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 للمهمة العام التقديم األول: المحور

 المهمة  استراتيجيةتقديم  

 جراء منما يشهده الظرف االقتصادي الوطني من صعوبات كبرى وخطيرة  في ظل  

تونس مرحلة دقيقة في  تعيش، وإنعدام االستقرار السياسي االنعكاسات الخطيرة لجائحة كورونا

ر االقتصادي شكاليات التنموية التي تعيق التطو  مسيرتها التنموية مليئة بالتحديات والرهانات واإل

جل المساهمة أوهياكلها على تدعيم نشاطها من  الوزارةواالجتماعي للبالد. وفي هذه اإلطار تحرص 

وتحسين المناخ العام لألعمال ودعم نشاط في تطوير االستثمارات الخاصة المحلية واألجنبية 

اتها التفاضلية لدى أوساط األعمال العالمية الترويج لتحسين صورة تونس والتعريف بميز

باعتبار وإلستهداف المشاريع ذات األهمية الوطنية وتشجيع اإلستثمار في القطاعات ذات األولوية 

 هداف التنموية الكبرى المرسومة على المستوى الوطني. مساهمتها في تحقيق األ

اق المستقبلية إيجابية إنطالقا من كما أن ه ورغم دق ة الوضع على الصعيد الوطني، تبدو اآلف

من أجل دفع التنمية بالجهات وتقليص الفوارق بينها وتحسين ظروف العيش بالمناطق  2022سنة 

المحرومة وخلق موارد الرزق بإعتماد اآلليات والبرامج الخصوصية المتاحة مع البحث عن آليات 

 جديدة لتطوير تدخالت المهمة في هذا المجال.

تأثيرات األزمة الوبائية على اإلقتصاد وعلى المواطن على حد  السواء، إلى ر هذا وبالنظ 

فقد إستوجب الوضع إيالء مزيد العناية إلى تطوير المعلومات اإلحصائية وإحصائيات الحسابات 

 القومية والمؤشرات الظرفية وتوسيع خارطة اإلحصائيات لتشمل اإلحصائيات الجهوية.  

 االقتصاد والتخطيط مهمةلبرز التوجهات االستراتيجية أل وعلى هذا األساس، تتمث

 في ما يلي: 2022سنة  بمختلف المؤسسات التابعة لها خالل
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 : دعم التنمية الجهوية والحدّ من التفاوت الجهوي1المحور االستراتيجي 

 الجهوية للفترة القادمة:لإلستراتيجية التنموية القطاعية والتوجهات العامة  تشمل

 د لتقييم وإدارة إستثمارات العمومية: يعتبر موا د لتقييم اإلطار الموح  صلة توطين اإلطار الموح 

ف في حداثها في سبيل تطوير التصر  إ اإلصالحات التي تم   م  أهوإدارة االستثمارات العمومية من 

ان عتمادات المبرمجة وضمنتقاء المشاريع للرفع في نسب استغالل اإلإنفقات االستثمار وحسن 

عتماد منظومة إوع في روسيتم خالل الفترة المقبلة الش م في انجاز المشاريع.الشروط األساسية للتقد  

حة لإلدراج تطويرها بالتعاون مع كافة المتدخلين ليتسنى ترتيب المشاريع المرش   "ترتيب" التي تم  

ت العمومية وتوجيها ستثماران من تصويب اإلبميزانية الدولة والمؤسسات حسب األفضلية بما سيمك  

 ،قتصادية والبيئية األفضلجتماعية واإلنحو المشاريع ذات المردودية اإل

  إتمام إعداد الرؤية المستقبلية  2022دعم التخطيط الوطني والجهوي: من المتوقع أن تشهد سنة

 ،2025-2021والمخطط الخماسي للتنمية  2030تونس 

  تمثل الهيئة العامة حيث  :2063واألجندة اإلفريقية  2030متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 2030أهداف التنمية المستدامة القطاعية والجهوية نقطة اإلتصال الوطنية لمتابعة تنفيذ  للتنمية

سيتم التنسيق مع مختلف المتدخلين من وزارات . وعلى هذا األساس، 2063واألجندة اإلفريقية 

ية للتعريف ونشر هذه األهداف وتحديد مؤشرات قيس ومؤسسات ومجتمع مدني ومنظمات وطن

 األداء وضبط األولويات إلى جانب إعداد تقارير متابعة في الغرض.

  تفعيل مخرجات وتوصيات الدراسة التقييمية للبرنامج الجهوي للتنمية وذلك بإصدار منشور

كمة التدخل وحوباألساس مجاالت ومناطق ن تعديالت تخص  إنجاز البرنامج وتهم  م  ضجديد يت

 ويشمل باألساس: البرنامج ومقاييس التنفيذ

 يرتكز باألساس  وضع تمش ي جديد لتقسيم ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية حسب الواليات

ل بالكثافة السكانية والقدرة التنفيذية ومدى تقديم تقارير المتابعة مؤشر التنمية الجهوية المعد  على 

 دة،في اآلجال المحد  
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 األول اإلنجاز المادي للقسطين  واستكمالاألولوية لمشاريع التنمية المندمجة المتواصلة  إعطاء

 2021سنتي التنمية الحضرية المتكاملة خالل  وإتمام تنفيذ مشروعي 2022والثاني قبل موفى سنة 

دفعا في موفى  % 38تعهدا و % 73بوالية القصرين حيث بلغت نسبة اإلنجاز المالي  2022و

م الكبير في أشغال مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية باإلضافة إلى التقد   2021أفريل 

على  2021-2019     حيث تركزت الجهود خالل الفترة ،معتمدية 100المندمجة الذي يشمل 

إنجاز أشغال بعض العناصر على إعداد الدراسات الفنية والتنفيذية والجدوى للعناصر الجماعية و

 5,3تعهدا و % 16نسبة اإلنجاز المالي بذلك بلغت ولك الريفية والماء الصالح للشراب غرار المسا

 ،2021دفعا في موفى أفريل  %

 : دفع اإلستثمار وتحسين مناخ األعمال2المحور اإلستراتيجي 

الرامية إلى تحسين مناخ األعمال وتسهيل إجراءات تمويل  الدولةتماشيا مع توجهات 

ة ودعم إنتاجية القطاع الخاص وإعادة ثقة المستثمرين في الوجهة التونسية، االقتصادي المؤسسات

 بالخصوص على: 2022سترتكز الجهود خالل سنة 

  ضبط إستراتيجية دفع اإلستثمار الخاص على المدى المتوسط وذلك ضمن األشغال المبرمجة

 ،القادمةللمخطط الخماسي للتنمية للفترة 

 عبربادرة الخاصة من خالل تثمين المنظومة الجديدة لإلستثمار تحسين مناخ األعمال ودفع الم 

 2018لسنة  417مر الحكومي عدد واأل 2016لسنة  71عدد ما يوفره القانون الجديد لالستثمار 

بإصدار القائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص المتعلق 

باإلضافة الى التسهيالت المنتظرة  م ذات الصلة وتبسيطهااإلدارية إلنجاز مشروع وضبط األحكا

 ،المتعلق بتحسين مناخ االستثمارو 2019الصادر في ماي فقي الجديد التي يوفرها القانون األ

  تسريع مسار تحرير المبادرة الخاصة في إطار برنامج مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة

 لتي سيتم  حذفها أو تعويضها بكراسات شروط،  االقتصادية في إتجاه ضبط جملة من التراخيص ا
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  الخارجية وللترويج لصورة تونس كموقع متميز إعتماد سياسة نشيطة إلستقطاب اإلستثمارات

ر لإلستثمار لدى أوساط األعمال العالمية وإستهداف القطاعات ذات األولوية واألنشطة التي توف  

 فيها تونس مزايا تفاضلية.

 : تطوير المنظومة اإلحصائية الوطنية3المحور اإلستراتيجي 

تهدف اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاء إلى اإلرتقاء بأداء المنظومة اإلحصائية إلى أفضل 

ر حاجيات مستعملي  الممارسات والمعايير الدولية بما يساعد على أخذ القرار ويستجيب إلى تطو 

 البيانات اإلحصائية بالنجاعة المطلوبة. 

 ، تتمثل األولويات خالل السنوات الثالث القادمة في:وفي هذا اإلطار

  مواكبة اإلنتاج اإلحصائي آلخر المستجدات الحاصلة على مستوى المعايير والمناهج المعمول

 بها )تحيين سنة األساس وإعتماد معايير جديدة في إعداد المؤشرات اإلحصائية(،

 الها في كل  المسوح على غرار اللوحات دعم اإلستثمار في التكنولوجيات الحديثة وتعميم إستعم

من جهة وإحترام روزنامة اإلنتاج والنشر في  الرقمية والهاتف بهدف تطوير نوعية اإلحصائيات

ضوء تداعيات األزمة الصحية من جهة أخرى. وقد أثبتت التجربة نجاعتها من خالل المسح الذي 

عكاسات وباء كورونا على األسر وعلى أعد ه المعهد بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي حول إن

 المؤسسات،

  إنجاز مسوحات تتعلق بقضايا راهنة على غرار المسح حول العنف ضد  المرأة والمسح الثالث

 حول األمن والحريات والحوكمة،

  إعتماد خط ة عمل خاص ة بإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة وتيسير النفاذ إليها من قبل كل

 فة إلى توسيع مجاالت اإلنتاج اإلحصائي ال سي ما اإلحصائيات الجهوية،المستعملين باإلضا

  التكنولوجيات الحديثة في كامل تغطية مجاالت إحصائية أخرى وتحسين جودتها وتوظيف

 السلسلة اإلحصائية من تجميع ومعالجة ونشر.
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 تقديم برامج المهمة 

االتفاق على اعتماد  والتخطيط تم االقتصادسعيا لضمان التصور األمثل لهيكلة برامج مهمة 

التقسيم الوظيفي لتحديد برامج الوزارة والمقصود به برنامج لكل وظيفة رئيسية من الوظائف التي 

" االستثمار" –تقوم بها الوزارة وتغطي كامل مجال تدخالتها على غرار "التنمية الجهوية والقطاعية 

عملياتية  ( برامج04إلى )والتخطيط االقتصاد يع مهمة التعاون الدولي ...(. وفي هذا السياق تم تفر–

 تتوزع كالتالي:  وبرنامج القيادة والمساندة

  التوازنات الجملية واإلحصاء. :1البرنامج عدد 

  التنمية القطاعية والجهوية.دعم : 2البرنامج عدد 

  التعاون الدولي.3البرنامج عدد : 

  االستثمار.تنمية  :4البرنامج عدد 

 القيادة والمساندة :9عدد  البرنامج. 

 

 
 

هيكلة المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية

(محور التنمية ) االقتصاد والمالية ودعم االستثمار 

القيادة والمساندة

القيادة والمساندة

االحاطة 
باإلستثمار

تنمية اإلستثمار 
الخاص

التعاون الدولي

التعاون المالي 

والفني

دعم التنمية 
القطاعية 
والجهوية

دعم التنمية 
القطاعية والجهوية

التوازنات الجملية 
واإلحصاء

التقديرات والسياسات 
اإلقتصادية والمالية

ة 
هم

لم
 ا

ج
ام

بر
ال
 

ة 
عي

فر
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 نفقات المهمة على المدى المتوسط الميزانية وإطار
 

 بيان تطور ميزانية المهمة  : -أ

   

 :1جدول عدد 

 حسب البرامج وطبيعة النفقة 2022توزيع ميزانية المهمة لسنة 

 

 الوحدة: ألف دينار

 األقسام      

 

 الربامج
 اعتمادات الدفع

 نفقات

 التأجري

 قاتنف

 التسيري

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 االستثمار

 نفقات

العمليات 

 املالية

 اجملموع

النسبة من 

 امليزانية

% 

 

 من ميزانية الدولة املهمة

 

2022 76417 13220 769883 350 45130 925000  

2021 71910 13817 758723 330 45520 890300 

نسبة التطور 

(2022/2021) 
6.3% -4.3% 1.5% 6.1% -0.9% 3.9% 

 %100 %5 %0.04 %85 %1.46 %8.44 النسبة من ميزانية املهمة 

 الربامج 
النسبة من ميزانية 

 املهمة

: التوازانت 1الربانمج 

 اجلملية واالحصاء

2022 33206 2985 23944 - - 60135 

7% 2021 30603 3465 10776 - - 44844 

 %34.1 - - %122.2 %13.9- %8.5 نسبة التطور

: دعم 2الربانمج 

التنمية القطاعية 

 واجلهوية

2022 19986 1393 670701 - - 692080 

76% 2021 19340 1350 670009 - - 690699 

 %0.2 - - %2.5 %5.6 %4.0 نسبة التطور

: التعاون 3الربانمج 

 الدويل

 

2022 6901 768 630 - - 53429 

6% 2021 7047 768 630 - - 53965 

 %1.0- - - %0.0 %0.0 %2.1- نسبة التطور



 

10 

 األقسام      

 

 الربامج
 اعتمادات الدفع

 نفقات

 التأجري

 قاتنف

 التسيري

 نفقات

 التدخالت

 نفقات

 االستثمار

 نفقات

العمليات 

 املالية

 اجملموع

النسبة من 

 امليزانية

% 

 

اإلجاطة : 4الربانمج 

 ابإلستثمار

2022 10469 3053 74194 - - 87716 

10% 2021 9592 3213 76894 - - 89699 

 %2.2- - - %0.5 %5.0- %9.1 نسبة التطور

برانمج القيادة 

 واملساندة

2022 5855 5021 414 350 - 11640 

1% 2021 5328 5021 414 330 - 11093 

 %4.9 - %6.1 %0.0 %0.0 %9.9 نسبة التطور

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات العمومية. *

 

 14.7مليون دينارا أي بزيادة قدرها  905ما قدره  2022تبلغ ميزانية المهمة لسنة 

 باألساس هذه الزيادة ، وتعزىبالمائة  1.7ونسبة تطور تقدر ب  2021مليون دينارا مقارنة بسنة 

 إلى :

مليون دينارا لفائدة المعهد الوطني لإلحصاء لتغطية  11.568ترسيم إعتماد قدره  -

والذي ينجزه  2024نفقات األشغال التحضيرية للتعداد العم للسكان والسكنى لسنة 

 ،المعهد

ة الترفيع في مساهمة الدولة في كلفة مشروع "الحد من الفقر من خالل تثمين منظوم -

مليون دينارا وذلك في إطار التعاون التونسي  1.150تربية الماشية" بما قدره 

 اإليطالي. 
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 توزيع ميزانية المهمة حسب البرامج واألنشطة -ب

 :2جدول عدد 

 حسب البرامج واألنشطة 2022توزيع ميزانية المهمة لسنة 

 )اعتمادات التعهد(

 الوحدة:ألف دينار

 2021ق م  البيان
 ديراتتق

2022 

 نسبة التطور

2022/2021 

 

 التوازانت اجلملية واالحصاء1الربانمج 

ضبط التقديرات الكلية ومضمون  1النشاط  -

السياسات اجلملية يف إطار امليزان االقتصادي 

 السنوي واملخطط اخلماسي للتنمية

املسامهة يف ضبط التوازانت  .2النشاط  -

ورسم  على املدى القصري واملتوسط املالية

 اسرتاتيجيات واصالحات القطاع املايل

انتاج االحصائيات الوطنية ونشرها   3النشاط  -

 وحتسني جودهتا 

اجناز التحاليل والدراسات   4النشاط  -

 االقتصادية واالجتماعية وقياس األثر: 

 

 

335 

 

 

 

307 

 

 

38397 

 

5805 

 

476 

 

 

 

268 

 

 

53665 

 

5726 

 

%42.1 

 

 

 

-%12.7 

 

 

%39.8 

 

-% .41  

 دعم التنمية القطاعية واجلهوية 2الربانمج 

 : ختطيط التنمية1النشاط  -

:متابعة تنفيذ املشاريع والربامج 2النشاط -

 العمومية

: إدارة وتقييم االستثمارات 3النشاط  -

 العمومية

: إدارة ومتويل الربانمج اجلهوي 4نشاط  -

 للتنمية

 

460 

561 

 

641 

 

603847 

 

 

379 

0 

 

234 

 

605823 

 

 

-17.6% 

-100% 

 

-63.5% 

 

0.3% 
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: إدارة ومتويل برانمج التنمية 5النشاط  -

 ندجمةامل

 :مساندة التنمية اجلهوية واحمللية6النشاط  -

 

73276 

 

11914 

 

71912 

 

13732 

 

-%1.9 

 

15.3% 

 التعاون الدويل3الربانمج 

 التعاون املايل1النشاط  -

 التعاون الفين2النشاط  -

47561 

6404 

47203 

6226 

-0.8% 

-2.8% 

 : اإلحاطة ابالستثمار4الربانمج 

املسامهة يف وضع السياسات  1النشاط  -

 وتطوير التعاون الدويل يف جمال االستثمار

 متابعة املشاريع الكربى  2النشاط  -

 اإلحاطة ابملستثمرين 3النشاط  -

 : النهوض ابالستثمار اخلارجي4النشاط  -

يف اطار حتفيز  صرف املنح املالية5النشاط -

 االستثمار

 

496 

 

247 

4192 

9754 

75010 

 

 

345 

 

475 

4634 

9412 

72850 

 

-30.4% 

 

92.3% 

10.5% 

-3.5% 

-2.9% 

 القيادة واملساندة

 .القيادة1النشاط  -

 املساندة2النشاط  -

 

506 

10587 

 

600 

11040 

 

18.6% 

4.3% 

 %1.7 905000 890300 اجملموع
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 جدول عدد 3:
 حسب البرامج واألنشطة 2022ية المهمة لسنة توزيع ميزان

 )اعتمادات الدفع (

 الوحدة:ألف دينار

 2021ق م  البيان
 تقديرات

2022 

 نسبة التطور

2022/2021 

 

 التوازانت اجلملية واالحصاء1الربانمج 

ضبط التقديرات الكلية ومضمون  1النشاط  -

السياسات اجلملية يف إطار امليزان االقتصادي 

 واملخطط اخلماسي للتنميةالسنوي 

املسامهة يف ضبط التوازانت  .2النشاط  -

على املدى القصري واملتوسط ورسم  املالية

 اسرتاتيجيات واصالحات القطاع املايل

انتاج االحصائيات الوطنية ونشرها   3النشاط  -

 وحتسني جودهتا 

اجناز التحاليل والدراسات   4النشاط  -

 قياس األثر: االقتصادية واالجتماعية و 

 

 

335 

 

 

 

307 

 

 

38397 

 

5805 

 

476 

 

 

 

268 

 

 

53665 

 

5726 

 

%42.1 

 

 

 

-%12.7 

 

 

%39.8 

 

-%1.4 

 دعم التنمية القطاعية واجلهوية 2الربانمج 

 : ختطيط التنمية1النشاط  -

:متابعة تنفيذ املشاريع والربامج 2النشاط -

 العمومية

: إدارة وتقييم االستثمارات 3النشاط  -

 موميةالع

: إدارة ومتويل الربانمج اجلهوي 4نشاط  -

 للتنمية

: إدارة ومتويل برانمج التنمية 5النشاط  -

 املندجمة

 :مساندة التنمية اجلهوية واحمللية6النشاط  -

 

 

460 

561 

 

641 

 

603847 

 

73276 

 

11914 

 

 

379 

0 

 

234 

 

605823 

 

71912 

 

13732 

 

 

-17.6% 

-100% 

 

-63.5% 

 

0.3% 

 

-%1.9 

 

15.3% 
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  (2022-2024إطار النفقات متوسط المدى ) -ت

-2022خالل الفترة  برامج المهمةاالعتمادات المخصصة لنفقات  مبلغ تطور فييتوقع 

جع هذا باألساس وير 2024مليون دينارا سنة  1055بالمائة لتبلغ ما قدره 10ما قيمته ب 2024

تطور اإلعتمادات المخصصة لبرنامجي "التوازنات الجملية واإلحصاء" و"دعم التنمية إلى 

حيث سيتم الترفيع في اإلعتمادات المخصصة لبرنامج "التوازنات الجملية . القطاعية والجهوية"

 واالحصاء" لتغطية :

والذي سيتم  2024من سنة  كلفة التعداد العام للسكان والسكني المتوقع إنجازه بداية -

 2024-2022. وتقدر االعتمادات المطلوبة خالل الفترة 2022التحضير اليه بداية من سنة 

 مليون دينار. 139.7إلنجاز عملية التعداد 

كما تتضمن النفقات المبرمجة للثالث سنوات القادمة الترفيع في حجم االستثمارات في  -

التقنية الحاصلة واالستجابة الى أفضل الممارسات العالمية في مجال االعالمية لمواكبة التطورات 

 مجال اإلنتاج االحصائي والتحليل االقتصادي.

 التعاون الدويل3الربانمج 

 التعاون املايل1النشاط  -

 التعاون الفين2النشاط  -

47561 

6404 

47203 

6226 

-0.8% 

-2.8% 

 : اإلحاطة ابالستثمار4الربانمج 

املسامهة يف وضع السياسات  1النشاط  -

 وتطوير التعاون الدويل يف جمال االستثمار

 متابعة املشاريع الكربى  2النشاط  -

 اإلحاطة ابملستثمرين 3النشاط  -

 : النهوض ابالستثمار اخلارجي4النشاط  -

صرف املنح املالية يف اطار حتفيز 5النشاط -

 االستثمار

 

496 

 

247 

4192 

9754 

75010 

 

 

345 

 

475 

4634 

9412 

72850 

 

-30.4% 

 

92.3% 

10.5% 

-3.5% 

-2.9% 

 القيادة واملساندة

 .القيادة1النشاط  -

 ساندةامل2النشاط  -

 

506 

10587 

 

600 

11040 

 

18.6% 

4.3% 

 %1.7 905000 890300 اجملموع
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أما بخصوص برنامج "دعم التنمية القطاعية والجهوية " فانه من المتوقع أن ترتفع جملة 

ود هذا ويع مليون دينارا 807إلى  2024االعتمادات المخصصة لهذا البرنامج لتصل خالل سنة 

 الترفيع في االعتمادات باألساس إلى :

االنتهاء من بناء مقري إدارتي التنمية الجهوية بواليتي المهدية وبنزرت خالل سنة  -

. وقد تم برمجة الشروع في الدراسات الفنية لبناء مقر إدارة التنمية الجهوية ببن 2022

 .وانطالق أشغال البناء في السنة الموالية 2023في سنة  عروس

خالل السنوات الثالث القادمة على إيالء العناية  للتنمية الجهوية المندوبية العامة عمل -

الالزمة إلدارات التنمية الجهوية من خالل تجديد األثاث والمعدات والتجهيزات 

 الموضوعة على ذمتها التي تقادمت،

بوالية  2022و 2021إتمام تنفيذ مشروعي التنمية الحضرية المتكاملة خالل سنتي  -

% دفعا )موفى أفريل  38% تعهدا و 73القصرين حيث بلغت نسبة اإلنجاز المالي 

2021،) 

م د لكل معتمدية  10( لتبلغ 101تضاعفت المبالغ المخصصة للمعتمديات الـمستفيدة ) -

ماليين دينار، مما يرفع مجمل االعتمادات المرصودة للبرنامج إلى مليار  5بدالً من 

 . دينار

 :4جدول عدد 

 (:2024-2022إطار النفقات متوسط المدى )

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة

 الوحدة : ألف دينار

 البيان
 إجنازات

2020 
 2021ق م 

 تقديرات

2022 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 89505 84393 76417 71910 68035 نفقات التأجري

 14061 13651 13220 13817 12638 نفقات التسيري

 903527 853580 769883 758723 480087 نفقات التدخالت

 380 370 350 330 67 نفقات االستثمار

 48000 48000 45130 45520 23197 نفقات العمليات املالية
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 1055473 999994 905000 890300 584025 اجملموع دون إعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات

 ية للمؤسساتاجملموع إبعتبار املوارد الذات
 

891307 906998 1001194 1056573 

 

 

 :5جدول عدد 

 :2024) -2022إطار النفقات متوسط المدى )

 التوزيع حسب البرامج )اعتمادات الدفع(

 الوحدة:ألف دينار

 

  

 البيان
 إجنازات

2020 

 ق م

2021 

 تقديرات

2022 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 

 69270 65659 60135 44844 43215 التوازانت اجلملية واالحصاء1الربانمج 

 807871 765754 692080 690699 471810 دعم التنمية القطاعية واجلهوية2الربانمج 

 60934 57757 53429 53965 31311 التعاون الدويل3الربانمج 

 104134 98172 87716 89699 27431 االحاطة ابالستثمار4الربانمج 

 13264 12572 11640 11093 10258 القيادة واملساندة

 1055473 999994 905000 890300 584025 اجملموع
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 المهمة برامج تقديم الثاني: المحور

 واالحصاء الجملية التوازنات : 1 عدد البرنامج

 (2020)منذ أكتوبر  رئيس البرنامج: السيّد علية بالشيخ

 

 تقديم البرنامج واستراتيجيته

 

 :تقديم استراتيجية البرنامج 1.1

المساهمة المرجعي ة في رسم التقديرات االقتصادي ة الكلية وضبط الخيارات  -

 االقتصادية الكبرى على المدى المتوسط والطويل.

االستجابة أكثر وبالنوعي ة المطلوبة إلى المتعاملين مع اإلدارة ومستخدمي البيانات  -

 الجتماعي.بما فيها االحصائيات المرتبطة بالنوع ا االحصائي ة واالقتصادي ة

ومنها بالخصوص اعداد  وتنصهر هذه التوجهات ضمن األولويات الوطنية للمرحلة المقبلة

وكذلك التعهدات  2025-2021برنامج إلنعاش االقتصاد والمخطط الخماسي الجديد للتنمية 

تنمية الوطنية المرتبطة ببرامج دعم الميزانية الممولة في إطار التعاون الدولي من جهة والمتعلقة بال

المستديمة خاصة في عالقة بتوفير اإلحصائيات الضرورية إلنتاج المؤشرات ذات العالقة وتحليلها 

 من جهة أخرى. 

كما تستند هذه التوجهات الى ضرورة دعم القدرات البشرية والفنية المتوفرة من خالل 

ك المعايير مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى أدوات التحليل والتنبؤ االقتصادي وكذل

اإلحصائية الدولية فضال عن ضرورة استغالل الفرص التي تتيحها التحوالت الرقمية الجديدة من 

أجل االستجابة أكثر الى متطلبات المرحلة من حيث تعميق تشخيص الواقع وتقديم األفكار واستنباط 

 المنشود. الحلول المالئمة لتجاوز األزمة الراهنة وإرساء مقومات االنتقال االقتصادي
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 على هذا األساس تتمحور أولويات البرنامج للفترة القادمة حول:

ضمان انجاز المسوحات اإلحصائية المبرمجة بالنوعية الالزمة واستكمال المسح حول  -

 االستهالك وعيش األفراد واالنطالق في االعداد للمسح الوطني الجديد حول السكان.

ة الحديثة لتطوير جودة البيانات اإلحصائية االستثمار في التكنولوجيات المعلوماتي -

 والتقديرات والتحاليل االقتصادية والمالية. 

 دعم التكوين وتطوير أدوات النمذجة القياسية. -

 تقديم خارطة البرنامج  2.1

 عموميين: وفاعلين فرعي يتضمن برنامج التوازنات الجملية واالحصاء برنامج

والذي يضم اإلدارة العامة  ات االقتصادية والماليةالبرنامج الفرعي: التقديرات والسياس -

 للتقديرات واإلدارة العامة لتمويل االقتصاد ومتابعة القطاع المالي.

الفاعلين العموميين: المعهد الوطني لإلحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات  -

 الكمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وازنات الجملية واالحصاءبرنامج الت

برنامج فرعي: التقديرات والسياسات االقتصاديّة 

 والماليّة

 :وحدة عملياتية

 اإلدارة العاّمة للتقديرات -

ي ومتابعة القطاع اإلدارة العاّمة لتمويل االقتصاد -

 يلالما

 خلية التنسيق -

 : 1فاعل عمومي 

 المعهد الوطني لإلحصاء

 : 2فاعل عمومي 

المعهد التونسي للقدرة التنافسية 

 والدراسات الكمية
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 ج في:تتمثل المهام الموكلة للبرنام

 اعداد تقديرات منوال النمو  في إطار الميزان االقتصادي ومخط ط التنمية. -

المساهمة في ضبط مضمون السياسات واإلصالحات الجملية والقطاعية عبر انجاز  -

 التحاليل والدراسات وقياس األثر.

 انتاج وتطوير اإلحصائيات الوطنية. -

 أهداف ومؤشرات األداء الخاّصة بالبرنامج

 

 ديم أهداف ومؤشرات قيس األداءتق 1.2

  تطوير نوعية التقديرات والتحاليل االقتصادية والمالية 1الهدف : 

 

 الفارق بين االنجازات والتقديرات المرتبطة بنسبة النمو االقتصادي :1.1المؤشر 

 

 

 الوحدة

 التقديرات  االنجازات

 

 2024 2023 2022 2021 2020 مؤشر قيس أداء الهدف

االنجازات والتقديرات المرتبطة  الفارق بين

 بنسبة النمو االقتصادي
 0.5+ 0.5+ 1+ 1.3- 12- نسبة مئوية

 

  عدد المذكرات التحليلية المنجزة :2.1المؤشر 

 

 الوحدة

 التقديرات 2021 االنجازات

 

 2024 2023 2022 2020 مؤشر قيس أداء الهدف

 12 12 12 10 7 العدد عدد المذكرات التحليلية المنجزة
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  دعم جودة المعطيات اإلحصائية2الهدف : 

 

 نسبة انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة :1.2المؤشر 

 

 

 الوحدة

 التقديرات  االنجازات

 

 2024 2023 2022 2021 2020 مؤشر قيس أداء الهدف

 100 100 100 100 89 نسبة نسبة انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة

( بتداعيات اآلزمة %89) 2020نجاز دون التقديرات األولية لسنة يعزى تسجيل نسبة ا

الصحية في عالقة بفرض الحجر الشامل وإجراءات التباعد والعمل بعد. ولكن ورغم الضغوط 

المطروحة تمكن المعهد من اإليفاء بجل تعهداته تجاه المجموعة الوطنية من خالل انجاز المسوحات 

مجة باستثناء المسح السنوي حول االستثمار الذي تم تأجيله إلى حين االقتصادية واالجتماعية المبر

توفير فريق عمل تقني في الغرض الستغالل المصادر اإلدارية وكذلك المسح الوطني حول االنفاق 

واالستهالك ومستوى عيش األسر الذي من خصوصياته المتابعة الدقيقة لكل المناسبات االجتماعية 

نة والذي أجبر المعهد على تأجيله تطبيقا للبروتوكول الصحي. وفي المقابل، والدينية على مدى الس

أنجز المعهد مسوحا لم تكن مبرمجة مسبقا، على غرار المسح الوطني حول نجاعة مشروع دعم 

وإصالح برنامج الحماية االجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي ومركز البحوث والدراسات 

ح العرضي حول تأثير جائحة كورونا على مستوى عيش األسر االجتماعية، فضال عن المس

 والمؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي.

والسنوات  2021ويتنظر أن يقوم المعهد بإنجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة كليا في سنة 

ة في الموالية بحكم استرجاع النسق العادي للنشاط من جهة وتطوير التقنيات المعلوماتية المستعمل

 عمليات التجميع والمعالجة واإلنتاج االحصائي من جهة أخرى.     
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 احترام روزنامة النشر: 2.2المؤشر 

 االنجازات الوحدة مؤشر قيس أداء الهدف

2021 

 التقديرات

2020 
2022 2023 2024 

 100 100 100 100 53.3 نسبة احترام روزنامة النشر

ات اإلحصائية حسب الروزنامة المضبوطة للنشر الى مستوى تراجعت نسبة إصدار المؤشر

بسبب التأخر الحاصل في انجاز عدد من المسوحات اإلحصائية ذات  2020% في سنة  53.3

العالقة في ظل جائحة كورونا. في هذا اإلطار، سهر المعهد على الحفاظ على إصدار المؤشرات 

ترتيبية على غرار نسبة النمو والبطالة والتجارة الحساسة وذات االستعمال المرتفع في اآلجال ال

 الخارجية ومؤشر األسعار. 

ويعمل المعهد على تدارك الصعوبات واالشكاليات المسجلة والتي حالت دون موافاة المعهد 

بالمعطيات الضرورية من قبل منتجي االحصائيات والهياكل العمومية والقطاع الخاص ليتم 

خالل السنوات القادمة. وتستند هذه  % 100امة النشر الى مستوى الوصول بنسبة احترام روزن

القيمة الى تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف األطراف المعنية وال سيما ابرام اتفاقيات تقن ن عملية 

تبادل المعطيات وتوف ر كل السبل التقنية واللوجستية الممكنة لتوفير المعطيات الضرورية الحتساب 

 اآلجال. المؤشرات في

  تحسين جودة الدراسات والتحاليل وتصويبها وفق األولويات-3الهدف : 

 نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة: 1.3المؤشر 

 

 

 

 

 

 احتساب الدراسات والمذكرات التي لها قيمة علمي ة وتساهم في دعم القرار. م*يت

 الوحدة مؤشر قيس أداء الهدف: 

 إنجازات

2020 

 تقديرات

2021 

 

 تقديرات

2022 2023 2024 

 100 100 90 90 70 % *نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة
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( بالتأثير المباشر لألزمة الصحية على % 70) 2020تفسر نسبة اإلنجاز المسجلة في سنة 

نسق سير األشغال البحثية المبرمجة.  وينتظر أن ترتفع نسبة االنجاز من مجموع الدراسات 

. وتفسر هذا التطورات % 100لتبلغ فيما بعد  2022و 2021سنتي خالل  % 90المبرمجة الى 

باالسترجاع التدريجي للنشاط ولكن أيضا باعتبار مشاركة ثلة من إطارات المعهد في تنفيذ برنامج 

ضمن مشروع تصميم وتنفيذ  2022و 2021خالل سنتي  2021تطوير النماذج القياسية 

 ق النمو  الشامل في تونس بدعم من البنك االفريقي للتنمية.اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية لتحقي

 تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد :2.3المؤشر

 

 

. ولإلشارة فإن 2020في سنة  فاض نسبي في عدد الزيارات لموقع الوابسجل المؤشر انخ

المعهد يسعى الى تطوير أنشطته اإلعالمية واالتصالية واختيار قنوات االتصال التي تمكن من 

تطور إنجاز المؤشر الخاص بالنفاذ إلى موقع المعهد  استهداف الفئات المرغوبة. وينتظر تواصل

 Tunisia »ل إصدار موقع جديد بالمعهد خاص بالتنافسية في السنوات القادمة بفض

Competitiveness »   

  

 الوحدة مؤشر قيس أداء الهدف: 
 2021 إنجازات

 

 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 10 10 8 36.5 21.2- % نسبة تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد
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 تقديم األنشطة وعالقتها بأهداف ومؤشرات األداء:  2.2

 االهداف البرنامج

 المؤشرات
تقديرات 

المؤشرات لسنة 

2022 

 االنشطة

تقديرات 

االعتمادات 

لألنشطة 

 2022لسنة 

 دعائم األنشطة 

برنامج 

التوازنات 

لجملية ا

 واالحصاء

 

: 1الهدف 

تطوير نوعية 

التقديرات 

والتحاليل 

االقتصادية 

 والمالية

 

 

 

 

: الفارق 1.1المؤشر 

بين التقديرات 

واالنجازات المرتبطة 

بنسبة النمو 

 االقتصادي

1 % 

ضبط التقديرات الكلية ومضمون 

السياسات الجملية في إطار 

الميزان االقتصادي السنوي 

 لتنميةوالمخطط الخماسي ل

 

 

 

ألف  476

 دينار

تنفيذ برنامج لدعم 

القدرات في مجال 

 النمذجة االقتصادية

عدد : 2.1المؤشر 

المذكرات التحليلية 

 المنتجة
12 

المساهمة في ضبط التوازنات 

المالية على المدى القصير 

والمتوسط ورسم استراتيجيات 

 واصالحات القطاع المالي

ألف  268 

 دينار

 

 : دعم2الهدف 

جودة 

المعطيات 

 اإلحصائية

 

: نسبة 1.2المؤشر 

انجاز العمليات 

 اإلحصائية المبرمجة

 

100 % 

انتاج االحصائيات الوطنية 

 ونشرها وتحسين جودتها

 

 

ألف 54269

 دينار

مراجعة قانون  -

 اإلحصاء

إعداد قانون إطار  -

 وبطاقات المهام 

 
: احترام 2.2المؤشر 

 روزنامة النشر
100 % 

: 3الهدف 

تحسين جودة 

الدراسات 

والتحاليل 

وتصويبها وفق 

 األولويات

 

نسبة : 1.3المؤشر 

إنجاز الدراسات 

 المبرمجة

90 % 

انجاز التحاليل والدراسات 

االقتصادية واالجتماعية وقياس 

 األثر

 

 

ألف  5726

 دينار

التكوين وتنمية  -

الكفاءات خاصة في 

مجال تقنيات 

 النمذجة وتوظيفها.

