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جداول إجمالية 
 



1 نظـام أمـد

ال اب السا ع   و العشرون 
وزارة التكو ن المهني و التشغیل

تم ض   نفقات التصرف و التنم ة و صنادی  الخز نة لوزارة التكو ن المهني و التشغیل   

. 2018 م د   سنة 672,303 مقابل    892,254 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نس ة 
التطور

الفارق   تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د )  العنوان األول 
%نفقات التصرف  11,8 37,951 360,254 322,303 305,462

العنوان الثاني 
%نفقات التنم ة  68,0 17,000 42,000 25,000 13,429

ـ اإلستثمارات الم اشرة
%* على الموارد العامة للمیزان ة    179,7 3,855 6,000 2,145 1,697

%* على الموارد الخارج ة الموظفة -26,3 -0,750 2,100 2,850

م د

% -35,6 -3,205 5,800 9,005 * على الموارد الخارج ة الموظفة
155,5 17,100% 28,100 11,000 11,732 * على الموارد العامة للمیزان ة   

ـ التمو ل العمومي

%165,000صنادی  الخز نة  50,8 316,924325,000490,000

300,000300,000450,000150,00050,0% الصندوق الوطني للتشغیل

16,92425,00040,00015,00060,0% صندوق النهوض  التكو ن والتدر ب 

%635,814672,303892,254219,951 الجملـــــة 32,7



نظـام أمـد

360 254 000

42 000 000

2

ال اب السا ع   و العشرون 
وزارة التكو ن المهني و التشغیل

التوز ع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزان ة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنم ة

: نفقات التصرف 

تقدیرات ب ان األجزاء 
2019

  حساب الدینار

490 000 000 : الحسا ات الخاصة في الخز نةالجزء الخامس

000 254 892 الجملـــــة



 

المحور األول 

 التقدين العام للوزارة
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 :إستراتیجیة القطاع -1
 

إعداد المخططات القطاعیة في التكوین  تعمل وزارة التكوین المھني والتشغیل خاصة على
وفي ھذا اإلطار تم ضبط . والسھر على تنفیذھا وتقییمھا المھني والتشغیل والمبادرة الخاصة

  :ثالث استراتیجیات قطاعیة تتمثّل في 
تطویر  والتي تھدف خاصة إلى ،خّطة إصالح المنظومة الوطنیة للتكوین المھني §

 ،2016والرفع من آدائھا والتي انطلق تنفیذھا سنة منظومة التكوین المھني وتأھیل 

تصور وإنجاز الخطط  والتي تھدف خاصة إلى ،لتشغیلاالستراتیجیة الوطنیة ل §
والتي انطلقت  وتیسیر اإلدماج المھني یةالتشغیل الكفیلة بتحسینوالبرامج واآللیات 

 ، 2017أشغالھا سنة 
المساھمة في  والتي تھدف باألساس إلى االستراتیجیة الوطنیة للمبادرة الخاصة §

كفیلة بدفع المبادرة الخاصة واالقتصاد التنمیة االقتصادیة من خالل وضع البرامج ال
وقد تمت المصادقة  ...)االقتصاد األخضر، مھن الجوار(االجتماعي والتضامني 

 .2016على المحاور االستراتیجیة موفى سنة 
  

  :وفي ھذا اإلطار تتمثل أھم محاور عمل الوزارة في ما یلي
  

  :في مجال التكوین المھني
 2019مواصلة لجھود الوزارة في تثمین قطاع التكوین المھني ورد االعتبار لھ، سیتم سنة 

  :  العمل على
 ،  %72إلى حدود نسبة  الترفیع في طاقة استغالل مراكز التكوین المھني -
 ،2020ألف موفى  20ألف إلى  12من  الترفیع في طاقة اإلیواء بالمبیتات -
 : من خالل نيتطویر حوكمة مراكز التكوین المھ -

ü  الس   تجابة لحاجی   ات القطاع   ات للتس   ییر واإعط  اء مراك   ز التك   وین المرون   ة الكافی   ة
إع   داد مش   اریع ت   ّم وق   د  ،االقتص   ادیة ف   ي أح   واض التش   غیل الراجع   ة لھ   ا ب   النظر

 .النصوص الترتیبیة الالزمة
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ü  ف ي مج ال التك وین والت دریبالمھنیة ودعم المقاربة التش اركیة تعزیز دور المنظمات 
ب  ین جھ  از اإلنت  اج ومنظوم  ة التك  وین وتط  ویر الش  راكة  ل  دعم النش  اط االقتص  ادي،

إح داث وح دات ب ، وسیتم استكمال اإلجراءات المتعلق ةومحیط العمل بمختلف مكّوناتھ
 .یلیة بالجامعات المھنیة القطاعیةدعم التكوین والتشغ

  
تط  ویر المس  ائل المتعلق  ة و المواطن  ة واالعت  زاز باالنتم  اء للتك  وین المھن  ي، ترس  یخ مفھ  وم  -

لت أمین بیئ ة مناس بة وس لیمة داخ ل  ودعم األنش طة الثقافی ة والنقل والترفیھ واإلعاشةباإلقامة 
بما قد یساھم في الترفیع في طاقة االستیعاب وتحسین ص ورة التك وین  مركز التكوین المھني

 .المھني
 :من خالل تطویر منظومة المرافقة في مراكز التكوین المھني -

ü ،إحداث سلك جدید لإلحاطة بالمتكونین والعالقة بالمحیط 
ü  والمرافق ة ) في المحیط البیداغوجي واالجتم اعي(مرافقة المتكونین طیلة فترة التكوین

القیام بالزیارات إلى المؤسسة وفي للدخول في الحیاة المھنیة من خالل المساعدة على 
 اختیار مشروع مھني

ü  تطویر منظومة التواصل واإلعالم لفائدة طالبي التكوین 
  

بھ دف  SIGAFتركیز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوین المھني الخ اص -
تغطیة كافة اإلجراءات المتعلقة بأنشطة الھیاكل المركزیة والجھویة التي تش رف عل ى قط اع 

وتجوی د عم ل الھیاك ل والخ دمات  تحس ینو التكوین المھن ي الخ اص بنظ ام معلوم اتي من دمج
 .لمساعدة على أخذ القرارواالمسداة لفائدة المتدخلین في القطاع 

 
 بما یساھم في تطویر نمط التكوین بالتداول، بالمؤسسات  دعم إحداث المراكز المندمجة -

 
وتمك  ین األف  راد ال  ذین اكتس  بوا مھ  ارات ع  ن طری  ق وتثمینھ  ا  االعت  راف بمكتس  بات الخب  رة -

دیبل  وم ف  ي أح  د ( لی  اأو ك) ش  ھادة( ام  ن الحص  ول عل  ى اعت  راف بمكتس  باتھم جزئی  الخب  رة 
 .)شھادة الكفاءة المھنیة، مؤھل التقني المھني أو مؤھل التقني السامي: المستویات
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  :في مجال التشغیل
انطلقت وزارة التكوین المھني  االعتبار للمھارات والكفاءات، بعین تأخذ بھدف إرساء مقاربة

تعتمد على المقاربات الحدیثة  RTMCوالتشغیل في إعداد المدّونة التونسیة للمھن والكفاءات 
  .في التدخل في سوق الشغل لتقریب العرض والطلب

عل  ى تغیی  ر طبیع  ة العالق  ة ب  ین مكات  ب التش  غیل وط  البي الش  غل  2018كم  ا ت  م العم  ل س  نة 
 .العملباعتباره باحث شریك عن 

على مواصلة تطویر منظومة مرافق ة ط البي الش غل م ع التوج ھ عب ر  2019وسیتّم العمل سنة 
  :نحو المؤسسات من خالل جملة من البرامج le profilage التنمیط 

مس  اعدة المؤسس  ات عل  ى تحدی  د حاجیاتھ  ا وض  بط اس  تراتیجیاتھا ف  ي مج  ال الم  وارد  -
 البشریة،

ل وتوظی  ف ب  رامج التش  غیل م  ن خ  الل إرس  اء ت  دعیم ق  درة المؤسس  ات لحس  ن اس  تعما -
 في مجال العمل المؤجر،" المبسطین"منظومة 

 برنامج كبار المشغلین وخاصة في المناطق الداخلیة، -
التكامل حیث تمت مراجعتھا لضمان  البرامج النشیطة للتشغیلتصویب تدخالت  -

 : من خالل  المھنیةوالتناسق بینھا ودعم فرص العمل وإدماج طالبي الشغل في الحیاة 

ü ،إدخال بعض التعدیالت على برنامج التربصات لإلعداد للحیاة المھنیة  
ü ، إضفاء المرونة على عقد الكرامة 
ü  إدخ ال التع دیالت الض روریة عل ى برن امج الخدم ة المدنی ة التطوعی ة بھ دف ترش ید

 صیغ االنتفاع بھ
ü ة لحاجی   ات إف   راد مج   ال تحس   ین التش   غیلیة بأحك   ام خصوص   یة بھ   دف االس   تجاب

 المؤسسات 

ü التحفیز على التوظیف 

ü تمدی  د فت  رة المرافق  ة بالنس  بة تط  ویر آلی  ات مرافق  ة ب  اعثي المؤسس  ات الص  غرى و
  ألصحاب المؤسسات المنجزة من سنتین إلى ثالث سنوات

ü  مھن الجوار"إحداث مؤسسات صغرى في مجال"  

ü  نباعثیالجیل جدید من "إحداث برنامج خصوصي للتشجیع على إحداث"  
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 :في مجال المبادرة الخاصة
تواصل الوزارة جھودھا لدعم المبادرة الخاصة م ن خ الل تط ویر منظوم ة المرافق ة والتموی ل، 

  :كما تولت الوزراة إعداد
مشروع قانون ینّظم لالقتص اد االجتم اعي والتض امني بص فة تش اركیة م ع الھیاك ل   -

العمومی  ة والش  ركاء االجتم  اعیین وال  ذي س  یتم عرض  ھ عل  ى أنظ  ار مجل  س وزراء 
 للمصادقة علیھ قبل إحالتھ إلى مجلس نواب الشعب

 مشروع قانون المبادر الذاتي والعمل عن بعد  -
 
تنفی   ذ مختل   ف مح   اور المخط   ط العمل   ي لإلس   تراتیجیة الوطنی   ة للمب   ادرة  2019وس   یتم س   نة 

 . الخاصة
كما سیتواصل العمل على نشر ثقافة المبادرة من خالل تنظیم عدید التظاھرات والحمالت 

 المؤسسات إحداث نسق ودفع المبادرة بثقافة التحسیسیة، جھویا ووطنیا والتي تعنى بالتعریف
حیث سیتم التركیز على المتخرجین  التمویل مصادر والى المعلومة إلى النفاذ وآلیات الصغرى

من مراكز التكوین المھني بعد أن ركزت الحمالت السابقة على تشجیع المبادرة الخاصة 
  .   بالجھات والمبادرة الخاصة النسائیة
د من األنشطة تعزیز دور التعاون الدولي في إنجاز عدكما ستعمل الوزارة على مزید 

  .المبرمجة لتحقیق أھداف الوزارة وضمان التكامل بینھا
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 للوزارة)  2021-2019(إطار النفقات متوسط المدى 

 )اعتمادات الدفع(التوزیع حسب طبیعة النفقة  

      
 ألف دینار: الوحدة

 النفقات
 اإلنجازات

 2018قانون المالیة 
 التقدیرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
 393 387 262 376 184 365 153 327 513 309 166 283 360 290 نفقات التصرف

 193 382 062 371 254 360 303 322 463 305 316 279 010 268 على موارد المیزانیة
 082 351 856 340 928 330 769 293 793 275 330 250 457 239 التأجیر العمومي
 838 28 998 27 183 27 391 26 461 27 399 27 109 27 وسائل المصالح
 274 2 207 2 143 2 143 2 209 2 587 1 444 1 التدخل العمومي

على الموارد الذاتیة 
 200 5 200 5 930 4 850 4 050 4 850 3 450 4 للمؤسسات

 0 0 0 0 0 0 0 التأجیر العمومي
 000 5 000 5 750 4 670 4 000 4 800 3 220 4 وسائل المصالح
 200 200 180 180 50 50 230 التدخل العمومي

 000 55 000 48 000 42 000 25 530 13 550 11 508 12 نفقات التنمیة
 500 38 000 37 100 34 145 13 530 13 550 11 508 12 على موارد المیزانیة

 500 7 000 7 000 6 145 2 697 1 985 0 040 1 االستثمارات المباشرة
 000 31 000 30 100 28 000 11 833 11 565 10 468 11 التمویل العمومي

على موارد القروض 
 500 16 000 11 900 7 855 11 0 0 0 الخارجیة الموظفة

 000 8 000 4 100 2 850 2 0 0 0 االستثمارات المباشرة
 500 8 000 7 800 5 005 9 0 0 0 التمویل العمومي

على الموارد الذاتیة 
 0 0 0 0 0 0 0 للمؤسسات

 000 550 000 530 000 490 000 325 000 317 806 264 346 248 صنادیق الخزینة

المیزانیة بدون اعتبار 
 193 987 062 949 254 892 303 672 993 635 672 555 864 528 الموارد الذاتیة للمؤسسات

المیزانیة باعتبار الموارد 
 393 992 262 954 184 897 153 677 043 640 522 559 314 533 الذاتیة للمؤسسات

  
  
  

  
  
  

  



 

 

 : والبرامج الفرعیة

 خارطة مھمة التكوین المھني والتشغیل

التكو ن امل   وال شغيل

القيادة واملساندة

القيادة والرقابة 
والتقييم

املساندة والتصرف 
   الوسائل

تنمية املبادرة 
ا  اصة

8 

 

والبرامج الفرعیة حسب البرامج الوزارةھیكلة 
  

خارطة مھمة التكوین المھني والتشغیل

التكو ن امل   وال شغيل

تنمية املبادرة 
ا  اصة ال شغيل

تصور وقيادة وتقييم 
سياسات ال شغيل

تنفيذ سياسات 
ال شغيل

التكو ن امل  

قيادة ج از التكو ن 
امل  

تطو ر التكو ن 
 سا   

تطو ر التكو ن 
املستمر

تكو ن املكون ن 
و ندسة التكو ن

  
ھیكلة  -2
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 الوزارةالخاصة بداء األأھداف ومؤشرات  -3
  

  مؤشرات ق س األداء  األهداف  البرامج الفرع ة  البرامج

  التكو ن المهني

ق ادة جهاز  :1ب ف عدد  -
 ,التكو ن المهني

تطو ر  :2ب ف عدد  -
 ,التكو ن المهني االساسي

تطو ر تكو ن  :4ف عدد  ب-
 ,الم ونین وهندسة التكو ن

تطو ر   :3ب ف عدد -
التكو ن المستمر والترق ة 

 ,المهن ة
تطو ر :4ب ف عدد  -

  .حو مة جهاز التكو ن المهني

ضمان النجاعة والمردود ة في مختلف :1.1الهدف 
  .مراحل التكو ن

  نس ة استغالل طاقة التكو ن: 1.1.1المؤشر

  .العدد الجملي للمتخرجین مق س: 2.1.1المؤشر
  نس ة التكو ن مع المؤسسة: 3.1.1المؤشر

  .لعدد الجملي للبرامج المعدة حسب المقار ة  الكفا اتا: 4.1.1المؤشر ا
  عدد الم ونین واطارات التكو ن المنتفعین بتكو ن: 5.1.1المؤشر

نشر ثقافة المهن وتحسین االق ال على :2.1الهدف 
 .التكو ن

  

  .العدد الجملي للمراكز التي قامت بتر یز وحدة االستق ال واإلعالم والتوج ه:1.2.1المؤشر

نس ة المنتفعین بخدمات فضاءات اإلقالع نحو الم ادرة مقارنة  عددها : 2.2.1المؤشر
  .الجملي

