()نسبة االت اال  الهامة مر المست مر   اال ان  
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  حيث تا  يعتمد 2410وم )االت اال  الهامة( بداية م  سنة )*( شرا  الوتالة ف  ااتماد  ذا المفه
سابقا الى تقدير ةزارا  الوتالة لهذه االت اال  وتبو بها ةما اادية ةو  امة. وتم لهذا الغرك تحديد 

  دأل سنو  لهذا الملشر ف  ةزار من ومة ال ودن المعمول بها ف  الوتالة.

 تقديم لنتائج األداء: 
 100ادد االت اال  المبرم ة مر المست مر   األ ان   بلغتنفيذ اال داأل الخا ة بالملشر   ف  ةزار

لتبلغ نسبة االت اال  الم مرن م  م موع االت اال   72ات اال. و د بلغ ادد االت اال  الم مرن المن زن 
 مقارنة باأل داأل. % 110مقدرن ا  ما يعادل نسبة ان از بط  % 65مقابل  % 72المبرم ة 

 1جدول عدد 
 : التعريف بتونس كموقع متميز لالستثمار3-4الهدف 

 
مؤشرات  الهدف

 قيس االداء
وحدة 
 المؤشر

تقديرات 
2018 

إنجازات 
2018 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقديرات
لسنة 
2018 

تقديرات 
2019 

 )ق.م.االصلي(

تقديرات 
2019 

 )ق.م.التكميلي(
(1 ) 

إنجازات 
2019 

(9) 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
بالتقديرات 

 2019لسنة 
% 

(9(/)1) 

س كموقع 
التعريف بتون

متميز لالستثمار
-9المؤشر 

نسبة  1-1
االتصاالت 
الهامة مع 
المستثمرين 
 األجانب

 %110 72 65 65 %92 83.4 90 نسبة
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 :1رسم بياني عدد 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف   التعر ف بتون  تمو ر متميز مقارنة بين تقديرات وا 

 للست مار
 9112لسنة 

 

 
 
 

 :2019تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
 

  الراغبة فةلى ت  يف امليا  االت ال المباشر بالشرتا  األ نبية  2417سع  الوتالة خلل سنة 
االست مار ف  تون  واالستعانة بخبراء ف  الم ال مر برم ة ا تناء من وما  ةالمية تسااد الى استهداأل 

 واختيار المست مر   المحتملي  مر الترتيز الى القزااا  المستهدفة و  :

  زاع  نااة متونا  الزائرا   
  زاع  نااة متونا  السيارا  
   الغذائية زاع الفلحة وال نااا  
   القزاع الر م  

و د سع  الوتالة م   هة ةخرى ةلى ت  يف امليا  اإلحازة بالملسسا  األ نبية المنت بة بتون    د 
 مساادتها الى حل اإلشتاليا  الت  تعترضها خا ة منها ذا  الزابر اإلدار  واال تماا .  

 

60

62

64

66

68

70

72

2019تقديرات  2019إنجازات 

بنسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجان1-1-2المؤشر



 

015 

  9112نشاط الوكالة خالل سنة: 
 

نشاط  10نشاط ف  الترو ج العام و 12موزاة بي   2417نشاط ترو    خلل سنة  138ةن ز  الوتالة 
 ف  الترو ج القزاا . 

 الترويج العام -1

 تم ل  ةنشزة الترو ج العام ف :

   منتدى و وم ةالم  بالخارج وبتون  حول فرص ومزايا االست مار بتون   01التن يم والمشارتة ف 
    بالخارجاملية ةشهار ة  17القيام 
   الو  متعدد القزااا  42المشارتة ف  
  ف  ةزار الترو ج ل ورن تون  تمو ر متمّيز للست مار األ نبّ   ن ّم  وتالطة النهوك باالست مار

.  ذا 2417 وا   21و 24الخار   الدورن التاسعة اشر لط"منتدى تون  للست مار" وذلك يوم  
رئي  الحتومة  تما حضر فعاليّاته ادد  اّم م  ةاضاء  وةشرأل الى افتتاح ةشغال المنتدى الّسيد

 الحتومة و مر م  سفراء البلدا  ال ديقة والشقيقة المعتمدي  بتون .