عة إحكام المراج-

في إطار لجنة 

تطور : 2.3المؤشر 

عدد النافذين إلى 

 مواقع المعهد
8 % 
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القراءة والتشجيع 

على العمل 

التشاركي بين 

 الباحثين.

-  

 

  



 

25 

 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:-3.2

اهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى إنجازها في  الفاعل العمومي

 ياسة العموميةإطار تحقيق اهداف الس

االعتمادات المحالة من ميزانية الدولة بعنوان 

 2022سنة 

انجاز مختلف المسوحات الدورية لتوفير  - المعهد الوطني لإلحصاء

المؤشرات اإلحصائية في مختلف الميادين 

 والقطاعات.  

القيام بمسوحات خصوصية حول قضايا   -

 مستجدة )العنف ضد المرأة، 

حول اإلنفاق استكمال المسح الوطني  -

واالستهالك ومستوى عيش األسر والشروع 

 في استغالل البيانات.

االنطالق في التحضير إلنجاز التعداد  -

 .2024العام للسكان والسكنى لسنة 

 ألف دينار 53665

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات 

 الكمية

دراسة مبرمجة في  14إنجاز نحو  -

 تماعية.الميادين االقتصادية واالج

 إصدار جداول قيادة  -

إصدار مؤشرات التنافسية  -

ومناخ األعمال ومؤشر 

التنمية الجهوية ومتابعة 

 تحينها.

بناء نماذج قياسية وتحيينها  -

بهدف التحليل والمحاكاة 

ودراسة األثر في إطار 

 برامج التعاون الدولي.

 

 ألف دينار 5726
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 2024-2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 

يتوقع أن تبلغ جملة االعتمادات المخصصة لنفقات البرنامج دون اعتبار الموارد الذاتية 

ألف دينار. ويتضمن هذا  291471ما قيمته  2024-2022للمؤسسات العمومية خالل الفترة 

والذي سيتم التحضير  2024المبلغ كلفة التعداد العام للسكان والسكني المتوقع إنجازه بداية من سنة 

إلنجاز عملية  2024-2022. وتقدر االعتمادات المطلوبة خالل الفترة 2022بداية من سنة  اليه

 مليون دينار. 139.7التعداد 

كما تتضمن النفقات المبرمجة للثالث سنوات القادمة الترفيع في حجم االستثمارات في مجال 

ممارسات العالمية في مجال االعالمية لمواكبة التطورات التقنية الحاصلة واالستجابة الى أفضل ال

 اإلنتاج االحصائي والتحليل االقتصادي.

 (2024-2022إطار نفقات متوسط المدى )

 التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 باأللف دينار

 إنجازات البيان

2020 

 ق م

2021 

 تقديرات

2022 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 

 37060 35289 33206 30603 638 29 نفقات التأجير

 ت التسييرنفقا

 

2691 3465 

 

2985 

 

3877 

 

4048 

 

 10886 نفقات التدخالت

 

10776 

 

23944 

 

56499 

 

93929 

 

 - - - - - نفقات االستثمار

 - - - - - نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
43 215 44844 60135 95665 135067 

ذاتية المجموع باعتبار الموارد ال

 للمؤسسات 
43658 45665 60807 95665 135067 
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بحوالي  2022وبصفة أدق، تقدر جملة نفقات برنامج التوازنات الجملية واالحصاء لسنة 

ألف دينار  44844ألف دينار دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية مقابل  60135

%. علما بأن هذه التقديرات تتضمن ترسيم  35.4، أي بزيادة 2021مرسمة بقانون المالية لسنة 

مليون دينار بعنوان انطالق عملية التحضير للتعداد العام للسكان والسكني في  11.6مبلغ بقيمة 

 . 2022سنة 

وباعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية المتعلقة حصريا بالمعهد التونسي للقدرة 

ألف دينار في  61411فقات البرنامج يرتفع الى حدود التنافسية والدراسات الكمية فان مجموع ن

 .2021ألف دينار مقدرة بقانون المالية لسنة  45665مقابل  2022سنة 

وبدون اعتبار النفقات المبرمجة النطالق التعداد العام للسكان والسكني فانه مجموع نفقات 

ر دون اعتبار الموارد ألف دينا 49171على التوالي في حدود  2022البرنامج ينحصر في سنة 

ألف دينار باعتبار الموارد الذاتية، ما يمثل نسبة زيادة على  49843الذاتية المؤسسات العمومية و

 .2021% مقارنة بتقديرات سنة 9.1و 9.6التوالي ب 

 نفقات التأجير

ألف دينار  33310تقدر جملة نفقات البرنامج دون الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب 

 وتتضمن خاصة: 2021% مقارنة بتقديرات  8.8أي نسبة تطور ب  2022 سنة

مفعول التسميات والترقيات والتدرج إلطارات وأعوان كل من االدارات المركزية والمعهد  -

 الوطني لإلحصاء والمعهد التونسي للقرة التنافسية والدراسات الكمية. 

للتقديرات وكذلك المفعول المالي لتأجير  التأثير المالي النتداب إطار لفائدة اإلدارة العامة -

مهندسين وتقنيين لفائدة المعهد الوطني لإلحصاء  5مهندسا لمدة سنة كاملة وانتداب  15

. وتتأكد الحاجة الى االنتدابات لفائدة المعهد الوطني لإلحصاء الى 2022خالل سنة

لتي تشكل عائقا ضعف نسبة التأطير بحكم النقص الحاد في عدد اإلطارات المتخصصة وا

كبيرا لإليفاء بتعهدات المعهد في مجاالت اإلنتاج اإلحصائي الدوري وأعمال التطوير 

 المستدامة.  لتغطية الحاجيات الجديدة خاصة المؤشرات الجهوية ومؤشرات التنمية



 

28 

كما يتضمن قسم التأجير نفقات إضافية على الموارد الذاتية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية 

دينار  245400أعوان ملحقين لدى وزارة اإلشراف بحوالي  5لدراسات الكمية لـتتتتأمين أجور وا

 يتم استرجاعها من الوزارة ويتم إدراجها ضمن الموارد الذاتية للمعهد.

 وتتوزع نفقات التأجير حسب المتدخلين كاآلتي:

 باأللف دينار

 2022تقديرات  2021ق. م  المتدخلين

 744 642 اإلدارات المركزية

 المعهد الوطني لإلحصاء

 منها نفقات المجلس الوطني لإلحصاء    

25262 27662 

138 

 4800 4699 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

 33206 30603 المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 33501 30924 المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات* 

 2022ألف دينار ستتنة  295تبلغ الموارد الذاتية للمعهد التونستتي للقدرة التنافستتية والدراستتات الكمية * 

 .2021دينار مقدرة في سنة  321مقابل 

 نفقات التسيير

سيير البرنامج دون الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية ب  ألف  2985تقدر جملة نفقات ت

أي بنقص ب  2021ينار مقدرة في قانون المالية لستتتتتنة ألف د 3465مقابل  2022دينار ستتتتتنة 

%. ويفسر هذا االنخفاض أساسا بمزيد ترشيد هذه النوعية من النفقات وتأمين الحد األدنى  13.9

 لسير للمصالح العمومية.
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 وتتوزع نفقات التسيير بين مختلف المتدخلين كاالتي:

 باأللف دينار

 2022تقديرات  2021ق. م  المتدخلين

 - - اإلدارات المركزية

 المعهد الوطني لإلحصاء

 منها نفقات المجلس الوطني لإلحصاء    

2535 2235 

115 

 750 930 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

 2985 3465 المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 3105 3490 المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات* 

 2022ألف دينار ستتنة  120* تبلغ الموارد الذاتية للمعهد التونستتي للقدرة التنافستتية والدراستتات الكمية 

 .2021دينار مقدرة في سنة  25مقابل 

 نفقات التدخالت

في  2022ضبطت نفقات تدخالت البرنامج دون الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية لسنة 

%  3.6، أي بانخفاض بنسبة 2021ألف دينار مقدرة لسنة  701ألف دينار مقابل  676حدود 

ستخصص للتدخالت ذات الصبغة االجتماعية من اقتناء قسائم األكل واعانات وترفيه ونشاط 

 رياضي لألعوان.

 وتتوزع نفقات التسيير بين مختلف المتدخلين كاالتي:

 باأللف دينار

 2022تقديرات  2021ق. م  المتدخلين

 - - ركزيةاإلدارات الم

 600 600 المعهد الوطني لإلحصاء

 76 76 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية

 676 701 المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 706 726 المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات* 

 25مقابل  2022ألف دينار ستتنة  30والدراستتات الكمية  تبلغ الموارد الذاتية للمعهد التونستتي للقدرة التنافستتية*

 .2021دينار مقدرة في سنة 
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 نفقات االستثمار

يتوقع أن ترتفع نفقات االستثمار الجملية للبرنامج دون الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية 

، 2021ألف دينار مقدرة لسنة  10100مقابل  2022ألف دينار في سنة  23768الى مستوى 

 % تتوزع كاالتي: 135يمثل نسبة تطور ب حوالي ما 

 باأللف دينار

 2022تقديرات  2021ق. م  المتدخلين

 - - اإلدارات المركزية

 المعهد الوطني لإلحصاء

 منها:    

 نفقات التعداد العام للسكان والسكنى          

 نفقات المجلس الوطني لإلحصاء         

10000 

 

- 

23668 

 

11568 

50 

 100 100 عهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكميةالم

 23768 10100 المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 23995 10550 المجموع باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات* 

 2022 ألف دينار ستتنة 227تبلغ الموارد الذاتية للمعهد التونستتي للقدرة التنافستتية والدراستتات الكمية *

 .2021دينار مقدرة في سنة  450مقابل 

 ويفسر هذا التطور خاصة ب:

الذي يتوقع أن تبلغ كلفته  2024التحضير إلنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  -

 ألف دينار. 11568حوالي  2022خالل سنة 

 استكمال المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر والمسح الوطني -

 حول العنف ضد المرأة وإنجاز المسح الوطني حول توزيع الوقت.

اقتناء تجهيزات وبرمجيات إعالمية جديدة في إطار مواصلة تنفيذ المخططات المديرية   -

لإلعالمية لكل من المعهد الوطني لإلحصاء والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات 

 الكمية.

 سي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.تهيئة مقر المعهد التون مواصلة  -
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 والجهوية القطاعية التنمية دعم : 2 عدد البرنامج

 ( 2017السيد بلقاسم عياد ) بداية من سنة 

 

 قديم البرنامج واستراتيجيتهت

 

  تقديم إستراتجية البرنامج 1.1

 

ستراتيجية التوجهات العامة لالضبط  على والجهوية القطاعية التنمية دعم برنامجرتكز ي

 وذلك من خالل: التنموية القطاعية والجهوية

المساهمة في إعداد وتقييم االستراتجيات والسياسات القطاعية والحرص على تناسقها مع  -

 األهداف واألولويات الوطنية،

 بلورة سياسات التنمية الجهوية، -

 برمجة ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية، -

خاصة بالقطاعات االقتصادية والقطاعات االجتماعية قيادة إعداد مخططات التنمية ال -

 والتنمية الجهوية بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المتدخلة،

واألجندة  2030التنسيق بين مختلف المتدخلين لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  -

 دولية،وصياغة التقرير الوطني حولهما وعرضهما على الهيئات ال 2063االفريقية 

التنسيق بين هياكل التنمية الجهوية )المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الشمال  -

وديوان تنمية الجنوب( لضمان تكامل التدخالت  الغربي وديوان تنمية الوسط الغربي

 بمختلف أبعادها،

 متابعة مؤشرات التنمية. -

والجهوية لوحة قيادة لمتابعة مؤشرات يوفر برنامج عمل الهيئة العامة للتنمية القطاعية 

 التنمية إلى جانب قاعدة متكاملة لمتابعة أهداف التنمية المستدامة ومنصة للحوار.
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( 2035التركيز خاصة على إعداد الوثيقة التوجيهية )رؤية تونس 2022وسيتم خالل سنة 

كل المستويات  وذلك باعتماد المقاربة التشاركية الشاملة على 2025-2023ومخطط التنمية 

 وسيتميز مسار اعداد الوثيقتين باعتماد مقاربة النوع االجتماعي ومقاربة حقوق االنسان. 

من توضيح الرؤية  2025-2023ومخطط التنمية  2035وسيساهم اعداد رؤية تونس 

لدى الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين ولدى الشركاء الدوليين هذا فضال عن إعادة الثقة لدى 

 مواطنين.ال

أبرز اإلشكاليات التي يواجهها العمل االستشرافي التنموي قلة الموارد البشرية  لعل من

والموارد المالية الضرورية سواء إلعداد الدراسات االستشرافية ومتابعتها أو تنظيم االستشارات 

 ودعم القدرات لهياكل التخطيط بمختلف الوزارات.

 تقديم خارطة البرنامج  2.1

 

 عموميين: فاعلين 4ووحيد   فرعي برنامج دعم التنمية القطاعية والجهويةبرنامج  يتضمن

 .دعم التنمية القطاعية والجهويةالبرنامج الفرعي:  -

 الفاعلين العموميين: -

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 ديوان تنمية الشمال الغربي 

 ديوان تنمية الوسط الغربي 

 ديوان تنمية الجنوب 

 

 

 ؤشرات األداء الخاصة بالبرنامجأهداف وم

 

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس األداء: -1.2
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تقديم كل هدف بصفة منفصلة وربطه بإستراتيجية البرنامج وبمؤشرات األداء 

 الخاصة به وتوضيح مدى داللة هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

  ومخطط التنمية االقتصادية  2035إعداد الوثيقة التوجيهية تونس  :1-2الهدف

 االجتماعيةو

  : تقديم المؤشرات 

  إعداد الوثيقة التوجيهية :1.1.2المؤشر 

صياغة رؤية استراتيجية طويلة المدى للتوجهات واألولويات الوطنية في أفق 

 والمخططات الموالية. 2025-2023، تمثل إطارا مرجعيا إلعداد المخطط التنموي 2035

  1.1.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 

غير أن عدم االستقرار  2021كان من المفترض إعداد الوثيقة قبل موفى سنة 

 الحكومي وغياب التبني السياسي حال دون ذلك.

 .2035وهي وثيقة صالحة إلى حدود سنة  2022ة سنة سيتم إعداد الوثيقة التوجيهي

 

  صياغة وثيقة المخطط :2.1.2المؤشر 

تتضمن الوثيقة السياسات العمومية واالصالحات والبرامج والمشاريع التي سيتم 

 .2025-2023إنجازها خالل الفترة 

  2.1.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 

 الوحدة  الهدف  ءمؤشرات قيس أدا
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 :2-1-1المؤشر 

 إعداد الوثيقة التوجيهية
 - - 1 0 0 وثيقة

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 :2-1-2المؤشر 

 صياغة وثيقة المخطط
 - - 1 0 0 وثيقة
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وهي  2022ستكون جاهزة نهاية شهر ماي  2025-2023وثيقة مخطط التنمية 

يكون  2024و 2023وبالتالي مؤشر قيس أداء الهدف لسنتي  2025صالحة إلى حدود سنة 

 (.0صفر )

  المشاريع المدرجة بالمخطط متابعة تنفيذ :2-2الهدف 
 

  متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط :1.2.2المؤشر 

يتمثل في إعداد تقرير سنوي حول متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة بالمخطط 

 التنموي.

  1.2.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 

سيتم خالل الثالث سنوات القادمة متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في المخطط 

 واعداد تقرير سنوي في الغرض.

  جتماعيةإعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية األساسية واال :2.2.2المؤشر 

دأبت الوزارة على إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية األساسية واالجتماعية 

حسب الجهات وتطورها والذي يعتبر وثيقة مرجعية يتم اعتمادها من قبل كل المتدخلين. لذلك 

 سيتواصل إعداد هذا التقرير خالل السنوات القادمة.

  2.2.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 : متابعة تنفيذ1-2-2المؤشر 

 1 1 1 1 1 تقرير المشاريع المدرجة بالمخطط

 الوحدة  الهدف  ءمؤشرات قيس أدا
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 إعداد تقرير : 2-2-2المؤشر 

 سنوي حول مؤشرات البنية
 األساسية واالجتماعية

 1 1 1 1 1 تقرير
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يتواصل إعداد تقرير حول مؤشرات البنية األساسية واالجتماعية الذي هو بمثابة وثيقة 

 مرجعية.

  ف األمثل لالستثمارات وتحسين عملية انتقاء المشاريع التي سيتم ادراجها التوظي :3-2الهدف

 بميزانية الدولة

 

  إعداد قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على  :1.3.2المؤشر

 المشاريع العمومية

مشاريع قائمة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على الإعداد 

اللجنة دراسة ملفات المشاريع المقترح برمجتها وترسيمها بميزانية الدولة أو  العمومية: تتولى

عرضها على التمويل الخارجي ثم إحالة قائمة المشاريع التي حظيت بالموافقة إلى رئاسة 

 الحكومة ووزارة المالية إلدراجها بميزانية الدولة. 

  1.3.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 

ية وتعميمه على سيتواصل توطين اإلطار الموحد لتقييم وإدارة االستثمارات العموم

كل المؤسسات العمومية والجماعات المحلية من خالل دراسة المشاريع المقترحة بميزانية 

الدولة والمؤسسات العمومية وإعداد قائمة المشاريع المصادق عليها وارسالها إلى رئاسة 

 الحكومة ووزارة المالية.

 

  ق ودفع االستثمار الخاصالمساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرز :4-2الهدف 

 

  عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن برامج التنمية الجهوية :1.4.2المؤشر 

 الوحدة  الهدف  ؤشرات قيس أداءم
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 إعداد قائمة : 1-3-2المؤشر 

 المشاريع التي حظيت بموافقة 
 اللجنة الوطنية للموافقة 
 على المشاريع العمومية

 1 1 1 1 1 قائمة
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يتمثل في احتساب عدد مواطن الشغل المحدثة عن طريق بعث المشاريع الفردية 

وإنجاز عناصر البنية األساسية المنتجة ضمن برامج التنمية الجهوية )برنامج التنمية المندمجة 

 لجهوي للتنمية: موارد الرزق واعتماد االنطالق(والبرنامج ا

  1.4.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 2022سيشهد عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن برامج التنمية الجهوية ارتفاعا خالل سنتي 

 والتي تتزامن مع إتمام برنامج التنمية المندمجة. 2024في حين سينخفض سنة  2023و

  عدد المشاريع الخاصة التي تم تمويلها في إطار اعتماد االنطالق :2.4.2المؤشر 

 يع الخاصة التي تم تمويلها في إطار اعتماد االنطالق.يتمثل في عدد المشار

  2.4.2انجازات وتقديرات المؤشر 

تشهد المشاريع الخاصة التي سيتم تمويلها في إطار اعتماد االنطالق ارتفاعا خالل ثالث سنوات 

 القادمة.

 

  عدد المشاريع الخاصة التي تمت دراستها :3.4.2المؤشر 

يتمثل في اإلحاطة الفنية التي تسديها دواوين التنمية لفائدة المستثمرين الخواص من 

 دراسات جدوى فنية واقتصادية ومرافقة الباعثين.خالل إعداد 

  3.4.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 عدد مواطن : 1-4-2المؤشر 

 الشغل المحدثة ضمن 
 التنمية الجهويةمج ابر 

 عدد 
 مواطن الشغل

5312 7886 14416 14665 12911 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 عدد المشاريع : 2-4-2المؤشر 

 الخاصة التي تم تمويلها 
 في إطار اعتماد االنطالق

 عدد 
 المشاريع

2015 2213  2469 2666 2879 
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نظرا للظروف الصحية التي  2020لدراسات تراجعا خالل سنة عرفت وتيرة إعداد ا

 عرفتها البالد.

  2030متابعة تجسيم أهداف التنمية المستدامة  :5-2الهدف  

 

  تقرير وطني طوعي حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة :1.5.2المؤشر 

)أجندة األمم المتحدة  يتمثل في تقرير حول مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 وأبرز الصعوبات والتحديات.( 2030

  1.5.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 

العامة للتنمية القطاعية والجهوية بصفتها نقطة االتصال الوطنية التنسيق تولت الهيئة 

بين مختلف الفاعلين والشركاء، رغم الظروف الصحية الصعبة، االشراف على إعداد التقرير 

وعرضه على  2021الوطني الطوعي حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 

تابع لألمم المتحدة. ويتواصل العمل على إعداد تقرير كل المنتدى السياسي رفيع المستوى ال

 . 2023سنتين وبذلك سيكون التقرير القادم سنة 

على المستوى العالمي واألولى عربيا  60وتجدر اإلشارة إلى ان تونس احتلت المرتبة 
 وافريقيا في مجال التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. 

بوابة وطنية خاصة بأهداف التنمية المستدامة  تطوير 2021كما شهدت سنة 
tunisiaodd.tn. 

 

  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 عدد المشاريع: 3-4-2المؤشر 

 الخاصة التي تمت دراستها
 عدد 
 المشاريع

446 670 720 720 720 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
 وطني طوعي حول تقرير: 1-5-2المؤشر 
 0 1 0 1 0 تقرير تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
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 تقديم األنشطة وعالقتها بأهداف ومؤشرات األداء: -2.2 

 :6عدد جدول
 األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية

 ألف دينار الوحدة:

 األهداف البرنامج
 2022تقديرات المؤشرات لسنة 

 ةاألنشط

تقديرات 
االعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2022 

دعائم األنشطة )تحديدها بصفة 
مقتضبة، ليست مهام كل هيكل أو 

 التقديرات الوحدة  المؤشر إدارة( 

دعم التنمية 
القطاعية 
 والجهوية

إعداد الوثيقة  :1الهدف
 2035التوجيهية تونس 

ومخطط التنمية 
 االقتصادية واالجتماعية

قة إعداد الوثي
 التوجيهية

 1 وثيقة

 379  تخطيط التنمية

تقييم إنجازات المخطط السابق 
وتشخيص اإلشكاليات التنموية بالنسبة 

 لكل الواليات

صياغة وثيقة 
 المخطط

 1 وثيقة

تقييم إنجازات المخطط على المستوى 
 القطاعي 

صياغة منوال إعداد المخطط على 
 المستوى الجهوي والقطاعي

متابعة تنفيذ  :2الهدف
المشاريع المدرجة 

 بالمخطط

متابعة تنفيذ المشاريع 
 المدرجة بالمخطط

 1 تقرير
متابعة تنفيذ 

المشاريع والبرامج 
 العمومية

 0 

دراسة كل المشاريع العمومية المقترحة 
 إلدراجها بميزانية الدولة 

إعداد تقرير سنوي 
حول مؤشرات البنية 

األساسية 
 واالجتماعية

 تسريع نسق انجاز المشاريع المبرمجة  1 تقرير

: التوظيف 3الهدف
األمثل لالستثمارات 
وتحسين عملية انتقاء 
المشاريع التي سيتم 
 ادراجها بميزانية الدولة

إعداد قائمة المشاريع 
التي حظيت بموافقة 
اللجنة الوطنية 
للموافقة على 

 المشاريع العمومية

 1 قائمة
إدارة وتقييم 
االستثمارات 
 العمومية

234 
دراسة جاهزية المشاريع المقترحة وتقييم 

جدواها والمصادقة على إدراجها 
 بالميزانية

المساهمة في  :4الهدف
تحسين ظروف العيش 
ودعم موارد الرزق ودفع 

 االستثمار الخاص

عدد مواطن الشغل 
المحدثة ضمن 
برنامج التنمية 

 المندمجة

عدد 
مواطن 
 الشغل

14416 
إدارة وتمويل 

امج التنمية برن
 المندمجة

719012  
تسهيل عمليات إحداث المشاريع الفردية 

 المنتجة واالنتصاب للحساب الخاص

   
وتمويل إدارة 

البرنامج الجهوي 
 للتنمية

605823  

عدد المشاريع 
الخاصة التي تم 
تمويلها في إطار 
 اعتماد االنطالق

عدد 
 المشاريع

2469 
مساندة التنمية 
 الجهوية والمحلية

 13732 

وضع وثائق ترويجية على ذمة 
لكترونية المستثمرين في المواقع اال

 للواليات المعنية وهياكل مساندة التنمية

عدد المشاريع 
الخاصة التي تمت 

 دراستها

عدد 
 المشاريع

720 
تنظيم تظاهرات هادفة والمشاركة في 

 تظاهرات دولية لها عالقة بالمجال
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-  
 

 

  

: متابعة تنفيذ 5الهدف
أهداف التنمية المستدامة 

2030  

تقرير وطني حول 
مية تحقيق أهداف التن
 المستدامة

   تخطيط التنمية 1 تقرير

الوقوف على مدى توصل الدولة 
التونسية الى إدراج اهداف التنمية 

المستدامة ضمن سياساتها وبرامجها 
التنموية ومساهمتها في بلوغ هذه 

 األهداف وتحيين مختلف المؤشرات
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 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:   - 3.2

 :7عدد جدول
 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج 

 وحجم االعتمادات المحالة
 ألف دينار الوحدة:

 الفاعل العمومي
أهم األنشطة واملشاريع اليت سيتوىل إجنازها يف إطار حتقيق أهداف السياسة 

 العمومية
االعتمادات احملالة من ميزانية الدولة بعنوان سنة 

2022 

 72312 التصرف يف برانمج التنمية املندجمة  تنمية اجلهويةاملندوبية العامة لل

 املندوبية العامة للتنمية اجلهوية ودواوين التنمية

 مساعدة املصاحل املختصة على إعداد آفاق وسياسات التنمية اجلهوية

13332 

 املساعدة على مجع ونشر املعطيات اجلهوية ابلتعاون مع املصاحل املختصة

عة تنفيذ املخطط القطاعي واجلهوي وذلك ابملساعدة واملرافقة الفنية إعداد ومتاب
وإقرار التوصيات مع تنسيق أعمال اجملالس اجلهوية للتنمية واإلدارات اجلهوية 

 القطاعية وذلك يف إطار التوجهات الوطنية للتنمية

 اإلحاطة الفنية للمستثمرين من خالل توفري الدراسات القطاعية على املستوى
 اجلهوي

 التعريف بفرص االستثمار ابجلهات عرب التنظيم واملشاركة يف الندوات والتظاهرات

 إعداد حوامل التسويق اجلهوي

 املتابعة الدورية للوضع التنموي ابجلهات

 2024-2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 

 

حت االشراف المعنية ببرنامج دعم استنادا إلى المهام المناطة بعهدة اإلدارات والمؤسسات ت

 2024-2022التنمية القطاعية والجهوية، تم ضبط مشروع إطار النفقات متوسط المدى للفترة 

 بتوخي المنهجية التالية:

 نفقات التأجير 

مع اقتراح تدعيم مختلف اإلدارات  2022التقيد بعدم إقرار انتدابيات جديدة بعنوان سنة  -

ترخيص في اعتماد آليتي االلحاق والتعاقد وذلك لتجاوز النقص الكبير المعنية بالبرنامج عبر ال
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عدم القيام  المسجل على مستوى الموارد البشرية في بعض االختصاصات ذات األولوية باعتبار

 بانتدابيات جديدة منذ سنوات وحتى يتسنى تحقيق األهداف المرجوة،

لموارد البشرية المتوفرة مع توفير السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف ا -

 الدورات التكوينية الالزمة،

األخذ بعين االعتبار لالنعكاس المالي لتطور الحياة المهنية لألعوان ولبرنامج الترقيات  -

 السنوية والتسميات في الخطط الوظيفية، 

ارد تستجيب للنقص المسجل على مستوى المو 2023اقتراح انتدابيات جديدة بداية من سنة  -

 البشرية في بعض المهام واالختصاصات ذات األولوية القصوى.

 

  نفقات التسيير 

المتعلق  2021جوان  11المؤرخ في  12الحرص على التقيد بمقتضيات المنشور عدد  -

وذلك بمزيد التحكم في نفقات التسيير وترشيدها وإحكام  2022بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 

 ،%3وز نسبة التطور توزيعها على أال تتجا

برمجة الحاجيات الفعلية للوزارة والمؤسسات تحت االشراف المعنية ببرنامج دعم التنمية  -

القطاعية والجهوية وضمان تغطية النفقات المترتبة عن نشاطها باألخذ بعين االعتبار التوجهات 

 المتعلقة بترشيد استهالك الطاقة وإحكام التصرف في أسطول السيارات.

 

 ت التدخالتنفقا 

 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية 

 

  :يعتبر اإلطار الموحد مواصلة توطين اإلطار الموحد لتقييم وإدارة االستثمارات العمومية

لتقييم وإدارة االستثمارات العمومية من اهم اإلصالحات التي تم احداثها في سبيل تطوير التصرف 

ريع للرفع في نسب االعتمادات المبرمجة وضمان الشروط في نفقات االستثمار وانتقاء المشا

 األساسية للتقدم في انجاز المشاريع.

كما سيتم خالل الفترة المقبلة مواصلة تطبيق منظومة "ترتيب" التي تم تطويرها بالتعاون مع 

كافة المتدخلين ليتسنى ترتيب المشاريع المرشحة لإلدراج بميزانية الدولة والمؤسسات حسب 
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فضلية بما سيمكن من تصويب االستثمارات العمومية وتوجيها نحو المشاريع ذات المردودية األ

 .االجتماعية واالقتصادية األفضل

  :بإعداد الرؤية المستقبلية تونس  2022ستتميز سنة دعم التخطيط الوطني والجهوي

 مستويات.وذلك باعتماد المقاربة التشاركية على كل ال 2025-2023ومخطط التنمية  2035

 

 تمثل الهيئة : 2063واألجندة اإلفريقية  2030 متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

العامة للتنمية القطاعية والجهوية نقطة االتصال الوطنية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 

وزارات  وعلى هذا األساس تتولى الوزارة التنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين من 2030

ومؤسسات ومجتمع مدني الى جانب المنظمات الوطنية للتعريف ونشر هذه األهداف وتحديد 

 مؤشرات القيس وضبط األولويات الى جانب إعداد التقرير الوطني حول تنفيذ األجندة اإلفريقية.

 

 سيتم باالعتماد على المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الدراسة :البرنامج الجهوي للتنمية 

التقييمية للبرنامج الجهوي للتنمية إصدار منشور جديد يتضمن تعديالت تخص إنجاز البرنامج 

 ومجاالت ومناطق التدخل وحوكمة البرنامج ومقاييس التنفيذ حيث سيتضمن باألساس:  

يرتكز باألساس  وضع تمش ي جديد لتوزيع ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية حسب الواليات -

ية الجهوية المعدل بالكثافة السكانية والقدرة التنفيذية ومدى تقديم تقارير مؤشر التنمعلى 

 المتابعة في اآلجال المحددة،

تشريك المجالس البلدية بشكل مباشر بالتعاون مع مجالس التنمية المحلية في برمجة وإنجاز  -

ر ومتابعة وتقييم مكونات البرنامج التي تدخل ضمن االختصاصات المشتركة مثل تنوي

 الطرقات العامة والمسالك الريفية وتوفير الماء الصالح للشرب.

 رصد ميزانية لصيانة مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الجماعية -

 عنصر جديد في الميزانية لتمويل الدراسات  تخصيص -

دينار عوضا  5000إلى  في الحد األقصى للمبلغ المسند في إطار دعم موارد الرزق الترفيع -

 دينار 3000عن 

تعزيز دور مديري التنمية الجهوية خاصة على مستوى أنشطة دعم موارد الرزق من خالل  -

 تحديد الفئة المستهدفة والمصادقة والمتابعة والتقييم. 
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   :سيتم العمل علىبرنامج الحضائر الجهوية: 

خ في  2021لسنة  436عدد  تفعيل مقتضيات األمر الحكومي -  2021جوان  17المؤر 

ق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفالحية في غير المتعل  

وذلك على النحو  المجال المحدد لها وذلك وفق اآلليات والشروط المبينة باألمر المذكور

 التالي:

إنهاء عمل كل من يبلغ سن الستين وتمكينه من منحة تعادل قيمتها المقدار األساسي  .1

ل له للتحويل المالي لل عائالت الفقيرة إضافة إلى بطاقة العالج المجاني وذلك ما لم تخو 

وضعيته افتتاح الحق في جراية التقاعد أو منحة الشيخوخة، طبقا لألحكام المضمنة 

 بالباب الرابع من هذا األمر الحكومي.

سنة لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري  55منح استثناء لكل  من يتجاوز سن ه  .2

( وتنطبق 60ا العمل في تاريخ نفاذ هذا األمر الحكومي إلى حد  بلوغه سن  الستين )به

 بشأنه عند بلوغه سن الستين أحكام النقطة األولى المشار إليها أعاله

سنة، لمواصلة العمل وفق آلية  55سنة ويقل عن  45منح استثناء لكل  من يتجاوز سنه  .3

خمس سنوات على أن تتم تسوية وضعيتهم  الحضائر الجاري بها العمل لمد ة أقصاها

مكرر من النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية  18طبق الفصل 

والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية على دفعات تراعي توازنات المالية 

 العمومية وتضبطها الميزانية السنوية للدولة.

سنة، لمواصلة العمل وفق آلية الحضائر الجاري  45منح استثناء لكل من يقل  سن ه عن  .4

بها العمل على أن يتم إدماجهم في مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية بصفة عملة أو 

 أعوان وقتيين. 

تفعيل القرار الصادر عن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية المؤرخ  -

األمر ات تطبيق أحكام الباب الثاني من والمتعلق بضبط إجراء 2021جويلية  16في 

 والذي ينص على أن:  الحكومي المذكور أعاله

سنة والمباشرين فعليا بصفة مسترسلة  45يتم  إدماج عملة الحضائر الذين يقل  سن هم عن   .1

الى حد تاريخ االدماج في مراكز شاغرة بالوظيفة العمومية تحد دها مختلف الهياكل 
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صفة عملة أو أعوان وقتيين، وذلك إثر توزيعهم على خمس دفعات اإلدارية المعنية   ب

 .2020أكتوبر  20باعتماد السن في 

تقوم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية بإعداد بالغات تحدد فيها الشغورات التي  .2

تضبطها الوزارات وتتم دعوة المنتمين الى الدفعة المعنية باإلدماج إلى تقديم مطالب 

مراكز الشاغرة عبر تعمير استمارة مدرجة للغرض بالموقع الرسمي إدماج في ال

للوزارة. وللغرض تحدث لجنة تحت إشراف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتضم 

 ممثلي الوزارات المعنية.