  .نس ة التعبئة: 3.2.1المؤشر
  نس ة المنقطعین عن التكو ن:4.2.1المؤشر

 .تطو ر التكو ن المستمر والترق ة المهن ة:3.1الهدف 
  

  .عدد المؤسسات االقتصاد ة المنتفعة  آل ات التكو ن المستمر :1.3.1المؤشر

د مشار ات األعوان التا عین للمؤسسات االقتصاد ة في عمل ات عد: 2.3.1المؤشر
  .التكو ن المستمر

  عدد المرسمین في إطار التكو ن المستمر الموجه لألفراد: 3.3.1المؤشر

  .تطو ر حو مة جهاز التكو ن المهني:4.1الهدف 

  .عدد المنتفعین  آل ة صك التكو ن:1.4.1المؤشر

  .المتمتعین  منحة من العدد الجملي للمتكونیننس ة : 2.4.1المؤشر
  

  عدد مدونات المهن والكفاءات المنجزة: 3.4.1المؤشر
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  مؤشرات ق س األداء  األهداف  البرامج الفرع ة  البرامج

  التشغیل

تصور  :1ب ف عدد  -
  وق ادة س اسات التشغیل،

تنفیذ  :2ب ف عدد  -
  س اسات التشغیل

  

رفع أداء مصالح الوساطة النش طة بین :1.2الهدف 
  والطلب في سوق الشغل. العرض

  .نس ة تلب ة طل ات الشغل اإلضاف ة :1.1.2.المؤشر
  .نس ة تلب ة عروض الشغل المسجلة: 2.1.2.المؤشر
  معّدل األجل لتلب ة عروض الشغل المسّجلة: 3.1.2.المؤشر

ضمان مردود ة اقتصاد ة واجتماع ة أعلى :2.2الهدف 
  .آلل ات االدماج

  نس ة الش ان المنقطعین عن البرامج :1.2.2.المؤشر
  نسب اإلدماج على إثر االنتفاع ببرنامج: 2.2.2.المؤشر
  التشغیل المسجلین لد  مصالح نس ة إعادة إدماج المفصولین عن العمل:3.2.2.المؤشر

  .معدل  لفة اإلدماج  النس ة لالعتمادات المخصصة للبرامج :4.2.2المؤشر 

  تحسین نجاعة آل ات العمل المستقل: 3.2الهدف 
  .عدد الدراسات الفن ة واالقتصاد ة للمشار ع:1.3.2.المؤشر
  .معدل ز ارات المرافقة والمتا عة لل اعثین الجدد:2.3.2.المؤشر
  المشار ع المتحّصلة على موافقة التمو ل المبدئ ةنس ة دراسات :3.3.2.المؤشر

    تنم ة الم ادرة الخاصة

  نشر ثقافة الم ادرة: 1.3الهدف 

  

نس ة التالمیذ والطل ة والمتكونین الذین انتفعوا  عمل ة تحس س ة حول :1.1.3المؤشر 
  الم ادرة الخاصة

  نس ة الش ان المتا عین للتكو ن التكمیلي من بین المسّجلین  :2.1.3المؤشر 

  عدد التظاهرات المنجزة لتنم ة روح الم ادرة:3.1.3المؤشر 

  دفع إحداث المؤسسات:2.3الهدف 

  

  معدل آجال معالجة ملفات التمو ل :1.2.3المؤشر

 نس ة ال اعثین الذین أحدثوا مؤسساتهم  عد التكو ن :2.2.3المؤشر
نس ة المنتفعین  المرافقة من بین الذین تحصلواعلى الموافقة المبدئ ة : 3.2.3المؤشر 

  للتمو ل
  .نس ة استمرار ة المؤسسات   التي تم إحداثها:4.2.3المؤشر 

  تطو ر حو مة منظومة الم ادرة الخاصة:3.3الهـــــدف 

  .ال اعثین مرافقة في المدني والمجتمع الخاص القطاع مشار ة نس ة:1.3.3 المؤشر

  .الخدمات دمج نس ة :2.3.3المؤشر 

  .الخ  على الموضوعة الخاصة  الم ادرة المتعلقة العموم ة الخدمات نس ة :3.3.3المؤشر
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  مؤشرات ق س األداء  األهداف  البرامج الفرع ة  البرامج

  الق ادة والمساندة

الق ادة والتقی م :1ب ف عدد  -
  واالستشراف،

التصرف في :2ب ف عدد  -
  .الوسائل

  .تحسین التصرف في الموارد ال شر ة:1.9الهـــــدف 
  نس ة التأطیر  :1.1.9المؤشر 

  نس ة األعوان المتمتعین بدورة تكو ن ة واحدة على األقل :2.1.9المؤشر 

  .تطو ر المنظومة المعلومات ة:2.9الهـــــدف 

  للتصرف  النس ة لعدد االعوان عدد الحواسیب المخصصة:1.2.9المؤشر 

  نس ة التغط ة  االنترنت:2.2.9المؤشر 

  نس ة التغط ة  االنترانت: 3.2.9المؤشر 

  .تحسین التصرف في المعدات والبناءات:3.9الهـــــدف 

  نس ة تجدید التجهیزات والمعدات :1.3.9المؤشر 

  نس ة ص انة التجهیزات والبناءات :2.3.9المؤشر 

  آجال التدخل :3.3.9المؤشر 

  نس ة االقتصاد في استهالك الطاقة :4.3.9المؤشر 

  عدد الدراسات والنشر ات المنجزة:1.4.9المؤشر   .تطو ر المتا عة والتقی م واالستشراف:4.9الهـــــدف 

  مؤشرا) 45(  هدفا) 14(  برامج فرع ة) 8(   المجموع
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  : حسب البرامج وطبیعة النفقة 2019میزانیة الوزارة لسنة توزیع  -4

  
 ألف دینار:الوحدة                

 طب عة النفقة                 
  

 البرامج
 المجموع صنادی  الخز نة نفقات التنم ة نفقات التصرف

 683 334 000 40  100 8  583 286  التكو ن المهني: 1البرنامج 

 921 440 000 355 850 28  071 57 التشغیل: 2البرنامج 

 000 95 000 95 - - الم ادرة الخاصة: 3البرنامج 

 الق ادة والمساندة: 9البرنامج 
  

16 600   
 

5 050 0 21 650 

 254 892 000 490 42000  254 360 المجموع 

 
 

  حسب البرامج 2019الوزارة لسنة رسم بیاني لتوزیع میزانیة 

  
 
 

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000

 التكوین المھني
 التشغیل
 تنمیة المبادرة الخاصة
 القیادة والمساندة



13 
 

 
 

  توز ع نفقات التصرف
  

 ألف دینار:الوحدة
 طب عة النفقة                     

  
 البرامج

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي
 

 583 286 958 415 20 210 265  التكو ن المهني: 1البرنامج 

 071 57 825 347 3 899 52 التشغیل: 2البرنامج 

الم ادرة تنم ة : 3البرنامج 
 الخاصة

- - - - 

 الق ادة والمساندة: 9البرنامج 
  

12 819  
 

3 421 360 
  

16 600  
 

 254 360 143 2 183 27 928 330 المجموع 

  
  
  

  توز ع نفقات التنم ة
 ألف دینار:الوحدة                         

 طب عةالنفقة         
  

 البرامج

 المجموع التمو ل العمومي اإلستثمارات الم اشرة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

التكو ن : 1البرنامج 
 5900 200 2 800 5 100 2 100 100  المهني

 2000 850 26 0 000 26 000 2 850 التشغیل: 2البرنامج 

تنم ة : 3البرنامج 
 الم ادرة الخاصة

0 0 0 0 0 0 

الق ادة : 9البرنامج 
 والمساندة

  
5 050  

 
0 0 0 5 050 5 050 

 7900 100 34 800 5 100 28 100 2 000 6 المجموع 
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كما  2019تقدیرات میزانیاتھا لسنة في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للوزارة، یمكن توزیع 
  :یلي

 
 

  

مؤسسات  غیر خاضعة  لمجلة المحاس ة  البرامج
 العموم ة

نفقات 
 التصرف

نفقات 
 ذات ةموارد  التنم ة

 الحسا ات
الخاصة في 

  الخز نة
 الجملة

  التكو ن المهني

 الو الة التونس ة للتكو ن المهني
 

269 217 5 000 
 

4 080 
 

28 900 307 197 

 المر ز الوطني للتكو ن المستمر والترق ة المهن ة
 

10 735 1 000 
 

600 
 

7 100 19 435 

 900 1 405 5 المر ز الوطني لتكو ن الم ونین وهندسة التكو ن
 

200  7 505 

  التشغیل
 943 411 500 351 50 000 4 393 56 الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل

 080 746 500 387 930 4 900 11 750 341 المجمــــــــــــــــوع
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 : أعوان الوزارة -5
 

  

عونا ویتوزعون على  9850 :2019 إلى موفّى سنةالمرخص فیھم  وزارةیبلغ عدد أعوان ال  
 :النحو التالي

  

 
أعوان االدارات المر ز ة 

 والجهو ة
أعوان المؤسسات العموم ة غیر 

 2المجموع  المحاس ة العموم ةالخاضعة لمجلة 

 2018مارس  31األعوان إلى غا ة  -
 في حالة م اشرة -
 في حالة الحاق -
 في حالة عدم م اشرة -
 في حالة تحت السالح -
  حاالت أخر   -

679 
639 
29 
1 
- 

10 

9348 
9243 

60 
- 
- 

45 

10027 
9882 

89 
1 
- 

55 
    التعد الت -

 151 136 15  2018انتدا ات  -
 179 161 18  2018تقاعد  -

  التدابیر الجدیدة -
   

 - - -  2019انتدا ات  -
 149 143 6  2019تقاعد  -

 - - - التسو ات -

 9850 9180 670 المجموع 
 

 :على النحو التاليحسب البرامج ویتوزعون 
  

 البرنامـــــــــج
أعوان االدارات 

المر ز ة 
 والجهو ة

أعوان المؤسسات 
  العموم ة الخاضعة
لمجلة المحاس ة 

 العموم ة

  1المجموع 
أعوان المؤسسات العموم ة 

غیر الخاضعة لمجلة 
  المحاس ة العموم ة

 المجموع 

 7796 7754 42 - 42  التكو ن المهني: 1البرنامج 

 1453 1426 27 - 27 التشغیل: 2البرنامج 

الم ادرة تنم ة : 3البرنامج 
 الخاصة

- - - - - 

 601 - 601 - 601 الق ادة والمساندة: 9البرنامج 

 9850 9180 670 - 670 المجموع 

  

 



 

 

 المحــور الثاني

 ميسانيت الوزارة حسب البرامج

 



 

 

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه

 

:  4البرنامج الفرعي عدد 
تكوین المكونین تطویر 

وھندسة التكوین

المركزالوطني 
لتكوین المكونین 

وھندسة التكوین

 :3البرنامج الفرعي عدد 
 التكوین المستمر

والترقیة المھنیة

المركز الوطني 
للتكوین المستمر 

والترقیة المھنیة

16 

 

  التكوین المھني : 1عدد  البرنامج

ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه

التكوین :1البرنامج عدد 
المھني

البرنامج الفرعي عدد 
التكوین المستمر تطویر 

والترقیة المھنیة

المركز الوطني 
للتكوین المستمر 

والترقیة المھنیة

  :2البرنامج الفرعي عدد
 المھني التكوینتطویر 

االساسي

الوكالة  التونسیة 
للتكوین المھني

:  1البرنامج الفرعي عدد 
قیادة جھاز التكوین المھني

دارة العامة لخدمات 
التكوین الموجھة 

دارة العامة لالشراف 
المزدوج على التكوین 
واالشراف على القطاع 

دارة  العامة للخدمات 
الموجھة لطالبي التكوین

ارة التفقد بالتكوین 

دارة الفرعیة للتقییمات 

ارة التقییم والجودة في 

  
  

البرنامج
  

ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1

 
  

البرنامج الفرعي عدد 
قیادة جھاز التكوین المھني

دارة العامة لخدمات إلا
التكوین الموجھة 

للمؤسسات

دارة العامة لالشراف إلا
المزدوج على التكوین 
واالشراف على القطاع 

الخاص

دارة  العامة للخدمات إلا
الموجھة لطالبي التكوین

ارة التفقد بالتكوین إد
المھني

دارة الفرعیة للتقییمات إلا
الوطنیة للتكوین

ارة التقییم والجودة في إد
التكوین
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 البرنامج أداء -2
 :تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ 2-1

على الخطة اإلصالحیة لمنظومة  2013دیسمبر  12صادق المجلس الوزاري الملتئم في 

   .وعلى مخططھا التنفیذي 2018- 2014التكوین المھني 

وبالتوازي مع ھذا المجھود اإلصالحي الذي تشھده منظومة التكوین المھني ال سیما خالل 

فترة ما بعد الثورة، فإّن األطراف المسؤولة على قیادة الجھاز وتسییره أو المتدخلة في تصور 

اإلصالح وخاصة منھا التوجھات والبرامج والمشاریع وتنفیذھا تولي اھتماما بالغا لعملیات 

الموجھة نحو دعم الجھود لجعل مراكز التكوین المھني قادرة على المواكبة المستمرة للتطورات 

التكنولوجیة ومن ثمة االستجابة المطلوبة لسوق الشغل من المھارات كّما ونوعا وذلك خاصة من 

. سداء تكوین ذي جودةخالل توفیر الظروف المادیة لھا لصیانة التجھیزات وتھیئة الفضاءات إل

كما ستبقى المقاربة المبنیة على جعل مجموعة مراكز تتوفر لدیھا اإلمكانیات المادیة والالمادیة 

وتتمیز في مستوى الخدمات التكوینیة التي تقدمھا، قاطرة بالنسبة لبقیة مراكز التكوین قصد تعمیم 

  مة باعتبارھا ذات جدوى وفاعلیةادالرفع من جودة التكوین، مقاربة معتمدة خالل السنوات الق

ھذا، ویبقى العنصر البشري من المفاتیح الرئیسیة لنجاح البرنامج حیث سیتواصل العمل 

على ترشید استغالل الموارد البشریة المتوفرة وبرمجة عملیات تكوینیة لفائدتھا في إطار التكوین 

  .حاجیات الملحة فحسبالمستمر والرفع من الكفاءات على أن یتم توجیھ االنتدابات لل

وفي ھذا اإلطار، یندرج إعداد المشروع السنوي للقدرة على األداء لبرنامج التكوین المھني 

على أن تظل مرامیھ مرتكزة من ناحیة، على المبادئ األساسیة لمشروع اإلصالح  2019لسنة 

 Cœur du(ھني ومتناولة لعناصر محوریة ذات صلة بالجانب المھني والتقني البحت للتكوین الم

métier de la formation professionnelle( وتتفاعل العناصر التقنیة التي یتناولھا . من ناحیة أخرى

محتوى البرنامج مع المبادئ األساسیة لمشروع خطة إصالح منظومة التكوین المھني اإلصالح في 

  :إطار منسجم كما یلي

ü شاملة لتنمیة الموارد البشریة إدراج مشروع إصالح التكوین المھني في إطار رؤیة، 
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ü  إرساء منظومة وطنیة تستجیب لمتطلبات المؤسسات واألفراد والمجتمع والجھة وإعداد موارد

بشریة مؤھلة للمساھمة الفاعلة في بناء المجتمع باالعتماد على شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة 

 .األطراف

ü وذلك على مستوى المقاربات : سابقةتثمین مكتسبات المنظومة من اإلصالحات والتجارب ال

 الحدیثة في التصورات التقنیة وتركیز االختصاصات المشغلة

ü دأ التكوین مدى الحیاةمبو ترسیخ مبدأ التقییم وإلزامیة النتائج في جمیع المراحل. 