وتما دة  اليه المنتدى م  حيث تس يله ألر ام مهّمة لعدد المسّ لي  والحضور الفعلّيي  والبلدا  المم لة    
دولة  71ة نبيا م   201تونسيا و 1417موزاي  بي   مشارتا 1724تميز  النسخة الحالّية بحضور 
 اموا بالتس يل التلقائ  ةلى حدود اليوم ال ان  للمنتدى. ةضافة ةلى  1171شقيقة و ديقة وذلك م  بي  

ذلك  ارأل البرنامج نسبة ةن از تساو  مائة بالمائة الى ااتبار حضور تافة المتدّخلي  المداّو   للمشارتة 
 ورشا  العمل الهيتلية والقزااية. ف  تنشيط مختلف 

 تونس . 03ة نب  و 13 حف  م  بينهم  10ةّما م  ناحية التغزية اإلالمية  فقد شهد المنتدى حضور  

 الترويج القطاعي  -9

 
 تم ل  ةنشزة الترو ج القزاا  ف :

  ملتق  و وم ةالمي   زاا  10تن يم ومشارتة الوتالة ف 
   الو   زاا   22المشارتة ف  
  املية ات ال مباشر  12ةن از«Démarchage direct»  مر شرتا  ة نبية تعمل بالقزااا  

 المستهدفة.
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 إحاطة ومساعدة الشركات المنتصبة بتونس األجنبية  -3

 
تدخل م  م الح الوتالة لفائدن  51س ل نشاط اإلحازة ومساادن الشرتا  األ نبية المنت بة بتون   

شتاليا  ذا  زابر ا تماا  30يا  تهم خا ة اإل راءا  اإلدار ة )الملسسا  األ نبية لفك ةشتال ( وا 
شتاليا  ديوانية )42) م  اإلشتاليا  الت  تعرض  لها الملسسا   %01 ( وتمتن  الوتالة م  فك43( وا 

 األ نبية المنت بة بتون .

 جنبية إلى تونس األشركات الزيارات ل بالنسبة -4

 ز ارن استزلع ةلى تون  م   بل شرتا  ة نبية. 107ة راء 
 

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء:  3

  
وفقا للهيتلة الموحدن للمشروع السنو  للداء ومخزط التنز ل  2424ةاادن  يتلة البرنامج انزل ا م  

 العمليات  ال ديد

  تعز ز االست مارا  الخا ة المحلية والخار ية 
   تحسي  المناخ العام لألامال واالست مار والرفر م  ح م االست مارا  لتعز ز مسا متها المسا مة ف

 ف  تحقيق األ داأل التنموية اال ت ادية واال تمااية
  تحسي   ورن تون  ال ديدن تمو ر متميز للست مار لدى ةوساط األامال العالمية واستهداأل

 بلدنا مزايا تفاضلية القزااا  ذا  األولوية واألنشزة الت  توفر فيها
  .  متابعة المشار ر ال برى واإلحازة بالملسسا  ومساندن المست مر 
  تيسير اإل راءا  ةمام المست مر   وا تراح السياسا  واإل لحا  ف  م ال االست مار وارضها

 الى الم ل  األالى للست مار
   مز د ت ر   دور الهيئة التونسية للست مار تمخاز  للمست مر 
 .الشروع ف  ترتيز ال ندوق التونس  للست مار وفقا لقانو  االست مار 
   ااتماد ر منة المعامل  وتعميم استعمال البوابة الى تافة المتدخلي  مما يمت  م  توحيد اإل راءا

 وتقليص اآل ال
 الدراسا  والمعزيا  حول مناخ االست مار لمختلف األزراأل  تو يه سياسا  االست مار بتقديم