 

 المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

يف بنتائج إعداد دراسات قطاعية وتنظيم تظاهرات للتعر 2024و 2023سيتم خالل سنتي 

 .التي تم تعميمها على كل الوالياتالدراسات حول استراتيجيات التنمية 

ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من بناء مقري إدارتي التنمية الجهوية بواليتي المهدية وبنزرت 

. وقد تم برمجة الشروع في الدراسات الفنية لبناء مقر إدارة التنمية الجهوية ببن 2022خالل سنة 

 .أشغال البناء في السنة الموالية وانطالق 2023في سنة  سعرو

كما ستعمل المندوبية العامة خالل السنوات الثالث القادمة على إيالء العناية الالزمة إلدارات 

 التنمية الجهوية من خالل تجديد األثاث والمعدات والتجهيزات الموضوعة على ذمتها التي تقادمت،

مبذولة لتجديد التطبيقات اإلعالمية المعتمدة حاليا وتعميمها كما ستتواصل المجهودات ال

 .(GPS,Gestion des archivesلتشمل مختلف جوانب التصرف اإلداري والمالي )

ومن ناحية أخرى، سيقع العمل خالل الفترة القادمة على توفير الحماية المعلوماتية الالزمة 

الل وضع اآلليات واإلجراءات بهدف الوقاية بتأمين المعلومات من المخاطر التي تهددها من خ

 والتقليص من المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تتعرض لها األنظمة المعلوماتية.

 برنامج التنمية المندمجة 

 إعطاء األولوية للمشاريع والبرامج المتواصلة، -

 ،2021استكمال اإلنجاز المادي للقسطين األول والثاني قبل موفى سنة  -

بوالية  2022و 2021فيذ مشروعي التنمية الحضرية المتكاملة خالل سنتي إتمام تن  -

 (،2021% دفعا )موفى أفريل  38% تعهدا و 73القصرين حيث بلغت نسبة اإلنجاز المالي 
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، وتضاعفت المبالغ المخصصة للمعتمديات 2018تم إطالق القسط الثالث في أفريل  -

ماليين دينار، مما يرفع مجمل  5بدالً من  م د لكل معتمدية 10( لتبلغ 101الـمستفيدة )

عدد سكان المعتمديات المعنية . كما يقدر االعتمادات المرصودة للبرنامج إلى مليار دينار

ويمتد إنجاز مشاريع القسط الثالث من برنامج مليون نسمة.  3,7  بحوالي بالقسط الثالث

أن يساهم في إحداث  (. ومن المنتظر2023-2018سنوات ) 6التنمية المندمجة على 

 لفائدة حاملي الشهائد العليا. 3000ألف موطن شغل منها  34حوالي 

 

 ديوان تنمية الشمال الغربي 

 ،2022برمجة انجاز دراسة فنية معمقة لمسالك سياحية باإلقليم خالل سنة  -

 ( سيتم تحديدهما الحقا،2024و 2023برمجة دراسة كل سنة ) -

وثيقة "اإلقليم في  1ام" )سليانة وباجة وجندوبة والكاف( ووثائق "الوالية في أرق 4إعداد  -

 (،2024و 2023أرقام" )إقليم الشمال الغربي( كل سنة )

 ،2024-2022اقتناء تجهيزات مختلفة وإعالمية خالل سنوات  -

 اعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الخاصة ومرافقة الباعثين الجدد. -

 

 ديوان تنمية الوسط الغربي 

وذلك  2022رمجة انجاز دراسة منظومة الخضر والغالل بإقليم الوسط الغربي خالل سنة ب -

 لتثمين المنتوجات الفالحية الخصوصية باإلقليم والنهوض بقطاع الصناعات الغذائية،

 ،2024و 2023برمجة إنجاز دراستين لمنظومتين اقتصاديتين خالل سنتي  -

دم االستعمال يقترح اقتناء سيارتين نفعيتين سيارات لع 02نظرا لتقادم األسطول وإحالة  -

 ،2024وسيارة نفعية وسيارة لكل المسالك لسنة  2023وسيارتي مصلحة سنة  2022لسنة 

التركيز التدريجي لإلدارة االلكترونية ومنظومات إعالمية جديدة مثل "عليسة" مرتبطة  -

مهارات في األنظمة المتطورة أساسا برقمنة اإلدارة لضمان حسن سير العمل بالديوان وإكساب ال

 والخدمات االلكترونية، 
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برمجة نفقات أكيدة إلنجاز عمليات التهيئة المرتبطة بالمقر االجتماعي لديوان تنمية الوسط  -

نفقات صيانة التسخين  -الغربي ومقر اإلدارة الجهوية للتنمية بسيدي بوزيد )نفقات صيانة المصعد

 ،2024و 2023-2022بناءات( لسنوات نفقات تهيئة ال -والتبريد المركزي

في إطار توفير مقرات جديدة وظيفية والئقة وعصرية للديوان وإداراته الجهوية وسعيا  -

 ،2022لتحسين ظروف العمل تم برمجة دراسة لبناء اإلدارة الجهوية للتنمية بالقيروان سنة 

 ،2023برمجة إنجاز دراسة لبناء اإلدارة الجهوية للتنمية بالقصرين سنة  -

 ، 2023برمجة بناء اإلدارة الجهوية للتنمية بالقيروان سنة  -

 ،2024برمجة بناء اإلدارة الجهوية للتنمية بالقصرين سنة -

 اعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الخاصة ومرافقة الباعثين الجدد. -

          

 ديوان تنمية الجنوب 

ان تنمية الجنوب وإعداد وثيقة الوالية في أنجاز دراسة حول استغالل الطاقة الشمسية بديو -

 وإعداد وثائق ترويجية لواليات الجنوب، 2021أرقام لسنة 

 2019مواصلة ارساء منظومة السالمة المعلوماتية والتي شرع الديوان في انجازها منذ سنة  -

 ألف دينار، 580بتكلفة تقدر بـ

 لتدريجي لبعض المكاتب،اقتناء بعض التجهيزات المكتبية في إطار تجديد األثاث ا -

اقتناء سيارتين إداريتين في إطار التجديد المرحلي ألسطول السيارات بالديوان بغية الضغط  -

 على نفقات الصيانة المرتفعة،

تغطية جزء من العجز المسجل تبعا إلحداث مسلخ عصري بمعتمدية رمادة والمقدر بـ  -

 ألف دينار، 1.900

 للمشاريع الخاصة ومرافقة الباعثين الجدد.اعداد دراسات الجدوى االقتصادية  -

  



 

47 

 :08جدول عدد 

 ( 2024-2022إطار النفقات متوسط المدى )

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة

 الوحدة : ألف دينار

 البيان
 إجنازات
2020 

 2021ق م 
 تقديرات
2022 

 تقديرات
2023 

 تقديرات
2024 

 454,4 22 586,4 21 19986 340 19 227 18 نفقات التأجري

 956 1 893 1 1393 350 1 742 1 نفقات التسيري

 584 844 302 782 670701 009 670 842 451 نفقات التدخالت

      نفقات االستثمار

      نفقات العمليات املالية

اجملموع دون اعتبار املوارد الذاتية 
 للمؤسسات

     

 994,4 868 781,4 805 692080 699 690 811 471 سسات اجملموع ابعتبار املوارد الذاتية للمؤ 
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 الدولي التعاون : 3 عدد البرنامج

 ( 2017السيدة مفيدة جاباهلل ) بداية من سنة 

 

 تقديم البرنامج واستراتيجيته:

 

  تقديم إستراتجية البرنامج 1.1

 

 التعاون المالي:

االقتصادي وتوازنات  حديدها بالميزانتفي إطار تغطية الحاجيات المالية الخارجية التي يتم 

، ستواصل هياكل التعاون الدولي عملها على تعبئة الموارد الالزمة 2022المالية العمومية لسنة 

 والبرامج. المشاريعجملة من  عبر تقديم طلبات التمويل سواء لدعم ميزانية الدولة أو لتمويل

مل على تنويع مصادر التمويل لترشيد وترتكز استراتيجية التعاون المالي الدولي على الع

التداين الخارجي خاصة من حيث كلفة الدين ومزيد العمل على تخفيضها بالحصول على موارد 

كما ستعمل هياكل التعاون  بنسب فائدة غير مرتفعة مع تحسين وترشيد استعمال موارد االقتراض.

ض في أعباء االقتراض على ميزانية المالي الدولي على مزيد تعبئة الموارد في شكل هبات للتخفي

 2021متابعة طلبات التمويل التي تم تقديمها خالل سنة  2022وسيتواصل خالل سنة  ،الدولة

 الخاصة بها.للتفاوض بشأنها وإبرام اتفاقيات التمويل 

 التعاون الفني:

رص توظيف يلعب التعاون الفني دورا فاعال في الخطة التنموية للبالد باعتبار ما يوفره من ف

بالخارج تدعم المجهود الوطني لتشغيل حملة الشهادات ومساهمته في النهوض بتصدير الخدمات 

الفنية وخاصة منها خدمات مكاتب الخبرة العمومية والخاصة في اطار التعاون الثالثي و التعاون 

البلدان  جنوب. كما يمثل أداة هامة إلشعاع تونس في الخارج وتدعيم عالقات التعاون مع-جنوب



 

49 

إضافة إلى رفع الموارد  الشقيقة والصديقة وتنويع أساليبها وفق منهج التضامن والمصلحة المشتركة

 المالية بالعملة الصعبة من تحويالت المتعاونين بالخارج.

: المساهمة في تطوير نشاط التعاون الفني التونسي تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .1

 ال التعاون الدولي.كجزء من سياسة تونس في مج

السياسة الوطنية في مجال التعاون الفني تسعى الوكالة  في إطار تنفيذ :أهم األولويات واألهداف .2

 إلى النهوض بالتعاون الفني التونسي من خالل تحقيق هدفين أساسين هما:

الة وهو : يتعلق هذا الهدف بأحد األنشطة الرئيسية للوك تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج -

يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستويات عدة من 

إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمرشحين للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاف واتصال وترويج 

لتي لها ، ومن أنشطة خاصة باستقبال وتسهيل عمل لجان االنتداب األجنبية وغيرها من األنشطة ا

 عالقة مباشرة وغير مباشرة مع هذا الهدف .

: يتعلق هذا الهدف بثاني األنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس تنمية نشاط التعاون جنوب جنوب -

العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستوى النهوض بالتعاون 

مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل  جنوب من خالل استكشاف حاجيات -جنوب

وتنفيذ هذه المشاريع وكذلك على مستوى دعم صورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال 

 .التعاون جنوب جنوب

 

 تقديم خارطة البرنامج    2.1

يتضمن برنامج التعاون الدولي، على برنامج فرعي وحيد وهو التعاون المالي والفني، 

 اثنين هما دفع التعاون المالي ودفع التعاون الفني. فينوهد

 ( وهي:UOوحدات عملياتية ) 4 بخصوص الهدف األول، يعهد إلى

 اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف 

 اإلدارة العامة للتعاون األوروبي 
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 اإلدارة العامة للتعاون العربي واإلسالمي 

 ي و األمريكياألسيواإلدارة العامة للتعاون اإلفريقي و 

 (opérateurأما في ما يتعلق بالهدف الثاني، فيعهد للوكالة التونسية للتعاون الفني )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 برنامج التعاون الدولي

لمالي التعاون االفرعي :  برنامجال
 والفني

 فاعل عمومي

 الوكالة التونسية للتعاون الفني 

 الوحدة العملياتية:

 
اإلدارة العامة للتعاون متعدد األطراف -  

 إلدارة العامة للتعاون األوروبي-

 تعاون العربي واإلسالمياإلدارة العامة لل -

 اإلدارة العامة للتعاون اإلفريقي واألسيوي واألمريكي -
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 أهداف ومؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج

 

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس األداء: -1.3

  دعم التعاون المالي -1-1الهدف: 

الجملية للتمويالت الخارجية المبرمة في  القيمةلعمل على دعم تطوير التعاون المالي من خالل ا,:تقديم الهدف -
 وتحسين حجم السحوبات.مع األطراف الممولة  الموقعةإطار االتفاقيات 

 التعاون الماليمرجع الهدف:  -

توفر المعطيات من جهة واالستدالل على قيمة االستثمارات المبرمجة من جهة : المؤشراتاعتماد  مبررات -
 أخرى 

 ؤشرات : تقديم الم 

  حجم التعهدات المالية المبرمة :1.1.1المؤشر 

  1.1.1انجازات وتقديرات المؤشر 

 

 

  حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة :2.1.1المؤشر 

  3.1.1انجازات وتقديرات المؤشر 

 

  الفني:دعم التعاون  -2-1الهدف 

 يتعلق هذا الهدف بـ:: تقديم الهدف
 تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج: 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 5022 5386 6251 4869 7378 مليون دينار حجم التعهدات المالية المبرمة .1-1-1المؤشر  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 99 117 118 149 66 مليون دينار .حجم السحوبات مقارنة بالتعهدات المبرمة2-1-1المؤشر  
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وهو من أحد األنشطة الرئيسية للوكالة التونسية للتعاون الفني وهو يعكس العمل الذي تقوم به 
مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج على مستويات عدة من إثراء لبنك المعطيات الخاصة 

رشحين للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاف واتصال وترويج، ومن أنشطة خاصة باستقبال بالمت
وتسهيل عمل لجان االنتداب األجنبية وغيرها من األنشطة التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة 

 مع هذا المؤشر.
  جنوب –تنمية نشاط التعاون جنوب : 

لعمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وهو ثاني األنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس ا
جنوب من خالل استكشاف حاجيات  -وممثلياتها بالخارج على مستوى النهوض بالتعاون جنوب

مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع وكذلك على مستوى 
 نوب جنوب.دعم صورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال التعاون ج

  : تقديم المؤشرات 

  تطور عدد المتعاونين المنتدبين :1.2.1المؤشر 

 تم االختيار على هذا المؤشر لقياس األداء الفعلي لجميع مصالح الوكالة المركزية مبررات اعتماد المؤشر :
ؤشر القدرة وممثلياتها بالخارج وذلك عبر احتساب تطور عدد المنتدبين من سنة إلى أخرى، إذ يعكس هذا الم

على  االستجابة لطلبات العروض الواردة على الوكالة وكذلك القدرة على  استكشاف أسواق جديدة في هذا 
 المجال وتطوير بنك الترشحات . 

 المتعاونون الذين تم انتدابهم خالل السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقة.طريقة احتساب المؤشر  : 
 نسبة مئويةوحدة المؤشر : 
 المتعاونون الذين تم انتدابهم خالل السنة و عدد المتعاونين بالسنة معطيات األساسية الحتساب المؤشرال :

 .السابقة
 احصائياتطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر :. 
 إدارة انتداب المتعاونين : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 
 سنة : في نهاية كلتاريخ توفر المؤشر. 
 3: زيادة سنوية بالقيمة المستهدفة للمؤشر %  
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  1.2.1انجازات وتقديرات المؤشر 

 

  عدد المتعاونين المنتدبينتطور  :1.2.1المؤشر 

  1.2.1انجازات وتقديرات المؤشر 

 

 تقديم األنشطة وعالقتها بأهداف ومؤشرات األداء: -2.2 

 : 6دول عددج

 التعاون الدولياألنشطة ودعائم األنشطة  لبرنامج 

 الوحدة:ألف دينار

 األهداف البرنامج
 تقديرات المؤشرات

 2022لسنة 
 األنشطة

تقديرات 

االعتمادات 

لألنشطة لسنة 

2022 

دعائم األنشطة )تحديدها بصفة مقتضبة ،ليست 

 مهام كل هيكل أو إدارة( 

 التعاون الدولي

 

 

ون دعم التعا

 المالي

 

 

 

 

 .1-1-1المؤشر  

التعهدات المالية  حجم

مليون  6251:المبرمة

 دينارا

 

 

 التعاون المالي

 

 

 

 

 

47203 

 

 

 

 

 

تقديم طلبات التمويل لألطراف الممولة بعد الدراسة  -
األولية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع 
طلب التمويل والتشاور المسبق مع جميع الهياكل 

 نية، المع

متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات  -
المستوجبة لدراسته من طرف الممّول في اآلجال 

 المطلوبة، 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 1760 1708 1658 1609 1562 عدد تطور عدد المتعاونين المنتدبين .1-2-1المؤشر  

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

 42 38 34 33 30 عدد جنوب-تطور عدد مشاريع التعاون جنوب .1-2-1المؤشر  



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعم التعاون 

 الفني

 

 

 

 

 

.حجم 2-1-1المؤشر

السحوبات مقارنة 

بالتعهدات 

مليون  118:المبرمة

 دينارا

 

 

 

 

 

 

 

 .1-2-1المؤشر  

تطور عدد المتعاونين 

 المنتدبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعاون الفني
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اإلشراف على تسيير المفاوضات حول إبرام  -
اتفاقيات التمويل والعمل على التأكد من جميع 

 االلتزامات والشروط المالية واإلدارية، 

لحسن تمويل  التنسيق بين جميع اإلدارات العامة -

المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممّول 

 أجنبي

إعداد ملف المصادقة على االتفاقية وملف طلبات  -
 السحب، 

متابعة نسق إنجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة  -
المتدخلين لتفادي التأخير في إنجازه وبالتالي عدم 

 سحب الموارد المخصصة له،      

ل مع الهياكل اإلدارية والفنية اإلتصال المتواص -
للممولين لمّدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من 

 شأنها أن تدفع نسق السحب، 

تقديم طلبات تأخير آجال السحب على الموارد  -
 الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ غير المستعملة، 

حضور جميع اإلجتماعات والتظاهرات المنظمة  -
شروع والمشاركة في الزيارات حول كل ما يتعلق بالم

 الميدانية لمواقع المشروع، 

ضبط قائمة المشاريع التي تشكو صعوبات في  -
يجاد الحلول لتجاوزها  اإلنجاز وا 

دعم آليات رصد وتجميع الترشحات للعمل في نطاق 
 وذلك من خالل: ني التعاون الف

توسيع عمليات البحث عن الترشحات غير  -
 المتوفرة ببنك الترشحات

توطيد عالقات الشراكة مع الهياكل  -
والجمعيات الممثلة لمختلف المهن 
)العمادات، الهيئات الممثلة للمهن.....( : 

 تنظيم جلسات عمل في الغرض.
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: 2-2-1المؤشر 

 التعاون المشاريع  عدد

 جنوب-جنوب

ربط قاعدة البيانات المحدثة بشبكات  -
الهيئات والمنظمات المعنية بالتعاون 

 جنوب جنوب والتعاون الثالثي
 : إعداد بيانات محينة حول - -
توجهات ومبادرات المنظمات والهيئات  -

 الدولية
اجراءاتها في مجال خدمات التعاون  -

 جنوب،-جنوب
 برامج واحتياجات مختلف الشركاء. -

 
 

 

 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:   - 3.2

 

 : 7جدول عدد

 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج 

 وحجم االعتمادات المحالة

 الوحدة:ألف دينار

 الفاعل العمومي
أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها في إطار 

 تحقيق أهداف السياسة العمومية

 االعتمادات المحالة من ميزانية الدولة

 2022بعنوان سنة 

دعم آليات رصد وتجميع الترشحات للعمل في نطاق التعاون  الوكالة التونسية للتعاون الفني
 لك من خالل: وذني الف
توسيع عمليات البحث عن الترشحات غير المتوفرة ببنك  -

 الترشحات
توطيد عالقات الشراكة مع الهياكل والجمعيات الممثلة  -

لمختلف المهن )العمادات، الهيئات الممثلة للمهن.....( 
 : تنظيم جلسات عمل في الغرض.

ربط قاعدة البيانات المحدثة بشبكات الهيئات والمنظمات  -
 عنية بالتعاون جنوب جنوب والتعاون الثالثيالم

 إعداد بيانات محينة حول :

 توجهات ومبادرات المنظمات والهيئات الدولية -
-اجراءاتها في مجال خدمات التعاون جنوب -

 جنوب،
 برامج واحتياجات مختلف الشركاء. -

6226 
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 2024-2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 

 

 

 :08جدول عدد 

 ( 2024-2022ات متوسط المدى )إطار النفق

 )اعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة

 الوحدة : ألف دينار

 البيان
 إنجازات

2020 
 2021ق م 

 تقديرات

2022 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 7321 7108 6901 7047 6781 نفقات التأجير

 814 791 768 768 718 نفقات التسيير

 630 630 630 630 615 نفقات التدخالت

      نفقات اإلستثمار

 52169 49228 45130 45520 23197 نفقات العمليات المالية

 60934 57757 53429 53965 31311 المجموع دون إعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات

 المجموع بإعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات 
 

54100 53939 58057 61184 
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 باالستثمار اطةاإلح : 4 عدد البرنامج

 رئيس البرنامج: السيد عبد المجيد مبارك        

 2019فيفري  28تاريخ التكليف بالمهمة : 

 تقديم البرنامج واستراتيجيته:

 

  تقديم إستراتجية البرنامج 1.1

في ظل ما يشهده الظرف االقتصادي الوطني والعالمي من صعوبات كبرى وخطيرة ال 

رة لجائحة كورونا، تقبل تونس على مرحلة دقيقة في مسيرتها التنموية سيما تبعا النعكاسات الخطي

 مليئة بالتحديات والرهانات واالشكاليات التنموية لعل من أهمها:

تراجع االستثمار الخاص نتيجة للعزوف وتنامي المنافسة العالمية وما يترتب عن ذلك من  -

واستمرار التفاوت في  انعكاسات خاصة على مستوى محدودية توفير فرص عمل جديدة

 مستوى التنمية بين الجهات

تواضع مستويات مختلف المؤشرات التنموية والمؤشرات الخاصة بالتوازنات االقتصادية   -

 الكبرى 

الضغوط التي تشهدها المالية العمومية وما يترتب عن ذلك من محدودية خاصة على مستوى  -

 توفير الموارد الضرورية لالستثمار العمومي.

هذا االطار يكتسي العمل على دعم االستثمار الخاص أهمية واولوية خاصة اعتبارا في 

لدوره الهام في معاضدة المجهود التنموي الوطني ومساهمته في تحقيق األهداف الوطنية وال سيما 

 منها المتعلقة بــــــــــ :

 تحقيق نمو اقتصادي مستديم  -

 ة توفير مواطن شغل جديدة للحد من نسب البطال -

 النهوض بالتصدير وتنويع األسواق الخارجية -
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 المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد  -

 المساهمة في دعم التنمية بالجهات الداخلية في ظل االنتظارات والنقائص المسجلة  -

وتهدف السياسات العمومية في هذا االطار والتي تم ارساءها خاصة من خالل المنظومة 

 ار الخاص الى :الجديدة لالستثم

تطوير االستثمار الخاص مواكبة لمتطلبات التنمية وخاصة في القطاعات الواعدة التي من  •

 شانها الترفيع في القيمة المضافة،

توجيه رسائل إيجابية للمستثمرين التونسيين واألجانب خاصة من خالل االنفتاح التدريجي  •

لمتعلقة بتراخيص االستثمار للقطاعات التنافسية والعمل على تبسيط االجراءات ا

واإلجراءات اإلدارية والتقليص في اآلجال المستوجبة المتعلقة بعملية االستثمار وممارسة 

 االعمال.

إرساء حوكمة ناجعة لالستثمار عبر احكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية خاصة من  •

 تشجيع االستثمار الخدمات وتوضيح وترشيد تدخل الهياكل العمومية في  خالل رقمنة

 ترشيد منظومة الحوافز وتوجيهها نحو األولويات الوطنية على مستوى الجهات والقطاعات •

من هذا المنطلق، تحرص الوزارة وهياكلها في إطار المهام الرئيسية الموكولة لها المتعلقة 

خاص من بدعم االستثمار الخاص، على تدعيم نشاطها من اجل المساهمة في تطوير االستثمار ال

 خالل العمل على عدة محاور تشمل بالخصوص: 

تحسين المناخ العام لألعمال واالستثمار والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتطوير التشريعات  -

المتعلقة باالستثمار ومراجعتها باالستئناس بالممارسات والتجارب الفضلى على المستوى 

 الدولي وانطالقا من تطلعات المستثمرين.

خدمات الموجهة للمستثمرين وتبسيطها ورقمنتها من خالل االرساء التدريجي تطوير ال -

لمنظومات رقمية تشمل مختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين ومختلف الهياكل العمومية 

 المعنية  

متابعة المشاريع واإلحاطة بالمؤسسات ومساندة المستثمرين لفض اإلشكاليات التي  -

 لهم.تعترضهم في اطار ممارسة اعما
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تطوير العمل الترويجي لدعم صورة تونس كموقع متميز لالستثمار لدى أوساط األعمال  -

العالمية واستهداف القطاعات ذات األولوية واألنشطة التي توفر فيها بالدنا مزايا تفاضلية 

 مع إرساء توجه يتالءم مع مقتضيات الظرف الخصوصي 

منظومة الجديدة لالستثمار من خالل االنطالق االرساء الفعلي آللية تشجيع االستثمار ضمن ال -

 الفعلي والتدريجي لنشاط الصندوق التونسي لالستثمار

تطوير عالقات التعاون الدولي في مجال االستثمار الخاص الستفادة بالتجارب والخبرات  -

 السيما على مستوى اليقظة واالستباق والتفاعل مع المستجدات االقتصادية.

 

 البرنامج  تقديم خارطة   2.1

 يشمل نشاط هذا البرنامج الهياكل التالية :

 المصالح المركزية الراجعة بالنظر للهيئة العامة لإلحاطة باالستثمار على مستوى الوزارة 

 وكالة النهوض باالستثمار الخارجي 

 الهيئة التونسية لالستثمار 

  الصندوق التونسي لالستثمار 

 التالي: وبذلك تكون هيكلة البرنامج على النحو 

 االحاطة باالستثمار البرنامج:

 تنمية االستثمار الخاص  :البرنامج الفرعي )برنامج فرعي وحيد(

 :  األهداف االستراتيجية

 تطوير السياسات العامة لالستثمار وتحسين مناخ االعمال .1

 دعم االستثمار في المشاريع الكبرى التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني .2

 اطة بالمستثمريناإلح .3

 الترويج لالستثمار الخارجي .4

 تشجيع وتحفيز االستثمار .5
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 أهداف ومؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس األداء: -1.4

  تطوير السياسات العامة لالستثمار وتحسين مناخ االعمال : -1-4الهدف 

هياكل الراجعة لها بالنظر بخصوص يترجم هذا الهدف اجماال تدخالت الوزارة وال

مساهمتها في تطوير االستثمار الخاص المحلي واالجنبي وذلك من خالل ضبط سياسات 

 االستثمار وتطوير مناخ االعمال ومتابعة المشاريع الكبرى

  : تقديم المؤشرات 

  الوثائق القانونية واالستشارات وتقارير التقييم المنجزة : 1.1.4المؤشر 

هذا المؤشر لمتابعة الهدف المرسوم لتحسين مناخ االستثمار وذلك عن طريق تقييم تم  إدراج 

منظومة االستثمار واقتراح اإلجراءات الكفيلة بتشجيع االستثمار الخاص ومتابعة نسق تطوره. 

 ويندرج في هذا اإلطار:

إعداد نصوص تشريعية في شكل مشاريع قوانين أو نصوص ترتيبية في شكل أوامر  -

ت ذات عالقة بمناخ االستثمار وخاصة منها التنقيحات المتعلقة بقانون االستثمار وقرارا

البرنامج
االستثماراالحاطة ب

لبرنامج الفرعيا

الخاصتنمية االستثمار

وكالة النهوض 
باالستثمار الخارجي

الصندوق التونسي 
لالستثمار

الهيئة التونسية 
لالستثمار

اإلدارة العامة للدراسات 
االستشرافية في 

االستثمار

اإلدارة العامة للمشاريع 
الكبرى

 الوحدات العملياتية الفاعلين العموميين
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ونصوصه التطبيقية أو إجراءات قانونية أخرى مقترحة في إطار قوانين المالية أو قوانين 

خاصة أو أوامر حكومية لتحسين مناخ االستثمار )اإلجراءات، الحوافز، حوكمة 

 االستثمار،...(

في إطار إعداد مذكرات إلبداء الرأي في مقترحات الوزارات أو الهياكل  االستشارات وذلك -

والمنظمات المهنية حول تحسين مناخ االستثمار  وكذلك في إطار مساهمة اإلدارة العامة 

 في إعداد مخطط التنمية والميزان االقتصادي،

ى غرار إعداد تقارير التقييم حول مختلف اإلجراءات المعتمدة لتحسين مناخ االستثمار عل -

تقييم لقانون االستثمار و مدى نجاعة اإلجراءات المعتمدة في مجال االستثمار في تسهيل 

عملية االستثمار وإنجاز المشاريع: يتم إعداد هذه التقارير على ضوء متابعة لمشاغل 

المستثمرين واإلحاطة بهم سواء بصفة مباشرة أو من خالل طلبات الهياكل المهنية أو 

 ت والهياكل العمومية.الوزارا

 

  1.1.4انجازات وتقديرات المؤشر 

 

 

 

 

 

 الثالث سنوات  تحليل وتوضيح تقديرات المؤشر على مدى

وثيقة خالل الثالث سنوات في عالقة مع برنامج  210تم إعتماد معدل سنوي بـ 

العمل للوزارة للفترة القادمة والمتعلق خاصة بإعداد مخطط التنمية وآفاق التنمية للعشرية 

القادمة ومخطط اإلنعاش االقتصادي وما يقتضيه من مساهمة أكبر لإلدارة العامة في بلورة 

ات االستثمار المقترحة في الغرض واإلجراءات العاجلة وعلى المدى المتوسط والبعيد سياس

 لتطوير مناخ األعمال ودفع االستثمار الخاص.

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

: الوثائق القانونية 4-1-1

 واالستشارات وتقارير التقييم المنجزة
 220 210 200 180 170 عدد
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  الملفات المدروسة في إطار دعم التعاون الدولي في مجال االستثمار . : 2.1.4المؤشر

ارجي وتشجيع المستثمرين يندرج هذا المؤشر في إطار التشجيع على استقطاب االستثمار الخ

 التونسيين على االستثمار بالخارج. ويتعل ق هذا المؤشر بـ:

متابعة التشريع الدولي لالستثمار وإجراء دراسات مقارنة وتحديد مجاالت تطويره على  -

المستويين الثنائي ومتعدد األطراف وذلك من خالل االشراف على ملف االتفاقيات 

لتفاوض حولها وتقييم مختلف االتفاقيات الحالية ومراجعتها الدولية لالستثمار وطلبات ا

 وإعتماد خطة عمل البرام اتفاقيات في الغرض مع البلدان الواعدة.

في مجال " OCDE متابعة برامج العمل مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية " -

إلدارة االستثمار على مستوى نقطة االتصال الوطنية التي تم تركيزها على مستوى ا

العامة والتي تعنى بالتعريف المبادئ التوجيهية للمنظمة حول الشركات المتعددة 

الجنسيات وفض النزاعات حولها وذلك في إطار تكريس المسؤولية المجتمعية 

 للمؤسسات األجنبية بتونس،

 . المساهمة في أعمال لجنة االستثمار لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية -

 

 2.1.4يرات المؤشر انجازات وتقد 

 

 20دل سنوي بـ ينتظر أن تتميز الثالث سنوات القادمة بارتفاع نسق الملفات المدروسة )مع

 ملف( وذلك خاصة لالعتبارات التالية:

 على مستوى االتفاقيات الدولية لالستثمار

  وستنطلق اإلدارة العامة في  2021تم  استكمال مراجعة األنموذج التونسي لالستثمار سنة

إعداد وتطبيق برنامج عمل يتعل ق بمراجعة االتفاقيات القديمة وإبرام اتفاقيات جديدة على 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

:  الملفات المدروسة في إطار 4-1-2

 دعم التعاون الدولي في مجال االستثمار 
 20 20 20 15 10 عدد
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ر الثالث سنوات المقبلة بما يخدم هدف تشجيع على استقطاب االستثمار الخارجي مدا

 وتشجيع المستثمرين التونسيين على االستثمار بالخارج.

على مستوى نقطة االتصال الوطنية لتجشيم المبادئ التوجيهية لمنطمة التعاون والتنمية 

 االقتصادية

 رنامج عمل لدعم نقطة االتصال الوطنية في ينتظر أن تشهد الثالث سنوات القادمة تنفيذ ب

إطار المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول الشركات المتعددة 

الجنسيات وذلك عبر تنفيذ برنامج تعريف وإتصال خاصة في ظل الشروع في تنفيذ برنامج 

واب خاص بنقطة  )ملتقيات وندوات، تركيز مواقع 2022خالل سنة   GIZتعاون فني مع 

االتصال الوطني وإنجاز برنامج تكوين في مجال معالجة الحاالت الخصوصية المتعلقة بهذه 

 المبادئ بالحسنى(.

 

  نسبة فض اإلشكاليات المتعلقة بالمشاريع الكبرى : 1-2-4مؤشر 

رى يترجم هذا المؤشر القدرة والنجاعة في تقديم المساندة والدعم للمشاريع االستثمارية الكب

خاصة منها المبرمة بشانها اتفاقيات خصوصية مع الدولة التونسية وذلك عبر التنسيق مع مختلف 

المتدخلين للتوصل الى فض اإلشكاليات التي تعترض هذه المشاريع بحيث يقيس نسبة التدخالت 

ر التي مكنت من فض لإلشكاليات مقارنة بطلبات التدخل. ومن شان تحقيق نسب مرتفعة لهذا المؤش

 ان يساهم في تحقيق الهدف وتيسير انجاز هذه المشاريع وبالتالي المساهمة في دعم االستثمار.

   

  1.2.4إنجازات وتقديرات المؤشر 

 

 

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

: نسبة فض اإلشكاليات المتعلقة   4-2-1

 روضة للمتابعة بالمشاريع الكبرى المع
% 60 70 80 80 80 
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تم ضبط التقديرات المتعلقة بالمؤشر استنادا الى اهداف تتعلق بضرورة االرتقاء بنجاعة 

التدخالت تدريجيا حيث ينتظر ان تشهد السنوات القادمة نسقا عاديا على مستوى التعامل مع مختلف 

في عالقة  2021و 2020اخ العام سنتي المصالح اإلدارية المعنية بعد الصعوبات التي ميزت المن

من اإلشكاليات هدفا  %80بالوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا. ويبقى التوصل الى فض 

منشودا باعتبار انه يتعذر التوصل الى فض جميع اإلشكاليات خالل نفس السنة لتعدد المتدخلين 

 بالنظر لطبيعة هذا التنوع من المشاريع. 
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 طة بالمستثمريناإلحا: 3.4الهدف 

يترجم هذا الهدف في نشاط الوزارة ومصالحها المعنية في عالقة مباشرة باإلحاطة 

بالمستثمرين ومتابعة االستثمارات من أجل تيسير أعمالهم وذلك خاصة من خالل الخدمات المسداة 

 عبر المخاطب الوحيد للمستثمرين و فقا لمقتضيات القانون الجديد لالستثمار.

 

 مؤشرات :تقديم ال  

  نسبة احترام اآلجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح: 1-3-4المؤشر 

 باالستثمار.

تضمنت اإلجراءات المعمول بها في هذا المجال ضبط آجال قانونية قصوى لحصول 

المستثمر على التصريح باالستثمار المودع لدى الهيئة التونسية لالستثمار. وتسعى مصالح الهيئة 

حترام هذه اآلجال كلما كان الملف مستوفي الشروط. وهذا المؤشر يكتسي أهمية خاصة في الى ا

 عالقة بتحقيق الهدف المتعلق بمساندة المستثمرين واالحاطة بهم.