ü األخذ بعین االعتبار للبعد الجھوي، 

المندرجة ضمن خطة إصالح انطالق تنفیذ العدید من المشاریع  2019وینتظر أن تشھد سنة 

منظومة التكوین المھني حیث وتبعا للمصادقة علیھا ضمن مخطط التنمیة وبرمجة جملة من 

االعتمادات للبدء في تنفیذھا على موارد صندوق النھوض بالتكوین المھني والتدریب كم سیتم بیانھ 

تعمل جمیع األطراف المتدخلة وقد تم العمل على تحدید المخططات التنفیذیة لتلك المشاریع و. أدناه

على استحثاث نسق التنفیذ حیث یتمثل الھدف الرئیسي في انجاز مختلف األنشطة المبرمجة مع 

وذلك الحترام روزنامة انجاز الخطة  2019بدایة السنة وبالتزامن مع فتح اعتمادات میزانیة 

 .     اإلصالحیة ومخطط التنمیة
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 أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء  2-2
 

  
 إنجاز الوحدة  الهدفأداء مؤشرات   األهداف 

 2017  
 ق م

 2018  
تقدیرات 
2019 

الق مة 
  المستهدفة
2021  

الهدف 
ضمان :1.1

النجاعة 
والمردود ة في 
مختلف مراحل 

  .التكو ن

 72 72 71 70 العدد .نس ة استغالل طاقة التكو ن: 1.1.1المؤشر

 22000 21500 19500 21765 متخرج  .للمتخرجین مق س العدد الجملي:2.1.1المؤشر

 87 87 88 87 %  .نس ة التكو ن مع المؤسسة:3.1.1المؤشر

 20 20 20 13 برنامج  .العددالجملي للبرامج المعدة حسب المقار ة  الكفا ات:4.1.1المؤشر

 1200 1200 1100 871 منتفع  .عدد الم ونین وٕاطارات التكو ن المنتفعین بتكو ن: 5.1.1المؤشر

نشر :2.1الهدف 
ثقافة المهن 

وتحسین االق ال 
 .على التكو ن

  

العدد الجملي للمراكز التي قامت بتر یز وحدة االستق ال  :1.2.1المؤشر
 .واإلعالم والتوج ه

 109 109 103 103 وحدة

نحـــــــــــــو  العـــــــــــــدد الجملـــــــــــــي لفضـــــــــــــاءات االقـــــــــــــالع : 2.2.1المؤشـــــــــــــر
 10 10 10 10 وحدة  الم ادرة

 92 92 87 90 %  .نس ة التعبئة: 3.2.1المؤشر

 15 15 20 20 %  .نس ة المنقطعین عن التكو ن:4.2.1المؤشر

الهدف 
تطو ر :3.1

التكو ن المستمر 
 .والترق ة المهن ة

  

عدد المؤسسات االقتصاد ة المنتفعة  آل ات التكو ن  :1.3.1المؤشر
 .المستمر

 5700 5340 4400 1219 مؤسسة

األعوان التا عین للمؤسسات االقتصاد ة  عدد مشار ات:2.3.1المؤشر
 212500 201600 190200 34885 مشار ة  .في عمل ات التكو ن المستمر

 30000 23000 13000 9834 مرسم  عدد المرسمین في إطار التكو ن المستمر الموجه لألفراد: 3.3.1المؤشر

الهدف 
تطو رحو مة :4.1

التكو ن جهاز 
  المهني

 1920 3300 1400 ----  منتفع .عدد المنتفعین  آل ة صك التكو ن:1.4.1المؤشر

 15 15 10 09 %  .نس ة المتمتعین  منحة من العدد الجملي للمتكونین:2.4.1المؤشر

 03 04 ---  03 ملف  "DPP"عدد ملفات برامج المشار ع : 3.4.1المؤشر
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  :أنشطة البرنامج  2-3

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات  األهداف
  تقدیرات

  اإلعتمادات لألنشطة
 2019لسنة 

ضمان : 1.1الهدف 
النجاعة والمردود ة في 

  .مختلف مراحل التكو ن

والتدر ب المهني للش اب والكهول  النظر الى الحاج ات االضطالع  التكو ن األساسي  - .نس ة استغالل طاقة التكو ن: 1.1.1المؤشر
  االقتصاد ة واالجتماع ة،

  أشغال البن ة التح ة -

267 897 

 

19 000  
  .للمتخرجین مق س العدد الجملي:2.1.1المؤشر

  .نس ة التكو ن مع المؤسسة:3.1.1المؤشر

الجملي للبرامج المعدة حسب المقار ة  العدد:4.1.1المؤشر
  . الكفا ات

 والمعینات البیداغوج ة،إعداد برامج التكو ن  -

 تحیین برامج التكو ن والمعینات البیداغوج ة، -

 إعداد برامج التكو ن والمعینات البیداغوج ة، -

  إعداد مراجع المهن والكفا ات، -
7 505  

عدد الم ونین وٕاطارات التكو ن المنتفعین : 5.1.1المؤشر
  .بتكو ن

 تحدید حاج ات المتكونین من التكو ن، -

 التكو ن البیداغوجي والوظ في والتقني،إعداد مخططات  -

 إنجاز مخططات التكو ن البیداغوجي والوظ في والتقني، -

  تقی م نتائج التكو ن البیداغوجي والوظ في والتقني، -

نشر  :2.1الهدف 
ثقافة المهن وتحسین 

 .االق ال على التكو ن

  

العدد الجملي للمراكز التي قامت بتر یز وحدة  :1.2.1المؤشر
تحسین االق ال على التكو ن المهني ونشر ثقافة المهن من خالل اعداد خطة اتصال ة  - .االستق ال واإلعالم والتوج ه

  للنهوض  صورة التكو ن لد  الش ان والعائالت،

  وضع وتنفیذ الخط  االتصال ة والتسو  ، -

  تطو ر جودة التكو ن والتدر ب المهني، -

  
  نحو الم ادرة العدد الجملي لفضاءات االقالع : 2.2.1المؤشر
  .نس ة التعبئة: 3.2.1المؤشر
  .نس ة المنقطعین عن التكو ن:4.2.1المؤشر
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 األنشطة والتدخالت  المؤشرات  األهداف
  تقدیرات

  اإلعتمادات لألنشطة
 2019لسنة 

تطو ر  :3.1الهدف 
التكو ن المستمر 

 .والترق ة المهن ة

  

عدد المؤسسات االقتصاد ة المنتفعة  آل ات  :1.3.1المؤشر
 .التكو ن المستمر

 الالمر ز ة، مرافقة برنامج إرساء -
 خاص  المر ز،)  label(إرساء عالمة  -
 تكو ن المتدخلین في مجال التكو ن المستمر والتصرف في الموارد ال شر ة،و مساندة المؤسسات  -
 مهننة المتدخلین في مجال التكو ن المستمر، -
 تطو ر وظ فة التقی م لد  المر ز والمتدخلین في مجال التكو ن المستمر، -
 المعمول بها  آل ات تمو ل التكو ن المستمر،ت س   اإلجراءات  -
 التصرف في آل ات تمو ل التكو ن المستمر، -
  .اإلعالم والتحس س -

  أد435 19

األعوان التا عین للمؤسسات  مشار ات عدد:2.3.1المؤشر
  .االقتصاد ة في عمل ات التكو ن المستمر

عدد المرسمین في إطار التكو ن المستمر : 3.3.1المؤشر
  الموجه لألفراد

 مراجعة النصوص القانون ة واإلجراءات المعتمدة، -
 الترف ع في عدد المنتفعین  التكو ن في إطار الترق ة المهن ة، -
 تطو ر التطب قات اإلعالم ة للمدرسة المفتوحة للشغالین، -
 تقی م أثر التكو ن على خر جي معاهد الترق ة العل ا للشغل، -
  . معاهد الترق ة العل ا للشغل في مجال التكو نتفعیل الجانب البیداغوجي  -

تطو ر : 4.1الهدف 
حو مة جهاز التكو ن 

  المهني

  أد 1000  المنتفعینصرف الص وك لفائدة  - .عدد المنتفعین  آل ة صك التكو ن:1.4.1المؤشر

نس ة المتمتعین  منحة من العدد الجملي :2.4.1المؤشر
  .للمتكونین

  أد5400  صرف المنح -

  "DPP"عدد ملفات برامج المشار ع : 3.4.1المؤشر

 التحس س حول منهج ة العمل وتوض ح وت س   مراحل االشغال، -

 تنظ م الورشات والجلسات التقن ة،و إعداد أدوات العمل وتقد م طرق استغاللها  -

 المساهمة في ص اغة التقر ر التأل في،و تنظ م الورشات والجلسات التقن ة  -

 خارطة الجهو ة للتكو ن المهني،الفي موازنة االختصاصات وض   مشروع تعدیل  التح م -

  .ت س   المفاه م في هندسة التكو ن وٕاعداد ملفات برامج مشار ع -
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نظرا لحداثة انطالق اشغال تحدید األنشطة واألنشطة الفرعیة والمخطط المالي : مالحظة*

اطار اشغال التصرف في المیزانیة حسب األھداف، ونظرا ألھمیة والطبیعة التقنیة  لھا في
لمجال تدخل الفاعل العمومي المتمثل في الوكالة التونسیة للتكوین المھني، فان االشغال 

لالنشطة  والمؤشرات وكذلك تحدید االعتمادات  العملیاتي مازالت متواصلة لتجوید التنزیل
  .لھاالمرصودة 
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 نفقات البرنامج -3
  

  :كما یليوتتوزع  التكوین المھنيبرنامج الخاصة بالنفقات  تبلغ
  ألف دینار:الوحدة                              

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 10.2 655 26 583 286 928 259 223 244  التصرفنفقات 

 20.6- 105 2- 8 100 205 10 982  التنم ةنفقات 

 60 000 15 40 000 000 25 923 16  صنادی  الخز نة

 13.40 550 39 683 334 133 295 128 262 مجموعال

  
  :للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019كما تتوزع تقدیرات 

  
  ألف دینار:الوحدة                       

 مجموعال صنادی  الخز نة نفقات التنم ة نفقات التصرف الب ان

ق ادة :  1برنامج فرعي 
 426 5 4000 200 226 1  جهاز التكو ن المهني

تطو ر :  2برنامج فرعي 
 117 303 900 28 000 5 217 269  التكو ن المهني االساسي

تطو ر :  3برنامج فرعي 
التكو ن المستمر والترق ة 

  المهن ة

  
10 735  

 
000 1 7 100 18 835 

تطو ر :  4برنامج فرعي 
تكو ن الم ونین وهندسة 

  التكو ن
5 405  1 900 0 7 305 

 683 334 000 40 8 100 583 286 المجموع
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 نفقات التصرف  -3-1
  

 مقابل  أد 583 286في حدود  2019لسنة  التكوین المھنينفقات التصرف لبرنامج  ضبطت
  :وتتوزع على النحو التالي. 2018سنة أد   928 259

  
  ألف دینار:الوحدة                               

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 11.14 599 26 210 265 611 238 498 222  التأجیر العمومي

 0.27 56 415 20 359 20 734 20  المصالحوسائل 

 0 0 958 958 991  التدخل العمومي

 10.25 655 26 583 286 928 259 223 244 المجموع

  
  

  
والتي تتوّزع على النحو  برنامجلمؤسسات التابعة لالموارد الذاتیة للھذا باإلضافة إلى 

  :التالي
  ألف دینار:الوحدة                             

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  الب ان

 0 0 0 0  التأجیر العمومي

 1.7 80 700 4 620 4  وسائل المصالح

 0 0 180 180  التدخل العمومي

 1.6 80 880 4 800 4 المجموع
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  :كما یلي حسب البرامج الفرعیة 2019 نفقات التصرف لسنةتتوزع و
  ألف دینار:الوحدة                     

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي الب ان

 226 1 0 0 226 1  ق ادة جهاز التكو ن المهني:  1برنامج فرعي 

 217 269 792 500 18 925 249  تطو ر التكو ن المهني االساسي:  2برنامج فرعي 

  المهن ة تطو ر التكو ن المستمر والترق ة:  3برنامج فرعي 
  

9 038  
 

1 545 152 10 735 

 405 5 14 370  021 5  تطو ر تكو ن الم ونین وهندسة التكو ن:  4برنامج فرعي 

 583 286  958 415 20 210 265 المجموع

  
  

 2019والخاصة بسنة  التكوین المھني  برنامجمؤسسات التابعة لالموارد الذاتیة للأّما 
  :فتتوّزع على النحو التالي

  
  ألف دینار:الوحدة                          

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي الب ان

ق ـــــــادة :  1برنــــــامج فرعــــــي 
 0 0 0 0  جهاز التكو ن المهني

تطـــــو ر :  2برنـــــامج فرعـــــي 
 080 4 80 4000 0  التكو ن المهني االساسي

تطـــــو ر :  3برنـــــامج فرعـــــي 
والترق ـــــة التكـــــو ن المســـــتمر 

  المهن ة

  
0  

 
500 100 600 

تطـــــو ر :  4برنـــــامج فرعـــــي 
تكــــــو ن الم ــــــونین وهندســــــة 

  التكو ن
0  200 0 200 

 880 4 180 700 4 0 المجموع
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 نفقات الـتأجیر العمومي  - أ
 :د على البرامج الفرعیة كما یلي أ  210 265توزع نفقات األجور البالغة  

قیادة جھاز التكوین المھني                          -
 )    الھیاكل المركزیة للتكوین(

 د أ226 1   :

 تطویر التكوین األساسي -
 )    الوكالة التونسیة للتكوین المھني(           

 أ د  925 249 :

 تطویر التكوین المستمر  -
 )المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة(  

 دأ  038 9  :

 تطویر تكوین المكونین وھندسة التكوین -
 )  المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین(  

 أ د 021 5 :

على البرامج  ینعزّ مو )عون  57( عونا بإعتبار المتعاقدین 7796ویبلغ عدد األعوان 
 :الفرعیة كما یلي

قیادة جھاز التكوین المھني                          -
 )    الھیاكل المركزیة للتكوین(

 عونا 42  :

 تطویر التكوین األساسي -
 )    الوكالة التونسیة للتكوین المھني(           

  عونا 7303  :
 غیر قارین  57منھم 

 تطویر التكوین المستمر والترقیة المھنیة -
 )المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة(  

 عونا 297  :

 تطویر تكوین المكونین وھندسة التكوین -
)    المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین(  

  عونا 154  :
 

                عونا  106                                     :      اإلحاالت على التقاعد -
 عونا  105    :                        الوكالة التونسیة للتكوین المھني  -
  عون واحد  :المھنیةالمركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة   -
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 نفقات وسائل المصالح  - ب
 :على البرامج الفرعیة كما یلي د أ 415 20توزع نفقات التسییر لھذا البرنامج والبالغة 

 األساسيتطویر التكوین  -
  ) الوكالة التونسیة للتكوین المھني(  

:
  

 د أ 500 18

من  تیةد متأ أ 500 9و) د  أ 0400ذاتیة ( د كموارد  أ 500 13ویضاف إلى ھذا المبلغ 
 صندوق النھوض بالتدریب والتكوین المھني

 تطویر التكوین المستمر والترقیة المھنیة -
 )والترقیة المھنیةالمركز الوطني للتكوین المستمر (  

 د أ 545 1 :

      تطویر تكوین المكونین وھندسة التكوین -
  )    المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین(

:
  

أ د  370  

  
  

 نفقات التدخل العمومي  - ت
 :د على البرامج الفرعیة كما یلي أ 958البالغة توزع نفقات التدخل العمومي 

    أد 792: )الوكالة التونسیة للتكوین المھني( تطویر التكوین األساسي -

 تطویر التكوین المستمر والترقیة المھنیة -
 )المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة(  

:
  

 د أ 152

 تطویر تكوین المكونین وھندسة التكوین -
  ) المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین(  

      
  
  
  
  
  
  
  
 