 .المتدخلة وةساسا للم ل  األالى للست مار
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  برنامج القيادة والمساندة

 السيدة سامية الدجبي حرم العبيديالبرنامج:  ةرئيس
   

 العام للبرنامج: تقديمال  1 

واالست مار والتعاو   التنمية وزارن وبرامج ة داأل تحقيق ف  ةساس  بدور والمساندن القيادن برنامج يضزلر
الى  التسييرو  الت رأل حس  وضما  البشر ة الموارد تدايم وتنمية مهارا  م  خلل وذلك الدول 
 .المرتز ة والملسسا  تح  اإلشراأل اإلدارن م الح مستوى 

 ف : والمساندن القيادن لبرنامج التسيير   الدور وبتم ل

 اإلدارن وم الح  يا ل مختلف بي  والتنسيق اإلشراأل -
 بالبرنامج المتعلقة والترتيبية والقانونية اإلدار ة ال وان  تامي  -
 ترشيد الت رأل ف  الموارد البشر ة -
 والوسائل المعدا  ف  الت رأل وترشيد التحتم -
 البرامج ميزانيا  ةاداد الى اإلشراأل -
 اإلالمية الت هيزا  استغلل وحس   يانة الى والسهر المعلوماتية الن م تزو ر -
 والتو يق األرشيف مسك -
 :والمساندن القيادن لبرنامج فرايي  برنام ي  تحديد تم و د

 والمادية البشر ةالموارد  ف  الت رأل -
 المعلومات  الن ام -

 ة داأل لبرنامج القيادن والمساندن والمتم لة ف :  ل ةتم تحديد  ذا و د 
 الموارد البشر ة  تنمية تفاءن .1
  والت هيزا  تحسي  الت رأل ف  الموارد المادية .9
   المعلوماتم اتزو ر الن  .3
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 9112أداء البرنامج لسنة تقديم   9 

 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج 2-1

 :7 دول ادد
 مقارنة بالتقديرا  2417لسنة البرنامج تنفيذ ميزانية 

 )ةاتمادا  الدفر( التوز ر حس  زبيعة النفقة
 الوحدة: ألف دينار                                                                                                                                

  بيان

2112تقديرات   
المنجز صرفا  

2112بعنوان   

2112اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات   

 قانون المالية األصلي
المالية قانون 

 التكميلي
 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا

 %113.3 991  - 465 8  474 7  474 7   نفقات التصرف

 %103.2 149  - 754 4  605 4  605 4  التأجير العمومي 

 %127.5 674  - 129 3  455 2  455 2  وسائل المصالح 

 %140.5 168  - 582   414   414   التدخل العمومي 

 %94.3 460   588 7  048 8  048 8  نفقات التنمية

 %94.3 460   588 7  048 8  048 8  ة المباشر االستثمارات

 %103.4 531  - 053 16  522 15  522 15  الجملة 

 

 :7رسم بيان  ادد 
 2417لسنة القيادن والمساندن مقارنة بي  تقديرا  وان ازا  ميزانية 
 النفقة )ةع الدفر(التوز ر حس  زبيعة 

 

 مقارنة بالتقديرا  2417: تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 0 دول ادد 
 التوز ر حس  البرامج الفراية

 )ة ع الدفر(

 البرامج الفرعية بيان

 2112تقديرات 
المنجز صرفا  

 2112بعنوان 

 2112اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات 

المالية  قانون

 األصلي

قانون المالية 

 التكميلي
 (1) –( 2المبلغ )

 % نسبة اإلنجاز

(2(/)1) 

 102.2% 323- 11213 14221 14221 1-2البرنامج الفرعي 

 132.8% 207- 839 632 632 2-2البرنامج الفرعي

 103.4% 530- 16052 15522 15522 الجملة 
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التأجير العمومي  وسائل المصالح  التدخل العمومي  اإلستثمارات 
المباشرة 

قانون المالية التكميلي

2019المنجز صرفا بعنوان 
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 : 4رسم بياني عدد 
 (كميليتال)ق م  مقارنة بين تقديرات

نجازات ميزانية البرامج الفرعية لسنة   9112وا 
 

 
 

 تقديم لنتائج األداء وتحليلها 2-2

وذلك للعمل الى تحقيقها ف  ةزار البرنامج السنو  للقدرن الى  ة داأل استراتي ية لث تم ضبط 
 األداء.