  1.3.4إنجازات وتقديرات المؤشر 

 

رغم الظرف الخصوصي فقد تم التوصل الى احترام اآلجال المتعلقة بهذا المؤشر خاصة 

 بفضل إرساء منظومة رقمنة لهذه الخدمة. 

 

  

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

بة احترام اآلجال القانونية لحصول نس :  4-3-1

 المستثمر على التصريح باالستثمار.
% 

100 
100 100 100 100 
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  بل المخاطب الوحيد: نسبة اإلشكاليات التي سيتم حلها من ق2-3-4المؤشر 

تضمن التنظيم الهيكلي للهيئة التونسية لالستثمار احداث مخاطب وحيد يتولى تأطير المستثمرين 

واالحاطة بهم. ويقيس هذا المؤشر نجاعة هذه التدخالت لتحقيق الهدف المتعلق بتعزيز اإلحاطة 

  بالمستثمرين ومساندتهم إلنجاز مشاريعهم وممارسة أعمالهم.

 

 . 2.3.4ت وتقديرات المؤشر إنجازا 

 

 تشمل التقديرات المتعلقة بهذا المؤشر التدخالت المتعلقة باألنشطة التالية : 

إلحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل اإلشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها ا- -

االستثمارية والتنسيق مع هياكل المساندة ومختلف الهياكل العمومية المعنية والهياكل المهنية 

 وهياكل المجتمع المدني المختصة،

جانب وذلك بالتنسيق مع المصالح معالجة الملفات اإلدارية الخاص ة بالمستثمرين والموظفين األ -

 المعنية بوزارة الداخلية )التأشيرات، وتصاريح اإلقامة...(،

 إبرام اتفاقيات تعاون مع الهياكل الوطنية المعنية باالستثمار لتوحيد اإلجراءات وتبادل المعطيات، -

المعنية معالجة عرائض المستثمرين والعمل على حل اإلشكاليات بالتنسيق مع مختلف الهياكل   -

وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول المالئمة ونشر 

 االختالالت واإلجراءات المتخذة في هذا الصدد صلب التقارير التقييمية للهيئة.  

وسيتم العمل على االرتقاء تدريجيا بنتائج هذا المؤشر بالتوازي مع التقدم التدريجي إلرساء 

 ومة الرقمية التي تربط بين مختلف المتدخلين.المنظ

  

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

نسبة اإلشكاليات التي سيتم حلها من قبل  :4-3-2

 المخاطب الوحيد.
% 

70 
70 70 75 80 
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  الترويج لالستثمار الخارجي4.4الهدف : 

يتمثل هذا الهدف في المساهمة في الترويج لصورة تونس كموقع متميز لالستثمار لدى 

أوساط األعمال العالمية واستهداف القطاعات ذات األولوية واألنشطة التي توفر فيها بالدنا مزايا 

، تسعى الوكالة إلى النهوض باالستثمار الخارجي من خالل تحقيق نسبة هامة من تفاضلية

 االتصاالت مع المستثمرين األجانب.

 نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجانب وهو مؤشر :  1-4-4المؤشر

خاص بتقييم نشاط الترويج ويتعلق بنسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين. ويقصد 

 ت الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمةباالتصاال

 1-4-4إنجازات وتقديرات المؤشر:  

 

 

 الهدفمؤشرات قيس أداء 
 الوحدة

 2021 إنجازات

 

 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

نسبة : 1-4.4المؤشر

االتصاالت الهامة مع 

 المستثمرين االجانب

% 37.5 75 75 75 75 

 

ذا المؤشر النشاط المتعلق بالترويج لالستثمار ويقيم نسبة االتصاالت التي تعتبر يقيم ه

هامة مع المستثمرين. ويقصد باالتصاالت الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون 

 موضع متابعة منتظمة وذلك بمناسبة:

لونات أو الملتقيات إجراء أول اتصال مع المستثمر األجنبي خالل التنظيم أو المشاركة في الصا .1

اإلعالمية وَعب ر المستثمر على إثره عن رغبته في الحصول على معلومات إضافية وتم هذا 

 الطلب بصفة رسمية )مراسلة، بريد إلكتروني...(
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كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي إلجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية االتصال المباشر  .2

(Démarchage directالتي تم ان ) جازها بناء على قائمة أولية في المستثمرين المحتملين

 المحددة مسبقا من طرف الوكالة.

كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب  .3

 بالخارج وتكون هذه الزيارة محل فكرة إلنجاز مشروع. 

، حيث كان 2014االتصاالت الهامة( بداية من سنة )*( شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم )

يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه االتصاالت وتبويبها إما عادية أو هامة. وتم لهذا 

 الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.

 

 نويا في القطاعات المستهدفة:تطور حجم االستثمار الخارجي س : 2-4-4المؤشر 

يتعلق هذا المؤشر بحجم االستثمارات األجنبية المباشرة التي تتم تعبئتها سنويا في قطاعات 

الصناعات المعملية والفالحة والخدمات وهي القطاعات المستهدفة أساسا بالعمل الترويجي بحيث 

لطاقة واستثمارات المحفظة ال يشمل هذا المؤشر االستثمارات الخارجية المنجزة في قطاع ا

 المالية. 
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 2-4-4إنجازات وتقديرات المؤشر: 

 

 الهدفمؤشرات قيس أداء 
 الوحدة

 2021 إنجازات

 تقديرات

 تقديرات

2020 2022 2023 2024 

حجم : 2-4.4المؤشر

االستثمار الخارجي في 

 القطاعات المستهدفة
مليون 

 دينار
1214 

)إنجازات  961

مسجلة خالل 

اشهر التسعة 

األولى من سنة 

( وحوالي 2021

منتظرة  1300

 لكامل السنة 

1400 1500 1600 

 

تم ضبط التقديرات المتعلقة بهذا المؤشر للسنوات القادمة انطالقا من نوايا االستثمار 

المتوفرة والمعلن عنها من قبل المؤسسات األجنبية وكذلك البرامج االستثمارية للمؤسسات التي لم 

 والسنوات الموالية.  2022والتي تتم متابعتها وينتظر مواصلتها واستكمالها سنة تكتمل بعدد 

  تشجيع وتحفيز االستثمار من خالل الحوافز المالية المسندة.: 5.4الهدف 

يتمثل الهدف في تقييم حجم الحوافز المالية المسندة، في اطار مقتضيات قانون االستثمار، من قبل 

مليون  15ر لفائدة المشاريع االستثمارية التي تفوق حجم استثماراتها الصندوق التونسي لالستثما

دينار )المشاريع مرجع النظر للهيئة التونسية لالستثمار. ويمثل ذلك مقياسا حقيقيا لالستثمارات 

 المنجزة فعليا.

  المبلغ الجملي السنوي للحوافز المالية المسندة من قبل الصندوق  1-5-4مؤشر الهدف :

 لالستثمار لتحفيز االستثمار التونسي

تضمنت المنظومة الجديدة لالستثمار جانبا هاما يتعلق بالحوافز المالية المسندة من قبل 

الدولة لتشجيع االستثمار وذلك في الطار الشجيع على االستثمار. وقد تم للغرض رصد اعتمادات 

يع لألولويات الوطنية لذلك يتم اسنادها كحوافز وفقا لعدة شروط تتعلق باستجابة المشار

 . المتعلق بالحوافز المالية 2017لسنة  389المنصوص عليها ضمن االمر الحكومي عدد 
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 1-5-4إنجازات وتقديرات المؤشر: 

 

إثر احداث الصندوق التونسي لالستثمار الذي تم  2021انطلق العمل بهذا المؤشر سنة 

تكليفه بهذه المهمة وفقا ألحكام قانون االستثمار ونصوصه التطبيقية.  وقد تم ضبط المبالغ 

والسنوات القادمة وفقا للملفات المتوفرة بخصوص طلبات  2022الخاصة بحجم الحوافز سنة 

ت المالية المصادق عليها او التي هي في االنتظار علما وان هذه المنح يتم صرفها على االمتيازا

 مراحل وفقا للتقدم الفعلي النجاز المشاريع.

 تقديم األنشطة وعالقتها بأهداف ومؤشرات األداء: -2.2 

 مبلغ جملي قدره 2022تبلغ النفقات الخاصة ببرنامج اإلحاطة باالستثمار لسنة 

 لف دينار وتتوزع كما يلي:ا 119475.6

 

  

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء 
2021 

 تقديرات

  2022 2023 2024 

 100 100 75 14 مليون دينار :   حجم الحوافز المالية المسندة سنويا4-5-1
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 : 6جدول عدد

 األنشطة ودعائم األنشطة  لبرنامج اإلحاطة باالسنثمار

 

 الوحدة:ألف دينار

 األهداف البرنامج
 تقديرات المؤشرات

 2022لسنة 
 األنشطة

تقديرات 

االعتمادات 

لألنشطة لسنة 

2022 

دعائم األنشطة )تحديدها بصفة 

مقتضبة ،ليست مهام كل هيكل 

 دارة( أو إ

 

 اإلحاطة باالستثمار

 

:  -1-4الهدف 

تطوير السياسات 

العامة لالستثمار 

وتحسين مناخ 

 االعمال

 

: عدد 4-1-1

الوثائق القانونية 

واالستشارات وتقارير 

التقييم المنجزة 

=200 

المساهمة في 

وضع السياسات 

تطوير التعاون 

الدولي في مجال 

 االستثمار

475 

 

:  عدد 4-1-2

المدروسة  الملفات

في إطار دعم 

التعاون الدولي في 

مجال االستثمار = 

20 

: دعم  2.4الهدف  

االستثمار في 

المشاريع الكبرى التي 

تكتسي أهمية خاصة 

بالنسبة لالقتصاد 

 الوطني

 

: نسبة   4-2-1

فض اإلشكاليات 

المتعلقة بالمشاريع 

الكبرى المعروضة 

 % 80للمتابعة =

متابعة المشاريع 

ى فض الكبر 

اشكالياتها لدعم 

مساهمتها في 

دفع االستثمار 

الخاص واحداث 

 مواطن الشغل

345 
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: اإلحاطة 3.4الهدف  

 بالمستثمرين

 

 

نسبة  4-3-1

احترام اآلجال 

القانونية لحصول 

المستثمر على 

التصريح باالستثمار 

 =%100 

االحاطة 

بالمستثمرين 

لتيسير أعمالهم 

وذلك خاصة من 

خالل الخدمات 

سداة من قبل الم

الهيئة التونسية 

 لالستثمار  

 

4834 

 

نسبة  4-3-2

اإلشكاليات التي 

سيتم حلها من قبل 

المخاطب الوحيد = 

%70 

 

  

: الترويج 4.4الهدف 

 لالستثمار الخارجي

 

 

 

: نسبة 4-4-1

االتصاالت الهامة مع 

المستثمرين 

 75%األجانب= 

النهوض 

باالستثمار 

الخارجي 

ودعم صورة 

نس تو 

كموقع 

استثمار 

تفاضلي 

لدى أوساط 

المال 

واالعمال 

 العالمية.

تعبئة 

االستثمارات 

الخارجية كرافد 

مكمل للمجهود 

9912 

 

: تطور  4-4-2

حجم االستثمار 

الخارجي سنويا في 

القطاعات 

  1400المستهدفة=

 مليون دينار
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لدعم االستثمار 

 الخاص

: 5.4الهدف  

تشجيع وتحفيز 

ن خالل االستثمار م

الحوافز المالية 

 المسندة.

 

:   حجم 4-5-1

الحوافز المالية 

مليون  75المسندة =

 دينار

صرف 

المنح 

المالية في 

اطار تحفيز 

 االستثمار

 

 

 

75250 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج:   - 3.2

 فاعلين عموميين :  3تشمل هيكلة البرنامج مثلما تم تقديمه  

 يئة التونسية لالستثماراله -

 وكالة النهوض باالستثمار الخارجي -

 الصندوق التونسي لالستثمار -

الف دينار أي ما  89996حوالي  2022وتبلغ االعتمادات المخصصة لهذه الهياكل سنة 

الف دينار. وتتوزع  90816من الميزانية الجملية للبرنامج المقدرة بــــــــــــــــــــ % 99يعادل 

 (7عتمادات على النحو التالي )الجدول عدد هذه اال
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 : 7جدول عدد

 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج 

 وحجم االعتمادات المحالة

 الوحدة:ألف دينار

 الفاعل العمومي
أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى انجازها 

 في إطار تحقيق أهداف السياسة العمومية

 ميزانية الدولةاالعتمادات المحالة من 

 2022بعنوان سنة 

 الهيئة التونسية لالستثمار

االحاطة بالمستثمرين تيسير أعمالهم وذلك 

خاصة من خالل الخدمات المسداة من قبل 

 الهيئة التونسية لالستثمار 

4834 

 وكالة النهوض باالستثمار الخارجي

النهوض باالستثمار الخارجي ودعم صورة 

ضلي لدى تونس كموقع استثمار تفا

 أوساط المال واالعمال العالمية

 

9912 

 الصندوق التونسي لالستثمار
صرف المنح المالية في اطار تحفيز 

 االستثمار

75250 
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 2024-2022إطار نفقات البرنامج متوسط المدى 

 

 :08جدول عدد 

 ( 2024-2022إطار النفقات متوسط المدى )

 فع()اعتمادات الد التوزيع حسب طبيعة النفقة

 الوحدة : ألف دينار

 البيان
 إنجازات

2020 
 2021ق م 

 تقديرات

2022 

 تقديرات

2023 

 تقديرات

2024 

 11751 11298.4 10469 9592 8303 نفقات التأجير

 3292.5 3215.1 3053 3213 2663 نفقات التسيير

 110.7 108.7 77294 76894 16465 نفقات التدخالت

      نفقات اإلستثمار

      لعمليات الماليةنفقات ا

المجموع دون إعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات

27431 89699 90816 120152.2 121087.2 

المجموع بإعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات 

27431 89699 90816 120152.2 121087.2 
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 والمساندة القيادة : 9 عدد البرنامج

 ( 2020ن سنة السيدة سامية لعبيدي ) بداية م

 

 تقديم البرنامج واستراتيجيته

 

 تقديم البرنامج واستراتيجيته: .1 -1

 . تقديم استراتيجية البرنامج: 1.1

يضطلع برنامج القيادة والمساندة بمهمة مساندة البرامج العملياتية في تحقيق أهدافها، فهو 

ير دعم أفقي لجميع يضم جميع المصالح التي تقوم بتأمين إسداء خدمات ذات االختصاص وتوف

البرامج. وهو يتضمن جملة األنشطة المتعلقة بإدارة وتسيير الوزارة والمتمثلة أساسا في الموارد 

البشرية والمنظومات المعلوماتية والقيادة والشؤون العقارية والخدمات اللوجستية والشؤون المالية 

 والقانونية والشراءات واالتصال.

المساندة يتكفل البرنامج بتوفير اإلنتدابات لمختلف البرامج إلى فيما يتعلق بوظائف الدعم و

ف في المسار المهني لألعوان من مرحلة اإلنتداب إلى مرحلة اإلحالة على التقاعد  جانب التصر 

هذا إضافة إلى توفير الد عم المادي واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمين  بالتكوين،مرورا 

لجانب المالي في تنفيذ الميزانية وإنجاز المشاريع المتعلقة بالبناءات الجديدة الخدمات المتعل قة با

وأشغال التهيئة والصيانة، وإعداد مشروع ميزانية المهمة وإنجاز الشراءات العمومية وأشغال 

التهيئة والصيانة إلى جانب التصرف في الموارد المالية لمختلف الهياكل المركزية والجهوية التابعة 

 زارة ومتابعة أسطول السيارات ومختلف التجهيزات والمعدات وتطوير النظام المعلوماتي.للو

أما فيما يتعلق بمجال القيادة فإن مهام برنامج القيادة والمساندة تتمثل أساسا في عمليات 

اإلشراف والمتابعة والتخطيط والدراسات والتقييم وغيرها من األنشطة التي تتعلق بالحوكمة وحسن 

 تصرف.ال
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وفي إطار إضفاء مزيد الفاعلية والنجاعة لميدان تدخل المهمة، تم اعتبار بعض المنشآت 

 (.2العمومية فاعلين عموميين )أنظر ملحق عدد

 خارطة البرنامج:. 2.1

 م ضبط خارطة التنزيل العملياتي لبرنامج القيادة والمساندة وأنشطته كما يلي:ت

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رات األداء الخاصة بالبرنامجومؤشأهداف 

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج: -1.2

في إطار التوجهات اإلستراتيجية لبرنامج القيادة والمساندة والتي تم العمل على مالءمتها 

وتوحيد الجانب المتعلق بالمساندة مع مختلف برامج القيادة والمساندة لباقي المهمات، يضم برنامج 

 المساندة األهداف والمؤشرات التالية:القيادة و

 

 برنامج: القيادة والمساندة
 

 برنامج فرعي: القيادة والمساندة

 الوحدة العملياتية:
الديوان +اإلدارات العامة 

 التابعة للكتابة العامة
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 المؤشرات األهداف المهمة

 مصالح القيادة والمساندة 

 لمهمة االقتصاد والتخطيط

 : نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع اإلطارات1.1.1.9المؤشر : تنمية كفاءة الموارد البشرية1.1.9الهدف 

 : تحسين التصرف في الموارد المادية2.1.9الهدف 

 والتجهيزات
 : نسبة التقيد بروزنامة البرمجة السنوية للنفقات1.2.1.9المؤشر 

 : نسبة تطور النظام المعلوماتي1.3.1.9المؤشر  :  تطوير النظام المعلوماتي3.1.9الهدف 

 

: تنمية كفاءة الموارد البشرية.1.1.9الهدف   

 تحسين التصرف في الموارد البشرية: تقديم الهدف

 القيادة والمساندة الفرعي البرنامج: مرجع الهدف

: عدد المستفيدين من التكوين يمكن أن يترجم تطور مؤهالت األعوان مبررات اعتماد المؤشرات

 .عالوة على توفر المعطيات على المدى المتوسط

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 
 انجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

 75 70 65 60 58 %نسبة  بالتكوين من مجموع اإلطاراتالمستفيدين  نسبة

 

.: إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزات2.1.9لهدف ا  

 تحسين التصرف في الموارد المادية والتجهيزات.: تقديم الهدف

 .القيادة والمساندةالبرنامج الفرعي مرجع الهدف: 

ناتية وذلك برسم أهداف محددة تراعي اإلمكانيات : إرساء النجاعة الموازمبررات اعتماد المؤشرات

 .المرصودة والوسائل المتوفرة

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 
 انجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

 85 80 70 60 40 نسبة نسبة التقيد بروزنامة البرمجة السنوية للنفقات
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 : تطوير النظام المعلوماتي.3.1.9الهدف 

األجهزة اإلعالمية  المعلوماتية وتجديد أسطول: السهر على دعم البنية التحتية تقديم الهدف

وتأمين سالمة النظام المعلوماتي ودعم القدرات البشرية من خالل التكوين في مجال تكنولوجيات 

 المعلومات واالتصال. هذا إلى جانب الشروع في رقمنة العديد من الخدمات اإلدارية على غرار

لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة « Executive Dashboard»تركيز منصة تحكم إلكترونية 

فضال عن  إنشاء منصة رقمية إلدارة المصفوفات ومشاريع اإلصالحعن طريق قروض خارجية و

 تحيين وإثراء موقع واب الوزارة والترفيع في جودة الخدمات المسداة وسالمة تبادل المعطيات.

 البرنامج الفرعي القيادة والمساندة: مرجع الهدف 

إبراز مجهود الوزارة في تطوير البنية التحتية المعلوماتية، : مبررات اعتماد المؤشرات

 تأمين سالمة النظام المعلوماتي، تنفيذ برنامج التكوين، توسيع مجال استعمال التطبيقات المعلوماتية

 يتكون المؤشر من أربع مؤشرات فرعية: 

 ز الميزانية المخصصة القتناء تجهيزات إعالمية نسبة إنجا -

 نسبة إنجاز التوصيات المنبثقة عن التدقيق في السالمة المعلوماتية -

 نسبة إنجاز الميزانية المخصصة للتكوين في اإلعالمية -

 نسبة األعوان الذين يستعملون تطبيقات إعالمية -

 

مؤشرات قيس أداء الهدف   الوحدة 
 انجازات

2020 
2021 

اتتقدير   

2022 2023 2024 

 73,0 72,0 71,0 70,0 68,0 نسبة نسبة تطور النظام المعلوماتي

 
تقديم األنشطة وعالقتها بأهداف ومؤشرات األداء: 2.2  

تتمثل األنشطة والتدخالت التي تساهم مباشرة في تحسين أداء البرنامج فيما يلي:
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يادة والمساندة: األنشطة ودعائم األنشطة لبرنامج الق06جدول عدد   

تقديرات المؤشرات لسنة  األهداف البرنامج
تقديرات االعتمادات  األنشطة 2022

 دعائم األنشطة 2022لألنشطة لسنة 

 القيادة والمساندة 
 :1.1.9الهدف 

 تنمية كفاءة الموارد البشرية.

 :1.1.1.9المؤشر 
نسبة المستفيدين بالتكوين 

 من مجموع األعوان:
%65 

 600 القيادة

لحرص على إعداد برنامج يتالءم ا
 وحاجيات الوزارة 

إعداد برمجة محددة برزنامة تنفيذ على 
  2022مدى سنة 

 

 :2.1.9الهدف 
إحكام التصرف في الموارد 

 المادية والتجهيزات.

 :1.2.1.9المؤشر 
نسبة التقيد بروزنامة 

 البرمجة السنوية للنفقات:
%70 

 مساندة

10500 

للنفقات كلما تحيين البرمجة السنوية 
 اقتضت الضرورة لذلك 

استغالل التطبيقات المعلوماتية الخاصة 
بالتصرف في المنقوالت والمخزونات 

 وأسطول السيارات ...
االنطالق في إرساء دليل إجراءات الخاص 

 بالتصرف في أسطول السيارات
 

 :3.1.9الهدف
 تطوير النظام المعلوماتي

 :1.3.1.9المؤشر 
نسبة تطور النظام 

 :المعلوماتي
%71 

 

 مساندة

540 

 سنة الإعداد رزنامة تنفيذ على مدى 
 متابعة األنشطة المبرمجة حسب الرزنامة

السهر على استغالل التطبيقات التي 
 بطور اإلنجاز
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  2024-2022إطار النفقات متوسط المدى 

أد  11640 2022ضبطت تقديرات اعتمادات برنامج القيادة والمساندة لسنة 

 .2021أد لسنة  11093مقابل  2024أد لسنة  13264و 2023أد لسنة  12572و

 :08جدول عدد

 ( لبرنامج القيادة والمساندة 2024-2022إطار النفقات متوسط المدى )

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع(

 الوحدة: ألف دينار

 2022تقديرات  2021ق.م  2020إنجاز  البيان
 تقديرات

 2023 
 2024 تقديرات

 092 7 593 6 855 5  328 5  086 5  نفقات التأجير 

 327 5 172 5 021 5  021 5  824 4  نفقات التسيير 

 474 447 414   414   280   نفقات التدخالت 

 371 361 350   330   67   نفقات االستثمار 

 - - - - - نفقات العمليات المالية 

 - - - - - بقية النفقات

المحور األول دون اعتبار الموارد الذاتية مجموع 

 للمؤسسات
 10 258  11 093  11 640 12572 13264 

مجموع المحور األول باعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
 10 258  11 093  11 640 12572 13264 

 13264 12572 640 11  093 11  258 10  مجموع اإلعتمادات 
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     :المالحق

 بطاقات المؤشرات

 العموميون الفاعلون بطاقات
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء
الجملية واالحصاء لبرنامج التوازنات   
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 الفارق بين اإلنجازات والتقديرات المرتبطة بالنمو االقتصادي :بطـاقة مـؤشر األداء

  1-1/1/1رمز المؤشر: 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 تطوير نوعية التقديرات والتحاليل االقتصادية والمالية لذي يرجع اليه المؤشر: الهدف ا .1

 الفارق بين االنجازات والتقديرات المرتبطة بالنمو االقتصادي  :تعريف المؤشر .2

 جودة  :طبيعة المؤشر .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  طريقة احتساب المؤشر: .1
أو المحينة للسنة ونسبة النمو  الفارق بين نسبة النمو االقتصادي المنجزة

 المقدرة بالميزان االقتصادي لنفس السنة

 النسبة المئوية وحدة المؤشر: .2

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3
 بيانات الحسابات القومية للمعهد الوطني لإلحصاء

 وثيقة الميزان االقتصادي )وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار( 

 الثالثية األولى للسنة الموالية توفر المؤشر:  تاريخ .4

 2024سنة  %0.5+ القيمة المستهدفة للمؤشر: .5

 اإلدارات العامة للتقديرات المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 
 .تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر2

البالد وكذلك تأخر انجاز العديد من  بـحدة تأثير األزمة الصحية التي عرفتها 2021و 2020يفسر المستوى السلبي للمؤشر في سنتي 

 االصالحات الهامة التي أفرزت حالة من عدم اليقين التي أثرت مباشرة على تطور مختلف المؤشرات االقتصادية. 

وذلك بناء على الوضوح  2024مع موفي سنة % 0.5ويتوقع أن يتقلص الفارق تدريجيا ليصبح إيجابيا خالل السنوات القادمة ليبلغ 

قب للرؤية في عالقة بالتحسن الملموس للوضع الصحي الى جانب األثر اإليجابي المتوقع للتطورات المؤسساتية الحاصلة على المرت

 مناخ الثقة والعودة التدريجية للنشاط االقتصادي.       

 
وطني : تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة بالمحيط االقتصادي ال.تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر3

  والدولي.

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 ازاتاإلنج

2021  
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

12- % الفارق بين االنجازات والتقديرات المرتبطة بالنمو االقتصادي  -1.3  +1 +0.5 +0.5 
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 عدد المذكرات التحليلية المنجزة :بطـاقة مـؤشر األداء

  2-1/1/1رمز المؤشر: 

IV. الخصائص العامة للمؤشر 

 تطوير نوعية التقديرات والتحاليل االقتصادية والمالية الهدف الذي يرجع اليه المؤشر:  .4

 عدد المذكرات التحليلية المنجزة  :تعريف المؤشر .5

 منتوج  :طبيعة المؤشر .6

V. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  طريقة احتساب المؤشر: .7
احتساب عدد المذكرات التحليلية ذات األهمية التي يتم انتاجها بمبادة فردية 

 أو تحت الطلب  

 عدد وحدة المؤشر: .8

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .9
 اإلدارة العامة للتقديرات 

 د وتمويل القطاع المالي اإلدارة العامة لتمويل االقتصا

 الثالثية األخيرة من السنة تاريخ توفر المؤشر:  .10

 2024مذكرة سنة  12 القيمة المستهدفة للمؤشر: .11

 رئيس البرنامج المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .12

VI. قراءة في نتائج المؤشر 
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 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

 .تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر2

وما ألحقته من اضطرابات الى تأثر نسق النشاط بتداعيات األزمة الصحية    2020يفسر الضعف النسبي لعدد المذكرات التحليلية في سنة 

 على مستوى السير العادي للمصالح العمومية والخاصة.

مذكرات تتعلق بمساهمات مختلفة حول قضايا راهنة لتتطور قيمة المؤشر خالل  10الى  2021وينتظر أن يرتفع عدد المنتجات في سنة 

مل الدؤوب والبحث المتواصل على االرتقاء بحجم ونوعية البحوث والتحاليل مذكرة تحليلية في إطار الع 12السنوات الثالث القادمة الى معدل سنوي ب 

 االقتصادية والمالية.   

  عدم توّفر آلية تمكن من تقييم الجودة. :.تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر3

 الوحدة داء: مؤشر قيس األ
 اإلنجازات

2021  
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

 12 12 12 10 7 عدد عدد المذكرات التحليلية المنجزة
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 نسبة انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة بطاقة المؤشر:

  1.2/  2/  1رمز المؤشر: 

-I العامة للمؤشرالخصائص 

 الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: دعم جودة المعطيات االحصائية. .1

 تعريف المؤشر: مدى تقدم إنجاز المسوحات اإلحصائية المبرمجة سنويا. .2

 طبيعة المؤشر: مؤشر جودة. .3

-II التفاصيل الفنية للمؤشر 

 .لعمليات المضمنة في البرنامج السنوي لنشاط المعهدعدد العمليات اإلحصائية المنجزة في السنة / عدد ا طريقة احتساب المؤشر: .1

 وحدة المؤشر: نسبة مئوية. .2

 للمديريات المركزية لإلحصائيات حول األشغال المنجزة طيلة السنة. البيانات المفصلة  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 .2021ديسمبر  31تاريخ توفر المؤشر:  .4

 2024في سنة  %100القيمة المستهدفة للمؤشر:  .5

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المعهد الوطني لإلحصاء. .6

  -IIIقراءة في نتائج المؤشر 
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 سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 تقديرات 2021 انجازات الوحدة مؤشرات قيس األداء 

2020 2022 2023 2024 

انجاز العمليات اإلحصائية 

 المبرمجة
 100 100 100 100 89 نسبة

 

 تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .2

بسبب تداعيات اآلزمة الصحية التي وان ألقت بظاللها على   2020% مقارنة بما تمت برمجته في سنة  89تم تسجيل نسبة انجاز بـــ 

اه المجموعة الوطنية من خالل انجاز المسوحات األساسية السير العادي للعمل االحصائي الميداني فان المعهد قد توفق في  اإليفاء بجل تعهداته تج

ح باستثناء المسح السنوي حول االستثمار الذي تم تأجيله إلى حين توفير فريق عمل تقني في الغرض الستغالل المصادر اإلدارية و كذلك المس

والذي أجبر المعهد على تأجيل العملية برمتها  2021و 2020الوطني حول االنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر الذي يمتد إنجازه بين سنتي 

قابل، بسبب جائحة كورونا، حيث لم يتسنى أداء زيارات إلى األسر وفق المنهجية المعتمدة بالمسح وهو ما يتنافى مع البروتوكول الصحي. وفي الم

صالح برنامج الحماية االجتماعية بالتعاون مع أنجز المعهد مسوحا لم تكن مبرمجة مسبقا، على غرار المسح الوطني حول نجاعة مشرو  ع دعم وا 

ة البنك الدولي ومركز البحوث والدراسات االجتماعية، المسح العرضي حول تأثير جائحة كورونا على مستوى عيش األسر والمسح حول تأثير جائح

 كورونا على المؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي.

 صعوبة العمل الميداني وضعف الثقافة اإلحصائية.شر: تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤ  .3
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 بطاقة المؤشر: نسبة احترام روزنامة النشر

  2.2/  2/  1رمز المؤشر: 

I. العامة للمؤشر 

 .دعم جودة المعطيات اإلحصائيةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 تعريف المؤشر: قيس مدى احترام روزنامة نشر المعلومة اإلحصائية.      .2

 يعة المؤشر: مؤشر جودة.طب .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 عدد اإلصدارات المحترمة آلجال للنشر/ عدد اإلصدارات المبرمجة للنشرطريقة احتساب المؤشر:  .1

 وحدة المؤشر: نسبة مئوية. .2

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: المديرية المركزية للنشر واإلعالمية والتنسيق. .3

 .2021ديسمبر  31شر: تاريخ توفر المؤ  .4

 .2024في سنة  %100القيمة المستهدفة للمؤشر:  .5

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: المعهد الوطني لإلحصاء. .6

  .IIIقراءة في نتائج المؤشر 
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 سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .1

 

 تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر: .2

نظرا لتعدد آجال النشر وتنوعها )شهرية، ثالثية وسنوية( فإن عدد اإلصدارات يحتسب على أساس مجموع الدوريات لكل مؤشر احصائي. 

بسبب اضطراب السير العادي للعمل. ورغم الجائحة الصحية فإن المعهد قد حافظ على  2020 % في سنة 53.3وقد تم تسجيل نسبة انجاز بـــ 

هد تجاوز أجال إصدار المؤشرات الحساسة وذات االستعمال المرتفع على غرار نسبة النمو والبطالة والتجارة الخارجية ومؤشر األسعار. وسيواصل المع

وخالل السنوات القادمة وذلك من خالل مزيد التنسيق مع  2021بدء من سنة  100توى المؤشر الى %الصعوبات واالشكاليات المسجلة لالرتقاء بمس

 مختلف األطراف المتدخلة وتطوير اليات العمل االحصائي.  

ها المعلومة. ضعف التنسيق مع منتجي اإلحصائيات صلب الهياكل اإلحصائية العمومية التي تتوفر لدي.تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: 3

مع منتجي االحصائيات والهياكل العمومية والقطاع الخاص وتوفير  معطيات تبادل اتفاقيات ويحرص المعهد على تدارك هذه التأخيرات من خالل إبرام

 كل السبل التقنية واللوجستية الممكنة لذلك.

  

 تقديرات 2021 انجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف

2020 2022 2023 2024 

 100 100 100 100 53.3 نسبة احترام روزنامة النشر
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 نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة :بطـاقة مـؤشر األداء

  1/3/1.3رمز المؤشر: 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 تحسين جودة الدراسات وتصويبها وفق األولويات.  :الهدف الذي يرجع اليه المؤشر .1

 نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة. تعريف المؤشر:  .2

 مؤشر منتوج.  طبيعة المؤشر:  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

  طريقة احتساب المؤشر: .1

لمنجزة في السنة والتي لها قيمة علمية احتساب عدد الدراسات والمذكرات ا

مرضية والقابلة إلى أن تساهم في دعم القرار / عدد الدراسات المبرمجة 

 سنويا.

                                                                                        

 النسبة المئوية وحدة المؤشر: .2

 اإلدارات المركزية للدراسات. اب المؤشر: مصدر المعطيات األساسية الحتس .3

 نهاية كل ثالثية. تاريخ توّفر المؤشر: .4

 .2024في سنة  %100 القيمة المستهدفة للمؤشر  .5

 .المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 
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 الخاصة بالمؤشر .سلسلة النتائج والتقديرات1

 

 :.تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر2

من مجموع الدراسات المبرمجة باعتبار مشاركة  % 70نجاز حيث ينتظر إ 2021تم تحيين التقديرات الخاصة بعدد الدراسات بالنسبة لسنة 

الشامل في  اإلطارات المعنية في تنفيذ برنامج تطوير النماذج القياسية ضمن مشروع تصميم وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية لتحقيق النموّ 

 (.2ق عدد تونس )الممّول عن طريق هبة تحت إشراف البنك االفريقي للتنمية )أنظر ملح

  عدم توّفر آلية تمكن من متابعة دقيقة لتقّدم تنفيذ الدراسات. :.تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر3

 مؤشر قيس األداء
 الوحدة

 التقديـرات اإلنجازات

 2020 2021  2022 2023 2024 

 100 100 90 70 90 % نسبة إنجاز الدراسات المبرمجة 
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 تطور عدد النافذين إلى موقع المعهدبطـاقة مـؤشر األداء: 

  1/3/2.3رمز المؤشر: 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 ت وتصويبها وفق األولويات.تحسين جودة الدراسا الهدف الذي يرجع اليه المؤشر: .1

 تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد. تعريف المؤشر:  .2

 مؤشر جودة. طبيعة المؤشر:  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 نسبة تطور عدد النافذين إلى المواقع اإللكترونية للمعهد. طريقة احتساب المؤشر: .1

 نسبة مئوية.  وحدة المؤشر: .2

 مواقع المعهد على األنترنت. الحتساب المؤشر:  مصدر المعطيات األساسية .3

 كل نهاية ثالثية. تاريخ توّفر المؤشر: .4

 %9 القيمة المستهدفة للمؤشر: .5

 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

  

III. قراءة في نتائج المؤشر 
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 لخاصة بالمؤشر.سلسلة النتائج والتقديرات ا1

 .تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر:2

شارة فإن المعهد يسعى الى تطوير أنشطته اإلعالمية واالتصالية . ولإل2020سجل المؤشر انخفاض نسبي في عدد الزيارات لموقع الواب في سنة 

 .واختيار قنوات االتصال التي تمكن من استهداف الفئات المرغوبة

وذلك بالنظر إلى قيمة وجودة  «Tunisia Competitiveness» ومن المنتظر تطّور عدد مستعملي موقعي واب المعهد باعتبار الموقع الجديد

 من دراسات وبحوث وجداول قيادة ... إصدارات المعهد

 عدم توفر آلية تمكن من التعرف على عدد الدارسات التي يتّم تحميلها من الموقع .تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر:3

 

 

  

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 التقديـرات اإلنجازات

2020 2021 2022 2023 2024 

 10 11 9 32.5 21.2- % تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد
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 بطاقات الفاعلين العموميين المتدخلين في

 برنامج التوازنات الجملية واالحصاء

اء: المعهد الوطني لإلحص1بطاقة عدد   

I. التعريف 

.  النشاط الرئيسي1    

تأمين اإلنتاج اإلحصائي الوطني وتجميع المعطيات  يعمل المعهد الوطني لإلحصاء على

اإلحصائية ومعالجتها وتحليلها ونشرها والتنسيق مع الهياكل اإلحصائية العمومية المختصة األخرى وتنظيم 

جودة اإلحصائيات وتكريس احترام المعايير التوثيق اإلحصائي الوطني، إلى جانب العمل على تطوير 

 والمبادئ األساسية لإلحصاء.