 د أ 14 :
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 نفقات التنمیة -3-2
 

مقابل  أد 8100في حدود  2019لسنة  التكوین المھنينفقات التنمیة لبرنامج  ضبطت
  :وتتوزع على النحو التالي. 2018سنة أد  10805

  

  ألف دینار:الوحدة                             

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 50- 200- 200 400 0 الم اشرة اإلستثمارات

 100 50 100 50 0  الموارد العامة للمیزان ة*)  

 71.4- 250- 100 350 0  موارد قروض خارج ة موظفة*)  

 19.4- 905 1- 7900 805 9 982 التمو ل العمومي

 162.5 300 1 2100 800 692  الموارد العامة للمیزان ة*)  

 35.5- 205 3- 5800 005 9 290  موارد قروض خارج ة موظفة*)  

 20.62- 105 2- 8100 205 10 982 المجموع

  
  :حسب البرامج الفرعیة كما یليتقدیرات ھذه التتوزع و

 ألف دینار:الوحدة                         

 طب عةالنفقة          
  البرنامج
 الفرعي

 المجموع التمو ل العمومي اإلستثمارات الم اشرة

العامة الموارد 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

ق ــــادة :  1برنــــامج فرعــــي 
 100 100 0 0 100 100  جهاز التكو ن المهني

ـــامج فرعـــي  تطـــو ر :  2برن
 5000 0 5000 0 0 0  التكو ن المهني االساسي

ـــامج فرعـــي  تطـــو ر :  3برن
التكـــو ن المســـتمر والترق ـــة 

  المهن ة

  
0  

 
0 1 000 0 1 000 0 

ـــامج فرعـــي  تطـــو ر :  4برن
تكــــو ن الم ــــونین وهندســــة 

  التكو ن
0  0 1 100 800 1 100 800 

 5900 2200 5800 2100 100 100 المجموع 
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  :واعتمادات الدفع كما یليعلى مستوى اعتمادات التعھد  2019وقد تطورت تقدیرات 
  
  

  ألف دینار:الوحدة                                   

 الب ان
 تطوراإلعتمادات 2019تقدیرات  2018ق م   2017انجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

 إعتمادات
 الدفع

 200- 200- 200 200  400  400  146  146 اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع  صدد *)  
  اإلنجاز

146  146  400  400  200 200 -200 -200 

  -  -  -  -  -  -  -  -  مشار ع و رامج جدیدة*)  

 1905- 5680- 7900 7900  805 9 580 13 878 796 التمو ل العمومي

مشار ع  صدد *)  
  اإلنجاز

796  878  13 420  9 715  7900 7900 -5520 -1815 

 90- 160- - -  90 160    مشار ع و رامج جدیدة*)  

 المجموع
942 1 024 13 980 10 205  8100 8100 -5880 -2105 

  

 :د توزع بین أ 100 8تبلغ اإلعتمادات المخّصصة لھذا البرنامج 
 بحساب ألف دینار

إستثمارات  
 مباشرة

تمویل 
 عمومي

 الجملة

 100 8 900 7 200 :مشاریع بصد اإلنجاز    -

  -  - -  :مشاریع جدیدة            -

 100 8 900 7 200 الجملة

 :وستمكن ھذه اإلعتمادات خاّصة من تمویل
 د أ 5000       :                      األساسيبرامج التكوین   -
 دأ  1000               :            برامج تطویر التكوین المستّمر -
 د أ 900 1                                 :برامج تكوین المكونین وھندسة التكوین -

             أد 200       :       النھوض بالتكوین والتشغیلبرنامج  -

  



30 
 

 
 

 صنادیق الخزینة -3-3
  
  

 د أ 000 40 قدرھاإعتمادات  المھني صندوق النھوض بالتكوین والتدریبخّصص یس
 :التالیة لتمویل التدخالت

 د أ   500 9  :نفقات تسییر لفائدة الوكالة التونسیة للتكوین المھني   -
  أ د 000 14 :     تھیئة وبناء فضاءات التكوین والتدریب المھني   -
 د أ   100 7 :                          التكوین المستمر والترقیة المھنیّة -
 د أ  000 2 :       تنفیذ خطة إصالح منظومة التكوین المھني      -
 د أ  400 5 :                                             منحة للمتكونین -
  أ د  000 1  :دراسات لتطویر التكوین المھني السیاحي               -
 د أ  000 1 :                             صك التكوین المھني              -

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  

  

عدد  الفرعيالبرنامج 
تنفیذ سیاسات 

التشغیل

الوكالة الوطنیة للتشغیل 
والعمل المستقل
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  التشغیل : 2البرنامج عدد  

  ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه

:  2البرنامج عدد 
التشغیل

البرنامج 
تنفیذ سیاسات : 2

التشغیل

الوكالة الوطنیة للتشغیل 
والعمل المستقل

:  1البرنامج الفرعي عدد 
تصور وقیادة سیاسات 

التشغیل

االدارة العامة لالحاطة 
واعادة االدماج المھني

مكتب الھجرة والید 
العاملة االجنبیة

االدارة العامة للنھوض 
بالتشغیل

  
البرنامج عدد  

  
ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه .1
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 أداء البرنامج .2
 

 :تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ 2-1
  

نحو بلورة سیاسات كلّیة تعیر أھّمیة قصوى للمجاالت  2020- 2016سیتوّجھ العمل خالل فترة 
ذات الكثافة التشغیلیة العالیة مع اعتماد التمییز اإلیجابي لفائدة المناطق ذات األولویة وتفعیل 

  الشراكة بین القطاعین العمومي والخاص ودفع االستثمار، 
رة القادمة التركیز  باألساس على الرفع من كفاءات مختلف في ھذا السیاق سیتم خالل الفت

أصناف طالبي الشغل وتطویر أداء مصالح التشغیل وتحسین نجاعة تدخالتھا ودعم إحداث 
مواطن شغل الئقة باالعتماد على مقاربة تشاركیة جھویة ومحلیة دامجة بما یضمن خلق القیمة 

على تحقیق األھداف  الخصوصیة لبرنامج حیث سیتم  العمل باألساس . المضافة والثروة
  :التشغیل والتي تتمثل في المحاور االستراتیجیة التالیة

تحسین تشغیلیة مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من كفاءاتھم وقدراتھم وفق متطلبات  •
 سوق الشغل،

 تشخیص مكامن جدیدة للتشغیل ودعم قدرة االقتصاد على إحداث مواطن شغل الئقة،  •

 .أداء مصالح التشغیل وتحسین نجاعة تدخالتھا تطویر •

v تحسین تشغیلیة مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من : المحور االستراتیجي األول
  كفاءاتھم وقدراتھم وفق متطلبات سوق الشغل

سیتوجھ العمل خالل الفترة القادمة على تحسین تشغیلیة مختلف أصناف طالبي الشغل من خالل 
ت وبرامج ووضع آلیات تھدف إلى إعداد موارد بشریة تستجیب إلى حاجیات رسم وتنفیذ سیاسا

  .واالقتصاد سوق الشغل
وسیتم لھذا الغرض العمل على التنسیق بین مكونات منظومة التعلیم والتكوین لتحقیق التكامل 
بین تدخالتھا من ناحیة وإرساء منظومة لمرافقة طالبي الشغل بمختلف أصنافھم من ناحیة 

 .أخرى
  إرساء منظومة لمرافقة طالبي الشغل ×

سیتم العمل على إرساء منظومة مرافقة تھدف إلى تحسین تشغیلیة طالبي الشغل ومساعدتھم 
كما . على االندماج في سوق الشغل وفقا لتطلعاتھم المھنیة وانتظاراھم ولمتطلبات سوق الشغل

حاملي (الخصوصیة للفئات الھشة ستسعى ھذه المنظومة إلى األخذ بعین االعتبار االحتیاجات 
اإلعاقة، فاقدي الشغل ألسباب اقتصادیة، مساجین مفرج عنھم، عملة الحضائر، خریجي مراكز 

  .والتي تالقي صعوبات لالندماج في سوق الشغل...). تعلیم الكبار، جرحى الثورة،
بمختلف  ولتحقیق ھذه األھداف ستمكن ھذه المنظومة من تقدیم خدمات تساعد طالبي الشغل

أصنافھم على تنمیة قدراتھم من خالل تحدید وبناء مشروع مھني یتالءم مع رغباتھم وإمكانیّاتھم 
  .وطاقاتھم الكامنة ویأخذ بعین االعتبار حاجیات االقتصاد ومتطلّبات سوق الشغل
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كما تتضمن ھذه الخدمات عالوة عن المرافقة المشخصة، أنماط تكوین جدیدة تعنى بتطویر 
ت السلوكیة والحیاتیة وتعزیز الثقة في النفس ودعم حس المواطنة إضافة إلى حلقات المھارا

تكوین تكمیلي وعملیات تأھیل أو إعادة تأھیل تستجیب لحاجیات سوق الشغل وتمكن من تطویر 
  .المھارات الالزمة إلنجاز المشاریع المھنیة الخاصة بطالبي الشغل

v من جدیدة للتشغیل ودعم قدرة االقتصاد على تشخیص مكا: المحور االستراتیجي الثاني
  إحداث مواطن شغل الئقة 

 دفع نسق إحداث المؤسسات وتنمیة روح المبادرة ×
تكریس العمل المشترك بین مختلف الھیاكل العمومیة من خالل إبرام  القادمةسیتم خالل الفترة

مكاتب التشغیل والعمل (اتفاقیات شراكة مع الھیاكل المتدّخلة في مجال مساندة ومرافقة الباعثین 
بھدف تطویر منظومة متكاملة ) المستقل، فضاءات مبادرة، مراكز أعمال، محاضن مؤسسات

خذ بعین االعتبار الحاجیات الخصوصیة للفئات الھشة الراغبة في لمرافقة ومتابعة الباعثین تأ
العمل المستقل  وذلك تمھیدا إلى بعث فضاء مساندة موّحد للباعثین بما یمّكن من تقدیم مختلف 

ھذا باإلضافة  .اإلجراءات الخاّصة بإحداث المؤسسات وتوحید طرق التدّخل المستوجب اعتمادھا
  .ات الحصول على القروضإلى العمل على تبسیط إجراء

كما سیتم اعتماد تمش جدید في مجال توظیف اعتمادات الصندوق الوطني للتشغیل المخصصة 
لتمویل إحداث المشاریع ومرافقة الباعثین یرتكز على عقود أھداف تضبط النتائج المنتظرة 

بعة وتأخذ بعین االعتبار خصوصیات مختلف أصناف باعثي المشاریع وتحدد مؤشرات المتا
  .والتقییم ویثمن مجھود المتمیزین في ھذا المجال عبر إسناد حوافز تشجیعیة

  مھن الجوار •
  

احداث آلیة جدیدة للتشجیع على احداث المؤسسات في مجال مھن الجوار عبر اسناد األنشطة 
المقترحة للمؤسسات المحدثة من خالل التفاوض المباشر بینھا وبین الھیكل العمومي المعني 

جمعیة، دار (برام اتفاقیة بین المؤسسة المحدثة والھیكل المعني على مستوى الجھوي وبعد إ
ومن المنتظر اصدار ....) شباب، دار ثقافة، جماعات محلیة، مؤسسة خاصة جھویة او محلیة

خالل السنتین منحة سنویة اسناد المؤسسة المحدثة في مجال مھن الجوار بالتراتیب المتعلقة 
  .سة الفعلیة للنشاطاألولتین للممار

وسیتم تطویر مجاالت الشراكة مع مؤسسات التمویل وإحداث أنماط جدیدة من المؤسسات على 
غرار مؤسسات االستثمار ذات الرأس المال المخاطر المختصة في مجال المؤسسات الصغرى 

  . ومؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني
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  وھیكلتھدعم االقتصاد االجتماعي والتضامني  ×
في إطار التوجھ نحو إیالء مكانة متمیزة لالقتصاد االجتماعي والتضامني في خلق منظومة 
الثروة وتحقیق التنمیة الشاملة والنھوض بالتشغیل، سیتم العمل بالتعاون مع الوزارات المعنیة 
واألطراف االجتماعیة وھیاكل المجتمع المدني على ھیكلة وتنظیم االقتصاد االجتماعي 

التضامني كقطاع ثالث إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص من خالل وضع إطار قانوني و
  .موحد وشامل لالقتصاد االجتماعي والتضامني یتالءم مع مضامین الدستور الجدید

ھذا وسیتم وضع منظومة تمویل خاصة باالقتصاد االجتماعي والتضامني تھدف إلى إحداث 
على إحداث مؤسسات في ھذا المجال مع مزید تصویب آلیات آلیات تمویل جدیدة للتحفیز 

  .التمویل المتوفرة بما یتماشى مع خصوصیات ھذا القطاع
وفي ھذا اإلطار یتجھ العمل على تنفیذ برنامج المؤسسات التضامنیة الذي یھدف إلى مساعدة 

اث مؤسسات الباحثین عن شغل في مختلف المناطق خاصة منھا الداخلیة على االشتراك في احد
قصد تحقیق التكامل في المھام والوظائف داخل المؤسسة مما یضمن حسن التصرف فیھا 

  .واالنفتاح على األسواق الداخلیة والخارجیة وبالتالي إحداث مواطن شغل وضمان دیمومتھا
العمل على إحداث محاضن احتراف على المستوى المحلي في شكل  2019كما سیتم خالل سنة 

یب لمبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامني یعھد إلیھا تنمیة قدرات الباحثین عن مؤسسات تستج
شغل في جمیع المجاالت الحیاتیة والسلوكیة والمھنیة وتجعل منھم مصدر إشعاع ومحرك للتنمیة 
في محیطھم على المستوى الفردي والجماعي وذلك من خالل مرافقتھم لرسم وتنفیذ أھدافھم 

  .ما یمكنھم من االنخراط في الحیاة النشیطةوتدعیم كفاءاتھم ب
ھذا وتجدر اإلشارة إلى أھمیة دور المنظومة التربویة في مجال تعزیز وغرس ثقافة المبادرة في 

مقاربة "مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني لدى المتعلمین من خالل إكسابھم مبادئ 
  .ومساعدتھم على االندماج في سوق الشغل الحقا" المشروع

، فإنھ یتوجھ العمل )الدیمقراطیة والشفافیة والمساءلة(ولضمان تكریس مبادئ الحوكمة الرشیدة 
على بعث مؤسسات حوكمة مختصة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني تتمتع 
باالستقاللیة والتمثیلیة على المستوى الجھوي وتمكن منخرطیھا من الرقابة الفعلیة بھدف 

ھذا باإلضافة إلى إحداث ھیكل عمومي یعھد لھ مھمة .  ت القانونیة والمالیةالتصدي للتجاوزا
  .اإلشراف والتنسیق بین الھیاكل الحكومیة وھیاكل المجتمع المدني الناشطة في ھذا المجال

  

تعزیز دور الجھة في مجال تصور وتنفیذ مشاریع ومبادرات جھویة ومحلیة للنھوض  ×
  بالتشغیل

الباب السابع من الدستور المكرس لمبدأ تحقیق التوازن الجھوي وتحقیق تماشیا مع ما جاء في 
التي تھدف إلى 2016/2020التمییز اإلیجابي وفي إطار تنفیذ توجھات المخطط الخماسي للتنمیة  

إرساء مقومات الحوكمة الرشیدة في تدبیر الشأن الجھوي والمحلي،  تعمل وزارة التكوین 
بة الجھویة والمحلیة لدفع التشغیل واعتماد  البعد التشاركي بین والتشغیل على تجسیم المقار

مختلف المتدخلین في تصور وتنفیذ ومتابعة المشاریع والمبادرات التي تتالءم وتوجھات 
الذي " الشراكة مع الجھات  للنھوض بالتشغیل"وخیارات الجھة وذلك من خالل تنفیذ  برنامج 