 المؤشرات االستراتيجية األهداف

 نسبة المستفيدي  بالت و   م  م موع اإلزارا : 1-1-2 تنمية كفاءة الموارد البشرية :0--4الهدف 

 : تحسين التصرف في الموارد المادية 1--4 الهدف
 والتجهيزات

 نسبة التقيد برزنامة البرم ة السنوية للنفقا  : 2-2-1

 الن ام المعلومات  تزورنسبة :  1-3-2  : تطوير الّنظام المعلوماتي 3--4 الهدف
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2-1البرنامج الفرعي 1-1البرنامج الفرعي 
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  تنميه تفاءن الموارد البشر ة1.2الهدف االستراتيجي  : 
 تم ااتماد  ذا الهدأل ف  ةزار برنامج القيادن والمساندن م  ة ل  :تقديم الهدف االستراتيجي

الى مستوى الم الح اإلدار ة  لمهارا الترفير م   ودن الخدما  اإلدار ة وتنمية ال فاءا  وا
 بااتبار زبيعة نشاط وزارن التنمية واالست مار والتعاو  الدول .

  ةحتام الت رأل ف  الموارد المادية والت هيزا  :2.2الهدف االستراتيجي 
 رساء الن ااة  :تقديم الهدف االستراتيجي تحسي  الت رأل ف  الموارد المادية والت هيزا  وا 

 برسم ة داأل محددن تراا  اإلمتانيا  المر ودن والوسائل المتوفرن.الموازنتية وذلك 
 تزو ر الّن ام المعلومات  :1.2االستراتيجي الهدف 

األهداف 
 االستراتيجية

مؤشر قيس 
 األداء

وحدة 
 المؤشر

إنجازات 
9119 

تقديرات 
9112 

إنجازات 
9112 

 بين مقارنة 
 9112و 9119  

مقارنة  9112مقارنة إنجازات 
 9112لتقديرات 

تنمية كفاءة الموارد البشرية
 

المستفيدي   نسبة
بالت و   م  
 زارا م موع اإل

ادد 
 المشارتي 

 د/أ أ-د=ج ج ب أ
% 

 م/ب ب -م=ج
% 

22 022 25 01 25% -113 -%57 

الهدف االستراتيجي 
 

9.
تحسين التصرف في الموارد المادية
 

والتجهيزات
 

نسبة التقيد 
برزنامة البرم ة 
 السنوية للنفقا 

 34%- 20- 27.3- 15- 41 21 55 نسبة

تطوير النظام 
المعلوماتي

 

نسبة تزور 
الن ام 

 المعلومات 
 7.7% 5,0 3,6 2,3 70,0 65,0 24.1 نسبة



 

000 

 دام البنية التحتية المعلوماتية وتامي  سلمتها ةلى  ان  ااتماد  :تقديم الهدف االستراتيجي
لتزو ر العمل اإلدار  وتحيي  وا  راء مو ر وا  الوزارن والترفير ف   ودن  معلوماتيةتزبيقا  

 .الخدما  المسدان وسلمة تبادل المعزيا 
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 : 1رسم بياني عدد 
نجازات مقارنة بين تقديرات  مؤشرات قيس األداء وا 

 االستراتيجي تنمية كفاءة الموارد البشرية الخاصة بالهدف
 9112لسنة  
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نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع اإلطارات :1مؤشر 

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 : 1رسم بياني عدد 
نجازات مقارنة بين تقديرات  مؤشرات قيس األداء وا 
 والت هيزا  تحسي  الت رأل ف  الموارد الماديةالخاصة بالهدف االستراتيجي 