 . مرجع االحداث2 

 1969لسنة  64من قانون المالية عدد  21أحـدث المعهد الوطني لإلحصاء بمقتضى الفصل 

إلشراف وزارة االقتصاد  ، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تخضع1969ديسمبر  31المؤرخ في 

 لية ودعم االستثمار. والما

المتعلق بالمنظومة الوطنية  1999أفريل  13المؤرخ في  1999لسنة  32القانون عدد  نّص 

منه على أن المعهد الوطني لإلحصاء يمثل الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة  18لإلحصاء ووفقا للفصل 

 لتنسيق الفني لألنشطة اإلحصائية.الوطنية لإلحصاء وهو مكلف با

2010جوان  تاريخ امضاء أخر عقد برنامج أو أداء بين المهمة والمعهد الوطني لإلحصاء:. 3  

II. االستراتيجية واألهداف 

. االستراتيجية1  
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االرتقاء بأداء المنظومة اإلحصائية الى أفضل الممارسات والمعايير الدولية بما يساعد على أخذ 

 اإلحصائية بالنجاعة المطلوبة.القرار ويستجيب الى تطور حاجيات مستعملي البيانات 

. أهم األولويات واألهداف االستراتيجية2  

 تتمثل أولويات المعهد الوطني لإلحصاء خالل السنوات الثالث القادمة في:

  مواكبة اإلنتاج االحصائي ألخر المستجدات الحاصلة على مستوى المعايير والمناهج المعمول بها

 جديدة في اعداد المؤشرات اإلحصائية(.)تحيين سنة األساس واعتماد معايير 

  دعم االستثمار في التكنولوجيات الحديثة وتعميم استعمالها في كامل السلسلة اإلحصائية من

تجميع ومعالجة ونشر، على غرار اللوحات الرقمية والهاتف بهدف تطوير نوعية االحصائيات من 

زمة الصحية من جهة أخرى. حيث جهة واحترام روزنامة اإلنتاج والنشر في ضوء تداعيات األ

أثبتت التجربة نجاعتها من خالل المسح الذي أعّده المعهد بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي 

 حول انعكاسات وباء الكورونا على األسر وعلى المؤسسات.

  2022استكمال المسح الوطني حول االستهالك واإلنفاق ومستوى عيش األسر في سنة. 

  2024التعداد العام للسكان والسكنى المزمع إنجازه في سنة التحضير لعملية. 

  انجاز مسوحات تتعلق بقضايا راهنة على غرار المسح حول العنف ضد المرأة والمسح الثالث

 حول األمن والحريات والحوكمة.

  اعتماد خطة عمل خاصة بإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة وتيسير النفاذ إليها من قبل كل

 ين، باإلضافة إلى توسيع مجاالت اإلنتاج اإلحصائي، السيما اإلحصائيات الجهوية.المستعمل

 من هذا المنطلق، تم ضبط األهداف االستراتيجية للمعهد للفترة القادمة والتي تتمحور حول:

 الهدف االستراتيجي األول: دعم جودة المعطيات اإلحصائية 
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يجية المضبوطة لبرنامج التوازنات الجملية يتطابق هذا الهدف مباشرة مع األهداف االسترات

واالحصاء. ويتضمن هذا الهدف باألساس تطوير النشر اإلحصائي حسب المعايير الدولية وتوفير المعلومة 

لكل مستعمليها في اإلبان وفق رزنامة تضبط للغرض وتطوير آليات التواصل واإلعالم ونشر الثقافة 

عاملين في الميدان اإلحصائي ودعم قدراتهم العلمية والتطبيقية وا عداد اإلحصائية وهو ما يتطلب تمهين كل ال

 مخطط للتكوين وتنمية الكفاءات.

 الهدف االستراتيجي الثاني: االستجابة الى انتظارات وحاجيات مستعملي البيانات اإلحصائية بشكل أفضل  

يندرج هذا الهدف في إطار األهداف الخصوصية المضمنة باستراتيجية المعهد في تكامل مع الهدف 

األول، حيث يحرص المعهد على توفير هذه اإلحصائيات بالشكل األمثل واالستجابة إلى حاجيات 

لمتاحة في المستعملين وتمكينهم من الحصول عليها أو الولوج إليها بسهولة اعتمادا على الطرق الحديثة ا

هذا المجال.    ومن المنتظر توسيع خارطة اإلحصائيات المتوفرة لتشمل أوجه أخرى وتفريع األعمال 

براز القطاعات ذات  اإلحصائية على مستوى مختلف القطاعات االقتصادية، مع إفراز خصوصياتها وا 

المستديمة. ويعمل المعهد من األولوية بما يتماشى مع األهداف القطاعية للتنمية ويواكب مقومات التنمية 

دراج البعد الجهوي في مختلف المجاالت  جهة أخرى على إبراز التطورات حسب النوع االجتماعي وا 

 اإلحصائية بهدف توفير إحصائيات تتماشى مع متطلبات التنمية على المستويين الجهوي والمحلي. 

. تحديد المساهمة في أهداف البرنامج3  

لإلحصاء بصفة مباشرة في تحقيق أهداف برنامج التوازنات الجملية واالحصاء يساهم المعهد الوطني 

من خالل توفير المعطيات والبيانات اإلحصائية الالزمة التي تساعد على أخذ القرار المالئم لمواجهة 

 تطورات الظرف وضبط السياسات والخيارات التنموية على المدى المتوسط والبعيد. 

د في تحقيق أهداف البرنامج، تم ضبط عدد من المؤشرات لقيس األداء وهي ولتقييم مساهمة المعه

 كما يلي:نسبة انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة
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 نسبة احترام روزنامة النشر 

. أهم األنشطة4  

 على مستوى اإلنتاج اإلحصائي 

 :اإلحصائيات الديموغرافية واالجتماعية 

 

 القيام باألنشطة االحصائية الدورية. -

 .2024مواصلة التحضير إلنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة   -

استكمال المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر والشروع في استغالل  -

 البيانات.

 ثالثيات(. 4إنجاز المسح الظرفي حول مؤشر ثقة المستهلكين ) -

 باعتماد اللوحات الرقمية. مواصلة إنجاز المسوح الثالثية األربعة حول التشغيل -

 إنجاز المسح الوطني حول توزيع الوقت. -

 مواصلة إنجاز المسح الوطني حول العنف ضد المرأة. -

 :اإلحصائيات االقتصادية 

 

ونشر  2008االعتماد الكلي على الحسابات القومية حسب نظام األمم المتحدة للحسابات القومية  -

 .(2015النتائج حسب سنة األساس الجديدة )

 إعداد المتغيرات الضرورية في الحسابات القومية حسب الجهات. -
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 وتحيين سجل المؤسسات. 2021إنجاز المسح الوطني حول األنشطة االقتصادية لسنة  -

 إنجاز المسح الخماسي حول المؤسسات الصغرى. -

 مزيد تطوير احتساب المؤشرات الظرفية. -

 التأثيرات الموسمية.مواصلة نشر السالسل الزمنية الظرفية المعالجة من  -

 :اإلحصائيات الجهوية ومؤشرات التنمية المستدامة 

 إرساء منظومة متطورة إلنتاج اإلحصائيات الجهوية )آليات وصيغ عمل اإلدارات الجهوية(. -

مواصلة اعتماد خطة العمل الخاصة بإنتاج مؤشرات التنمية المستدامة وتيسير النفاذ إليها من قبل  -

 كل المستعملين.

 مستوى تحقيق الجودة وأعمال النشر على 

مزيد تحقيق الجودة في كامل سلسلة العمل اإلحصائي عبر تطوير مناهج وتقنيات تجميع البيانات  -

 ومعالجتها وخزنها وفقا للقواعد العلمية والمبادئ المتعارف عليها،

 تعزيز استعمال السجالت المتواجدة في المصادر اإلدارية، -

سداء الخدمات اإلحصائية المطلوبة،تدعيم استعمال التقنيا -  ت الحديثة للمعلومات واالتصال وا 

 مواصلة تكريس احترام روزنامة نشر اإلحصائيات وتطوير قواعد البيانات وموقع واب المعهد، -

 دعم تطوير اإلعالم اإلحصائي في المجالين االقتصادي واالجتماعي ونشر الثقافة اإلحصائية. -

. اإلجراءات المصاحبة5  

 ندة مالية: منحة من ميزانية الدولة.مسا -
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مراجعة النصوص التنظيمية: إعداد هيكل تنظيمي جديد يتالءم مع القانون األساسي الخاص باألعوان  -

 ومراجعة قانون اإلحصاء وا عداد قانون إطار وبطاقات المهام والموازنة االجتماعية.

 واإلعالمية عبر االنتداب. تدعيم المعهد بالموارد البشرية الضرورية في مجالي اإلحصاء -

III. ( 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط) 

 269.6حوالي  2024-2022ينتظر أن تبلغ النفقات التقديرية للمعهد الوطني لإلحصاء خالل الفترة 

 مليون دينار تتوزع كما يلي:

 حسب طبيعة النفقة) 2024-2022(جدول: إطار النفقات متوسط المدى

ينارباأللف د  
 

2020إنجازات    2022تقديرات  2021  2023تقديرات   تقديرات  

2024 
 البيان

 30809 29342  27766 25262 24215 التأجير  

 3032 2888 2235 2535 1854 التسيير 

 700 700  600 600 600 التدخالت  

 االستثمار

 منه: 

التعداد العام للسكان والسكنى -    

 2024لسنة 

10000 

 

 

10000 

 

 

 23668  

 

11568 

55247 

 

45636 

92644 

 

82604 

 127185 88177 54269 38397 36669 المجموع 

 %41.3ألف دينار )أ د( لتتطور بنسـبة  54269 2022تبلغ الميزانية اإلجمالية للمعهد في سـنة 

  .2021مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة  2022في سنة 

إلى االعتمادات الخاصـــــــــــــــة بإنجاز المرحلة التمهيدية إلنجاز التعداد العام  وتعزى هذه الزيادة باألســـــــــــــــاس

واســـتكمال إنجاز المســـح الوطني حول اإلنفاق واالســـتهالك ومســـتوى عيش  2024للســـكان والســـكنى لســـنة 

هذا  األســــــر وكذلك المســــــح الوطني حول توزيع الوقت ومواصــــــلة المســــــح الوطني حول العنف ضــــــد المرأة
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 .2022فعول االنتدابات المبرمجة بعنوان سنةباإلضافة الى م

كما يجدر التذكير في هذا السياق بأن مشروع ميزانية المعهد يتضمن النفقات المخّصصة للمجلس 

ألف  115ألف دينار بعنوان التأجير، و 138ألف دينارا تتوزع بين  303الوطني لإلحصــــــــــــــاء والمقدرة ب 

 از نفقات التهيئة والتجهيزات.ألف دينار ال نج 50دينار مخصصة للتسيير و

 .نفقات التأجير1

، ما 2021ألف دينارا سنة 25262ألف دينارا، مقابل 27766بـــ  2022تقدر نفقات التأجير سنة 

مهندســــا لمدة ســــنة كاملة و انتداب  15وذلك باعتبار التأثير المالي لتأجير %10يمثل نســــبة زيادة بحوالي 

وتجدر اإلشــــارة في هذا الســــياق إلى أن ضــــعف نســــبة التأطير  .2022تقنيين خالل ســــنة 9مهندســــين و 5

أصـــــبح يشـــــكل عائقا كبيرا أمام إنتاج المؤشـــــرات األســـــاســـــية بالجودة المطلوبة واإليفاء بتعهدات المعهد في 

مجاالت اإلنتاج اإلحصــائي الدوري وأعمال التطوير لتغطية الحاجيات الجديدة للمؤشــرات الجهوية وخاصــة 

المستدامة. كما تتضمن هذه التقديرات مفعول الترقية االستثنائية في الرتيبة المبرمجة لسنة مؤشرات التنمية 

2022 . 

 .نفقات التسيير2

ما  2021ألف دينارا ســـنة 2535ألف دينارا، مقابل  2235ب  2022تقدر نفقات التســـيير لســـنة 

 لنفقات.طبقا لمقتضيات ترشيد هذه النوعية من ا % 11.8يمثل نسبة تطور سلبية ب 

 .نفقات التدخالت 3

ألف دينارا، وهو نفس المستوى المبرمج لسنة 600بــــــــــــــــــــــ  2022تقدر نفقات التدخل العمومي سنة 

ســــــتخصــــــص لتغطية بعض التدخالت ذات الصــــــبغة االجتماعية على غرار تذاكر أكل واالعانات  2021

 الخصوصية لألعوان. 
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  .نفقات المشاريع4

 2021ألف دينارا سنة 10000ألف دينارا، مقابل 23668ب  2022تقدر نفقات االستثمار لسنة 

وبخاصـــــة االنطالق في المرحلة التمهيدية للتعداد العام للســـــكان  2022تخصـــــص النجاز مســـــوحات ســـــنة 

 .2022مليون دينار في سنة  11.6التي تقدر كلفته ب  2024والسكنى لسنة 

ول اإلنفاق واالســتهالك ومســتوى عيش األســر أما برنامج المســوحات فســيعنى باســتكمال المســح الوطني ح

نجاز المســـــح الوطني حول توزيع الوقت، فضـــــال عن  ومواصـــــلة المســـــح الوطني حول العنف ضـــــد المرأة وا 

 انجاز المسوحات الدورية المتصلة باإلحصائيات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية.

ات لمواصــلة تنفيذ المخطط المديري اعتماد 2022كمات تتضــمن نفقات المشــاريع المبرمجة لســنة 

 فضال عن تدخالت أخرى لتهيئة مقر المعهد واقتناء تجهيزات مختلفةألف دينار(  2100لإلعالمية )
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 : المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية2بطاقة عدد 

I. التعريف 

 النشاط الرئيسي .1

القتصادية واالجتماعية وأعمال النمذجة والتحاليل يتمثل النشاط الرئيسي للمعهد في القيام بالدراسات ا

 الكمية.

 تتمثل مهام المعهد في:    

 

وتحليل واستشراف القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي وا عداد الدراسات المتعلقة بميادين  متابعة -

 المؤسسة ومناخ األعمال. تنافسية

التنموية المدرجة في مخططات التنمية إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية تتعلق خاصة بالمسائل   -

 واإلصالحات المطروحة. والسياسات

 قياسية إلنجاز الدراسات والبحوث. تطوير التقنيات والمؤشرات وبنوك المعلومات واعتماد نماذج  -

العمومية والخاصة وفقا للتشريع والتراتيب  التكفل بإعداد دراسات اقتصادية واجتماعية لفائدة الهياكل  -

 بها العمل. الجاري 

عمل وتبادل وتعاقد مع مراكز البحوث والدراسات المماثلة والمؤسسات المختصة  تنمية عالقات  -

 واألجنبية. الوطنية

الجامعية وضمن مجاالت  تأطير الباحثين وأعمال البحث في إطار الشراكة مع المؤسسات  -

 .اختصاص المعهد
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 مرجع االحداث .2

 

المتعلق بتصرف  1967ديسمبر  30المؤرخ في  1967 نةلس 57االحداث: قانون المالية عدد  -

 1972ديسمبر  27 المؤرخ في 1972لسنة  87كما تم تنقيحه بقانون المالية عدد  1968سنة 

 .1973المتعلق بتصرف سنة 

المتعلق بضبط التنظيم  1998نوفمبر  2المؤرخ في  2134التنظيم اإلداري والمالي: األمر عدد  -

تمامه باألمر عدد  اإلداري والمالي وطرق  المؤرخ  2008لسنة  2474سير المعهد كما تم تنقيحه وا 

 .2008جويلية  1في 

 .2007 تاريخ امضاء اخر عقد برنامج أو أهداف بين المهمة والمعهد: .3

II. االستراتيجية واألهداف 

 االستراتيجية .1

 وأولويات المرحلة. المساهمة النشيطة والفاعلة في دعم القرار العمومي في إطار التوجهات التنموية 

 أهم األولويات واألهداف االستراتيجية .2

 تتمحور أولويات المعهد خالل الثالث سنوات القادمة حول:

 مواكبة العمل البحثي للمستجدات االقتصادية واالجتماعية التي تعيشها البالد. -

 .2025-2021المساهمة في اعداد المخطط الخماسي للتنمية  -

التي تعّد من التقنيات األساسية إلنجاز الدراسات الكمية والبحوث في تطوير النماذج القياسية  -

 مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية.

 من هذا المنطلق، يتمثل الهدف االستراتيجي للمعهد في تحسين جودة الدراسات وتصويبها وفق األولويات.
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 ويستند قياس مدى تحقيق هذا الهدف الى مؤشرين اثنين:

 از الدراسات المبرمجةنسبة إنج -

 تطور عدد النافذين إلى مواقع المعهد -

 تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .3

يساهم المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بصفة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج 

 ناعة القرار العمومي.عبر انجاز الدراسات والتحاليل وقياس األثر التي تساعد على تشخيص الواقع وتدعم ص

 أهم األنشطة .4

 :إعداد الدراسات التالية

 تحليل مناخ األعمال وتنافسية المؤسسات. -

 دراسة منظومة بعث المؤسسات ونقل التكنولوجيا. -

 صمود المؤسسة تجاه األزمات.  -

 تحليل التموقع التنافسي والتنافسية الخارجية. -

 .تقييم سياسات المالية العمومية وتمويل االقتصاد -

 دراسة محددات االستثمار الخاص واستقطاب االستثمار الخارجي. -

 دراسة التحّول الطاقي. -

 تحليل إشكاليات التنمية المستدامة وآفاق تحقيق أهدافها. -

 مواصلة دراسة سياسة التشغيل. -

 دراسة ميادين االقتصاد االجتماعي التضامني والفقر المتعدد األبعاد. -
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 ولويات والتحديات.اإلدماج االجتماعي في تونس األ -

 فعالية النظام التعليمي. -

 استشراف آثار التغيرات المناخية على االقتصاد الوطني. -

 مواصلة العمل لالستشراف توجهات المنوال التنموي المستقبلي.  -

 بناء النماذج االقتصادية وتحيينها بما يتالءم واإلشكاليات المطلوب معالجتها. -

 تحيين مؤشر التنمية الجهوية. -

( ومساهمات في مواضيع مختلفة التي تطرح على المعهد 8نجاز مذكرات بحثية مختصرة )معدل ا

 (8حسب الطلب الوارد )معدل 

 انجاز األعمال الدورية التالية:

 لوحة قيادة حول الظرف االقتصادي. -

 لوحة قيادة نصف سنوية حول القدرة التنافسية. -

 اإلجراءات المصاحبة .5

 زانية الدولة.مساندة مالية/ منحة من مي -

 يوفر مجاالت للترقية بالكفاءة واالنتداب.  2025-2021اعتماد قانون إطار للفترة  -

 تحديث الهيكل التنظيمي للمعهد باعتبار تشبع الهيكل الحالي وعدم مواكبته ألنشطة المعهد. -

بحوث تنمية الكفاءات عبر تحسين مضامين برامج التكوين ومزيد التفتح على مؤسسات الدراسات وال -

 والهياكل العمومية على المستويين الوطني والعالمي.
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III. ( 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط) 

-2022ينتظر أن تبلغ جملة النفقات التقديرية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية خالل الفترة 

 ذاتية تتوزع كما يلي:ألف دينار دون اعتبار الموارد ال 19614ما قيمته  2024

 حسب طبيعة النفقة) 2024-2022(جدول: إطار النفقات متوسط المدى

 باأللف دينار

2020إنجازات  البيان   2021ق م  
 تقديرات

2022 2023 2024 

 5502 5265 4800 5020 4425  نفقات التأجير

 1006 979 750 955 837 نفقات التسيير

 585 552 76 651 76 نفقات التدخالت 

 470 440 100 550 210 نفقات االستثمار  

 المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية
5548 5805 5726 6796 7092 

 المجموع باعتبار الموارد الذاتية 
5991 6626 6398 6796 7092 

 

ألف دينــار )أ د( بـاعتبــار الموارد  6398مجموع  2022ميزانيــة اإلجمــاليــة للمعهــد لســــــــــــــنــة التبلغ 

  .2021مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة  % 1.3ألف دينار( أي بنقص بـ  672تية )الذا

ألف دينار ما  5726اعتمادات من ميزانية الدولة بقيمة  2022وتتضـــــــــــمن ميزانية المعهد لســـــــــــنة 

 672بقيمة من جهة وموارد ذاتية  2021فقط مقارنة بتقديرات قانون المالية لســــــــــــــنة  % 1يمثل زيادة ب 

 دينار من جهة أخرى. ألف
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 جدول: إطار النفقات متوسط المدى حسب مصادر التمويل

 باأللف دينار

 

 باألساس من: 2022تتأّتى الموارد الذاتية المدرجة بميزانية المعهد لسنة 

 

 .2020أد اعتمادات متبقية بعنوان التأجير لسنة  50أد استرجاع أجور األعوان الملحقين بالوزارة و 245 التأجير

 .2020أد من االعتمادات المتبقية من نفقات التسيير بعنوان سنة  120 تسييرنفقات ال

   .2020ألف دينار من االعتمادات المتبقية من نفقات سنة  30 نفقات التدخالت

 نفقات االستثمار
أد متأتية من االعتمادات التي تّم إرجاء صرفها المخصصة القتناء سيارة وظيفية رصدت مواردها في  227

 .2021وسيارتين إداريتين مبرمجة سابقا بعنوان سنة  2020ة سن

 

  

 البيان/ باأللف دينار
 مصادر التمويل

 2021ق م  2020إنجازات 

 التقديرات

2022 2023 2024 

 نفقات التأجير
 5502 5265 4800 4699 4425 موارد الدولة

 0 0 295 321 428 م ذ م ع

 ت التسييرنفقا
 1006 979 750 930 716.5 موارد الدولة

 0 0 120 25 0 م ذ م ع

 نفقات التدخالت 
 115 112 76 76 76 موارد الدولة

 0 0 30 25 15 م ذ م ع

 نفقات المشاريع
 470 440 100 100 194.2 موارد الدولة

 0 0 227 450 0 م ذ م ع

 المجموع
 7092 6796 5726 5805 5411 موارد الدولة

 0 0 672 821 443 م ذ م ع

 7092 6796 6398 6626 5854  المجموع العام
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 .نفقات التأجير1

ــــــــوان لسنة  ــــــــ  2022تقدر المنحة المخصصة من ميزانية الدولة لخالص أجور األعـ ألف  4800بـ

 . 2021% عن تقديرات قانون المالية لسنة  2.1دينار أي بزيادة 

على  2120ناتجة عن تأثير إجراءات ســـــــــــنة وتم ضـــــــــــبط هذه التقديرات على أســـــــــــاس التكاليف ال

فيما يخص التقدم في الدرجة والســـلم والصـــنف والترقيات بالكفاءة والتســـميات وكذلك مفعول  2022ميزانية 

 بهذا العنوان. 2022اإلجراءات الجديدة المقترحة لسنة 

 .نفقات التسيير2

ن الميـزانـية المصادق عليها في ألف دينار دو  750بمبلغ  2022تقدر نفقـات التسيير بعنوان سنـة 

باألساس على ترشيد اإلنفاق العمومي وتأمين السير  2022. ويرتكز توزيع نفقات التسيير لسنة 2021سنة 

 العادي لمصالح المعهد. 

 .نفقات التدخالت 3 

ألف دينار وهو  76في حدود  2022تم ضبط المنحة المرصودة من الدولة لنفقات التدخالت لسنة 

. وستخصص هذه االعتمادات أساسا الى تمويل نفقات 2021لمستوى المرسم في قانون المالية لسنة نفس ا

 من تذاكر األكل وا عانات اجتماعية وأنشطة ترفيهية ورياضية لألعوان. تدخل الودادية والجمعية الرياضية

 .نفقات المشاريع4

ألف دينار محافظة  100بمبلغ  2022تقّدر منحة الدولة الموظفة لميزانية المشاريع بعنوان سنة 

. وستخصص االعتمادات المرصودة لتمويل المسوحات 2021بذلك على نفس المبلغ المرسم بميزانية 

السنوية للقدرة التنافسية ومناخ األعمال وميزانية اإلعالمية وتجديد بعض التجهيزات وتهيئة المقّر الرئيسي 

 للمعهد. 
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 داءبطاقات مؤشرات قيس األ

 لبرنامج

 دعم التنمية القطاعية والجهوية

 

 

 

  



 

118 

 بطـاقة مؤشر األداء: إعداد الوثيقة التوجيهية
 1.1.2المؤشر:  رمز  

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 .إعداد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعيةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 .2035المدى للتوجهات واألولويات الوطنية في أفق  يتمثل في صياغة رؤية استراتيجية طويلةالمؤشر:  تعريف .2

 . (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر:  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 إعداد وثيقة(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 وثيقةوحدة المؤشر:  .2

تلف الوزارات والمؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية وزارة االقتصاد والتخطيط ومخمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 والمجتمع المدني.

 .2022تاريخ توّفر المؤشر: أفريل  .4

  2022سنة  1(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية .6

I-  المؤشرقراءة في نتائج 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر

 2021منذ شهر ماي  2035ال إعداد الوثيقة التوجيهية انطلقت أشغتحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(:  .1

 .2035. وهي وثيقة استراتيجية ينبني عليها إعداد مخططات التنمية إلى سنة 2022وستكون جاهزة نهاية شهر أفريل 

الستقرار الحكومي غير أن عدم ا 2021كان من المؤمل إعداد الوثيقة قبل موفى سنة ( المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .2

 وغياب التبني السياسي حال دون ذلك.

  

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

 :2-1-1المؤشر 

 إعداد الوثيقة التوجيهية
 0 0 1 1 0 وثيقة
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 بطـاقة مؤشر األداء: صياغة وثيقة المخطط
2.1.2المؤشر:  رمز    

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 .إعداد مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعيةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:   .1

المدى القصير. تتضمن الوثيقة السياسات العمومية والبرامج والمشاريع التي سيتم يتمثل في صياغة رؤية استراتيجية على المؤشر:  تعريف .2

 .2025-2023إنجازها خالل الفترة 

 . (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر:  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 إعداد وثيقة(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 وثيقةوحدة المؤشر:  .2

 وزارة االقتصاد والتخطيط والوزارات القطاعية والواليات.عطيات األساسية الحتساب المؤشر: مصدر الم .3

 .2022ماي تاريخ توّفر المؤشر:  .4

  2022سنة  1(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهويةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 
  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

مراحل ولقد تم االنتهاء من المرحلة األولى.  6يتم إعداد المخطط على : تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة( .2

 .2022سيكون المخطط جاهزا نهاية شهر ماي 

غير أن عدم االستقرار  2021كان من المؤمل إعداد المخطط قبل موفى سنة ( المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 لك.الحكومي وغياب التبني السياسي حال دون ذ

  

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

 :2-1-2المؤشر 

 صياغة وثيقة المخطط
 0 0 1 0 0 وثيقة
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 بطـاقة مؤشر األداء: متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط
1.2.2المؤشر:  رمز    

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالمخطط.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:   .1

 ة بالمخطط التنموي.يتمثل في إعداد تقرير سنوي حول متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجالمؤشر:  تعريف .2

 . (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر:  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 إعداد تقرير.(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 تقرير.وحدة المؤشر:  .2

 .الوالياتالوزارات القطاعية و مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 سنوي.تاريخ توّفر المؤشر:  .4

 2023/2024/ 2022سنة  1(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهويةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 
  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 تتم متابعة اإلنجاز المادي والمالي للمشاريع وا عداد تقرير في الغرض.تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(:  .2

تأخر إعداد تقرير متابعة االنجازات من طرف الواليات والوزارات باإلضافة إلى نقص ( المتعلقة بالمؤشر: limites) تحديد أهم النقائص .3

 في دقة وجودة المعطيات.

 

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

 : متابعة تنفيذ1-2-2ر المؤش

 المشاريع المدرجة بالمخطط
 1 1 1 1 1 تقرير
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 بطـاقة مؤشر األداء: إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية األساسية واالجتماعية

2.2.2المؤشر:  رمز    

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع االستثمار الخاص.الذي يرجع إليه المؤشر: الهدف  .1

يتمثل في إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات البنية األساسية واالجتماعية حسب الجهات وتبين مدى تطورها خالل الثالث المؤشر:  تعريف .2

ة )البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة( في تعزيز مؤشرات البنية سنوات األخيرة ومساهمة المشاريع الخصوصية للتنمي

 األساسية واالجتماعية.

  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر:  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 إعداد تقرير.(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 تقرير.وحدة المؤشر:  .2

 لجنة وطنية تضم مختلف الهياكل المعنية.ألساسية الحتساب المؤشر: مصدر المعطيات ا .3

 السنة الموالية.تاريخ توّفر المؤشر:  .4

 2024/  2023/ 2022سنة  1(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهويةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. ة في نتائج المؤشرقراء 

 

  

 

 

 التقديـرات 2021 اإلنجازات الوحدة مؤشر قيس األداء: 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 سير عادي.التقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(: تحليل النتائج و  .2

 

 صعوبات في توفر المعطيات وتجميعها في اآلجال.( المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2022 2023 2024 

 إعداد تقرير : 2-2-2المؤشر 

 سنوي حول مؤشرات البنية

 األساسية واالجتماعية

 1 1 1 1 1 تقرير
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 ميةبطـاقة مؤشر األداء: إعداد قائمة المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمو 

  
 1.3.2المؤشر:  رمز 
 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

I.  :لالستثمارات وتحسين عملية انتقاء المشاريع المدرجة بميزانية الدولة.التوظيف األمثل الهدف الذي يرجع إليه المؤشر 

II. مية والتي يقترح إدراجها الوطنية للموافقة على المشاريع العمو إعداد قائمة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة المؤشر:  تعريف

حالتها إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية.  بميزانية الدولة وا 

III.  :مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر(efficacité socio-économique) . 

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 إعداد قائمة.(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 قائمة.وحدة المؤشر:  .2

 الكتابة القارة للجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية.ب المؤشر: مصدر المعطيات األساسية الحتسا .3

 من كل سنة. أوتتاريخ توّفر المؤشر:  .4

  2024/ 2023/ 2022سنة  1(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 ويةرئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 
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  الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات  .1

 

بعد دراسة ملفات المشاريع المقترحة واجتماع اللجنة الوطنية للموافقة على تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(:  .2

 من كل سنة. أوتالمشاريع العمومية يتم إعداد قائمة وارسالها لرئاسة الحكومة خالل شهر 

الملفات الواردة من نقص في الوثائق الالزمة كما يتم تقديم بعض  تشكو بعضعلقة بالمؤشر: ( المتlimitesتحديد أهم النقائص ) .3

 المشاريع غير الجاهزة للترسيم بميزانية الدولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد قائمة : 1-3-2المؤشر 

المشاريع التي حظيت بموافقة اللجنة 

الوطنية للموافقة على المشاريع 

 العمومية

 1 1 1 1 1 قائمة
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 مؤشر األداء: عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن برامج التنمية الجهويةبطـاقة 

   
  1.4.2:المؤشر رمز

 
I. الخصائص العامة للمؤشر 

 المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع االستثمار الخاص.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

نجاز عناصر البنية األساسية المنتجة ضمن المؤشر:  تعريف .2 يتمثل في عدد مواطن الشغل المحدثة عن طريق بعث المشاريع الفردية وا 

 برامج التنمية الجهوية.

 .(efficacité socio-économique)نجاعة طبيعة المؤشر: مؤشر  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 عدد مواطن الشغل المحدثة.(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 عدد مواطن الشغل.وحدة المؤشر:  .2

 رؤساء المشاريع/ منسقي المشاريع.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 نهاية كل سنةتاريخ توّفر المؤشر:  .4

 .2024سنة  12911(: Valeur cible de l’indicateurالمستهدفة للمؤشر ) القيمة .5

 اإلدارة العامة لمتابعة وتنسيق البرامج والمشاريع الجهوية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 

 

  

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 ديـراتالتق

2020 2022 2023 2024 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

عدد مواطن الشغل المحدثة ضمن برامج التنمية الجهوية ارتفاعا سيشهد تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(:  .2

 .2024في حين سينخفض سنة  2023و 2022خالل سنتي 

 ( المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 .2و 1محدودية الموارد المالية المخصصة ضمن اعتماد االنطالق  -

 ع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة.محدودية تدخل هياكل التمويل وخاصة بالنسبة للمشاري -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد مواطن : 1-4-2المؤشر 

الشغل المحدثة ضمن برامج التنمية 

 الجهوية

عدد مواطن 

 الشغل
5312 7886 14416 14665 12911 
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 بطـاقة مؤشر األداء: عدد المشاريع الخاصة التي تم تمويلها في إطار اعتماد االنطالق

 

 2.4.2المؤشر:  رمز  

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 الستثمار الخاص.المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع االهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 يتمثل في عدد المشاريع الخاصة التي تم تمويلها في إطار اعتماد االنطالق.المؤشر:  تعريف .2

 .(efficacité socio-économique)طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 عدد المشاريع المحدثة.(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 ع.عدد المشاريوحدة المؤشر:  .2

 البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 نهاية السنة.تاريخ توّفر المؤشر:  .4

 .2024سنة  2879(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 ة وتنسيق البرامج والمشاريع الجهوية.اإلدارة العامة لمتابعالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 
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  سلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسل .1

 

تشهد المشاريع الخاصة التي سيتم تمويلها في إطار اعتماد االنطالق تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(:  .2

 ارتفاعا خالل الثالث سنوات القادمة.

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 .2و 1ية الموارد المالية المخصصة ضمن اعتماد االنطالق محدود -

 محدودية تدخل هياكل التمويل وخاصة بالنسبة للمشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

عدد المشاريع : 2-4-2المؤشر 

الخاصة التي تم تمويلها في إطار 

 اعتماد االنطالق

 2879 2666 2469 2132 2015 عدد المشاريع
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 بطـاقة مؤشر األداء: عدد المشاريع الخاصة التي تمت دراستها

 

 3.4.2 المؤشر: رمز  

 

I. الخصائص العامة للمؤشر 

 المساهمة في تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق ودفع االستثمار الخاص.ف الذي يرجع إليه المؤشر: الهد .1

يتمثل في اإلحاطة الفنية التي تسديها دواوين التنمية لفائدة المستثمرين الخواص من خالل إعداد دراسات جدوى فنية المؤشر:  تعريف .2

 واقتصادية.