  :یھدف إلى 
  ف طالبي الشغل بالجھة في الحیاة النشیطة؛تیسیر إدماج مختلف أصنا -
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من خالل ضبط أولویات الجھة ودعم المبادرات الجھویة والمحلیة  تكریس الالمركزیة -
 إلحداث المشاریع وخلق مواطن شغل؛

  .إحكام توزیع تدخالت الصندوق الوطني للتشغیل بین الجھات لدعم التمییز اإلیجابي -

عقود أھداف سنویة تبرم مع الجماعات المحلیة ویتم على وسیتم إنجاز ھذا البرنامج في إطار 
ضوئھا تحویل االعتمادات المرصودة لتمویل المبادرات والمشاریع المبرمجة سنویا وذلك 

  .بصفة تدریجیة إعدادا لتكریس مبدأ الالمركزیة
اقیات ولتنفیذ المبادرات والمشاریع المصادق علیھا، تتولى الجماعات المحلیة بدورھا إبرام اتف

شراكة مع الجمعیات أو الھیاكل العمومیة أو الخاصة تتضمن النتائج المرتقبة ومؤشرات المتابعة 
  .وقیس األداء

وستعمل وزارة التكوین المھني والتشغیل خالل الفترة القادمة على مزید تصویب تدخالتھا نحو 
یتم إحداث مواطن شغل المناطق الداخلیة التي تكون عادة تدخالت الدولة فیھا محدودة، حیث س

ظرفیة لفائدة األسر ذات الدخل الضعیف بھذه المناطق وذلك في إطار أشغال ذات ید عاملة 
ومشاریع ذات مصلحة عامة كتھیئة البنیة  (Travaux à Haute Intensité de Main D’œuvre)" كثیفة

  . التحتیة واألشغال الغابیة
لى أقطاب تنمویة نشیطة وذلك بإرساء نسیج كما ستعمل الوزارة على االرتقاء بالجھات إ

اقتصادي متنوع مالئم لدفع االستثمار والتشغیل خاصة في القطاعات الواعدة وذات القیمة 
  .المضافة العالیة

وسیتم  ضبط خطة عمل لتدعیم الجمعیات وتعزیز قدراتھا عبر التكوین واإلحاطة وجعلھا قادرة 
  لیة وفاعلة في دفع التنمیة المحلیة واالستجابة لتطلعات على تشخیص االحتیاجات بالمناطق الداخ

  .سكان ھذه المناطق وتحسین ظروف عیشھم

وضع استراتیجیة تشاركیة لالنتقال من العمل غیر المنظم إلى العمل المنظم وضمان العمل  ×
  الالئق

القطاع غیر سیتم العمل خالل الفترة القادمة على وضع إطار قانوني شامل خاص بالناشطین في 
المنظم وتنفیذ خارطة طریق ترتكز على وضع استراتیجیة تحسیسیة وتوعویة تساھم في تبسیط 
اإلجراءات المتعلقة بالتغطیة االجتماعیة والصحیة الخاصة بھذه الفئة وإضفاء الطابع الرسمي 

  .على األنشطة خاصة أنھا تتمیز بطاقة تشغیلیة عالیة
راجع واألدوات المستوجبة لتكوین مستشاري التشغیل وممثلي وفي ھذا الصدد سیتم إعداد الم 

المجتمع المدني ودعم قدراتھم على مرافقة الناشطین في القطاع غیر المنظم ومساعدتھم على 
تنظیم أنشطتھم وإضفاء الطابع الرسمي علیھا في مرحلة أولى، وسیتم إدراج ھذه الفئة من العملة 

وتدخالت مكاتب التشغیل والعمل المستقل لضمان دیمومة ضمن الفئات المستھدفة من سیاسات 
  .ھذه المبادرات وضمان العمل الالئق وفق ما نص علیھ العقد االجتماعي

كما سیتم إحداث صنف جدید من المؤسسات الفردیة تضم شخصا واحدا ینتصب لحسابھ الخاص 
صنف من المؤسسات ویُسمي ھذا ال .صبغة اقتصادیة یحقق من خاللھ دخال يویمارس نشاطا ذ

  . «L’auto-entrepreneur»الباعث الفردي أو المستقل 
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وسیمّكن ھذا الصنف الجدید من إدماج العدید من الناشطین في االقتصاد غیر المنظم باإلضافة 
إلى أنھ سیشكل حافزا كبیرا ألصحاب المھارات والكفاءات الفردیة لخوض تجربة ریادة 

  .ثروة بصفة مباشرة وبشكل منظماألعمال والمساھمة في إنتاج ال

  إدراج البعد الدولي في السیاسة الوطنیة للتشغیل ×
انطالقا من تشخیص واقع التشغیل بالخارج والتعاون الفني خالل الخمس سنوات األخیرة 
ونظرا إلى التطورات المتسارعة في سوق الشغل العالمیة وخاصة باألسواق التقلیدیة لتونس 

المنافسة بین البلدان المصدرة للكفاءات والخبرات، واعتبارا التي أصبحت تتسم بحدة 
سنوات األخیرة سواء اللمخرجات المنظومة التعلیمیة بتونس والتي شھدت تطورا ھاما خالل 

على مستوى الكم أو تعدد االختصاصات، تتمثل التوجھات االستراتیجیة لدفع التشغیل بالخارج 
  :والتعاون الفني في العناصر التالیة

إبرام اتفاقیات ثنائیة جدیدة في مجال الھجرة والتوظیف بالخارج وذلك قصد إرساء إطار  •
قانوني منظم یراعي مصالح التونسیین الراغبین في الحصول على عمل بالخارج ویمكن 

 .من دفع التوظیف بالخارج

ھیكلتھا دعم قدرات الھیاكل العمومیة المكلفة باستكشاف عروض الشغل بالخارج وإعادة  •
 .بما یمكن من إكسابھا مرونة ونجاعة أكبر في تنفیذ المھام الموكلة إلیھا

اعداد استراتیجیة وطنیة في مجال التوظیف بالخارج بالتنسیق بین الھیاكل المتدخلة بما  •
 .یمكن من تطویر حجم توظیف الكفاءات التونسیة بالخارج

منھا من بین أولویات إصالح  ادراج متطلبات األسواق الخارجیة وخاصة التقلیدیة  •
 .المنظومة التعلیمیة والتكوینیة الوطنیة

إلحاق مستشاري تشغیل بأھم التمثیلیات القنصلیة التونسیة بالدول الھامة المستقبلة للید  •
العاملة والكفاءات قصد التعریف بالكفاءات التونسیة واستكشاف فرص التشغیل بالخارج 

 .والعمل على تلبیتھا

 .الوكالة التونسیة للتعاون الفني بالخارج دعم تواجد •

تطویر الشراكة بین القطاعین العام والخاص الستكشاف عروض الشغل بالخارج وتحسین  •
 .أدائھا في مجال التشغیل بالخارج

إبرام اتفاقیات بین مصالح وزارة التكوین المھني والتشغیل والمؤسسات الخاصة للتوظیف  •
القانوني من الوزارة قصد تحدید األھداف في مجال  بالخارج المتحصلة على الترخیص

 .التشغیل بالخارج والتزامات كل طرف
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v تطویر أداء مصالح التشغیل وتحسین نجاعة تدخالتھا: المحور االستراتیجي الثالث  
في إطار الحرص على تیسیر السبل أمام طالبي الشغل لالندماج في سوق الشغل وتقدیم 

ادیة، ستشھد الفترة القادمة استكمال تأھیل المكاتب والفضاءات الخدمات للمؤسسات االقتص
  .وتفعیل دورھا في المالءمة بین العرض والطلب

  ضبط وتنفیذ استراتیجیة وطنیة للتشغیل ×
رسمیا أشغال إعداد االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل، التي ستكون أفقیة  2017انطلقت خالل سنة 

وار والتشاور والتوافق حول قضایا التشغیل، وذلك وفق جامعة وشاملة وترتكز على مبدأ الح
خالل یوم اعالمي نظمتھ وزارة التكوین المھني  2017أوت  22ما تم االعالن عنھ یوم 

والتشغیل، بالشراكة مع االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
  .الدولیةوالصناعات التقلیدیة وبالتعاون مع منظمة العمل 

وتھدف االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل الى إحداث نقلة نوعیة على مستوى المالءمة بین 
حاجیات سوق الشغل من الكفاءات والمھارات واحداث مواطن شغل تستجیب لحاجیات 

  .المؤسسات االقتصادیة وتقوم على مبدأ لعمل الالئق

 أھدافوستكون االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل محورا لكل السیاسات القطاعیة عبر عقود 
توافقیة یضمن تجسیمھا على أرض الواقع ببرامج عملیة لھا مؤشرات علمیة لقیس نجاعتھا 

  .وإثرھا على سوق الشغل

الحوار ویتنزل االنطالق في إعداد االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل، في إطار تفعیل مخرجات 
بمشاركة الشركاء االجتماعیین ومكونات  2016الوطني للتشغیل المنتظم خالل شھر مارس 

المجتمع المدني والشركاء الدولیین واألحزاب السیاسیة، والمنبثق عن اإلعالن التونسي من 
الذي أكد أن التشغیل مسؤولیة مشتركة بین كل األطراف تستدعي  2016أجل التشغیل لسنة 

تلف المتدخلین وانخراطھم الكلي في خلق سیاسة وضع برامج للنھوض بالتشغیل التزام مخ
  والرفع من القدرة التشغیلیة

حیث سیتم خالل الفترة القادمة انجاز االستشارات الجھویة والقطاعیة لصیاغة االستراتیجیة 
الوطنیة  الشروع في تنفیذ مخرجات االستراتیجیة 2019الوطنیة للتشغیل على أن یتم خالل سنة 

للتشغیل بصفة تشاركیة، كما سیتم وضع آلیات للمتابعة والتقییم تضمن نجاعة تنفیذ مختلف 
  مكوناتھا في اآلجال المبرمجة

  إعادة ھیكلة مصالح التشغیل ×
سیتّم إعادة ھیكلة مصالح التشغیل عبر تطویر الھیاكل التنظیمیة الخاصة بالمصالح المركزیة 

بادرة وإحداث تنسیقیات جھویة قصد إعطاء دفع قوي لحوكمة ومكاتب التشغیل وفضاءات الم
سوق الشغل جھویا بما یتناسب مع التوجھات الجدیدة للتنمیة الجھویة ویفتح آفاقا للجھة في 

  .معالجة قضایا التشغیل والبطالة
وبالتوازي مع إعادة الھیكلة وانطالقا من أھمیّة مواكبة التغیرات التي یشھدھا سوق الشغل،  

تساھم في استشراف المھن الواعدة أو التي " خالیا الیقظة"تم دعم مصالح التشغیل بــــــــ سی
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ستشھد ضغوطات بما یمّكن الوافدین على سوق الّشغل من التّوجھ نحو المجاالت التي توفر 
لھم آفاقا واعدة في مجال اإلدماج المھني وتتالءم مع الحاجیات المستقبلیة لسوق الشغل وإرساء 

  .ظومة تعلیمیة استباقیة تراعي عالم األعمال وسوق العملمن
وحرصا على مواصلة تقریب الخدمات التي تسدیھا مصالح التشغیل لطالبیھا، سیتّم خالل فترة 
المخطط مواصلة إحداث مكاتب تشغیل إضافیة على أساس مقاییس تعتمد ُمعطیات حول 

المبادرة على بقیة الوالیات ضمن  النسیج االقتصادي وحجم طلبات الشغل وتعمیم فضاءات
 .رؤیة تضمن التكامل والتنسیق مع مختلف ھیاكل المساندة

  إرساء منظومة للقیادة والحوكمةالرشیدة ×
عمال على تعصیر أسالیب التصرف والتسییر بالمصالح المركزیة والجھویة قصد إرساء 

على إرساء منظومة  مقومات الحوكمة الرشیدة وتحقیق النّجاعة والمردودیة سیتم العمل
عقود أھداف، (للتخطیط والتصرف تعتمد على النتائج ومؤشرات القدرة على األداء والنجاعة 

  ...).منظومة معلوماتیة مندمجة، لوحة قیادة، تقاریر تقییمیة دوریة

  تطویر أسالیب العمل واألنشطة الفنیة لمصالح التشغیل ×
وثائق مرجعیة، (ت والمراجع الضروریة تطویر مناھج وأسالیب عمل جدیدة وتوفیر األدوا §

 ،...)أدلة ومراجع بیداغوجیة للمرافقة واإلحاطة، مصنفات مھن، تطبیقات إعالمیة

تطویر جودة الخدمات التي تسدیھا مصالح التشغیل وتعمیم برنامج الجودة من خالل اعتماد  §
 ، "التیسیر عبر الجودة الشاملة"نموذج 

 بشریة والمادیة الالزمة،دعم مصالح التشغیل بالموارد ال §

تعزیز وتدعیم قدرات المرصد الوطني للتشغیل والمھارات من خالل إدراج إصالحات  §
ھیكلیة بما یمكن من تحقیق أھدافھ وإنجاز المھام الموكول إلیھ في مجال الدراسات والتحالیل 
حول سوق الشغل على الصعید الوطني والجھوي وتوفیر معطیات محیّنة ودقیقة حول 

 .متغیرات المھن وتطور الكفاءات

 .كما سیتم العمل على إرساء منظومة متكاملة لمتابعة وتقییم السیاسات النشیطة للتشغیل

وضع استراتیجیة متكاملة لالتصال حول المھن ومكامن التشغیل التي توفّر آفاق في مجال  §
  .ندماج في سوق الشغلاإلدماج وإعادة االدماج وما توفّره الّدولة من آلیات مساعدة على اال

دعم قدرات أعوان وإطارات مصالح التشغیل وتأھیلھم في مختلف المجاالت الفنیة خاصة 
 .منھا مجاالت المرافقة والتّوجیھ المھني

  إعادة ھیكلة البرامج النشیطة للتشغیل ×
، عملیات إصالح وإعادة ھیكلة تھدف 2020-2017ستشھد برامج وآلیات التشغیل خالل فترة 

باألساس إلى ضمان نجاعة ھذه البرامج واآللیات وتوفیر كل ما من شأنھ أن یساعد على بلوغ 
 . األھداف المرسومة بالمخطط
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راعي الخصائص وتھدف إعادة الھیكلة واإلصالح إلى تكریس مبدأ الشمولیة واإلدماج بما ی
االقتصادیة واالجتماعیة لكل جھة ویأخذ بعین االعتبار خصوصیات جمیع فئات طالبي الشغل 

مما یمكن ...) العمر، الجنس، المستوى التعلیمي، الوسط االجتماعي، الخبرة المھنیة، اإلعاقة(
العلیا من المساھمة في التخفیض من نسبة البطالة خاصة في صفوف النساء وحاملي الشھادات 

 .والشباب عامة وكذلك من تقلیص الفوارق بین الجھات

كما تھدف إعادة الھیكلة إلى االستجابة لحاجیات المؤسسات االقتصادیة من الموارد البشریة 
والكفاءات المؤھلة وتشجیعھا على الرفع من نسبة التأطیر مما یمكنھا من تحسین أدائھا 

 . وقدراتھا التنافسیة

ى مبدأ المتابعة والتقییم بھدف إدخال التعدیالت الھادفة إلى تحسین مردودیة وسیتم التأكید عل
  .ونجاعة برامج التشغیل مقارنة باألھداف المرسومة

كما سیتم الحرص على تبسیط اإلجراءات اإلداریة المصاحبة إلنجاز تدخالت الصندوق 
وتقدیم الخدمات المطلوبة  الوطني للتشغیل حتى یتسنى مواجھة األعداد المتزایدة لطالبي الشغل