 9112لسنة  
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نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات: مؤشر 

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 : 1رسم بياني عدد 
نجازات مقارنة بين تقديرات  مؤشرات قيس األداء وا 

 الن ام المعلومات  تزو رالخاصة بالهدف االستراتيجي 
 9112لسنة  

 
 

 
 

 :9112تحليل وتفسير النتائج التي تّم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
 الموارد البشريةتنمية كفاءة : 1-1-2الهدف 
 : نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع اإلطارات1-1-1-2المؤشر 

ادن ويعود ذلك الى  2102سنة  34.3%مقارنة بط  2019سنة 43% تم تس يل نسبة ان از تقدر بططططط
 :ةسبا  م  ة مها

  لإلالميّة بالمرتز الوزن   ةزار 10فائدن لان از ت و   ف  م ال المتتبية 
   ةزار بالمعهد المتوسز  للعلوم اال ت ادية والمهنية 32ت و   ف  اللغة اإلن ليز ة لفائدن ان از  
  ةزار م  اإلدارن العامة لألن مة المعلوماتية 04لفائدن ت و   ف  م ال اإلالمية ةن از   
  2102ةزار سنة  23ةن از ت و   بالخارج ف  ادن م اال  لفائدن  

63,5

64

64,5

65

65,5

66

66,5

67

67,5

نسبة تطور النظام المعلوماتي: مؤشر

2019تقديرات  2019إنجازات 
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تما تّم ان از برنامج ت و   لعدد م  العملة واألاوا  م  دو  اإلزارا  ف  ادن م اال  نذتر منها 
ةاوا  وتذلك ت و   ف   12ةاوا  وتذلك ت و   ف  اللغة اإلن ليز ة لفائدن  11م ال المتتبية لفائدن 

املة م  ة ناأل مختلفة لي بح العدد  12م ال الت رأل ف  المخزو  والمنقول واالسزول لفائدن 
اونا  ةال ةّ  ت و    ذه الفئة م  االاوا   05ال مل  لألاوا  المستفيدي  بالت و   م  دو  اإلزارا  

 .ادرا ها اند احتسا  الملشر مما ي عل نسبة اإلن از دائما ضعيفةال يتم 
 والتجهيزات : تحسين التصرف في الموارد المادية2-1-2الهدف 
 نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات :1-2-1-2المؤشر 

س ل ملشر  2102بالنسبة للهدأل االستراتي   ةحتام الت رأل ف  الموارد المادية والت هيزا  لسنة 
م  المبرمج ويعود  %22 ي  األداء والمتم ل ف  نسبة التقيد برزنامة البرم ة السنوية للنفقا  نسبة 

و د ترت   2102ذلك ةساسا الى متزلبا  نقلة م الح الوزارن الى مقر ا ال ديد الغير مبرم ة بميزانية 
انة الحديدية والد   وتعهد و يا  ذلك الغاء بعك االستشارا  الى غرار ا تناء المواد ال حية و 

المزبعة واضافة استشارا   ديدن الى غرار ا تناء ا اث متات  ونقلة المو في  واالرشيف وتل ما 
 يتعلق بتهيئة المقر ال ديد م  مشر  وبستنة والما  تو يه.

 : تطوير الّنظام المعلوماتي1-2-2 الهدف
 نسبة تطور النظام المعلوماتي :1-1-2-2المؤشر 

تهيئة المقر ال ديد للوزارن بالمرتز العمران   2102والى مستوى الن ام المعلومات  فقد شهد  سنة 
ال تمااا  و ااا  ا ا تناء وترتيز معدا  تهربائية وشبتية وتهيئة  ااة الموزاا الشمال  م  خلل 

را بة وترتيز ن ام ما تناء و يتلة الشبتة الداخلية ومواءمتها مر متزلبا  السلمة المعلوماتية و 
لى دام والسهر ا ترتيز ن ام الت رأل ومتابعة الحضوروا تناء موزع معزيا  وتذلك  بال اميرا 