 (efficacité socio-économique)طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة  .3

II. التفاصيل الفنية للمؤشر 

 عدد المشاريع الخاصة التي تم إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بها.(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 عدد المشاريع.وحدة المؤشر:  .2

 دواوين التنمية الجهوية.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 لسنة.نهاية اتاريخ توّفر المؤشر:  .4

 .2024سنة  720(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 دواوين التنمية الجهوية.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

III. قراءة في نتائج المؤشر 
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

ستشهد عدد المشاريع الخاصة التي ستتم دراستها استقرارا خالل الثالث تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(:  .2

 سنوات القادمة.

 غياب بنك معطيات حول فرص االستثمار في الجهات.( المتعلقة بالمؤشر: limitesم النقائص )تحديد أه .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

 عدد المشاريع: 3-4-2المؤشر 

 الخاصة التي تمت دراستها
 720 720 720 670 446 عدد المشاريع
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 بطـاقة مؤشر األداء: تقرير وطني طوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 
 1.5.2المؤشر:  رمز  
 

 الخصائص العامة للمؤشر

 ومؤتمر القاهرة للسكان والتنمية. 2030ف التنمية المستدامة متابعة تجسيم أهداالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

يتمثل في إعداد تقرير حول مدى التقدم في تجسيم أهداف التنمية المستدامة ويندرج في إطار أجندة األمم المتحدة لتحقيق المؤشر:  تعريف .2

 .2030أهداف التنمية المستدامة 

 (efficacité socio-économique)طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة  .3

 التفاصيل الفنية للمؤشر

 إعداد تقرير.(: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 تقرير.وحدة المؤشر:  .2

 الوزارات والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني.مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 كل سنتين.تاريخ توّفر المؤشر:  .4

 .2023سنة  1(: Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) .5

 رئيس برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

 قراءة في نتائج المؤشر
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  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

قامت تونس بإعداد تقريرها الوطني الطوعي حول متابعة تنفيذ أهداف تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(:  .2

 .2023ير كل سنتين وبذلك سيكون التقرير الموالي سنة . ويتواصل العمل على إعداد تقر 2021و 2019التنمية المستدامة سنتي 

 عدم توفر المعطيات بالدقة االزمة وغير مفصلة حسب النوع االجتماعي والجهة.( المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 

 

 

  

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

تقرير وطني : 1-5-2المؤشر 

طوعي حول تنفيذ أهداف التنمية 

 ستدامةالم

 0 1 0 1 0 تقرير
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 بطاقات الفاعلين العموميين

 المتدخلين

 في برنامج دعم التنمية القطاعية والجهوية
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 : المندوبية العامة للتنمية الجهوية1بطـاقة عدد
 

 

 

I. التعريــــف  

 

 

التنمية والتخطيط ومساندة االستثمار الجهوي بمناطق التدخل التابعة لها حيث النشاط الرئيسي:  .1

 :تشمل إحدى عشر والية موزعة على إقليمين إثنين

  منوبة، نابل، بنزرت واليات وهي: تونس، أريانة، بن عروس 7الشمال الشرقي ويضم ،

 وزغوان.

  قليم الوسط الشرقي ويضم  واليات وهي: سوسة، المنستير، المهدية وصفاقس. 4وا 

المؤرخ في  82-94أحدثت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بمقتضى القانون عدد مرجع اإلحداث:  .2

القانون عدد  لتحل محل المؤسسة التي تم إحداثها تحت نفس االسم بمقتضى 1994جويلية  18

 .1981أوت  9المؤرخ في  1981لسنة  81-77

 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي )إذا وجد(: .3

 

II. :االستراتيجية واألهداف 

  :االستراتيجية .1

 :على المستوى الوطني 

 مساعدة المصالح المختصة على إعداد آفاق وسياسات التنمية الجهوية،  -
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 المساهمة في متابعة إنجاز استراتيجيات وبرامج التنمية الجهوية وتقييم نتائجها، -

 القيام بكل عمل من شأنه تطوير آليات وتقنيات التخطيط الجهوي، -

 المساعدة على جمع ونشر المعطيات الجهوية بالتعاون مع المصالح المختصة، -

 ا ومتابعة تنفيذها،إعداد البرامج التنموية الخاصة التي تستوجب تنسيقا وطني -

 التصرف في برامج التنمية المندمجة والجهوية التي ُيعهد بها للمندوبية العامة. -

 :على المستوى الجهوي 

جمع كل المعلومات على مستوى الوالية وتصنيفها وتحليلها بما يمّكن من تحديد السياسات في  -

 ار الخاص،ميدان التنمية واختيار برامج االستثمار العمومي ودفع االستثم

 مساعدة السلط الجهوية على استنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل والية، -

 العمل على تحقيق التناسق بين المخططات والبرامج في مناطق التدخل. -

 أهم األولويات واألهداف االستراتيجية:  .2

 حصائية،إعداد ومتابعة المخطط الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإل -

بعث حركية اقتصادية محلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية ودعم التشغيل بمناطق تدخل برنامج  -

 التنمية المندمجة،

 بمناخ وفرص االستثمار وتسريع نسق بعث المؤسسات. مساندة التنمية والتعريف -

 تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  .3

على دراسة وتنفيذ عدة برامج خصوصية لفائدة الجهات لتحسين تسهر المندوبية العامة للتنمية الجهوية 

 :ظروف العيش وتوفير مواطن الرزق تتمثل في

 البرنامج الجهوي للتنمية،  -

 برنامج التنمية الريفية المندمجة،  -

 برنامج التنمية الحضرية المندمجة،  -
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 برنامج التنمية المندمجة.  -

 : أهم األنشطة .4

مية الجهوية تشخيص ودراسة مشاريع برنامج التنمية المندمجة من تولى المندوبية العامة للتنت 

 خالل: 

 برمجتها ومتابعة إنجازها بالتعاون مع المتدخلين مركزيا وجهويا، -

 إعداد التقارير الدورية لمتابعة التنفيذ المادي والمالي لهذا البرنامج، -

 الخارجية لتمويل البرنامج، التصرف في اتفاقية القرض مع الصندوق الممول بهدف تجنيد الموارد -

 فتح االعتمادات الخاصة بإنجاز المشاريع حسب البرمجة السنوية، -

التنسيق بين مختلف المتدخلين إلعداد برامج اإلنجاز للمشاريع على المستوى الجهوي مع تحيينها  -

 كلما دعت الحاجة لذلك.

 هوي من خالل:ذلك تتولى المندوبية العامة للتنمية الجهوية إعداد المخطط الجك 

 توفير المعطيات اإلحصائية والدراسات القطاعية العتمادها في إعداد المخطط، -

 المساعدة الفنية بتوفير المعطيات حول التوجهات الوطنية القطاعية، -

تنشيط وتنسيق أعمال اللجان القطاعية الجهوية المحدثة داخل المجلس الجهوي والمكلفة بإعداد  -

لدليل الفني المعد من طرف وزارة االقتصاد والتخطيط في تسيير مراحل المخطط الجهوي باعتماد ا

 إعداد المخطط،

 تطوير آليات وتقنيات التخطيط الجهوي وضبط منهجية إعداد المخطط الجهوي، -

 المساعدة على بلورة إشكاليات واستراتيجية التنمية الجهوية وضبط محتوى المخطط الجهوي، -

نويا بالتعاون مع المصالح الفنية الجهوية تحت إشراف المجلس متابعة تنفيذ المخطط الجهوي س -

 الجهوي،
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مساعدة المجالس الجهوية في التقييم نصف المرحلي للمخطط بالتعاون مع المصالح الفنية  -

 الجهوية،

المساهمة في تنظيم االستشارات اإلقليمية للتقييم نصف المرحلي للمخطط الستخالص  -

 ة.االستنتاجات للمرحلة المتبقي

 بمناخ وفرص االستثمار وتسريع نسق بعث المؤسسات: لتعريفا 

التعريف بالحوافز والتشجيعات المتعلقة بدفع االستثمار الخاص ووضعها على ذمة الباعثين  -

 خاصة في أيام االستثمار والشراكة التي تنظمها المندوبية العامة مع الواليات،

اهرات الهادفة إلى استحثاث نسق بعث مشاركة هياكل مساندة االستثمار الخاص في التظ -

 المؤسسات،

 دراسة المجاالت الواعدة لالستثمار وتشخيص أفكار مشاريع لفائدة الباعثين الجدد، -

 إصدار مطويات حول دليل بعث المؤسسات، -

 القيام بجرد للمناطق الصناعية والمقاسم الشاغرة بها والعمل على ترويجها لدى الباعثين، -

 ت الشاغرة والمعدة للكراء من القطاعين العام والخاص،القيام بجرد للمحال -

القيام بدراسات قطاعية جهوية إلبراز الفرص الكامنة والمشاريع القابلة لإلنجاز وخاصة بمناطق  -

 تشجيع التنمية الجهوية،

إعداد وثائق ترويجية لكل والية تتضمن الميزات التفاضلية ومناخ االستثمار والخدمات المتوفرة  -

 يات حسب خصوصياتها.بالوال

 :اإلجراءات المصاحبة .5

يتطلب تجسيم األهداف المرسومة اتخاذ جملة من اإلجراءات الرامية إلى تحسين التصرف اإلداري 

ضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية عليه. وتتمثل أهم اإلجراءات في:  وا 

 تفعيل الهيكل التنظيمي المصادق عليه، -
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 المهام. تحيين دليل اإلجراءات وبطاقات -

 إعداد قانون اإلطار،  -

 تنقيح النظام األساسي ألعوان المندوبية. -

III. ( 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:) 
 

 (:2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ) .1
 

 البيان
 إنجازات

2021 
 التقديرات

2020 2022 2023 2024 

     9145 8676 8529 ميزانية التصرف:

           منها:

     8345 7946 7543 منحة بعنوان التأجير 

     620 550 896 منحة بعنوان التسيير

     180 180 90 منحة بعنوان التدخل

     65000 65000 24900 ميزانّية االستثمار أو/ التجهيز:

     0 400 300 االستثمارات المباشرة

     65000 34600 9600 2و 1برنامج التنمية المندمجة قسط 

     0 30000 15000 3برنامج التنمية المندمجة قسط 

     74145 73676 33429 المجموع 
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 : ديوان تنمية الشمال الغربي2بطـاقة عدد
 

I.  التعريــــف 
 

التنمية والتخطيط ومساندة االستثمار الجهوي بمناطق التدخل التابعة للديوان النشاط الرئيسي:  .1

 تشمل واليات سليانة، جندوبة، الكاف وباجة.والتي 

 18المؤرخ في  85/94أحدث ديوان تنمية الشمال الغربي بمقتضى القانون عدد مرجع اإلحداث:  .2

 .1994جويلية 

 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي )إذا وجد(: .3

II. :االستراتيجية واألهداف 

  االستراتيجية: .1

 المساهمة في إرساء رؤية تنموية قادرة على تجاوز الصعوبات واالستجابة للتطلعات، -

 إحداث مواطن شغل قارة وتدعيم القدرة الشرائية. -

 اعتماد الالمركزية كعنصر أساسي على درب وضع استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية. -

 أهم األولويات واألهداف االستراتيجية:  .2

 يذ مخطط التنمية.السهر على متابعة تنف -

إضفاء النجاعة الالزمة على أنشطة مساندة التنمية المتعلقة بدفع االستثمار وتسويق التراب الجهوي  -

 وتثمين آلية التعاون الدولي وذلك بإدراجها ضمن برنامج عمل مترابط.

 إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي. -

 لمشاريع العمومية.إعداد تقارير ثالثية حول متابعة تقدم إنجاز ا -

 إعداد تقارير سداسية حول الظرف االقتصادي واالجتماعي بالجهات. -

 إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة. -
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 تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  .3

جمع المعلومات الالزمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكن من  -

ت في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج االستثمار العمومي ودفع االستثمار تحديد السياسا

 .الخاص بمناطق تدخل الديوان وتقييم نتائج هذه السياسات

مساعدة السلط الجهوية على استنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل والية ومعاضدتها  -

 .متابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامجفي ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين و 

 .العمل على تحقيق التناسق بين المخططات في مناطق تدخل الديوان -

المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط االستثمار الخاص بالجهات  -

هوية المختصة المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الج

 والجماعات العمومية المحلية،

دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض باالستثمار  -

 الخاص.

 .إعداد دراسات قطاعية وجهوية إلبراز فرص االستثمار ووضعها على ذمة الباعثين -

ة أو لعمليات التوسيع ومساعدة الباعثين في إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية للمشاريع الجديد -

 .إعداد الوثائق الضرورية الخاصة بالمشروع ومساندتهم ومتابعتهم في جميع مراحل إنجاز المشروع

 : أهم األنشطة .4

 .إعداد دراسات قطاعية وجهوية إلبراز فرص االستثمار ووضعها على ذمة الباعثين -

 .ة الخاصة بالمشروعمساعدة الباعثين في إعداد الوثائق الضروري -

 .إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية للمشاريع الجديدة أو لعمليات التوسيع -

 .إعداد دراسات التأثير على المحيط والبيئة -
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مساعدة الباعث في البحث على مصادر التمويل )البنوك وشركات االستثمار( وفرص الشراكة  -

 .األجنبية-التونسية والتونسية-التونسية

 .المشاريع لدى الهياكل والوكاالت المختصة قصد الحصول على االمتيازات المالية والجبائيةمتابعة  -

 .مساندة ومتابعة الباعثين في جميع مراحل إنجاز المشروع -

 :اإلجراءات المصاحبة .5

 دعم الموارد المالية للديوان. -

III. ( 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:) 

 

 (:2024-2022ى المدى المتوسط )تقديرات الميزانية عل .1

 البيان
 إنجازات

2021 
 التقديرات

2020 2022 2023 2024 

     2836 2513 2513 ميزانية التصرف:

           منها:

     2570 2255 2209 منحة بعنوان التأجير 

     215 209 255 منحة بعنوان التسيير

     51 49 49 منحة بعنوان التدخل

     340 340 150 االستثمار أو/ التجهيز:ميزانّية 

     340 340 150 االستثمارات المباشرة

     3176 2853 2663 المجموع 
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 : ديوان تنمية الوسط الغربي  3بطـاقة عدد
 

I.  التعريــــف 
 

التنمية والتخطيط ومساندة االستثمار الجهوي بمناطق التدخل التابعة للديوان النشاط الرئيسي:  .1

 تي تشمل واليات سيدي بوزيد، القيروان والقصرين.وال

المؤرخ  1994لسنة  84أحدث ديوان تنمية الوسط الغربي بمقتضى القانون عددمرجع اإلحداث:  .2

 .1994جويلية  18في 

 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي )إذا وجد(: .3

II. :االستراتيجية واألهداف 

  تراتيجية:االس .1

 المساهمة في إرساء رؤية تنموية قادرة على تجاوز الصعوبات واالستجابة للتطلعات، -

 إحداث مواطن شغل قارة وتدعيم القدرة الشرائية. -

 اعتماد الالمركزية كعنصر أساسي على درب وضع استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية. -

 أهم األولويات واألهداف االستراتيجية:  .2

 متابعة تنفيذ مخطط التنمية.السهر على  -

إضفاء النجاعة الالزمة على أنشطة مساندة التنمية المتعلقة بدفع االستثمار وتسويق التراب الجهوي  -

 وتثمين آلية التعاون الدولي وذلك بإدراجها ضمن برنامج عمل مترابط.

 إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطط الجهوي. -

 دم إنجاز المشاريع العمومية.إعداد تقارير ثالثية حول متابعة تق -

 إعداد تقارير سداسية حول الظرف االقتصادي واالجتماعي بالجهات. -

 إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة. -

 تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  .3
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جمع المعلومات الالزمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمكن من  -

يد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج االستثمار العمومي ودفع االستثمار تحد

 .الخاص بمناطق تدخل الديوان وتقييم نتائج هذه السياسات

مساعدة السلط الجهوية على استنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل والية ومعاضدتها  -

 .لمتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامجفي ميدان التنسيق بين مختلف ا

 .العمل على تحقيق التناسق بين المخططات في مناطق تدخل الديوان -

المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط االستثمار الخاص بالجهات  -

لمصالح الجهوية المختصة المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية وا

 والجماعات العمومية المحلية،

دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في ميدان النهوض باالستثمار  -

 الخاص.

 .إعداد دراسات قطاعية وجهوية إلبراز فرص االستثمار ووضعها على ذمة الباعثين -

ريع الجديدة أو لعمليات التوسيع ومساعدة الباعثين في إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية للمشا -

 .إعداد الوثائق الضرورية الخاصة بالمشروع ومساندتهم ومتابعتهم في جميع مراحل إنجاز المشروع

 : أهم األنشطة .4

 .إعداد دراسات قطاعية وجهوية إلبراز فرص االستثمار ووضعها على ذمة الباعثين -

 .ئق الضرورية الخاصة بالمشروعمساعدة الباعثين في إعداد الوثا -

 .إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية للمشاريع الجديدة أو لعمليات التوسيع -

 .إعداد دراسات التأثير على المحيط والبيئة -

مساعدة الباعث في البحث على مصادر التمويل )البنوك وشركات االستثمار( وفرص الشراكة  -

 .ةاألجنبي-التونسية والتونسية-التونسية
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 .متابعة المشاريع لدى الهياكل والوكاالت المختصة قصد الحصول على االمتيازات المالية والجبائية -

 .مساندة ومتابعة الباعثين في جميع مراحل إنجاز المشروع -

 :اإلجراءات المصاحبة .5

 مراجعة الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الوسط الغربي. -

 ة الوسط الغربي.مراجعة النظام األساسي ألعوان ديوان تنمي -

 مراجعة تموقع الديوان ودوره في المجال التنموي. -

III. ( 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط) 
 

 (:2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ) .1

 البيان
 إنجازات

2021 
 التقديرات

2020 2022 2023 2024 

     3726 3476 3269 ميزانية التصرف:

           منها:

     3400 3150 2954 منحة بعنوان التأجير 

     271 271 271 منحة بعنوان التسيير

     55 55 44 منحة بعنوان التدخل

     800 760 760 ميزانّية االستثمار أو/ التجهيز:

     800 760 760 االستثمارات المباشرة

     4526 4236 4029 المجموع 
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 يوان تنمية الجنوب : د4بطـاقة عدد
 

I. التعريــــف 
 

التنمية والتخطيط ومساندة االستثمار الجهوي بمناطق التدخل التابعة للديوان  النشاط الرئيسي: .1

 والتي تشمل واليات قفصة، قابس، مدنين، تطاوين، قبلي وتوزر.

سنة من قانون المالية ل 72و 71أحدث ديوان تنمية الجنوب بمقتضى الفصلين مرجع اإلحداث:  .2

المؤرخ  1994لسنة  83، قبل أن يتم مراجعة مشموالته وا عادة هيكلته وفق القانون عدد 1984

 .1994جويلية  18في 

 تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي )إذا وجد(: .3

II. :االستراتيجية واألهداف 

  االستراتيجية: .1

 قادرة على تجاوز الصعوبات واالستجابة للتطلعات،المساهمة في إرساء رؤية تنموية  -

 إحداث مواطن شغل قارة وتدعيم القدرة الشرائية. -

 اعتماد الالمركزية كعنصر أساسي على درب وضع استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية. -

 

 أهم األولويات واألهداف االستراتيجية:  .2

 صياغة وثيقة مخطط التنمية. -

 رقام لكل والية.إعداد وثيقة الوالية في أ -

 دفع االستثمار الخاص. -

 انطالق إنجاز مشروع تثمين منتوجات تربية الماشية بتطاوين. -

 تصّور وا عداد وثائق تعريفية ومحامل سمعية بصرية. -
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 تحديد المساهمة في أهداف البرنامج:  .3

يهية إلقليم إعداد استراتيجية التنمية على المستوى المحلي والجهوي والمساهمة في إعداد وثيقة توج -

 الجنوب. 

 المساهمة في تحديد منوال التنمية ووضع مقاييس لتوزيع االستثمارات على الجهات. -

 دفع االستثمار الخاص بالمناطق الداخلية واستنباط أفكار المشاريع ووضعها على ذّمة الباعثين. -

 القيام بالدراسات القطاعية. -

 اطق تدّخله.توفير المعلومة اإلحصائية الصحيحة والمحينة بمن -

 دفع برامج التعاون الدولي. -

 

 : أهم األنشطة .4

جمع كل المعلومات الالزمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمّكن  -

من تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برامج االستثمار العمومي ودفع 

لديوان )واليات مدنين، قابس، تطاوين، قبّلـي، قفصـة وتوزر( االستثمار الخاص بمناطق تدخل ا

 ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات.

مساعدة السلط الجهوية على استنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل والية ومعاضدتها  -

 .في ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات والبرامج

المساهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط االستثمار الخاص بالجهات  -

المعنية ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة 

 والجماعات العمومية المحلية.
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 :اإلجراءات المصاحبة .5

 تحيين الهيكل التنظيمي للّديـوان. -

 اجعة مهام الديوان وا عادة تموقعه.مر  -

 تمكين الديوان من االعتمادات الالزمة بميزانية التنمية. -

 دعم الديوان باإلطارات الفنية المختصة وبالبرامج التكوينية الالزمة لتطوير قدراته. -

 

III. ( 2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط:) 
 

 (:2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ) .1
 

 البيان
 إنجازات

2021 
 التقديرات

2020 2022 2023 2024 

     4255 4125 4022 ميزانية التصرف:

           منها:

     3860 3730 3627 منحة بعنوان التأجير 

     320 320 320 منحة بعنوان التسيير

     75 75 75 منحة بعنوان التدخل

     1500 300 300 جهيز:ميزانّية االستثمار أو/ الت

     1500 300 300 االستثمارات المباشرة

     5755 4425 4322 المجموع 
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 المالية المبرمة التعهدات: حجم 1بطـاقة مـؤشــــر

 1/ 1 /1 /3: المؤشر رمز

 حجم التعهدات المالية المبرمة.تسمية المؤشر: 

 سنوي تاريخ تحيين المؤشر:

II- الخصائص العامة للمؤشر 

 التعاون الدوليالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .4

 : دعم التعاون المالي والتعاون الفنيالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .5

 دعم التعاون الماليالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .6

: القيمة الجملية للتمويالت الخارجية المبرمة في إطار االتفاقيات الموقعة مع األطراف الممولة خالل السنة الجارية لتمويل البرامج تعريف المؤشر .7

 اإلصالحية والمشاريع التنموية.

 مؤشر قيس نتائجنوع المؤشر:  .8

 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .9

 : اإلدارات المركزية التابعة للوزارةالتفريعات .10

III- ل الفنية للمؤشرالتفاصي 

a.  :جملة التمويالت التي تم إبرام اتفاقيات بشأنهاطريقة احتساب المؤشر 

b. وحدة المؤشر: مليون دينار 

c.  :مبلغ القروض أو الهبات المبرمةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر 

d. :إحصائيات طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر 

e. اتفاقيات التمويل الممضاةالمؤشر:  مصدر المعطيات األساسية الحتساب 

f. في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر 

g.  :القيمة المستهدفة للمؤشر 

h.  :مفيدة جاء باهلل الصرارفيالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج 

 

IV- قراءة في نتائج المؤشر 

 . سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:1

 ةالوحد الهدفمؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2018 2019 2019 2022 2023 2024 
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 . تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:2

ة نظرا للوضع االقتصادي الذي تمر به بالدنا وتداعيات جائحة كورونا من ناحية وتراجع التمويالت المقدمة حجم التعهدات تراجعا مقارنة بالسنوات الماضييشهد 

 .2024و 2023في شكل دعم مباشر لميزانية الدولة مقابل تنفيذ برامج إصالحات من ناحية أخرى. هذا باإلضافة إلى صعوبة ضبط التقديرات خاصة لسنوات 

ر:. رسم بياني لتطور المؤش  

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: . 4

ق مع جميع تقديم طلبات التمويل على األطراف الممولة بعد دراسة األولوية التي يحظى بها المشروع أو البرنامج موضوع طلب التمويل والتشاور المسب -

 الهياكل المعنّية.

 توجبة لدراسته من طرف الممّول في اآلجال المطلوبة.متابعة طلبات التمويل بتوفير المعلومات المس -

 الهيكلة النهائّية.متابعة مهّمات الخبراء المتعّلقة بتقييم وتشخيص مكّونات المشاريع والبرامج والعمل على التوافق بين كافة المتدخلين في المشروع حول  -

 لى التأكد من جميع االلتزامات والشروط المالية واإلدارّيةالمفاوضات حول إبرام اتفاقيات التمويل والعمل ع تسيير اإلشراف على -

 التنسيق بين جميع اإلدارات العاّمة لحسن تعبئة الموارد المالّية وحسن استعمالها. -

 التنسيق بين جميع اإلدارات العاّمة لحسن تمويل المشروع أو البرنامج من طرف أكثر من ممّول أجنبي. -

 (المتعلقة بالمؤشر: limites. تحديد أهم النقائص )5

 صعوبة ضبط التقديرات بدقة نظرا لتنّوع مصادر التمويل وخصوصّية البرمجة مع كّل طرف. -
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 المبرمة بالتعهداتمقارنة  السحوبات: نسبة 2بطـاقة مـؤشــــر

 

 2/ 1 /1 /3: المؤشر رمز

 حجم السحوبات السنوية تسمية المؤشر: 

 سنوي تاريخ تحيين المؤشر: 

I- مة للمؤشرالخصائص العا 

 التعاون الدولي البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: .1

 : دعم التعاون المالي والتعاون الفنيالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر .2

 دعم التعاون الماليالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

 مدى استهالك الموارد بعنوان التعهدات المالية المبرمة.تعريف المؤشر:  .4

 مؤشر قيس نتائج نوع المؤشر: .5

 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .6

 اإلدارات المركزية التابعة للوزارةالتفريعات:  .7

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 جملة السحوبات السنويةطريقة احتساب المؤشر:  .1

 مليون ديناروحدة المؤشر:  .2

 مبلغ السحوبات الجملي خالل السنة الجاريةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 إحصائيات جميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:طريقة ت .4

 جداول متابعة السحوباتمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .6

 القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السيدة مفيدة جاء باهلل الصرارفي .8

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 لسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر:س .1

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2018 2019 2019 2022 2023 2024 
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 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

أي نسق استعمال الموارد الخارجية المتاحة نسقا مرضيا رغم بعض الصعوبات المتعلقة وطول اإلجراءات  2022و 2021يسجل مستوى السحوبات سنتي 

لفتوى القانونّية...(، من خالل العمل على تكثيف المتابعة وحل االشكاليات التي تعترض المشاريع المعنية المتعّلقة بدخول االتفاقيات حّيز التنفيذ )المصادقة، ا

 والحرص المتواصل على تمويل المشاريع الجاهزة لالنطالق )غياب مشاكل عقارية، .....(.

ت المبرمة تطورا هاما خالل السنوات القادمة، ولكن هذا التطور ال من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد المؤشر المتعلق بحجم السحوبات مقارنة بالتعهدا

نما نظرا لتوقع تراجع حجم التعهدات المبرمة )وهو أمر سلبي( وتّم تبيانه ضمن المؤشر األول، وبالتالي يعكس ذلك  يعود لتحسن بنفس النسبة لحجم السحوبات وا 

 ألساس تعمل هياكل التعاون الدولي حاليا على بلورة مؤشر جديد يعكس بصفة أوضح نشاط البرنامج.( المتعلقة بهذا المؤشر. وعلى هذا اlimitesالنقائص )

 :رسم بياني لتطور المؤشر .3
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 حجم السحوبات
مليون 

 دينار
4760.6 5750 4906 7253 7400 5689 4952 

3-1-1-2 

:حجم الســــحوبات مقارنة 2المؤشــــر 

 بالتعهدات المبرمة

% 63.1 75 66 149 118 117 99 
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر .4

 على االتفاقية وملف طلبات السحب( العمل على إتمام الشروط األولية لدخول االتفاقيات المالية حيز التنفيذ )إعداد ملف المصادقة -

 متابعة نسق انجاز المشاريع مع التنسيق بين كافة المتدخلين لتفادي التأخير في انجازها وبالتالي عدم سحب الموارد المخصصة لها. -

 دفع نسق السحب.االتصال المتواصل مع الهياكل اإلدارية والفنية للممولين لمدهم بكافة الملفات والمعلومات التي من شانها ان ت -

 تقديم طلبات تأخير أخر آجال السحب على الموارد الخارجية لتفادي إلغاء المبالغ غير مستعملة. -

 حضور جميع االجتماعات والتظاهرات المنظمة حول كل ما يتعلق بالمشروع والمشاركة في الزيارات الميدانية لمواقع المشروع. -

 مع الهياكل المستفيدة. عقد اجتماعات دورّية لمتابعة نسق السحوبات -

 العمل على ايجاد الحلول لإلشكاليات التي تعيق تقّدم بعض المشاريع وبالتالي الّرفع من نسق السحوبات. -

يجاد الحــلول لتجــاوزهـــا -  . ضبط قائـمـة المـشــاريـع التي تشكو صعوبـات في االنجـاز وا 

 (المتعلقة بالمؤشرlimitesتحديد أهم النقائص ) .5

 الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة خاصة بالتقديرات.صعوبة  -
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 : الوكالة التونسية للتعاون الفني 1بطاقة عدد 

 : برنامج التعاون الدولي / البرنامج الفرعي " التعاون الفني".البرنامج الذي يتضمن المؤسسة

 المسؤول عن البرنامج  الفرعي :  السيد محمد البليدي.

I. :التعريف 

 : تنفيذ سياسة الدولة في مجال التعاون الفني.النشاط الرئيسي .1

 : مؤسسة صنف أ.ترتيب المؤسسة  .2

 .1972افريل  27المؤرخ في  1972لسنة  35: القانون عدد مرجع االحداث .3

 .1998اكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  2239: األمر عدد  مرجع التنظيم االداري والمالي .4

 :امج أو أهداف تاريخ امضاء آخر عقد برن .5

 

II. االستراتيجبة واألهداف: 

 تطوير نشاط التعاون الفني :  : االستراتيجية العامة .3

الشــهادات يلعب التعاون الفني دورا فاعال في الخطة التنموية للبالد باعتبار ما يوفره من فرص توظيف بالخارج تدعم المجهود الوطني لتشــغيل حملة 

-ت الفنية وخاصة منها خدمات مكاتب الخبرة العمومية والخاصة في اطار التعاون الثالثي و التعاون جنوبومساهمته في النهوض بتصدير الخدما

ضــــامن جنوب. كما يمثل أداة هامة إلشــــعاع تونس في الخارج وتدعيم عالقات التعاون مع البلدان الشــــقيقة والصــــديقة وتنويع أســــاليبها وفق منهج الت

 الموارد المالية بالعملة الصعبة من تحويالت المتعاونين بالخارج. إضافة إلى رفع والمصلحة المشتركة

 : المساهمة في تطوير نشاط التعاون الفني التونسي كجزء من سياسة تونس في مجال التعاون الدولي.تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .4

لفني تسعى الوكالة إلى النهوض بالتعاون الفني التونسي من خالل تحقيق السياسة الوطنية في مجال التعاون ا في إطار تنفيذ :أهم األولويات واألهداف .5

 هدفين أساسين هما:

: يتعلق هذا الهدف بأحد األنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها  تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج -

من إثراء لبنك المعطيات الخاصة بالمرشحين للعمل بالخارج، ومن أنشطة استكشاف واتصال وترويج ، ومن أنشطة خاصة باستقبال بالخارج على مستويات عدة 

 وتسهيل عمل لجان االنتداب األجنبية وغيرها من األنشطة التي لها عالقة مباشرة وغير مباشرة مع هذا الهدف .

الهدف بثاني األنشطة الرئيسية للوكالة وهو يعكس العمل الذي تقوم به مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها : يتعلق هذا تنمية نشاط التعاون جنوب جنوب -

جنوب من خالل استكشاف حاجيات مختلف البلدان والبحث عن شركاء للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه المشاريع  -بالخارج على مستوى النهوض بالتعاون جنوب

 ورة تونس في الخارج كبلد محوري في مجال التعاون جنوب جنوب .وكذلك على مستوى دعم ص

 :مؤشرات قيس األداء الخاصة بالبرنامج الفرعي -4

  تنمية نشاط توظيف المتعاونين بالخارج 1الهدف :: 
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 % :3: تطور عدد المتعاونين المنتدبين سنويا ب 1مؤشر الهدف عدد 

  لمؤشر لقياس األداء الفعلي لجميع مصالح الوكالة المركزية وممثلياتها بالخارج وذلك عبر احتساب تطور : تم االختيار على هذا امبررات اعتماد المؤشر

ستكشاف أسواق عدد المنتدبين من سنة إلى أخرى، إذ يعكس هذا المؤشر القدرة على  االستجابة لطلبات العروض الواردة على الوكالة وكذلك القدرة على  ا

 وير بنك الترشحات. جديدة في هذا المجال وتط

  المتعاونون الذين تم انتدابهم خالل السنة / عدد المتعاونين بالسنة السابقة.طريقة احتساب المؤشر  : 

  نسبة مئويةوحدة المؤشر : 

  المتعاونون الذين تم انتدابهم خالل السنة و عدد المتعاونين بالسنة السابقةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر :. 

  احصائياتجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشرطريقة ت :. 

  إدارة انتداب المتعاونين : مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر. 

  في نهاية كل سنةتاريخ توفر المؤشر :. 

  3: زيادة سنوية بالقيمة المستهدفة للمؤشر %  

 1قياس مؤشر الهدف عدد 

 

 

جنوب:  –ن جنوب : تنمية نشاط التعاو 2الهدف   

 جنوب :-: تطور عدد مشاريع التعاون جنوب 2مؤشر الهدف عدد 

  تتعلق برامج ومشاريع التعاون جنوب جنوب أساسا بنشاطين اثنين لهما دورا كبيرا في المساهمة في تنمية القدرات الفردية مبررات اعتماد المؤشرات :

لعربية واإلفريقية في المجاالت التنموية التي تحظى بدعم الجهات المانحة. ولقياس األداء الخاص بهذين والمؤسساتية لعدد من البلدان المستفيدة خاصة منها ا

عادة في شكل  النشاطين تم االختيار على تطور عدد مشاريع المعونة الفنية المنجزة بالبلدان المستفيدة وهي مهمات يقوم بها خبراء ومستشارون تونسيون 

ة وعلى تطور عدد مشاريع الدورات التدريبية والزيارات الدراسية المنجزة من طرف الوكالة بالشراكة مع الجهات المانحة ومؤسسات مهام قصيرة المدى من جه

 التكوين التونسية والتي يستفيد منها إطارات البلدان الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.

 الوحدة الهدف  مؤشرات قيس أداء 

في طور  زاتاإلنجا

 االنجاز

 التقديرات على المدى المتوسط

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ـــمـــؤشــــــــــــر  : تـــطـــور عـــــدد 1ال

 المتعاونين المنتدبين
 11.5 40.8 5.2 -50.25 3 3 3 

 

3 

 

 1609 1562 3140 2985 2120 عدد )حجم االنتدابات(
1658 1708 1760 
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 همات المعونة الفنية وتنفيذ برامج تنمية القدرات.:  تطور عدد المشاريع المنجزة في مجالي مطريقة احتساب المؤشر 

 نسبة مائوية.وحدة المؤشر : 

 عدد مهمات المعونة الفنية ومشاريع تنمية القدرات  المنجزة لفائدة مختلف البلدانالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر : 

 احصائيات.طريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر : 

 ادارة البرامج والمشاريع. : ألساسية الحتساب المؤشرمصدر المعطيات ا 

 في نهاية كل سنة.تاريخ توفر المؤشر : 

 10: زيادة سنوية بالقيمة المستهدفة للمؤشر %. 