 .بسرعة ونجاعة
 أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء  2-2

  
 إنجاز الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء   األهداف

2017 
 ق م

2018 
تقدیرات 
2019 

الق مة 
  المستهدفة
2021  

رفع أداء :1.2الهدف 
مصالح الوساطة النش طة 

والطلب في . بین العرض
  سوق الشغل

نســـــ ة تلب ـــــة طل ـــــات الشـــــغل  :1.1.2.المؤشـــــر
 60 50 39 42.9 % .اإلضاف ة

نســــ ة تلب ــــة عــــروض الشــــغل : 2.1.2.المؤشــــر
 78.7  72.8  59  64 %  .المسجلة

لتلب ـــــــــة معـــــــــّدل األجـــــــــل : 3.1.2.المؤشـــــــــر
 20  25  34  45 یوم  عروض الشغل المسّجلة

ضمان :2.2الهدف 
مردود ة اقتصاد ة 

واجتماع ة أعلى آلل ات 
 .االدماج
  

نســـ ة الشـــ ان المنقطعـــین عـــن  :1.2.2.المؤشـــر
 البرامج

% 36.8  35  33.7  32.3 

نســـــــب اإلدمـــــــاج علـــــــى إثـــــــر : 2.2.2.المؤشـــــــر
 65  65  48  48.8 %  االنتفاع ببرنامج

نســـ ة إعـــادة إدمـــاج المفصـــولین :3.2.2.المؤشـــر
 7.3 5.3 5 4.8 %  التشغیل المسجلین لد  مصالح عن العمل

معــــــــدل  لفــــــــة اإلدمــــــــاج  :4.2.2المؤشــــــــر 
 2450  2400  2450  2700 %  . النس ة لالعتمادات المخصصة للبرامج

تحسین : 3.2الهدف 
  نجاعة آل ات العمل المستقل

عــــــــــــدد الدراســــــــــــات الفن ــــــــــــة :1.3.2.المؤشــــــــــــر
 .واالقتصاد ة للمشار ع

 16000 14000 15000 13600 دراسة

والمتا عــة معــدل ز ـارات المرافقــة :2.3.2.المؤشـر
 7.5 6.5  6.6  5.9 ز ارة  .لل اعثین الجدد

نســـــ ة دراســـــات المشـــــار ع  :3.3.2.المؤشـــــر
  .المتحّصلة على موافقة التمو ل المبدئ ة

% 38.1  44  44  48 
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 :أنشطة البرنامج 2-3
 

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات  األهداف

  تقدیرات
اإلعتمادات 

  لألنشطة
 2019لسنة 

رفع أداء مصالح :1.2الهدف 
. الوساطة النش طة بین العرض

  والطلب في سوق الشغل

 ض   وتنفیذ استراتیج ة وطن ة للتشغیل، - .نس ة تلب ة طل ات الشغل اإلضاف ة :1.1.2.المؤشر
  إعداد المدونة التونس ة للمهن والكقاءات -
 إرساء منظومة للق ادة والحو مة الرشیدة، -
  ال عد الدولي في الس اسة الوطن ة للتشغیل،ادراج إ -
 تطو ر أسالیب العمل واألنشطة الفن ة لمصالح التشغیل،  -
تشـــخ ص م ـــامن جدیـــدة للتشـــغیل ودعـــم قـــدرة االقتصـــاد علـــى احـــداث مـــواطن  -

 شغل الئقة،
 إعادة ه  لة البرامج النش طة للتشغیل، -
لمالءمـــة بـــین تأهیـــل م اتـــب التشـــغیل وفضـــاءات الم ـــادرة وتفعیـــل دورهـــا فـــي ا -

 العرض والطلب،
ة مختلــف أصــناف طــالبي الشــغل والرفــع مــن  فــاءاتهم وقــدراتهم  تحســین تشــغیل -

 وف  متطل ات سوق الشغل،
 التأهیل ل عث مؤسسة -
 تمو ل مشار ع صغیرة وتمو الت صغر   -
 جیل جدید من ال اعثین -
  التصرف في خدمات التشغیل والعمل المست  -

  

  

  

  
  

 
  د أ 4000

  أ د 328500
  

  أ د 15000
  أ د 70000
  أ د 25000
  أ د 56393

  .نس ة تلب ة عروض الشغل المسجلة: 2.1.2.المؤشر

  معّدل األجل لتلب ة عروض الشغل المسّجلة: 3.1.2.المؤشر

ضمان مردود ة :2.2الهدف 
اقتصاد ة واجتماع ة أعلى آلل ات 

  االدماج

 نس ة الش ان المنقطعین عن البرامج :1.2.2.المؤشر
  نسب اإلدماج على إثر االنتفاع ببرنامج: 2.2.2.المؤشر

 المفصـــولین عــــن العمــــلنســـ ة إعــــادة إدمــــاج :3.2.2.المؤشــــر
  التشغیل المسجلین لد  مصالح

معــدل  لفــة اإلدمــاج  النســ ة لالعتمــادات  :4.2.2المؤشــر 
  .المخصصة للبرامج

تحسین نجاعة : 3.2الهدف 
  آل ات العمل المستقل

 .عدد الدراسات الفن ة واالقتصاد ة للمشار ع:1.3.2.المؤشر

والمتا عــــة لل ــــاعثین  معــــدل ز ــــارات المرافقــــة:2.3.2.المؤشــــر
  .الجدد

نســ ة دراســات المشــار ع المتحّصــلة علــى  :3.3.2.المؤشــر
  .موافقة التمو ل المبدئ ة

  
المیزانیة حسب األھداف ، ونظرا ألھمیة  والطبیعة التقنیة لمجال تدخل نظرا لحداثة انطالق اشغال تحدید األنشطة واألنشطة الفرعیة والمخطط المالي لھا في اطار اشغال   التصرف في : مالحظة*

.لالنشطة  والمؤشرات وكذلك تحدید االعتمادات المرصودة لھا بكل دقة الفاعل العمومي المتمثل في الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل، فان االشغال مازالت متواصلة لتجوید التنزیل العملیاتي



41 
 

 

  
 

 البرنامجنفقات  -3
  

  :وتتوزع كما یلي التشغیلالنفقات الخاصة  ببرنامج  تبلغ
  ألف دینار:الوحدة                           

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 22.4 445 10 070 57 626 46 171 46  نفقات التصرف

 126.1 090 16 850 28 760 12 141 11  نفقات التنم ة

 50 000 150 000 450 000 300 000 300  صنادی  الخز نة

 49.12 535 176 921 535 386 359 313 357 المجموع

  
  :للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019كما تتوزع تقدیرات 

  
  ألف دینار:الوحدة                         

 المجموع صنادی  الخز نة نفقات التنم ة نفقات التصرف الب ان

تصور :  1برنامج فرعي 
 027 124 500 98 850 24  677  وق ادة س اسات التشغیل

تنفیذ :  2برنامج فرعي 
 893 411 500 351 000 4 393 56  س اسات التشغیل

 920 535 000 450 850 28 070 57 المجموع
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 نفقات التصرف  -3-1
      مقابل أد 071 57في حدود  2019لسنة  التشغیلنفقات التصرف لبرنامج  ضبطت

  :وتتوزع على النحو التالي 2018سنة أد  46 626
  ألف دینار:الوحدة                            

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 24.3 348 10 899 52 551 42 363 41  التأجیر العمومي

 2.9 97 347 3 250 3 957 3  المصالحوسائل 

 0 0 825 825 851  التدخل العمومي

 22.4 445 10 071 57 626 46 171 46 المجموع

  
والتي تتوّزع على  التشغیل الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامجھذا باإلضافة إلى 

  :النحو التالي
  ألف دینار:الوحدة                     

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  الب ان

 0 0 0 0  التأجیر العمومي

 0 0 50 50  وسائل المصالح

 0 0 0 0  التدخل العمومي

 0 0 50 50 المجموع
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  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019وتتوزع نفقات التصرف لسنة 

  ألف دینار:الوحدة                     

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح العموميالتأجیر  الب ان

تصـور   :1برنامج فرعـي 
 677 0 0 667  وق ادة س اسات التشغیل

تنفیـــذ :  2برنـــامج فرعـــي 
 393 56 825 347 3 221 52  س اسات التشغیل

 070 57 825 347 3 898 52 المجموع

  
  
  

فتتوّزع  2019والخاصة بسنة   التشغیل الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامجأّما 
  :على النحو التالي

  ألف دینار:الوحدة                           

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي الب ان

ــامج فرعــي  تصــور : 1برن
 0 0 0 0  وق ادة س اسات التشغیل

تنفیــــذ : 2برنـــامج فرعــــي 
 50 0 50 0  س اسات التشغیل

 50 0 50 0 المجموع
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 نفقات الـتأجیر العمومي  - أ

 :د بین البرنامجین الفرعیین كما یلي أ 899 52األجور البالغة توزع نفقات 

تصور وقیادة وتقییم سیاسات التشغیل                          -
 )    الھیاكل المركزیة للتشغیل(

 د أ  677   :

 تنفیذ سیاسات التشغیل -
)    الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل(           

 د أ 222 52 :

بالوكالة الوطنیة للتشغیل  عون متعاقد 98بإعتبار  عونا 1453برنامج ویبلغ عدد األعوان بھذا ال
 :تتوزع على البرنامجین الفرعیین كالتالي والعمل المستقل

:           تصور وقیادة وتقییم سیاسات التشغیل  -
 )    الھیاكل المركزیة للتشغیل(

  عونا27  

                        :تنفیذ سیاسات التشغیل -
 )    الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل(           

  عونا  1426

 غیر قارین 98منھم  

 

 :التقاعداإلحاالت على  -
 )عونا  37( الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل   -

 نفقات وسائل المصالح  - ب
د لتسییر الوكالة الوطنیّة للتشغیل والعمل المستقل  أ 347 3تخصص اإلعتمادات البالغة 

  .د أ 50ذاتیة بقیمة یضاف إلى ھذه اإلعتمادات موارد و
  
  

 نفقات التدخل العمومي  - ت
الوكالة الوطنیّة للتشغیل والعمل  لتمویل نفقات تدخلد  أ  825تخصص اإلعتمادات البالغة 

   .المستقل
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 نفقات التنمیة -3-2
 

أد  760 12مقابل  أ د 850 28في حدود  2019لسنة  التشغیلنفقات التنمیة لبرنامج  ضبطت
  :وتتوزع على النحو التالي. 2018سنة 

  
  ألف دینار:الوحدة                      

 الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 790 2 850 2 60 145 اإلستثمارات الم اشرة

 790 850 60 145  الموارد العامة للمیزان ة*)  

 2000 2000 0 0  موارد قروض خارج ة موظفة*)  

 300 13 000 26 700 12 140 11 التمو ل العمومي

 800 15 000 26 200 10 140 11  الموارد العامة للمیزان ة*)  

 500 2- 0 500 2 0  موارد قروض خارج ة موظفة*)  

 090 16 850 28 760 12 141.5 11 المجموع

  
  :وتتوزع ھذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي

 ألف دینار:الوحدة                    

 طب عةالنفقة           
  البرنامج
 الفرعي

 المجموع التمو ل العمومي اإلستثمارات الم اشرة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

:  1البرنــــــــــامج الفرعــــــــــي 
تصـــــور وق ـــــادة س اســـــات 

  التشغیل
850 2000 22000 0 22850 2000 

تنفیــذ :  2البرنــامج الفرعــي
 س اسات التشغیل 

0 0 4000 0 4000 
 

 2000 26850 0 26000 2000 850 المجموع 
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  :على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي 2019وقد تطورت تقدیرات 
  

  ألف دینار:الوحدة                        

 الب ان
 تطوراإلعتمادات 2019تقدیرات  2018ق م  2017انجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 290 3950 - 2850 2850 2560 6800 145  اإلستثمارات الم اشرة
مشار ع  صدد *)  

  اإلنجاز
- - 6800 2560 2350 2350 -4 450 - 210 

 500 500 500 500 - - - -  مشار ع و رامج جدیدة*)  

 300 13 229 6 000 26 26000 700 12 771 19 140 11   التمو ل العمومي

مشار ع  صدد *)  
  اإلنجاز

- 11 140 19 771 12 700 26000 26000 26 000 26 000 

 - - - - - - - -  مشار ع و رامج جدیدة*)  

 590 13 279 2 850 28 850 28 760 12 771 19 285 11  المجموع

  
 :د موزعة بین أ 850 28 الدفع المخصصة لھذا البرنامج تبلغ إعتمادات 

 

 د  أ 850 2 :    إستثمارات لفائدة الھیاكل المركزیة للوزارة                             -

 د أ 22000 :الصندوق الوطني للنھوض بالصناعات التقلیدیّة والحرف الصغرى -

 د أ 4000  :إستثمارات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل                   -

 :و ستخصص ھذه اإلعتمادات لـ 

  :إستثمارات الوزارة أـ     

أد على القروض الخارجیة لفائدة  2000منھا (متواصلة برامج تنفیذ  -
  :                      "                                           مبادرون"مشروع 

  
  د أ 2350

  د أ 500                                                       :                                                                      برامج جدیدة  -
                                                      

 في نطاق الصندوق الوطني للنھوض بالصناعات التقلیدیة   مشروعا 5000تمویل حوالي : ب   

  ألف دینار 13بمعدل تكلفة قدرھا (  ملیون دینارا 66 تقدر بحواليبتكلفة والمھن الصغرى 
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للمساھمة د  أ 000 22 قدره ااعتماد 2019ویقترح أن تسند میزانیة سنة  ،) للمشروع الواحد 

  .االسترجاععلى موارد  بقیة المبلغویتّم توفیر  في التمویل

  

 :إستثمارات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل: ج 

o   د أ 530 3:                                                            سنویة جدیدة برامج 

 :أھمھا

o                        أ د 590    إصالحات وتجھیزات لتدعیم مكاتب التشغیل والعمل المستقل 

o                                                                              أ د 500    إقتناء وسائل نقل 

o أ د 200                       تكوین أعوان الوكالة 

o  أ د  1200                                                                   ومنظومات إعالمیةإقتناء معدات 

o                                                   أ د 170     سالمة نظم اإلعالم وسالمة البرمجیات 

o                                                            أ د 470:        برامج متواصلة 

  .و سیخصص االعتماد المذكور لتھیئة وتجھیز مكاتب التشغیل والعمل المستقل
  
  
  
 صنادیق الخزینة -3-3

  
 بإعتمادات تبلغ  الوطني للتشغیل لدعم الصندوق 2019ستتواصل جھود الدولة خالل سنة    

الصندوق الوطني للتشغیل جل اإلعتمادات المخصصة لمساعدة  د حیث یستقطب أ 450000

المھني، كما یتم سنویا رصد إعتمادات ھامة بوزارات أخرى  االندماجطالبي الشغل على 

قصد دعم تشغیل الفئات العاطلة عن العمل  على غرار وزارة التنمیة والتعاون الدولي 

  .)التنمیة(
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 :خاّصة التدخالت التالیة 2019ستمول إعتمادات الصندوق  المذكور سنة و

o  ألف طالب شغل بالقطاع الخاص 25 النتداببرنامج خصوصي:         
 "الكرامة " عقد 

 د أ  000 146

o  الصغرى والقروض الصغیرةدعم تمویل المشاریع                  
         

 أ د 000 70

o                                           د أ 500 8دعم المبادرات في المجاالت الرقمیة 

o                                  د أ 000 3مبادرات محلیة في نطاق التعاقد مع الجھات 

  
  :كما سیتكفل الصندوق بمواصلة تمویل البرامج المتواصلة التالیة

o   أ د 000 95  :                                    تربصات اإلعداد للحیاة المھنیة  

o  أ د 000 45  :                                    برنامج الخدمة المدنیة التطوعیة  

o     أ د 000 35  :                                     عقد التأھیل واإلدماج المھني  

o أ د  500 47:                                          لفائدة الوزارة تدخالت أخرى  
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  المبادرة الخاصة : 3البرنامج عدد  