 سلمة الن ام القدرا  البشر ة م  خلل المشارتة ف  دورا  ت و نية ف  م ال اإلالمية ودام
ر  وت ديد رخص ال دار الناو الحماية م  الفيروسا  م  خلل تحيي  من ومت   المعلومات 
 .استعمالها

ويعود ذلك خا ة لألشغال الت   2102بالنسبة لسنة   107.7%وتم تس يل نسبة ةن از للملشر تقدر بط
 تم ةن از ا ولعّل م  ةبرز ا:

  2102موزع معزيا  بعنوا  سنة ا تناء تعز ز ةسزول األ هزن اإلالمية م  خلل. 
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 من ومة ال دار النار  و  من ومة الحماية م  الفيروسا : تحيي  من وما  الّسلمة المعلوماتّية 
 وتذلك من ومة حفظ المعزيا .

  .ا تناء المعدا  واللوازم اإلالمية 
 بااتماد ةحدث الت نولو يا . ترتيز ن ام مرا بة بالمقر ال ديد للوزارن 
 باالاتماد الى ملمح الو ه. ترتيز ن ام الت رأل ومتابعة الحضور 
 ومواءمتها مر متزلبا  السلمة المعلوماتية. تة الداخليةةاادن  يتلة الشب 
  ف  محاور  ت و   ةزارا  اإلدارن العامة لألن مة المعلوماتيةدام القدرا  البشر ة م  خلل

 خ و ية ف  الم ال.
 .تمتي  ةزارا  وةاوا  الوزارن م  دورا  ت و نية ف  م ال المتتبية 
   ةلى المعلومة. ةزار ف  م ال النفاذ 21ت و   ة  ر م 
  . مساندن ودام مستعمل  من ومة الت رأل اإلل ترون  ف  المراسل 
   ةاداد الخزوط المر عية الخا ة بتزو ر الن ام المعلومات  للت رأل ومتابعة المسا مة ف

حالتها لل هة الممولة   . «GIZ»المشار ر الممولة ف  ةزار التمو ل الخار   وا 
  المسا مة ف  مشروع ترتيز خلية للتنسيق«Delivery Unit»  الذ  يهدأل ةلى ترتيز من ة تحتم

مرتبزة بقاادن بيانا  مشترتة مر با   الوزارا   «Executive Dashboard»ةل ترونية ا  بعد 
لمتابعة تنفيذ المشار ر الممولة ا  زر ق  روك خار ية والتدخل ف  المشار ر المعزلة والترفير 

 .  نسبة السح  م  القروكف

 األداءالتوجهات المستقبلية لتحسين 

تتم ل ة م اإلشتاليا  الت  تحول دو  تزور نسبة ان از ملشر  ي  األداء بالنسبة للت رأل ف  
 الموارد البشر ة ف :

ما متل ة ناأل االاوا  الذي  تم ت و نهم واال ت ار فقط الى  نف اإلزارا  احتسا  ادم  -
 نسبة اإلن از م  تزور يحد 

دم ا   ضعف مشارتة مرا ز الت و   ف  زلبا  العروك وغيا  ان ر المنافسة ينتج انه  -
  سنويا ان از الم اال  المبرم ة للت و  

 ضعف الميزانية المخ  ة للت و   والت  ال تغز  تل الزلبا   -
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 "اتاإلطار  نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع"وتحقيق الهدف من مؤشر  ولتحسين األداء
  العمل على: يقترح
 قط ف اإلزارا ةدماج ت و   األاوا  ف  نسبة احتسا  الملشر وادم ا ت اره الى ت و    -
نسبة  سيما بالالرم ة دورا  ت و نية مر مدار  ت و نية متخ  ة ومعترأل بشهاداتها ب -

  للغا 
 تحسي  الميزانية المخ  ة للت و   لتغزية تل الزلبا . -

 