 2قياس مؤشر الهدف عدد       

  

 : أهم األنشطة التي ستساهم في تحقيق األهداف –

 األنشطة األهداف

: تنمية نشاط 1الهدف 

 ين بالخارجتوظيف المتعاون

 وذلك من خالل  :   دعم آليات رصد وتجميع الترشحات للعمل في نطاق التعاون الفني -

 توسيع عمليات البحث عن الترشحات غير المتوفرة ببنك الترشحات:

  تكثيف البالغات والنشريات بخصوص الوظائف المطلوبة بالخارج والتي ال تتوفر فيها ترشحات بالعدد والنوع

 المطلوب، 

  ،مرافقة المترشحين في إعداد ملفاتهم 

 ،وضع دليل على الخط في كيفية إعداد السيرة الذاتية 

 ،وضع مساحة تحاور للرد على استفسارات المترشحين عند إعداد السيرة الذاتية 

 ,تنظيم دورات تدريب تكميلية لفائدة بعض فئات المترشحين 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء 
 اإلنجازات

في طور 

 االنجاز
 التقديرات على المدى المتوسط

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

عدد مشــــــاريع تطور : 1-2المؤشــــــر 

 جنوب-التعاون جنوب
 42 38 34 33 30 60 54 43 عدد 

  48.27% 25% 11% -50% 10% 10% 10% نسبة التطور
 

10% 
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 األنشطة األهداف

   نطاق التعاون الفني، تحسيس الكفاءات التونسية بأهمية الترشح للعمل في 

...( : تنظيم ، الهيئات الممثلة للمهن..توطيد عالقات الشراكة مع الهياكل والجمعيات الممثلة لمختلف المهن ) العمادات -

 جلسات عمل في الغرض.

 وضع خطة اتصالية للتعريف بالوكالة وبالعمل في نطاق التعاون الفني: أشرطة مصورة على الخط، مطويات ... -

 حسيس الجهات المعنية بمنظومات التكوين في تونس بأهمية مواكبة تطور حاجيات السوق الخارجية:ت -

 التعريف باالختصاصات ونوعية الشهادات المطلوبة باألسواق الخارجية وذلك بـ:  -

 ،جمع وتبويب البيانات والمعطيات حول توجهات السوق الخارجية وحاجياتها 

 عريف بطلبات سوق التعاون الفني وتطوراته.تنظيم زيارات وورشات عمل للت 

 تطوير آليات  استكشاف فرص التوظيف بالخارج و ذلك من خالل : -

 تطوير أنشطة رصد ومتابعة األسواق الخارجية:-

 تفعيل وظيفة اليقظة المدرجة بالهيكل التنظيمي الجديد -

 الل:مزيد التعريف بخدمات الوكالة والترويج للكفاءات التونسية من خ -

  إعداد برنامج الستقبال بعض أصحاب القرار في البلدان المستهدفة وفي المنظمات الدولية واإلقليمية لإلطالع على

 التجربة التونسية،

 ،المشاركة في الملتقيات والمعارض الدولية حضوريا وافتراضيا للتعريف بالكفاءات التونسية وبخدمات الوكالة 

 في صورة تحسن الوضع الصحي الناجم  ات استكشاف وترويج بالبلدان المستهدفةإعداد وتنفيذ برنامج سنوي لمهم (

 عن الجائحة(.

 مراجعة شبكة مكاتب الوكالة بالخارج: -

  قتراح التغييرات المناسبة ) االنتشار الجغرافي، المهام، اإلمكانيات تقييم المنظومة الحالية  لمكاتب الوكالة بالخارج وا 

 المادية والبشرية(،

 قيام بمهمة تدقيق تشمل مكتب أو مكتبين بالخارج.ال

 

تنمية نشاط  2الهدف: 

 جنوب-التعاون جنوب

 تطوير قاعدة بيانات حول الخبرة الوطنية في مجاالت التنمية المستدامة و ذلك من خالل: -

 تجميع وتبويب المعطيات حول الخبرات التونسية الفردية والمؤسساتية: -

 ص بمكاتب الخبرة التونسية المنجز في إطار التعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية.إتمام مشروع الكتيب الخا 

  إنطالق العمل لتوسيع المشروع المنجز ليشمل بقية الخبرات المستهدفة ) خاصة منها المرتبطة بأهداف التنمية

 المستدامة(

  ،تنظيم أنشطة تحسيسية توجه لمختلف مراكز الخبرة 

  .تحيين قاعدة البيانات 
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 األنشطة األهداف

 ربط قاعدة البيانات المحدثة بشبكات الهيئات والمنظمات المعنية بالتعاون جنوب جنوب والتعاون الثالثي:

ربط الصلة بالهيئات والمنظمات المعنية بالتعاون جنوب جنوب والتعاون الثالثي للتعريف بقاعدة البيانات المحدثة 

 والسعي لتشبيكها

 ويج لخدمات الخبرة وتنمية القدراتو ذلك من خالل:تطوير آليات   وأنشطة االستكشاف والتر  -

 ( من خالل :  (alerte, veille et surveillanceدعم أنشطة الرصد والمتابعة )  -

 عداد بيانات محينة حول :إ  -

  المنظمات والهيئات الدوليةتوجهات ومبادرات 

 جنوب،-في مجال خدمات التعاون جنوب اجراءاتها 

  الشركاء.برامج واحتياجات مختلف 

 :مزيد التعريف بخدمات الوكالة والترويج للخبرة التونسية  -

  ( مزيد استغالل موقع الوكالة للتعريف بالخبرة التونسية وأنشطة التعاون جنوب جنوبcontenu et 

référencement) 

  قليمية لالطالع على إعداد برنامج الستقبال بعض أصحاب القرار في البلدان المستهدفة وفي المنظمات الدولية واإل

 التجربة التونسية،

 ، الحرص على المشاركة في  الملتقيات والمعارض الدولية 

 ،إعداد وتنفيذ برنامج سنوي لمهمات استكشاف وترويج بالبلدان المستهدفة 

 مراجعة منظومة مكاتب الوكالة في الخارج : -

االنتشار الجغرافي، المهام، اإلمكانيات المادية تغييرات المناسبة ) تقييم المنظومة الحالية لمكاتب الوكالة بالخارج واقتراح ال -

 والبشرية (.

 

 جنوب على المستوى الوطني والدولي و ذلك من خالل :-تأكيد دور الوكالة كنقطة ارتكاز للتعاون الثالثي وجنوب -

 تفعيل دور المجلس الوطني للتعاون الفني : -

 ثلي الوزارات والهياكل صلب المجلس،التنسيق مع سلطة اإلشراف لتعيين مم 

  ،التنسيق مع سلطة اإلشراف لعقد اجتماع للمجلس في أقرب األوقات الممكنة 

 تعزيز الشراكة بين الوكالة والجهات الوطنية المعنية ومزيد التنسيق معها :

  الجهات الوطنية المعنية ،تنظيم لقاءات منتظمة مع 

 ،ابرام اتفاقيات شراكة وتعاون معها 

 الوكالة والجهات الدولية واإلقليمية الناشطة في مجال التعاون جنوب : بينتعزيز الشراكة  -

  والجهات الدولية واإلقليمية  ،تنظيم لقاءات منتظمة مع 
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 األنشطة األهداف

 ابرام اتفاقيات شراكة وتعاون معها 

 أهم االجراءات المصاحبة : -5

 تطوير نظم التصرف داخل المؤسسة  وذلك عبر :   -

 المنظومات الدولية الخاصة بجودة الخدمات والحوكمة والشفافية: االنخراط في 

  استكمال العمل على إرساء نظام الجودة طبقا اللمعيارISO 9001  2015في صيغة، 

  العمل على ارساء نظام الحوكمة والشفافية طبقا للمعيارISO 37001، 

  التنظيمي الجديد،استكمال إعداد دليل اإلجراءات والمراجعات الوظيفية طبق للهيكل 

  دارة  المخاطر داخل المؤسسة تضم المصالح التالية : التدقيق الداخلي وخلية الحوكمة وخلية الجودة ومر  اقبة التصرف،إرساء لجنة للرقابة الداخلية وا 

 تنمية الموارد البشرية وذلك من خالل :   -

  ( إعداد كشف عام للكفاءات داخل المؤسسةUn bilan de compétences) لتحديد الكفاءات المطلوبة وإلعداد برامج  للتكوين واالنتداب على ،

 مدى خمس سنوات، 

  البعض وتطوير االندماج وشعور االنتماء للمؤسسة.تطوير منظومة شاملة لتحفيز األعوان 

 : تنمية الموارد المالية  ذلك من خالل    -

  وذلك من خالل إقرار معاليم للخدمات المقدمة،إعداد تصور لتوفير موارد مالية قارة تدعم ميزانية الوكالة 

  جنوب للمساهمة في مشاريع التعاون الثالثي.-إعداد تصور لصندوق خاص للتعاون جنوب 

 : تطوير البنية التحتية كالتالي   -

 تطوير فضاءات العمل داخل الوكالة وبمكاتبها بالخارج:   -

  ( اقتناء وسائل العمل عن بعدVIDEOCONFERENCE ،) 

  يئة فضاءات استقبال الزائرين في الطابق السفلي والطابق الثاني،ته 

  إعادة تهيئة قاعة المحاضرات 

 تطوير  ودعم نظم المعلومات داخل المؤسسة :   -

 ،تطوير المنظومة اإلعالمية الحالية باعتماد منظومة تصرف مندمجة 

 ،"تفعيل استعمال منظومة "جباية 

  تركيز الربط عبر الخطRNIA2 ل منظومة رشاد للتصرف في المهمات بالخارجالستغال ، 

 ،العمل باإلمضاء االلكتروني 

 ،العمل لتركيز التراسل االلكتروني مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والشبه الحكومية 

 وضع منظومة الكترونية خاصة بإعداد وبمعالجة مقررات اإللحاق والتجديد واإلنهاء 
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   الحاجة،إرساء منظومة للعمل عن بعد عند 

 تطوير الخدمات عن بعد: -

 ، تحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالخدمات المسداة للمنتدبين والمتعاونين على منظومة سيكاد 

 تركيز منظومة التصرف في شؤون المتعاونين على البوابة الحالية للوكالة. 

 تطوير أنشطة االتصال والترويج و ذلك من خالل :  -

  ادارة المخاطر...،  الترويج،اليقظةاالتصال،داخل المؤسسة )تطوير الوظائف التالية 

  تفعيل الوظائف المذكورة اثر المصادقة على المشروع الجديد للهيكل التنظيمي للوكالة 

 إرساء سياسة اتصالية وترويجية 

 ،تكليف مكتب مختص إلعداد مخطط اتصالي وترويجي 

 ،تنمية العالقات مع وسائل اإلعالم واالتصال 

 التسويق االلكتروني  تطويرWeb Marketing 
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 بطـاقة مؤشر األداء: عدد الوثائق القانونية واالستشارات وتقارير التقييم المنجزة

 1/ 1/ 4: المؤشر رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

 تطوير السياسات العامة لالستثمار وتحسين مناخ االعماله المؤشر: الهدف الذي يرجع إلي  .11

 عدد الملفات المدروسة والوثائق المنجزة في إطار تطوير سياسات االستثمار واإلحاطة.المؤشر:  تعريف .12

 طبيعة المؤشر: مؤشر كمي .13

التفاصيل الفنية للمؤشر   

 واإلحاطة. االستثمارلوثائق المنجزة في إطار تطوير سياسات عدد الملفات المدروسة وا (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 عدد وحدة المؤشر: .2

 اإلدارة العاّمة للدراسات االستشرافية في االستثمار. مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .4

 2020سنة  200.(: indicateur’Valeur cible de l)1القيمة المستهدفة للمؤشر .5

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السّيد سليم األسطى .6

 قراءة في نتائج المؤشر

 

  تائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة الن .3

 تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(: .4

                                                 
قيمة الطويل )ثالث سنوات أو أكثر( أو على المدى المتوسط ) التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 1

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهامستّمدة من توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

: الوثائق القانونية 4-1-1

 واالستشارات وتقارير التقييم المنجزة
 220 210 200 180 170 عدد
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وثيقة خالل الثالث سنوات في عالقة مع برنامج العمل للوزارة للفترة القادمة والمتعلق خاصة بإعداد مخطط التنمية وآفاق  210تم إعتماد معدل سنوي بـ 

قادمة ومخطط اإلنعاش االقتصادي وما يقتضيه من مساهمة أكبر لإلدارة العامة في بلورة سياسات االستثمار المقترحة في الغرض التنمية للعشرية ال

 األعمال ودفع االستثمار الخاص.  واإلجراءات العاجلة وعلى المدى المتوسط والبعيد لتطوير مناخ
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ات المدروسة في إطار دعم التعاون الدولي في مجال االستثماربطـاقة مؤشر األداء: الملف  

 2/ 1/ 4: المؤشر رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

 تطوير السياسات العامة لالستثمار وتحسين مناخ االعمالالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

  عاون الدولي في مجال االستثمارعدد الملفات المدروسة والوثائق المنجزة في إطار متابعة ملفات التالمؤشر:  تعريف .2

 طبيعة المؤشر: مؤشر كمي  .3

 التفاصيل الفنية للمؤشر

  عدد الملفات المدروسة والوثائق المنجزة في إطار متابعة ملفات التعاون الدولي في مجال االستثمار (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 عدد وحدة المؤشر: .2

 اإلدارة العاّمة للدراسات االستشرافية في االستثمار. :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .4

 2022سنة  20(: .indicateur’Valeur cible de l)2القيمة المستهدفة للمؤشر .5

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: السّيد سليم األسطى .6

 قراءة في نتائج المؤشر

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(: .2

                                                 
قيمة ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )على المدى المتوسط ) التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 2

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهان توجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(مستّمدة م

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 نجازاتاإل 

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

:  الملفات المدروسة في 4-1-2

إطار دعم التعاون الدولي في مجال 

 االستثمار 

 20 20 20 15 10 عدد
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 ملف( وذلك خاصة لالعتبارات التالية: 20ن تتميز الثالث سنوات القادمة بارتفاع نسق الملفات المدروسة )معدل سنوي بـ ينتظر أ

  وستنطلق اإلدارة العامة في إعداد وتطبيق برنامج عمل يتعّلق بمراجعة االتفاقيات القديمة  2021تّم استكمال مراجعة األنموذج التونسي لالستثمار سنة

برام   اتفاقيات جديدة على مدار الثالث سنوات المقبلة بما يخدم هدف تشجيع على استقطاب االستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين علىوا 

 االستثمار بالخارج.

 ركات المتعددة الجنسيات تنفيذ برنامج عمل لدعم نقطة االتصال الوطنية في إطار المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول الش

تصال خاصة في ظل الشروع في تنفيذ برنامج تعاون فني مع   .  GIZوذلك عبر تنفيذ برنامج تعريف وا 
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 بطـاقة مؤشر األداء: نسبة فض اإلشكاليات المتعلقة بالمشاريع الكبرى 

 1/ 2/ 4: المؤشر رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

 : دعم االستثمار في المشاريع الكبرى التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطنيليه المؤشر: . الهدف الذي يرجع إ1

 نسبة اإلشكاليات التي تم التوصل الى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.المؤشر:  .تعريف2

 .طبيعة المؤشر: مؤشر نسبي3

 التفاصيل الفنية للمؤشر

 تم احتساب المؤشر بنسبة اإلشكاليات التي تم التوصل إلى فضها مقارنة بالطلبات المعروضة.ي (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

  النسبة المئوية وحدة المؤشر: .2

 للمشاريع الكبرى بالوزارة.اإلدارة العامة  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3

 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .4

 2024سنة  80(: .indicateur’aleur cible de lV)3القيمة المستهدفة للمؤشر .5

 السيدة يسرى كمون.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

  

                                                 
قيمة ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )على المدى المتوسط ) التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 3

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهالبرنامج، من المخطط الخماسي...(مستّمدة من توجه إستراتيجي عام ل
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 قراءة في نتائج المؤشر

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 

 تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(: .2

 اهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

 احكام التنسيق مع مختلف الهياكل العمومية المتدخلة -

 لتشمل مشاريع أخرى مشمولة باتفاقيات استثمارتوسيع  لجان الموافقات  -

 تحيين حاجيات المشاريع من المرافق الضرورية للربط بالشبكات الخارجية المحمولة كلفتها على الدولة -

كتسبة في هذا المجال حيث وقد تم ضبط التقديرات المتعلقة بالمؤشر استنادا الى اهداف تتعلق بضرورة االرتقاء بنجاعة التدخالت تدريجيا بالنظر للتجربة الم

 2020عام سنتي ينتظر ان تشهد السنوات القادمة نسقا عاديا على مستوى التعامل مع مختلف المصالح اإلدارية المعنية بعد الصعوبات التي ميزت المناخ ال

منشودا باعتبار انه قد يتعذر التوصل الى  من اإلشكاليات هدفا %80في عالقة بالوضع الصحي المرتبط بجائحة كورونا. ويبقى التوصل الى فض  2021و

 فض جميع اإلشكاليات خالل السنة لتعدد المتدخلين.

 

 

 (المتعلقة بالمؤشر : limitesتحديد أهم النقائص ) .3

ادة تجاوبا بالسرعة اهم النقائص تتعلق خاصة بارتباط التوصل الى النتائج المرسومة للمؤشر بعوامل خارجية باعتبار ان فض مثل هذه اإلشكاليات يتطلب ع

 .والنجاعة المطلوبة من طرف مصالح إدارية أخرى خارج هياكل الوزارة

 

 

 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

: نسبة فض اإلشكاليات 4-2-1

المتعلقة بالمشاريع الكبرى المعروضة 

 ابعة للمت

% 60 70 80 80 80 
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 بطـاقة مـؤشـر االداء: نسبة احترام اآلجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح باالستثمار

 1-3-4المؤشر: رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

 مستثمرين.اإلحاطة بال.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: 1

 احترام اآلجال القانونية لحصول المستثمر على التصريح باالستثمار. تعريف المؤشر:  2

 مؤشر كمي.طبيعة المؤشر : 3

 التفاصيل الفنية للمؤشر

  عدد التصاريح الجملية المسلمة. /' ساعة24عدد التصاريح المسلمة في طريقة احتساب المؤشر :  .1

  نسبة مئويةوحدة المؤشر :  .2

 .: قطب اإلحاطة بالهيئة التونسية لالستثمارالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر  مصدر .3

 في نهاية كل سنة.تاريخ توّفر المؤشر : . .4

 .% 100 القيمة المستهدفة للمؤشر : .5

 الّسيد رضا الدريديالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج :  .6

 قراءة في نتائج المؤشر

 الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات  .1

  

 

 تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(: .2

 رشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية باالستثمار، اإلشراف  على عمليات االستثمار من خالل استقبال المستثمرين وتوجيههم وا 

 ،تامين خدمات التصريح باالستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق اإلضبارة الوحيدة 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

نسبة احترام اآلجال القانونية  :  4-3-1

لحصول المستثمر على التصريح 

 باالستثمار.

% 100 100 100 100 100 
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 قة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل القيام لفائدة المستثمر باإلجراءات اإلدارية المتعل

 االستثمار،

 ،إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت اإلدارة المعنية بعد انقضاء اآلجال القانونية للحصول على الترخيص 

  لفائدتها وعرضها على المجلس األعلى لالستثمار للمصادقة،دراسة المشاريع ذات األهمية الوطنية وتقييمها واقتراح الحوافز 

 ف الهياكل العمومية اإلحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل اإلشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها االستثمارية والتنسيق مع هياكل المساندة ومختل

 المعنية والهياكل المهنية وهياكل المجتمع المدني المختصة،

 ريح اإلقامة...(،الجة الملفات اإلدارية الخاّصة بالمستثمرين والموظفين األجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية )التأشيرات، وتصامع

 

 ( المتعلقة بالمؤشر :limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 يبقى هذا الٍمؤشر مرتبط بمدى استيفاء الملف للوثائق المستوجبة.
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 بطـاقة مـؤشـر االداء: نسبة اإلشكاليات التي تم حلها من قبل المخاطب الوحيد

 2-3-4المؤشر: رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

 اإلحاطة بالمستثمرين.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 ل على التراخيص ومعالجة عرائض المستثمريننسبة اإلشكاليات التي تم حلها من قبل المخاطب الوحيد المرافقة للحصو  تعريف المؤشر: .2

 مؤشر نوعيطبيعة المؤشر:  .3

 التفاصيل الفنية للمؤشر

  عدد العرائض المتعهد بها. /عدد اإلشكاليات التي تم حلها من قبل المخاطب الوحيدطريقة احتساب المؤشر:  .1

  نسبة مئويةوحدة المؤشر:  .2

 .حاطةقطب اإلمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 : في نهاية كل سنة.تاريخ توّفر المؤشر .4

 2022سنة  % 70القيمة المستهدفة للمؤشر:  .5

 الّسيد رضا الدريديالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .6

 قراءة في نتائج المؤشر

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(: .2

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:

رشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية باالستثمار،اإلشراف على عمليات االستثمار من خالل استقبال  -  المستثمرين وتوجيههم وا 

 ،تامين خدمات التصريح باالستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات طبق اإلضبارة الوحيدة 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2021 
 التقديـرات

2020 2022 2023 2024 

نسبة اإلشكاليات التي سيتم  :4-3-2

 حلها من قبل المخاطب الوحيد.
% 70 70 70 75 80 
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 عة وبالحصول على التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل القيام لفائدة المستثمر باإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوس

 االستثمار،

 ،إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت اإلدارة المعنية بعد انقضاء اآلجال القانونية للحصول على الترخيص 

 تثمار للمصادقة،دراسة المشاريع ذات األهمية الوطنية وتقييمها واقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس األعلى لالس 

 ف الهياكل العمومية اإلحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل اإلشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها االستثمارية والتنسيق مع هياكل المساندة ومختل

 المعنية والهياكل المهنية وهياكل المجتمع المدني المختصة،

 رين والموظفين األجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية )التأشيرات، وتصاريح اإلقامة...(،معالجة الملفات اإلدارية الخاّصة بالمستثم

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 المتفق عليها. يبقى هذا المؤشر مرتبط بمدى استجابة اإلدارات والهياكل اإلدارية المعنية بالعرائض المتعهد بها لمقترحات الحلول
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االداء: نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجانب بطـاقة مـؤشـر  

 1-4-4المؤشر:  رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

  الترويج لالستثمار الخارجي: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .1

  الهامة المبرمجة. المنجزة مع المستثمرين األجانب مقارنة بعدد االتصاالت( Contact intéressant) نسبة االتصاالت الهامة: تعريف المؤشر .2

 مؤشر كمي: طبيعة المؤشر .3

 التفاصيل الفنية للمؤشر

 

  : عدد االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجانب مقارنة بعدد االتصاالت الهامة المبرمجة.طريقة احتساب المؤشر .1

  نسبة مائوية: وحدة المؤشر .2

 .: وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرفطيات األساسية الحتساب المؤشرمصدر المع .3

 .في نهاية كل سنة: تاريخ توّفر المؤشر .4

 2022سنة  % 75: القيمة المستهدفة للمؤشر .5

 الّسيد نعمان لغويل: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .6

 

 

 

 

 قراءة في نتائج المؤشر

  خاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات ال .1

 

توقعات  تقديرات

2021 

 إنجازات
 مؤشرات قيس أداء الهدف  الوحدة

2024 2023 2022 2020 2019 2018 
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75 75 75 75 37.5 72 83 % 
نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين 

 االجانب 

 

 ذلك بمناسبة:)*( االتصاالت الهامة: هي كل اتصال مع مستثمر أجنبي ويكون موضع متابعة منتظمة و 

رغبته في الحصول على إجراء أول اتصال مع المستثمر األجنبي خالل التنظيم أو المشاركة في الصالونات أو الملتقيات اإلعالمية وَعّبر المستثمر على إثره عن 

 معلومات إضافية وتم هذا الطلب بصفة رسمية )مراسلة، بريد إلكتروني...(

( التي تم انجازها بناء على قائمة أولية Démarchage directإلجراء لقاء معه وكان نتيجة لعملية االتصال المباشر ) كل موافقة صادرة عن مستثمر أجنبي

 في المستثمرين المحتملين المحددة مسبقا من طرف الوكالة.

 تكون هذه الزيارة محل فكرة النجاز مشروع. كل زيارة يقوم بها مستثمر أجنبي بصفة تلقائية إلى مقر الوكالة بتونس أو إلى أحد المكاتب بالخارج و 

، حيث كان يعتمد سابقا على تقدير إطارات الوكالة لهذه االتصاالت وتبويبها 2014)*( شرعت الوكالة في اعتماد هذا المفهوم )االتصاالت الهامة( بداية من سنة 

 منظومة الجودة المعمول بها في الوكالة.إما عادية أو هامة. وتم لهذا الغرض تحديد هدف سنوي لهذا المؤشر في إطار 

 

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 :تحليل النتائج الخاصة بالمؤشر -أ

وتداعيات اإلجراءات الصارمة للحجر الصحي الشامل  19من تراجع غير مسبوق للنشاط االقتصادي بسبب تفشي جائحة كوفيد  2020بالرغم ما شهدته سنة 

يجاد الحلول المثلعلى ا ى لمواصلة لصعيدين الدولي والوطني فقد تمكنت الوكالة مباشرة بعد إعالن الحجر الصحي الشامل من الـتأقلم مع متطلبات الوضع وا 

يث بلغ عدد نشاطها وتواصلها مع المستثمرين من جهة وتطبيق إجراءات الحجر الصحي والمحافظة على صحة إطاراتها والمتعاملين معها من جهة أخرى ح

 اتصاال. 98االتصاالت المبرمجة مع المستثمرين األجانب 

مقدرة اي ما يعادل نسبة  % 70مقابل  % 37.5لتبلغ نسبة االتصاالت المثمرة من مجموع االتصاالت المبرمجة  31وقد بلغ عدد االتصاالت المثمرة المنجزة  

 مقارنة باألهداف. % 53.57انجاز بـ 

 لخاصة بالمؤشرتقديرات اإلنجازات ا -ب

فالمتوقع أن تشهد عدد االتصاالت الهامة تطورا ملحوظا خاصة إذا ما تّم التوصل إلى االستقرار االقتصادي  2024-2021أما من حيث التقديرات لسنوات 

 من خالل: 2020واالجتماعي والصّحي خاصة بعد جائحة الكورونا وتنفيذ توّجهات عمل الوكالة التي اعتمدتها منذ سنة 

  المحافظة على االستثمارات الموجودة 

  تدعيم عمليات االتصال المباشر بالشركات 

  تعزيز عمليات االتصال الرقمي 

 رسم بياني لتطور المؤشر: -ت
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 سم بياني:ر 

 2024-2018تطور نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين األجانب بين السنوات  

 

 للمؤشر: أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة -ث

 تواصل دعم المجهود االتصالي والترويجي للنهوض بصورة تونس بالخارج من خالل:

ة لتنظيم والمشاركة رقمنة النشاط الترويجي تماشيا مع متطلبات المرحلة وذلك باعتماد التطبيقات والحلول الرقمية للقيام بأنشطتها الترويجية سوآءا بالنسب .1

فتراضية حول مناخ وفرص االستثمار لفائدة المؤسسات التونسية واألجنبية والجالية التونسية بالخارج أو بالنسبة لعمليات في الملتقيات واأليام إعالمية اال

 االتصال االنتقائي بالمستثمرين المحتملين مع الحضور المكّثف على مواقع التواصل االجتماعي 

 األجنبية المنتصبة في تونس على استمرارية نشاطها وتسهيل عملّيات التوسعة. المحافظة على االستثمارات الموجودة وذلك   بمساعدة الشركات .2

 تدعيم عمليات االتصال المباشر بالشركات: .3

  في األسواق الغير التقليدية على غرار شرق آسيا مثل اليابان والصين وأمريكا الشمالية مثل كندا والواليات المتحدة األمريكية 

  بالتعاقد مع مكاتب خبرة متخصصة في مجال االتصال المباشر باعتماد مقاربة تشاركية بين مكاتب الوكالة.في األسواق التقليدية وذلك 

 تعزيز عمليات االتصال الرقمي عبر: (1

  سنوات  3وضع استراتيجية لالّتصال الرقمي مع مخطط تنفيذي على امتداد 

 يطاليا.تعاقد مع وكالة مختصة في االتصال والتسويق الشبكي لتغطية األسوا  ق التقليدية وهي فرنسا وألمانيا وا 

 ( المتعلقة بالمؤشر:limitesتحديد أهم النقائص ) .3

 ارتباط هذا المؤشر بالوضع االقتصادي العام للبالد وبالوضع األمني واالجتماعي 

 ارتباط هذا المؤشر بالوضع االقتصادي العالمي 

 ثمار الخارجي مقارنة بهياكل مماثلة بالبلدان المنافسة وهو ما يحد من جهودها محدودية الموارد المالية المخصصة لوكالة النهوض باالست

 في مجال الترويج بالخارج

2024; 75%
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 بطـاقة مـؤشــــر االداء: تطوير االستثمار الخارجي في القطاعات المستهدفة 

 2-4-4 : المؤشر رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

ت الخارجية في القطاعات المستهدفة بالعمل الترويجي وهي الصناعات المعملية والخدمات تعزيز االستثماراالهدف الذي يرجع إليه المؤشر :  .1

 والفالحة . وال يشمل هذا الهدف األرقام المسجلة في قطاع الطاقة والمحفظة المالية

 : حجم االستثمار الخارجي في القطاعات المستهدفةتعريف المؤشر .2

 : مؤشر كميطبيعة المؤشر .3

 الّسيد نعمان الغويلبالبرنامج:  المسؤول عن المؤشر .4

 التفاصيل الفنية للمؤشر

 حجم االستثمار الخارجي المنجز سنويا دون اعتبار قطاع الطاقة والمحفظة الماليةطريقة احتساب المؤشر:  .1

 مليون ديناروحدة المؤشر:  .2

 مصادر مختلفة حسب القطاع والنشاطمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 في نهاية كل سنة:  ر المؤشرتاريخ توفّ  .4

 .2022مليون دينار سنة  1400القيمة المستهدفة للمؤشر:  .5

 قراءة في نتائج المؤشر

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 الهدفمؤشرات قيس أداء 
 الوحدة

 2021 إنجازات

 تقديرات

 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
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حجم : 2-4.4المؤشر

الستثمار الخارجي في ا

 القطاعات المستهدفة
مليون 

 دينار
1214 

)إنجازات  961

مسجلة خالل 

التسعة اشهر 

األولى من سنة 

( وحوالي 2021

منتظرة  1300

 لكامل السنة 

1400 1500 1600 

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:

وخاّصة منها االنعكاسات السلبية للوضع الصحي  فقد شهدت  2021و 2020 الوطني والعالمي سنتي  رغم الصعوبات التي شهدها المناخ االقتصادي العامّ 

ينتظر ان يبلغ حجم االستثمارات الخارجية نوعا من التوازن خاصة من خالل تعزيز االستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المتواجدة في اطار عمليات توسعة. و 

مليون  1300ما قيمته  2021طاعات الصناعات المعملية والخدمات والفالحة، وهي القطاعات المستهدفة بالعمل الترويجي، سنة االستثمارات الخارجية في ق

. وال تشمل هذه األرقام االستثمارات الخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة واستثمارات المحفظة 2021مليون دينار الى غاية سهر سبتمبر  960حيث تم تسجيل 

 ة.المالي

 النقائص :

لظرف االقتصادي صعوبة تحديد التقديرات الخاصة بهذا المؤشر بالنظر الى ان تعبئة االستثمارات الخارجية مرتبطة بعوامل ظرفية وهيكلية أخرى على غرار ا

ثمرين على غرار البنى التحتية والتكنولوجية، الوطني والعالمي والمنافسة اإلقليمية والدولية باإلضافة الى ضرورة توفر المتطلبات الضرورية التي تجلب المست

 وكفائة الموارد البشرية والخدمات اإلدارية السريعة والخدمات المتعلقة بالنقل واللوجستيك ...   
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 بطـاقة مـؤشــــر االداء :  حجم الحوافز المالية المسندة لالستثمار

 1-5-4 : المؤشر رمز

 الخصائص العامة للمؤشر

 تشجيع وتحفيز االستثمار من خالل الحوافز المالية المسندة.الذي يرجع إليه المؤشر : الهدف  .1

: يتمثل الهدف في تقييم حجم الحوافز المالية المسندة، في اطار مقتضيات قانون االستثمار، من قبل الصندوق التونسي لالستثمار لفائدة تعريف المؤشر .2

مليون دينار )المشاريع مرجع النظر للهيئة التونسية لالستثمار. ويمثل ذلك مقياسا حقيقيا لالستثمارات  15ماراتها المشاريع االستثمارية التي تفوق حجم استث

 المنجزة فعليا.