  
 قدیم البرنامج وإستراتیجیتھ ت -1
 

ومن ھذا المنطلق شكلت  بعث مشروع قصد العمل المستقل،ھدف المبادرة الخاصة إلى ت

مساعدة الباحثین عن عمل من خالل دعم مجال المبادرة الخاصة إحدى ركائز سیاسة 

تتجھ نحو التخصص والبحث عن الكفاءات المھنیة في مختلف أصبحت التشغیل التي 

 .المجاالت

 البطالة،كما فرضت المبادرة الخاصة نفسھا كحل إلحدى أكبر اإلشكالیات المتمثلة في 

فضالً عن دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في توسیع القاعدة اإلنتاجیة والتوظیف 

  . وخلق الثروة وتحقیق النمو االقتصادياألمثل للطاقات 

ویعود االھتمام بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساساً إلى الدور الذي تلعبھ في النھوض 

 .االقتصادي، وفق ما تقدمھ من خدمات لجمیع القطاعات

مجال إحداث المشاریع  على دعموزارة التكوین المھني والتشغیل  عملتوفي ھذا اإلطار 

الصغرى والمتوسطة من خالل توفیر االعتمادات الالزمة للتمویل عبر موارد الصندوق 

 آلیات المرافقة التي تُؤّمنھا الوكالة الوطنیة للتشغیل ،وعبرالوطني للتشغیل من جھة

  .من جھة أخرى ة لوزارة التكوین المھني والتشغیلالتابع والعمل المستقل

وخاصة منھا المتعلّقة بالتحفیز على المبادرة  2020 – 2016وتجسیما ألھداف المخطط 

الخاصة وحرصا على تجسیم مخرجات الحوار الوطني للتشغیل في محوره المتعلق 

طنیة للمبادرة ، تم وضع إستراتیجیة وتشجیع على المبادرة الفردیة وخلق المؤسساتبال

  .الخاصة تم إعدادھا بالتنسیق مع جمیع الھیاكل العمومیة واألطراف االجتماعیة

  :محاور تتمثل في 06تضّمنت االستراتیجیة الوطنیة للمبادرة الخاصة المذكورة  وقد
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 .تنمیة ثقافة المبادرة - 

 .تحدید مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعثین الشبان - 

 .مصادر التمویلتیسیر النفاذ إلى  - 

 .تیسیر النفاذ إلى السوق - 

 .تبسیط اإلجراءات اإلداریة - 

 .حوكمة العمل التشاركي بین مختلف المتدخلین - 

وقد أعدت الوزارة في ھذا اإلطار مخططا عملیا لتنفیذ االستراتیجیة سابقة الذكر وھو ما 

تھا من شأنھ، حال مصادقة مجلس الوزراء علیھ تجسیم  مختلف المحاور التي ضمن

  .االستراتیجیة الوطنیة للمبادرة الخاصة

واعتبارا لما تقدّم فقد تّم إحداث برنامج جدید على معنى منظومة التصرف في المیزانیة 

حسب األھداف وذلك لضمان التكامل والتناغم بین البرامج واآللیات من جھة وإلضفاء 

  .مجال المبادرة الخاصةمزید من النّجاعة على تدخالت الدولة من جھة أخرى بما یدعم 
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 أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء  - 2
  
  

  
*إنجاز الوحدة الهدف مؤشرات ق س أداء   األهداف  

2017 
 ق م

2018 
تقدیرات 
2019 

الق مة 
المستهد

  فة
2021 

: 1.3الهدف 
نشر ثقافة 

  الم ادرة

  

ــــذین انتفعــــوا  عمل ــــة  عــــدد:1.1.3المؤشــــر  التالمیــــذ والطل ــــة والمتكــــونین ال
 4000 3000 1200   عدد تحس س ة حول الم ادرة الخاصة

نســ ة الشــ ان المتــا عین للتاهیــل فــي تنم ــة روح الم ــادرة مــن :2.1.3المؤشــر 
 60 55 55  %  بین المسّجلین في مجال العمل المستقل

 75 72 72   عدد  لتنم ة روح الم ادرةعدد التظاهرات المنجزة :3.1.3المؤشر 

دفع :2.3الهدف 
إحداث 

  المؤسسات

  

 60 120 120   یوم معدل آجال معالجة ملفات التمو ل :1.2.3المؤشر

 40 25 25  %  نس ة ال اعثین الذین أحدثوا مؤسساتهم  عد التكو ن :2.2.3المؤشر

ـــذین : 3.2.3المؤشـــر  ـــى  تحصـــلوانســـ ة المنتفعـــین  المرافقـــة مـــن بـــین ال عل
 60 50 50  %  الموافقة المبدئ ة للتمو ل

 40 35 35  %  .نس ة د مومة المؤسسات   التي تم إحداثها:4.2.3المؤشر 

الهـــــدف 
تطو ر :3.3

حو مة منظومة 
  الم ادرة الخاصة

 مرافقــة فــي المــدني والمجتمــع الخــاص القطــاع مشــار ة نســ ة:1.3.3المــؤش
 .ال اعثین

%   40 40 45 

 45 40 40  %  .الخدمات دمجإ نس ة:2.3.3المؤشر 

نســـــ ة الخـــــدمات العموم ـــــة المتعلقـــــة  الم ـــــادرة الخاصـــــة  :3.3.3المؤشـــــر 
 30 25 20  %  الموضوعىة على الخ 

نظرا لحداثة احداث البرنامج فان النتائج األولیة ل داء یتم احتسابھا ابتداء من التقریر *
  .2017السبب لم یتم تعمیر خانة سنة ، لھذا 2018السنوي ل داء لسنة 
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 :أنشطة البرنامج -3
 

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات  األهداف

  تقدیرات
اإلعتمادات 

  لألنشطة
 2019لسنة 

: 1.3الهدف 
  نشر ثقافة الم ادرة

  

 عمل ة نس ة التالمیذ والطل ة والمتكونین الذین انتفعوا :1.1.3المؤشر 
 تحس س ة حول الم ادرة الخاصة

 مناظرة أفضل مخططات األعمال  مؤسسات التعل م العالي،  -

 ،مناظرة أفضل أف ار المشار ع لفائدة المتكّونین  مراكز التكو ن المهني -

  ،مناظرة أفضل أف ار المشار ع لفائدة التالمذة  المعاهد الثانو ة -

  أد،1100

  أد،500

  أد،120

  أد1720

نس ة الش ان المتا عین للتاهیل في تنم ة روح الم ادرة من بین :2.1.3المؤشر 
  المسّجلین في مجال العمل المستقل

 تكثیف الدورات التأهیل ة، -

 تعم م إحداث فضاءات الم ادرة، -

  توفیر المعدات اللوجست ة الضرور ة، -

  أد،38000

  أد،630

  أد،350

  أد38980

  لتنم ة روح الم ادرةعدد التظاهرات المنجزة :3.1.3المؤشر 

 تنظ م تظاهرات جهو ة ومحلّ ة لتنم ة روح الم ادرة، -

 المشار ة في تظاهرات منظمة من قبل اله اكل األخر ، -

  

  أد،450

  أد،150

  أد600

: 2.3الهدف 
دفع إحداث 
  المؤسسات

  

  لم یتم تحدیدها  عد،  ه اكل التمو ل، ر   المنظومة المعلومات ة للو الة  منظومات - معدل آجال معالجة ملفات التمو ل :1.2.3المؤشر

  نس ة ال اعثین الذین أحدثوا مؤسساتهم  عد التكو ن :2.2.3المؤشر
 ،تطو ر وتجو د الخدمات الموجهة -

  ،تطو ر التعامل مع المح   الفاعل في مجال الم ادرة الخاصة -

  أد130

  أد،80

  أد210
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 األنشطة والتدخالت  المؤشرات  األهداف

  تقدیرات
اإلعتمادات 

  لألنشطة
 2019لسنة 

علـى الموافقـة ا تحصـلو  نس ة المنتفعین  المرافقة من بـین الـذین: 3.2.3المؤشر 
  المبدئ ة للتمو ل

 espace co"تخص ص فضاءات للمرافقة المشّخصة في إطار عمل تشار ي  -
working  "فضاءات الم ادرة  

 وضع برنامج للمرافقة  المشخصة في إطار العمل التشار ي -

  إحداث منصة مرافقة عن  عد -

  أد،1140

  أد،90

  ستحدد الحقا،

  أد230

  .د مومة المؤسسات   التي تم إحداثهانس ة :4.2.3المؤشر 

تطو ر النصوص القانون ة المحددة لمجال مرافقة ال اعثین  ما  سمح بتمدید فترة  -
 المرافقة المحددة حال ا  سنتین ومناولة المرافقة  عد تر یز المشروع،

  تر یز منظومة متكاملة لمرافقة ال اعثین الذین  القون صعو ات  عد إحداث المشروع، -

تحدیدها  سیتم
  الحقا،

الهـــــدف 
تطو ر حو مة :3.3

منظومة الم ادرة 
  الخاصة

 مرافقـــة فـــيي المـــدن والمجتمـــع الخـــاص القطـــاع مشـــار ة نســـ ة:1.3.3رالمؤشـــ
 .ال اعثین

إعداد دلیل إجراءات لتم ین القطاع الخاص والمجتمع المدني من المساهمة في  -
  مرافقة ال اعثین،

  الخاص والمجتمع المدني في مجال مرافقة ال اعثین،تكو ن المرافقین من القطاع  -
  أد100

  .الخدمات جادمإ نس ة:2.3.3المؤشر 

  تر یز منّصة معلومات ة -

  اقتناء التجهیزات الضرور ة تر یز منّصة معلومات ة -

  تكو ن المرافقین   -

  أد180

  أد90  تكثیف الخدمات العموم ة المتعلقة  الم ادرة الخاصة الموضوعة على الخ  -  .نس ةالخدماتالعموم ةالمتعلقة الم ادرةالخاصةالموضوعةعلىالخ :3.3.3المؤشر
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 :تمویل تدخالت البرنامج 

  
د تحمل على الصندوق  أ 000 95تبلغ االعتمادات المخصصة لھذا البرنامج حوالي 

الوطني للتشغیل وستخصص باألساس لفائدة المشاریع التي تندرج في إطار دفع وتنمیة 

باعتماد البنك التونسي للتضامن  عن طریقلتمویل المشاریع الصغرى المبادرة الخاصة 

 .د أ 000 25بإعتماد قدره  جیل جدید من الباعثین برنامجود  أ 000 70قدرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه

  

:  3برنامج عدد 
القیادة والمساندة

:  2الفرعي عدد  البرنامج
المساندة والتصرف في الوسائل

االدارات الجھویة االدارة العامة 
للمصالح المشتركة

التنظیم واالسالیب . ا
واالعالمیة

الشؤون المالیة.ا

ادارة الشؤون 
االداریة

االدارة العامة 
للمرصد الوطني 

للتشغیل والمھارات

التحالیل والتوقعات

جمع ومعالجة 
المعطیات
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  القیادة والمساندة:  9البرنامج عدد 

ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه

برنامج عدد ال
القیادة والمساندة

:  1البرنامج الفرعي عدد
القیادة والرقابة والتقییم

االدارة العامة 
للمرصد الوطني 

للتشغیل والمھارات

التحالیل والتوقعات.ا

جمع ومعالجة .ا
المعطیات

التفقدیة العامة الدیوان

مكتب الشؤون 
القانونیة

التعاون الدولي 
والعالقات الخارجیة

مكتب التنسیق

مكتب متابعة 
قرارات مجلس 

الوزراء

االعالم والتوجیھ .ا
المھني واالتصال

مكتب الضبط 
المركزي

االدارة العامة 
لالستشراف والتخطیط 

والبرمجة

االستشراف 

البرنامج عدد 
  
ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه .1

  

  
  

االدارة العامة 
لالستشراف والتخطیط 

والبرمجة

االستشراف .ا
والتخطیط
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 أداء البرنامج .2
 
  

 :تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -2-1
یلعب برنامج القیادة والمساندة دورا أساسیا في تحقیق أھداف مھمة وزارة التكوین 

" التشغیل"و " التكوین المھني"بقیة البرامج، المھني والتشغیل باعتباره برنامجا أفقیا لدعم 

وذلك أساسا عبر تركیز نظم التصرف والتسییر الحدیثة ودعم وتطویر الموارد البشریة 

  .وتأھیل وتحدیث البنیة التحتیة

 :یؤمن ھذا البرنامج من خالل دوره التسییري واإلداري والمالي

 ل اإلدارة،التنسیق بین مختلف المصالح اإلداریة والفنیة وھیاك -

 تطویر آلیات االستشراف والتقییم واألداء، -

تأمین الجوانب القانونی ة والتش ریعیة والترتیبی ة المتعلق ة بعم ل ال وزارة وبعالقاتھ ا  -

 .مع محیطھا

 إعداد میزانیة الوزارة واإلشراف المالي على المؤسسات العمومیة تحت إشرافھا، -

وسائل وض مان ج ودة الخ دمات تطویر وترشید التصرف اإلداري في المعدات وال -

 اإلداریة،

 ترشید استھالك الطاقة، -

 .تطویر التصرف في الموارد البشریة -

ھذا البرنامج دور رئیسي في ما یتعلق بإعداد الدراسات واالستشراف وإعداد ول

نھ تطویر القطاع وتوفیر أما من ش البحوث واإلحصائیات المتعلقة بالتشغیل والتكوین وھو

  .للبحوث اإلداریة واالقتصادیة واالجتماعیةأرضیة ھامة 

في مجال تطویر سیر النظم المعلوماتیة ذلك فقد أوكل للبرنامج دور ھام  إلى جانبو

وشبكات االتصال بالوزارة واالستغالل األمثل للتجھیزات والمنظومات اإلعالمیة 

  .والسھر على صیانتھا وضمان حسن سیر الخدمات اإلداریة على الخط
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 أھداف البرنامج وتطور مؤشرات األداء  -2-2

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 إنجاز الوحدة الهدفأداء مؤشرات   األهداف

2017 
 ق م

2018 
تقدیرات 
2019 

الق مة 
  المستهدفة
2021  

تحسین :1.9الهـــــدف 
التصرف في الموارد 

 .ال شر ة
  

 64 63 62 54 % نس ة التأطیر  :1.1.9المؤشر 

نســـ ة األعــــوان المتمتعــــین  :2.1.9المؤشــــر 
 45 35 25 20.6 %  بدورة تكو ن ة واحدة على األقل

تطو ر :2.9الهـــــدف 
  .المنظومة المعلومات ة

عـــــــــــــــدد الحواســـــــــــــــیب : 1.2.9المؤشـــــــــــــــر 
 100 100 100 100 % المخصصة للتصرف  النس ة لعدد االعوان

 100 100 100 100 % نس ة التغط ة  االنترنت: 2.2.9المؤشر 

 100 100 100 100 % نس ة التغط ة  االنترانت: 3.2.9المؤشر 

تحسین :3.9الهـــــدف 
التصرف في المعدات 

  .والبناءات

نســـــ ة تجدیـــــد التجهیـــــزات  :1.3.9المؤشـــــر 
 والمعدات

% 16 18 21 24 

نســــ ة صــــ انة التجهیــــزات  :2.3.9المؤشــــر 
 22 20 18 17 %  والبناءات

 2 2 2 2 عدد األ ام  آجال التدخل :3.3.9المؤشر 

نســـــــــ ة االقتصـــــــــاد فـــــــــي  :4.3.9المؤشـــــــــر 
 1- -1 -1 -1 %  استهالك الطاقة

تطو ر :4.9الهـــــدف 
والتقی م المتا عة 

 .واالستشراف
  

عـــدد الدراســــات والنشــــر ات :1.4.9المؤشــــر 
 المنجزة

 36 34 34 25 العدد
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 :أنشطة البرنامج -2-3