 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .3

 السيد محمد الورتتانيالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .4

 التفاصيل الفنية للمؤشر

 دة في شكل امتيازات مالية وفقا لقرارات االسناد واالوامر الحكوميةمجموع المنح المسنطريقة احتساب المؤشر:  .1

 مليون ديناروحدة المؤشر:  .2

 الصندوق التونسي لالستثمارمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

 في نهاية كل سنة:  تاريخ توّفر المؤشر .4

  2022مليون دينار سنة  100القيمة المستهدفة للمؤشر:  .5

 

ج المؤشرقراءة في نتائ  

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -1

 

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

 

 الوحدة الهدفمؤشرات قيس أداء 
2021 

 تقديرات

  2022 2023 2024 

 100 100 75 14 مليون دينار :   حجم الحوافز المالية المسندة سنويا4-5-1
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مار. وقد تم ومة الجديدة لالستثمار بابا مهما يتعلق بالحوافز المالية المسندة من قبل الدولة لتشجيع االستثمار وذلك في الطار الشجيع على االستثالمنظ تضمنت

المر الحكومي عدد للغرض رصد اعتمادات لذلك يتم اسنادها كحوافز وفقا لعدة شروط تتعلق باستجابة المشاريع لألولويات الوطنية المنصوص عليها ضمن ا

 المتعلق بالحوافز المالية.  2017لسنة  389

اثر احداث الصندوق التونسي لالستثمار الذي تم تكليفه بهذه المهمة وفقا ألحكام قانون االستثمار.  وقد تم ضبط  2021وقد انطلق العمل بهذا المؤشر سنة 

ا للملفات المتوفرة بخصوص طلبات االمتيازات المالية المصادق عليها او التي في االنتظار والتي والسنوات القادمة وفق 2022المبالغ الخاصة بحجم الحوافز سنة 

 .يتم صرفها على مراحل وفقا لتقدم انجاز المشاريع

 النقائص :

 

 تحقيق الهدف المنشود بخصوص هذا المؤشر مرتبط بتوفر عدة عوامل خارجية :

 ية المنصوص عليها بقانون االستثمار بخصوص اسناد الحوافز الماليةتوفر ملفات مشاريع تستجيب لألولويات الوطن -

 التقدم في انجاز المشاريع المنتفعة باالمتيازات حتى يتم صرفها على وفقا للمراحل المحددة طبقا لإلجراءات الممول بها -
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المتدخلين بطاقات الفاعلين العموميين   

  الستثماربرنامج اإلحاطة بافي  
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 : الهيئة التونسية لالستثمار1طاقة عدد ب 

 التعريف

 تشجيع االستثمار الخاص ومتابعة المشاريع االستثمارية. النشاط الرئيسي: .1

أما بالنسبة لمرجع التنظيم  2016سبتمبر  30المؤرخ في  2016لسنة  71القانون عدد  مرجع اإلحداث: .2

 .2017مارس  09المؤرخ في  2017لسنة  388اإلداري والمالي فهو األمر عدد 

 االستراتيجية واألهداف

 اإلستراتيجية:  .1

رشادهم بالتنسيق مع مختلف الهياكل  - اإلشراف على عمليات االستثمار من خالل استقبال المستثمرين وتوجيههم وا 

 المعنية باالستثمار،

 لمؤسسات طبق اإلضبارة الوحيدة،تامين خدمات التصريح باالستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني ل -

القيام لفائدة المستثمر باإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسات أو التوسعة وبالحصول على  -

 التراخيص المستوجبة في مختلف مراحل االستثمار،

 لحصول على الترخيص،إسناد التراخيص في صورة ثبوت سكوت اإلدارة المعنية بعد انقضاء اآلجال القانونية ل -

دراسة المشاريع ذات األهمية الوطنية وتقييمها واقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس األعلى لالستثمار  -

 للمصادقة،

اإلحاطة بالمؤسسات ومساعدتها على تذليل اإلشكاليات التي تواجهها وعلى تنفيذ برامجها االستثمارية والتنسيق  -

 تلف الهياكل العمومية المعنية والهياكل المهنية وهياكل المجتمع المدني المختصة،مع هياكل المساندة ومخ

معالجة الملفات اإلدارية الخاّصة بالمستثمرين والموظفين األجانب وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية بوزارة  -

 الداخلية )التأشيرات، وتصاريح اإلقامة...(،
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 يجية: . أهم األولويات واألهداف االسترات2

 

 15استقطاب المستثمرين األجانب والتونسيين لبعث مشاريع استثمارية تتجاوز قيمة االستثمار فيها الـ  -

 مليون دينار مع متابعة إنجازها واسناد المنح والحوافز بعنوانها

 متابعة انجاز المشاريع ذات األهمية الوطنية. -

 س األعلى لالستثمار. تحسين مناخ االستثمار من خالل تقديم المقترحات للمجل -

 . تحديد المساهمة في أهداف البرنامج: 3

 مساهمة مباشرة -

 . أهم األنشطة:4

 دراسة ملفات المشاريع االستثمارية المعروضة على الهيئة ومتابعتها. -

 تنظيم جلسات عمل مع الباعثين -

 شانها.تقديم المشاريع وعرضها على المجلس األعلى لالستثمار لمناقشتها واخذ القرار في  -

 التنسيق بين مختلف اإلدارات المعنية لتجاوز اإلشكاليات. -

 

 . اإلجراءات المصاحبة: 5

 

إال أن الهيئة تبقى في حاجة إلى تدعيم مواردها  %85عونا مع نسبة تأطير تقارب  39بلغ عدد أعوان الهيئة   -

دير التنفيذي، رئيسا لقطب المنح البشرية خاصة فيما يتعلق بمهام التسيير من خالل سد الشغورات في خطط الم

والحوافز، رئيسا لقطب سياسات االستثمار واإلصالحات ومديرا مركزيا للتعاون الدولي ومديرا مركزيا لقيادة مشاريع 

 رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمر.
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من الشروط  تفعيل نظام التأجير المصادق عليه بمقتضى قرار وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار يعتبر

 2017األساسية لسالمة التصرف اإلداري والمالي بالهيئة حيث جاء لتسوية وضعية غير إطارية امتدت منذ سنة 

 رغم سعي الهيئة لتجاوز هذا االشكال منذ احداثها

(:2022-2024تقديرات الميزانية على المدى المتوسط )  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قانون المالية تقديرات

2021 

 انجازات

 بيان النفقات 2022 2023 2024 2020

 التأجير 2353 2353 2995 3450 3674

 التسيير 1018 1018 1018 1095 1128

 ميزانية التدخالت 523 821 821 822 862

 المجموع 3894 4192 4834 5367 5664
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: وكالة النهوض باالستثمار الخارجي02بطـاقة عدد   

 

الترويج والنهوض باالستثمار إلحاطة باالستثمار / البرنامج الفرعي" : برنامج االبرنامج الذي يتضمن المؤسسة

 ".الخارجي

 وكالة النهوض باالستثمار الخارجي  المؤسسة:

 

 التعريف

 

تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض باالستثمار الخارجي في كل القطاعات وتنمية  :النشاط الرئيسي .6

 ن ونظرائهم في الخارج وذلك في إطار المخططات التنموية.عمليات الشراكة بين الباعثين المحليي

 مؤسسة صنف أ. :ترتيب المؤسسة .7

 .1995فيفري  06المؤرخ في  1995لسنة  19: القانون عدد مرجع االحداث .8

 .1998سبتمبر  21المؤرخ في  1998لسنة  1804: األمر عدد مرجع التنظيم االداري والمالي .9

 

 االستراتيجية واألهداف

 

 الترويج والنهوض باالستثمار الخارجي  :راتيجية العامةاالست .6

في إطار الترويج لصورة تونس كموقع متميز لالستثمار لدى أوساط األعمال  :أهم األولويات واألهداف .7

العالمية واستهداف القطاعات ذات األولوية واألنشطة التي توفر فيها بالدنا مزايا تفاضلية، تسعى الوكالة 

 ستثمار الخارجي من خالل تحقيق نسبة هامة من االتصاالت مع المستثمرين األجانب. إلى النهوض باال

 : المساهمة في الترويج لصورة تونس كموقع متميز لالستثمارتحديد المساهمة في أهداف البرنامج .8
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 أهم األنشطة:  .9

 تواصل دعم المجهود االتصالي والترويجي للنهوض بصورة تونس بالخارج من خالل:

النشاط الترويجي تماشيا مع متطلبات المرحلة وذلك باعتماد التطبيقات والحلول الرقمية للقيام بأنشطتها رقمنة  (2

الترويجية سوآءا بالنسبة لتنظيم والمشاركة في الملتقيات واأليام إعالمية االفتراضية حول مناخ وفرص 

الخارج أو بالنسبة لعمليات االتصال االستثمار لفائدة المؤسسات التونسية واألجنبية والجالية التونسية ب

 االنتقائي بالمستثمرين المحتملين مع الحضور المكّثف على مواقع التواصل االجتماعي 

المحافظة على االستثمارات الموجودة وذلك   بمساعدة الشركات األجنبية المنتصبة في تونس على استمرارية  (3

 نشاطها وتسهيل عملّيات التوسعة.

 تصال المباشر بالشركات:تدعيم عمليات اال (4

  في األسواق الغير التقليدية على غرار شرق آسيا مثل اليابان والصين وأمريكا الشمالية مثل كندا

 والواليات المتحدة األمريكية 

  في األسواق التقليدية وذلك بالتعاقد مع مكاتب خبرة متخصصة في مجال االتصال المباشر باعتماد

 الوكالة.مقاربة تشاركية بين مكاتب 

 تعزيز عمليات االتصال الرقمي عبر: (5

  سنوات  3وضع استراتيجية لالّتصال الرقمي مع مخطط تنفيذي على امتداد 

  تعاقد مع وكالة مختصة في االتصال والتسويق الشبكي لتغطية األسواق التقليدية وهي فرنسا وألمانيا

يطاليا.  وا 

 

 اإلجراءات المصاحبة:  .10

   البشرية الضرورية تدعيم الوكالة بالموارد 

  تدعيم الموارد المالية المخصصة لوكالة النهوض باالستثمار الخارجي 
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(2022-2024تقديرات الميزانية على المدى المتوّسط: )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون المالية  تقديرات

2021 

انجازات 

2020 
 بيان النفقات

2024 2023 2022 

 التأجير  4950 5296 5454  618 5  787 5

 التسيير 1395 1395 1395  480 1  524 1

 التدخالت 1842 3063 3063  700 3  4060

 لمجموع العاما 8187 9754 9912 10795 11373
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 : الصندوق التونسي لالستثمار03بطـاقة عدد 

 

 التعريف

 

لمالية وفق برامج يتولى الصندوق بمقتضى القانون الجديد لالستثمار التصرف في موارده ا :. النشاط الرئيسي1

 :تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال االستثمار وتشمل تدخالته

االستثمار لفائدة المشاريع ذات األهمية الوطنية ومنح االستثمار بعنوان: الترفيع من القيمة المضافة  منح صرف -

دامة )العنوان الخامس من القانون المشار والقدرة التنافسية؛ التنمية الجهوية؛ تطوير القدرة التشغيلية؛ التنمية المست

 إليه أعاله(

االكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة  -

 على االنطالق بصفة مباشرة أو غير مباشرة،

 ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر. 

 

المحدث للّصندوق الّتونسي  2016سبتمبر  30المؤرخ في  71قانون االستثمار عدد  رجع اإلحداث:م .1

لالستثمار ولبقية الهياكل الداعمة لمجهودات الدولة لتركيز الحوكمة الجديدة لمنظومة االستثمار ولألمر 

لس األعلى والمتعلق بضبط تركيبة المج 2017مارس  9المؤرخ في  2017لسنة  388الحكومي عدد 

لالستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم اإلداري والمالي للهيئة التونسية لالستثمار وللصندوق التونسي لالستثمار 

المتعلق بـالحوافز  2017مارس  9المؤرخ في  2017لسنة  389وقواعد تسييره ولألمر الحكومي عدد 

وخاصة فصله السابع والعشرين العنوان السابع  المالية لفائدة االستثمارات المنجزة في إطار قانون االستثمار

 احكام انتقالية وختامية.
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 االستراتيجية واالهداف

 

 : اإلستراتيجية- 1

قصد ضمان سبل النجاح النطالق الصندوق التونسي لالستثمار، تم انجاز دراسة حول" الصندوق التونسي لالستثمار 

 المهام واستراتيجية التدخل" أفضت إلى تحديد:

 :المبادئ العامة لتدخالت الصندوق * 

محرك لرأس المال مخاطرة لخلق تأثير دافع للمستثمرين الخواص، والمبادر بخلق ديناميكية اقتصادية في المناطق  -

 الداخلية وعلى مستوى القطاعات ذات األولوية:

  عندما تكون جاذبية االستثمار الجهوية أو القطاعية ضعيفة أو غير مشمولة 

 ون العائد على االستثمار غير جذاب عندما يك 

  عندما تكون الفترة غير مالئمة لالستثمار 

 التدخل من خالل آليات تمويل تكميلية لضمان استمرارية التمويل واستدامة االستثمار 

  تعزيز االستثمار من خالل التمويل المختلط 

حياة المؤسسة تمكن من معاضدة الموارد  توفير وسائل تمويل مجددة وتكميلية وتآزرية خالل جميع مراحل دورة -

 العمومية للصندوق.

 تركيز إدارة عصرية تعتمد الحوكمة المفتوحة ورقمنة مسار االمتيازات وتبسيط اإلجراءات واختصار اآلجال. -

 : أهم األولويات واألهداف -2

جراءات وآجال صرف المنح والمساهمات المنصوص عليها بقانون االس    -  تثمارتحسين مسار وا 

منصة الكترونية تمكن من رقمنة ودمج جميع مراحل صرف االمتيازات وتشبيكها مع المنظومات المعلوماتية   -

 ( ولدى البنك المركزي APII,APIA, TIAالمتعلقة بمرحلة االسناد لدى هياكل االسناد )

 فتوح لجميع المتدخلينحوكمة مفتوحة ورقمنة مسار االمتيازات وتجميع المعطيات من خالل بنك معطيات م  -

 : تحديد المساهمة في أهداف البرنامج -3
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 :   التمشي العملي* 

 عمليا انتهت هذه الدراسة إلى التوصيات التالية: 

  اعتماد المرحلية في تحويل االعتمادات المبرمجة بعنوان صرف المنح والمساهمات بالنسبة إلى االستثمارات

ة والصناعات التقليدية والخدمات واالستثمارات المنجزة من المؤسسات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملي

وذلك وفق أولويات  2022الصغرى والمهن الصغرى وأنشطة اإليواء السياحي والتنشيط السياحي مع أفق 

 وباعتماد المعايير التالية:

 *الصناديق األكثر تأثيرا على االستثمار ودفع االقتصاد بصفة عامة،

 تي تتوفر على اعتمادات مستقرة،*الصناديق ال

جرائية للتحويل،  *الصناديق التي يتوفر المشرفون عليها حاليا على جاهزية عملية وا 

*الصناديق التي يمكن أن تمثل حاالت نجاح سريع يسمح باالستفادة من الخبرة واالنتقال إلى 

 صناديق أخرى.

 دماج*الميزانيات التي لها تأثير كبير وهام على التشغيل واإل

  العمل على توفير الموارد المالية الضرورية النطالق الصندوق في مباشرة مهام االكتتاب المباشر وغير

المباشر في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال التنمية والصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق 

 المساعدة على االنطالق.

نسيق والتشاور مع المؤسسات والهياكل المشرفة حاليا على هذه الصناديق وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النتائج تمت بالت

والميزانيات وبصفة عامة مثلت أعمال هذه الدراسة االستراتيجية فرصة ومجاال للتشاور مع جميع المتدخلين من 

 القطاعين العام والخاص في مجاالت االستثمار والتمويل. 

وق المقترحة من قبل هيئة رقابة الصندوق التونسي لالستثمار على منهجية عمل الصندوقد تمت المصادقة 

برئاسة السيد وزير االقتصاد والمالية ودعم االستثمار والمتمثلة في  2021أفريل  20المنعقدة خالل جلسة بتاريخ 

النسبة اعتماد المرحلية في تحويل االعتمادات واالنطالق باالعتمادات المبرمجة بعنوان صرف المنح والمساهمات ب

 إلى:
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االستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات بما يقابل  -

 صندوق التطوير والالمركزية الصناعية

االستثمارات المنجزة من المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى بما يقابل الصندوق الوطني  -

 للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

 طة اإليواء السياحي والتنشيط السياحيأنش -

 أهم األنشطة  -4

 

 :2021تقديم نشاط الصندوق خالل السداسي األول لسنة 

 الدراسة االستراتيجية لتدخالت الصندوق: -1

تم االنتهاء من انجاز الدراسة االستراتيجية لتدخالت الصندوق وتمت المصادقة على نتائجها من قبل  هيئة 

برئاسة السيد وزير االقتصاد  2021أفريل  20لالستثمار خالل جلستها المنعقدة بتاريخ رقابة الصندوق التونسي 

والمالية ودعم االستثمار والمتمثلة في اعتماد المرحلية في تحويل االعتمادات واالنطالق باالعتمادات المبرمجة 

اعات المعملية والصناعات بعنوان صرف المنح والمساهمات بالنسبة إلى االستثمارات المنجزة في أنشطة الصن

التقليدية والخدمات واالستثمارات المنجزة من المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى وأنشطة اإليواء السياحي والتنشيط 

 والعمل على إدراج ذلك بقانون المالية والقيام بجميع اإلجراءات في الغرض. 2022السياحي مع أفق 

 

مج العمل المقترح النطالق الصندوق في نشاطه من خالل هيكلة كما صادق أعضاء هيئة الرقابة على برنا

 مجموعة أولى من صناديق التمويل المختصة مع السعي بصفة عملية في تعبئة موارد مالية لمساندة الموارد العمومية:

 

 موجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في مرحلة ما بعد أزمة الكوفيد  صندوق تمويل اإلنعاش المالي

 ن مع صندوق الودائع واالماناتبالتعاو 
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  يمكن أصحاب المهن الصغرى من الحصول على تمويالت  صندوق ادماج اقتصادي واجتماعي جهوي

ميسرة لرأس المال بغاية تيسير النفاذ الى التمويل لجزء كبير من المهن والقطاعات االقتصادية؛ عبر آلية 

 االعتماد الواجب إرجاعه بالتعاون مع القطاع البنكي.

  صندوق تمويل مشاريع السياحة البديلة 

وقد انطلق الصندوق التونسي لالستثمار في األعمال التحضيرية والدراسات العملية لتنفيذ هذا البرنامج حيث تم 

يندرج ضمن آليات معالجة إشكاليات الذي  صندوق االدماج االقتصادي واالجتماعي الجهوي االنتهاء من هيكلة 

لمستوى الجهوي إضافة إلى مقاومة االقتصاد الريعي واالقتصاد الموازي كما يساهم في تحقيق الفقر والتهميش على ا

 أهداف التنمية وخلق الثروة على المستوى الجهوي والحد من ظواهر النزوح والهجرة غير الشرعية.  

ت الجهوية مع العمل ويتجه إلى تمويل القطاعات التي تتسم باالستدامة والقدرة على اإلدماج وتستجيب للخصوصيا

على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية بما يمثل ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد مع العمل 

 على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج إلى التمويل لفائدة جميع فئات المجتمع.

 

 األعمال القانونية واإلجرائية:   -2

 على جميع النقاط التالية: صادقت هيئة الرقابة

المصادقة على اإلجراءات واألعمال الوقتية المتخذة في إطار التركيز القانوني واإلداري لمصالح   .1

 الصندوق 

 المصادقة على أعمال لجنة التدقيق .2

 2021/2023المصادقة على تسمية مراقب الحسابات للصندوق للسنوات  .3

 المصادقة على ميثاق عمل لجنة التدقيق. .4

 صادقة على ميزانية الصندوق: مع التوصية بالترفيع في نسبة التأطير على مستوى الموارد البشريةالم .5

 المصادقة على مشروع تأجير أعضاء هيئة الرقابة وأعضاء اللجان. .6

 المصادقة على تعيين أعضاء اللجان الدائمة المنبثقة عن هيئة الرقابة  .7
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 لصندوق المصادقة على دليل إجراءات شراءات وصفقات ا  .8

 الحوكمة والتنظيم اإلداري: -3

تم بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي وبتمويل منها إعداد الخطوط المرجعية ونشر طلب العروض 

 للتعاقد مع مكاتب دراسات مختصة إلعداد:

 دليل إجراءات التدقيق الداخلي -

 دليل إجراءات إدارة المخاطر ووضع خريطة للمخاطر -

 اسي الخاص بأعوان الصندوق، ووضع سياسة للموارد البشرية، وضبط إجراءات التوظيف والتقييمالنظام األس -

كما تجدر اإلشارة إلى أن الصندوق قد انطلق في اإلجراءات الخاصة باقتناء وتركيز المنظومة المعلوماتية التي 

جاح االستثمارات والنهوض ستمكنه من تحقيق القيمة المضافة من خالل إدارة عصرية ومرقمنة تعمل على إن

باالقتصاد الوطني وتحقيق أولوياته تكريسا الستراتيجية الصندوق التي تعتمد على تبسيط اإلجراءات وتقليص آجال 

صرف المنح لفائدة المستثمرين وتحسين مناخ االستثمار وتعزيز ثقة المستثمر في اإلدارة من خالل تكريس الحوكمة 

يازات و تجميع المعطيات والمساعدة على اتخاذ القرار من خالل بنك معطيات مفتوح المفتوحة ورقمنة مسار االمت

 لجميع المتدخلين.

 

 :2022األعمال التحضيرية لتحديد ميزانية  -4

تم إجراء جملة من الجلسات والحوارات مع كافة المتدخلين في منظومة االستثمار وخاصة منهم المنصوص 

ذات بعدين قصير تشاركية وذلك باعتماد مقاربة   2017لسنة  389عدد  من األمر الحكومي 27عليهم بالفصل 

وطويل المدى تمكن من ضبط العالقات بين مختلف المتدخلين واإلجراءات العملية لصرف المنح والمساهمات 

 تبسيط اإلجراءاتوضبط الميزانية التقديرية لتدخالت الصندوق تكريسا الستراتيجية الصندوق التي تعتمد على 

المنح لفائدة المستثمرين وتحسين مناخ االستثمار وتعزيز ثقة المستثمر في اإلدارة من خالل  وتقليص آجال صرف

بنك و تجميع المعطيات والمساعدة على اتخاذ القرار من خالل  الحوكمة المفتوحة ورقمنة مسار االمتيازاتتكريس 

 مفتوح لجميع المتدخلين. معطيات
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ملة من اللقاءات مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والديوان الوطني التونسي للسياحة وفي هذا الصدد تم عقد ج

 ووزارة الشباب والرياضة واالدماج المهني تم خاللها:

 لتدخالت الصندوق في هذه المجاالت.  2022الشروع في تحديد ميزانية تقديرية لسنة  -

فعة بصرف المنح تضّم المعلومات المطلوب توفيرها وجملة أنموذج وثيقة تبادل معطيات للمشاريع المنت ضبط -

 الوثائق المصاحبة. 

 الشروع في األعمال التحضيرية إلرساء منّصة معلوماتية مشتركة هدفها تبادل المعطيات الرقمية  -

 ضبط مجموعة اتفاقيات تعاون في الغرض مع الهياكل المذكورة سيتم امضاؤها قريبا. -

 

ل الصندوق بالتنسيق مع اإلدارة العامة لالمتيازات المالية والجبائية واإلدارة العامة وفي نفس اإلطار عم

للتمويل بوزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمار على تطوير اتفاقية التصرف في المساهمات حيث تم إعداد مصفوفة 

ثرها إعداد اتفاقية جديدة تهدف إلى مقترحات من قبل الصندوق التونسي لالستثمار وتمت مناقشتها. وقد تم على إ

 حوكمة المساهمات بما يضمن ديمومة المؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل بها وتطورها.

 

كما تم التنسيق كذلك مع وزارة الشباب والرياضة واالدماج المهني بخصوص تطوير اتفاقية التصرف في 

من قبل المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى باعتماد مقاربة  االعتماد الواجب ارجاعه بالنسبة لالستثمارات المنجزة

 جديدة تعتمد الحوكمة وتسهيل اإلجراءات. 

الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة واإلدارة العامة عقد اجتماعات مع  وتم في هذا اإلطار كذلك،

ستثمار بوزارة االقتصاد والمالية ودعم للدراسات والتشريع الجبائي واإلدارة العامة للدراسات االستشرافية في اال

 االستثمار وقد أفضت هذه االجتماعات إلى:
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بعنوان صرف المنح والمساهمات بالنسبة إلى ضبط اإلجراءات العملية لترسيم االعتمادات المبرمجة  -

المنجزة من االستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية والصناعات التقليدية والخدمات واالستثمارات 

 .2022بميزانية الصندوق لسنة المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى وأنشطة اإليواء السياحي والتنشيط السياحي 

 أما بالنسبة إلدارة المرحلة االنتقالية فقد تم االتفاق مع البنك المركزي التونسي على:   

 تنسيق األدوار قصد ضمان استمرارية صرف المنح   -

ق إعداد أنموذج وثيقة تبادل معطيات للمشاريع المنتفعة بصرف المنح تضّم المعلومات أن يتوّلى الصندو  -

 المطلوب توفيرها وجملة الوثائق المصاحبة.

 العمل على تشبيك المنظومات المعلوماتية المتعلقة بصرف المنح والمساهمات.   -

 

2024-2022تقديرات الميزانية على المدى المتوسط    

 

 بيان البرنامج

 نون قا 

 تقديرات

2022 

    

 2024 2023 المالية 2020

 2021     

       

 1380 1380 1200 1200 250 التأجير العمومي

 640 640 640 800 250 التسيير

 101000 101000 73410 73010 14100 التدخالت

 103040 103040 75250 75010 14600 المجموع
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 اصةبطاقات المؤشرات الخ

 ببرنامج القيادة والمساندة
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نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع االطارات 1مـؤشــــر  

 1/ 1 /1/  9 : المؤشر رمز

 نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع االطارات تسمية المؤشر:

 26/08/2021تاريخ تحيين المؤشر: 

 الخصائص العامة للمؤشر

 القيادة والمساندةشر: البرنامج الذي يرجع إليه المؤ  .1

 القيادة والمساندةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 تنمية كفاءة الموارد البشريةالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

ى اعتماد هذا المؤشر هو قياس مدى قدرة اإلدارة وتقييم أداءها فيما يتعلق بإنجاز مخطط التكوين السنوي ال الهدف منتعريف المؤشر:  .4

جانب التربصات بالخارج آخذين بعين االعتبار اإلمكانيات المالية المتاحة بغية تطوير قدرات اإلطارات وتحسين معارفهم مما ينعكس 

  إيجابيا على اداءهم وحثهم على مزيد العطاء والمثابرة.

 نشاطنوع المؤشر:  .5

 مؤشر كميطبيعة المؤشر:  .6

 الكفاءات/ مصلحة التكوين وتنمية الكفاءات اإلدارة الفرعية للتكوين وتنميةالتفريعات:  .7

 التفاصيل الفنية للمؤشر

 100عدد المشاركين في الدورات التكوينية والتربصات بالخارج/ العدد الجملي لإلطارات*طريقة احتساب المؤشر:  .1

 مئوية نسبةوحدة المؤشر:  .2

 تكوين: مخطط التكوين وتقرير انجاز مخطط الالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر .3

 مجموع االطارات/ مخطط التكوينطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

 اإلدارة الفرعية للتكوين وتنمية الكفاءات / مصلحة األعوان والتكوينمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

 موفى كل سنةتاريخ توّفر المؤشر:  .6

 % 50القيمة المستهدفة للمؤشر:  .7

 مستهدفة حسب البرامج الفرعية:القيمة ال .8

 مصلحة التكوين وتنمية الكفاءات )اإلدارة العامة للموارد البشرية(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .9
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 قراءة في نتائج المؤشر

 سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر   .1

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف 
 انجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

 75 70 65 60 58 %نسبة  المستفيدين بالتكوين من مجموع اإلطارات نسبة

 

  

  تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:  .2

 لمدن وتحجير التجمعات شهدت نسبة المستفيدين من التكوين ارتفاعا بالرغم من الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة الكورونا على حركة التنقل بين ا

 24 استفاد منها والتظاهرات ومنع السفر داخل وخارج البالد، حيث تّم إنجاز عديد الدورات التكوينية لفائدة عدد مهم من االعوان في مجال اإلعالمية حيث

، والقيام بتربصات بالخارج جاالت مختلفةإطار في م 11وكذلك تم تكوين  بالمركز الوطني لإلعالمية،   Microsoft office 365إطارا حول منظومة: 

ؤشر وذلك اطارت بالثالثي األول من السنة. كما نذكر انجاز العديد من الدورات التكوينية المنجزة هذه السنة والتي ال تندرج في نسبة احتساب الم 06لفائدة 

 ى الخط واختبارات مهنية في سياقة العربات صنف ب.بتكوين مجموعة من العملة واألعوان في عّدة مجاالت نذكر منها منظومة الشراء عل

  رسم بياني لتطور المؤشر:

 
 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .3

 

58,060,0
65,0

70,0
75,0

20202021202220232024

نسبة المستفيدين بالتكوين من مجموع اإلطارات
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يات جتنويع طرق تنفيذ األنشطة التكوينية بإدراج أنشطة حضورية وأخرى عن بعد وأنشطة تمزج بين الطريقتين وذلك في طار دعم استخدام التكنولو   -

 الحديثة لتامين برامج تكوين وتطوير قدرات األعوان العموميين،

غة برمجة دورات تكوينية قابلة للتنفيذ وذات مردودية عالية مع مدارس تكوينية ومعترف بشهاداتها في جميع االختصاصات ال سيما في مجال الل -

 االنقليزبة،

 العمل على إيجاد فرص جديدة للتكوين والتربصات بالخارج، -

ر تشجيع االعوان وتحسيسهم بأهمية المشاركة في الدورات التكوينية عن بعد خاصة في هذا الظرف العالمي االستثنائي حتى يتسنى مواصلة تطوي -

 قدرات األعوان العموميين على إثر توقف التكوين الحضوري،

 ( المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .4

تمتع بها جميع االعوان بما تساهم من الحد من االعتمادات المرصودة للتكوين نظرا للصعوبات المالية التي تشهدها غياب منصة الكترونية عن بعد ي -

 الميزانية من جهة ولحماية االعوان من انتشار عدوى فيروس الكورونا من جهة أخرى،
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: نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات 2بطـاقة مـؤشــــر  

 1/ 2 /1 /9: رالمؤش رمز

 تسمية المؤشر: نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات. 

 30/09/2021تاريخ تحيين المؤشر: 

 الخصائص العامة للمؤشر

 القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 القيادة والمساندةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 إحكام التصرف في الموارد المادية والتجهيزاتلمؤشر: الهدف الذي يرجع إليه ا .3

 التقيد بالبرمجة السنوية للنفقاتتعريف المؤشر:  .4

 مؤشر نتائجنوع المؤشر:  .5

 مؤشر نتائجطبيعة المؤشر:  .6

 االدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزاتالتفريعات:  .7

 التفاصيل الفنية للمؤشر

رات وطلبات العروض المنجزة حسب رزنامة البرمجة السنوية للنفقات مع مقبولية خمسة عدد االستشا نسبةطريقة احتساب المؤشر:  .1

 عشر يوما من التأخير في اإلعالن على أقصى تقدير 

 وحدة المؤشر: نسبة .2

 عدد عمليات التزود المبرمجةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .3

المرفقة للبرمجة السنوية للنفقات )جداول طلبات العروض والشراءات خارج  الجداولطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .4

 نطاق الصفقات(

 عدد عمليات التزود المبرمجةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .5

ات خارج الجداول المرفقة للبرمجة السنوية للنفقات )جداول طلبات العروض والشراءطريقة تجميع المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .6

 نطاق الصفقات(

 احصائياتمصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:  .7

 في نهاية كل سنةتاريخ توّفر المؤشر:  .8

 %80القيمة المستهدفة للمؤشر:  .9
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 .اإلدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزاتالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .10

 قراءة في نتائج المؤشر

 لتقديرات الخاصة بالمؤشر:سلسلة النتائج )اإلنجازات( وا .1

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

 85 80 70 60 40 %نسبة  نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات

 

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .1

اإلدارة فيما يتعلق باحترام رزنامة البرمجة السنوية للنفقات وذلك في جميع مراحلها بداية من يهدف هذا المؤشر إلى تقييم نجاعة أداء 

 تحديد الحاجيات إلى تنفيذ الصفقات واالستشارات.

 رسم بياني لتطور المؤشر: .2

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر: .3

 ارات حسب مقتضيات العمل اإلداري،االختيار األمثل لتوقيت تنفيذ الصفقات واالستش 

 ،الحرص على احترام آجال تنفيذ الصفقات واالستشارات 

 ،المتابعة الدورية لمختلف مراحل تنفيذ الميزانية 

 ،الحرص على إفاء الوزارة بجميع التزاماتها تجاه المزودين 

40,0

60,0

70,0

80,0
85,0

20202021202220232024

نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات
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  الحرص على توزيع عمليات التزود على كامل السنة. 

 المتعلقة بالمؤشر: ( limitesتحديد أهم النقائص ). .4

 مدى استجابة المزودين للطلبات موضوع التزود 

  التغيير في صبغة وكميات التزود نتيجة ظروف غير متوقعة 

 تأثير مختلف المتداخلين في آجال تنفيذ الصفقات-  
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: نسبة تطور النظام المعلوماتي 3بطـاقة مـؤشــــر  

 1/ 3 /1 /9 المؤشر رمز

 تطور النظام المعلوماتي تسمية المؤشر: نسبة

 تاريخ تحيين المؤشر: آخر السنة

 الخصائص العامة للمؤشر

 القيادة والمساندةالبرنامج الذي يرجع إليه المؤشر:  .1

 القيادة والمساندةالبرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر:  .2

 تطوير النظام المعلوماتيالهدف الذي يرجع إليه المؤشر:  .3

 حدد نسبة تطور النظام المعلوماتي ويتكون من أربع مؤشرات فرعية:مؤشر يتعريف المؤشر:  .4
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 قراءة في نتائج المؤشر

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .1

 الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2020 
2021 

 تقديرات

2022 2023 2024 

 73,0 72,0 71,0 70,0 68,0 % نسبة نسبة تطور النظام المعلوماتي

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .2

 شهد مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطورا وذلك باعتبار:

 في المراسالت،اإللكتروني توسيع مجال استغالل التطبيقات اإلعالمية خاصة منظومة التصرف  -

 لجدار الناري وحفظ المعطيات، تحيين نظام السالمة المعلوماتية الخاص بمنظومات الفيروس المضاد وا  -

 إرساء اإلمضاء اإللكتروني للمراسالت،  -

. وقد انطلقت «Deloitte»واختيار مكتب الدراسات  «GIZ»إعداد الخطوط المرجعية الخاصة بإنجاز دراسة حول التعاون الدولي ممولة في إطار التعاون التونسي األلماني  -

  ،2021األشغال مع موفى شهر جويلية 

والذي يهدف إلى تركيز منصــــة تحكم إلكترونية  «BAD»الممول في إطار هبة من البنك اإلفريقي للتنمية  «Delivery Unit»همة في مشــــروع تركيز خلية للتنســــيق المســــا -

«Executive Dashboard» لدراســـات األولية. كما تم مؤخرا لمتابعة تنفيذ المشـــاريع الممولة عن طريق قروض خارجية. وقد قام الخبير المشـــرف على المشـــروع بإعداد ا

 القيام باإلجراءات الخاصة بانتداب خبير في تكنولوجيات اإلعالمية الذي ستوكل إليه عملية تطوير المنظومة،

 لتطوير المنظومة، «Vneuron»المساهمة في مشروع "إنشاء منصة رقمية إلدارة المصفوفات ومشاريع اإلصالح" الممول من قبل البنك الدولي. وقد تم اختيار مؤسسة  -

 على مستوى الوزارة ومساندة وتأطير المستعملين في استغاللها، «Elise»تركيز اإلصدار الجديد من المنظومة الوطنية "التصرف اإللكتروني في المراسالت  -

 استغالل منظومة أمان للعمل الحكومي ومنظومة مخزون ومنقوالت، -

 اقتناء إمضاءات إلكترونية. -

 جهزة اإلعالمية من خالل تجديد بعض المعدات وترقية النظم األساسية والتخلي عن المنظومات التي لم تعد تشملها عمليات التحيين. تعزيز أسطول األ -

 تعزيز مجال التكوين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال. -

سن خالل السنوات القادمة من خالل العمل على تنفيذ البرامج السنوية خالل السنوات الفارطة ويؤمل أن يتح سجل مؤشر تطور النظام المعلوماتي تطورا ملحوظا

مواكبة أهم المســـتجدات في لتطوير البنية التحتية والتكوين والتكثيف في اســـتعمال التطبيقات اإلعالمية وتركيز أســـس الســـالمة المعلوماتية وتنفيذ برنامج التكوين ل

 المجال.
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 رسم بياني لتطور المؤشر: .3

 

 طة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:أهم األنش .4

سب معايير تجديد األجهزة اإلعالمية )تحديد الخاصيات الفنية، القيام بإجراءات االقتناءات السنوية، تركيز البرمجيات الضرورية وتوزيع المعدات ح .5

 مضبوطة( 

 اقتناء البرمجيات الخاصة بالسالمة المعلوماتية -

 ات والشبكة الداخلية السهر على العناية بالمعد -

 تأطير ومساندة المستعملين -

 إجراء تدقيق في سالمة النظام المعلوماتي للوزارة -

 إعداد برنامج سنوي للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات  -

 تطوير التطبيقات الخصوصية وصيانتها وتكوين المستعملين على استغاللها -

 لوطنيةصيانة وتطوير موقع واب الوزارة والبوابات ا -

 استغالل التطبيقات الوطنية واألفقية والتطبيقات المتوفرة على الشبكة اإلدارية المندمجة -

 ( المتعلقة بالمؤشر: limitesتحديد أهم النقائص ) .6

 الشيء
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