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات  األهداف
  تقدیرات

  اإلعتمادات لألنشطة
 2019لسنة 

تحسین التصرف :1.9الهـــــدف 
 .ال شر ةفي الموارد 

  

  التصرف في الموارد ال شر ة،- نس ة التأطیر  :1.1.9المؤشر 

  التكو ن والتأطیر، -

  *أد21595.4

  

نســــــ ة األعــــــوان المتمتعــــــین بــــــدورة  :2.1.9المؤشــــــر 
  تكو ن ة واحدة على األقل

تطو ر المنظومة :2.9الهـــــدف 
  .المعلومات ة

عـدد الحواســیب المخصصـة للتصــرف :1.2.9المؤشـر 
 توفیر المنظومات اإلعالم ة، -    النس ة لعدد االعوان

  نس ة التغط ة  االنترنت:2.2.9المؤشر   ر   االعوان  ش  ة االنترنت واالنترانت على المستو  المر ز  والجهو ، - 

  نس ة التغط ة  االنترانت: 3.2.9المؤشر 

تحسین التصرف في :3.9الهـــــدف 
  .المعدات والبناءات

 اعداد الصفقات والشراءات، -  نس ة تجدید التجهیزات والمعدات :1.3.9المؤشر 

 التصرف األمثل في العقارات، - 

  ترشید استهالك الطاقة، - 

  نس ة ص انة التجهیزات والبناءات :2.3.9المؤشر 

  آجال التدخل :3.3.9المؤشر 

  نس ة االقتصاد في استهالك الطاقة :4.3.9المؤشر 
تطو ر المتا عة :4.9الهـــــدف 

  االشراف والتخط   والدراسات، -  :1.4.9المؤشر   .والتقی م واالستشراف

 
الطار األداء وفقا للمذكرة التوجیھیة الصادرة عن الوحدة المركزیة بوزارة المالیة وعلیة  بالنسبة لبرنامج  القیادة والمساندة االشغال جاریة  لمراجعة  جزئیة:مالحظة*

.مازالت متواصلة لیتم تحدیدھا بكل دقةفان أشغال تحدید األنشطة واألنشطة الفرعیة والمخطط المالي لھا 
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 نفقات البرنامج -3

  
  :وتتوزع كما یلي القیادة والمساندةالنفقات الخاصة  ببرنامج  تبلغ

  
  ألف دینار:الوحدة                           

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 5.4 851 600 16 749 15 067 15  نفقات التصرف

 148.1 015 3 050 5 035 2 695 1  نفقات التنم ة

 0 0 0 0  صنادی  الخز نة
 

 21.7 866 3 650 21 784 17 762 16 المجموع

  
  
  

  :للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019كما تتوزع تقدیرات 
  

  
  ألف دینار:الوحدة                           

 المجموع صنادی  الخز نة نفقات التنم ة نفقات التصرف الب ان

الق ادة : 1برنامج فرعي 
 183 3 0 160 023 3  والرقا ة والتقی م

المساندة : 2برنامج فرعي 
 467 18 0 4890 577 13  والتصرف في الوسائل

 650 21 0 5050 600 16 المجموع
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 نفقات التصرف  -3-1

 
  مقابل أد 600 16في حدود  2019لسنة  القیادة والمساندةالتصرف لبرنامج نفقات  ضبطت

  :وتتوزع على النحو التالي. 2018نة سأ د   749 15

  
  ألف دینار:الوحدة                           

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 1.7 212 819 12 607 12 930 11  التأجیر العمومي

 22.9 639 421 3 782 2 770 2  وسائل المصالح

 0 0 360 360 367  التدخل العمومي

 5.40 851 600 16 749 15 067 15 المجموع

  
  

  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019وتتوزع نفقات التصرف لسنة 
  ألف دینار:الوحدة                          

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي الب ان

الق ادة : 1برنامج فرعي 
 023 3 0 0 023 3  والرقا ة والتقی م

 المساندة: 2برنامج فرعي 
 577 13 360 421 3 796 9  والتصرف في الوسائل

 600 16 360 421 3 819 12 المجموع
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 نفقات الـتأجیر العمومي  - أ

 :د بین البرنامجین الفرعیین كما یلي أ 819 12البالغة توزع نفقات األجور 

القیادة والرقابة والتقییم                          -
 )    التفقدیة/ المرصد/ الدیوان(

 د أ 023 3   :

 المساندة والتصرف في الوسائل -
 )    اإلدارات الجھویة/ المصالح المشتركة(           

 د أ 796 9 :

  

 :الفرعیین كالتالي تتوزع على البرنامجین 601ویبلغ عدد األعوان بھذا البرنامج 
  عونا 72                       :        القیادة والرقابة والتقییم                         -

 :                      المساندة والتصرف في الوسائل -
                        

  اعون 529

 أعوان  6     :                                                   اإلحاالت على التقاعد  -
 

 نفقات وسائل المصالح  - ب
  .المصالح المركزیة والجھویة للوزارةد لتسییر  أ 421 3 تخصص اإلعتمادات البالغة

  
  

 نفقات التدخل العمومي  - ت
   .الوزارة ألعوان األكللتمویل نفقات تذاكر د  أ  360تخصص اإلعتمادات البالغة 
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 نفقات التنمیة -3-2
 

ابل ـمق أد 5050في حدود  2019لسنة  القیادة والمساندةنفقات التنمیة لبرنامج  ضبطت
  :وتتوزع على النحو التالي. 2018سنة أد  2035

  
  ألف دینار:الوحدة                              

 )%(النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 148.1 3015 5050 035 2 695 1 الم اشرة االستثمارات

 148.1 3015 5050 035 2 695 1  الموارد العامة للمیزان ة*) 

موارد قروض خارج ة *) 
  موظفة

0 0 0 0 - 

 - 0 0 0 0 التمو ل العمومي

 - 0 0 0 0  الموارد العامة للمیزان ة*) 

موارد قروض خارج ة *) 
  موظفة

0 0 0 0 - 

 148.1 3015 5050 035 2 695 1 المجموع

  
  :وتتوزع ھذه التقدیرات حسب البرامج الفرعیة كما یلي

 ألف دینار:الوحدة                      

 طب عةالنفقة         
  البرنامج
 الفرعي

 المجموع التمو ل العمومي اإلستثمارات الم اشرة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

موارد قروض 
 خارج ة موظفة

الموارد العامة 
 للمیزان ة

 موارد قروض
 خارج ة موظفة

الق ادة : 1برنامج فرعي 
 0 160 0 0 0 160  والرقا ة والتقی م

المساندة : 2برنامج فرعي 
 0 890 4 0 0 0 890 4  والتصرف في الوسائل

 0 050 5 0 0 0 050 5 المجموع 
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  :على مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي 2019وقد تطورت تقدیرات 

  
  ألف دینار:الوحدة                             

 الب ان
 تطوراإلعتمادات 2019تقدیرات  2018ق م   2017انجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 2015 3570 5050 5050 035 2 480 1 695 1 1883   اإلستثمارات الم اشرة
مشار ع  صدد *)  

  اإلنجاز
1883 1 695 1 480 2 035 5050 5050 3570 2015 

مشار ع و رامج *)  
  جدیدة

- - - - - - - - 

 - - - - - - - - التمو ل العمومي

مشار ع  صدد *)  
  اإلنجاز

- - - - - - - - 

مشار ع و رامج *)  
  جدیدة

- - - - - - - - 

 2015 570 3 050 5 050 5 035 2 480 1 695 1 883 1 المجموع

  
ستخّصص باألساس لفائدة مشاریع  د أ 050 5 تبلغ اإلعتمادات المخصصة لھذا البرنامج

 :الھیاكل المركزیة للوزارة و تتوزع كما یليوبرامج 

  أ د 3000        :ناء المصالح المركزیة لوزارة التكوین المھني والتشغیل ب  -

  د أ 855:                                      بناء المركب الجھوي للتشغیل بصفاقس -
  أ د 400  :إقتناء وسائل نقل                                                     -

  أ د 160  :المرصد الوطني للتشغیل والمھارات                                -

  أ د 100  :بناء مقر اإلدارة الجھویة بسلیانة                                   -

  أ د 100  :                                                     تھیئات مختلفة   -

  أ د 205  :إقتناء تجھیزات إعالمیة                                             -

  أ د 100  :                                                یةسالمة المعلوماتال -

  أ د 130                                                         :                                                     برامج أخرى  -

 

  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
  

  الجداول المتعلقة بالمیزانیة
  العنوان األول

  
  
  
  



التوز ع حسب األقســام

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

التشغیل-
نفقات التصرف لسنة

1

64

2019

2019

ب ان األقسام و الفصول

: وزارة التكو ن المهني و التشغیل27ال اب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 723 14نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 205 316منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 928 330 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 421 3نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 762 23منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 183 27 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 360نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 783 1منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 143 2 القسم الثالث  :  جملة

000 254 360الجملة  العامة



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

التشغیل-

نفقات التصرف لسنة

1

65

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة التكو ن المهني و التشغیل27ال اب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 723 14نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 14 402 930320 070

000 205 316منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 279 366 07036 838 930

000 928 330 القسم األول  :  جملة 293 769 00037 159 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 421 3نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 2 782 000639 000

000 762 23منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 23 609 000153 000

000 183 27 القسم الثاني  :  جملة 26 391 000792 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

التشغیل-

نفقات التصرف لسنة

1

66

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة التكو ن المهني و التشغیل27ال اب 

000 360نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 360 000

000 783 1منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 1 783 000

000 143 2 القسم الثالث  :  جملة 2 143 000

000 254 360الجملة  العامة 322 303 00037 951 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التأجیر العمومي

67

التكو ن المهني1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ق ادة جهاز التكو ن المهني 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 139 8061 226 50086 694

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010334 605326 532-8 073

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011501 779518 65616 877

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012102 424152 59250 168

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01436 68035 867-813

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 0155 0005 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0166 0603 456-2 604

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017153 258184 39731 139

1 226 500 694 86جملة البرنامج الفرعي 1 139 806

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطو ر التكو ن األساسي 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
حسب البرامج 

01138224 626 000249 924 60025 298 600

مؤسسات التكو ن 08224 626 000249 924 60025 298 600

الو الة التونس ة للتكو ن المهني 651224 626 000249 924 60025 298 600

249 924 600 600 298 25جملة البرنامج الفرعي 224 626 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطو ر التكو ن المستمر 3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018



68 نظـام أمـد

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
حسب البرامج 

011388 464 5009 038 000573 500

مؤسسات التكو ن 088 464 5009 038 000573 500

المر ز الوطني للتكو ن المستمر والترق ة المهن ة 6528 464 5009 038 000573 500

9 038 000 500 573جملة البرنامج الفرعي 8 464 500

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تكو ن الم ونین و هندسة التكو ن 4
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
حسب البرامج 

011384 380 7505 021 000640 250

مؤسسات التكو ن 084 380 7505 021 000640 250

المر ز الوطنى لتكو ن الم ونین وهندسة التكو ن 6534 380 7505 021 000640 250

5 021 000 250 640جملة البرنامج الفرعي 4 380 750

دالتكو ن المهني جملة 265 210 100



69 نظـام أمـد

التشغیل2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تصور و ق ادة و تقی م س اسات التشغیل 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136655 970677 40021 430

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010191 272197 5846 312

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011270 066273 4463 380

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01265 54475 1329 588

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01424 51323 568-945

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 0155 0005 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 3441 500156

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01798 231101 1702 939

677 400 430 21جملة البرنامج الفرعي 655 970

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تنفیذ س اسات التشغیل 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 
حسب البرامج 

0113841 894 82052 221 40010 326 580

مؤسسات العمل االجتماعي 1141 894 82052 221 40010 326 580

الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل 15141 894 82052 221 40010 326 580

52 221 400 580 326 10جملة البرنامج الفرعي 41 894 820

دالتشغیل جملة 52 898 800



70 نظـام أمـد

تنم ة الم ادرة الخاصة3البرنـامج

دتنم ة الم ادرة الخاصة جملة



71 نظـام أمـد

الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة و الرقا ة و التقی م 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011362 895 5613 023 100127 539

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له 002182 000219 68437 684

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 004316 008355 72039 712

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010680 224663 230-16 994

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0111 012 5031 026 16213 659

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012229 856285 45655 600

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01479 00289 90010 898

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01538 1085 000-33 108

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0166 8406 828-12

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017351 020371 12020 100

3 023 100 539 127جملة البرنامج الفرعي 2 895 561

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة و التصرف في الوسائل 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011369 711 5939 796 00084 407

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0102 870 9662 779 498-91 468

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0114 202 8694 182 555-20 314

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012547 476562 58415 108

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0131 0001 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014290 402287 717-2 685

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01530 00030 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01659 14867 4648 316

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 386 7341 361 006-25 728

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 031288 113446 816158 703

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 03634 88577 36042 475

9 796 000 407 84جملة البرنامج الفرعي 9 711 593



72 نظـام أمـد

دالق ادة و المساندة جملة 12 819 100

دالجملة  العامة 330 928 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

وسائل المصالح

73

التكو ن المهني1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطو ر التكو ن األساسي 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

0223818 500 00018 500 000

مؤسسات التكو ن 0818 500 00018 500 000

الو الة التونس ة للتكو ن المهني 65118 500 00018 500 000

18 500 000 000 500 18جملة البرنامج الفرعي

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطو ر التكو ن المستمر 3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

022381 500 0001 545 00045 000

مؤسسات التكو ن 081 500 0001 545 00045 000

المر ز الوطني للتكو ن المستمر والترق ة المهن ة 6521 500 0001 545 00045 000

1 545 000 000 45جملة البرنامج الفرعي 1 500 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تكو ن الم ونین و هندسة التكو ن 4
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

02238359 000370 00011 000

مؤسسات التكو ن 08359 000370 00011 000

المر ز الوطنى لتكو ن الم ونین وهندسة التكو ن 653359 000370 00011 000



74 نظـام أمـد

370 000 000 11جملة البرنامج الفرعي 359 000

دالتكو ن المهني جملة 20 415 000



75 نظـام أمـد

التشغیل2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تنفیذ س اسات التشغیل 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

022383 250 0003 347 00097 000

مؤسسات العمل االجتماعي 113 250 0003 347 00097 000

الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل 1513 250 0003 347 00097 000

3 347 000 000 97جملة البرنامج الفرعي 3 250 000

دالتشغیل جملة 3 347 000



76 نظـام أمـد

الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة و التصرف في الوسائل 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022362 782 0003 421 000639 000

األكر ة واألداءات البلد ة 0201 125 0001 200 00075 000

استهالك الماء 02116 00020 0004 000

استهالك الكهر اء والغاز 022100 000200 000100 000

االتصاالت الهاتف ة 023100 000130 53030 530

تراسل المعط ات 02482 080132 00049 920

تأثیث اإلدارة 0345 0005 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043100 000150 00050 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 045350 000500 000150 000

المراسالت اإلدار ة 05440 000100 00060 000

معدات التصرف اإلدار   06218 500500-18 000

معدات التصو ر والمعدات السمع ة ال صر ة 0631 0001 000

معدات التنظیف 070500500

تأمین وسائل النقل 08013 00015 0002 000

اإلعتناء  البنا ات 09170 00070 000

تعهد وص انة وسائل النقل 092132 000125 000-7 000

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09312 00015 0003 000

نفقات ص انة ش  ات االتصال 0954 5004 500

تعهد وص انة الحدائ  والن اتات 0963 0003 000

عمل ات الص انة األخر   097500500

النفقات الم اشرة للتنظیف 10310 00011 0001 000

لوازم الم اتب 11190 00090 000

المطبوعات الرسم ة 1123 0003 000

مطبوعات األخر   1176 0006 000

الوثائ  الم تو ة 1238 0008 000

الوثائ  األخر   124100100

الصحف والمجالت 12565 000150 00085 000

إشتراكات بو االت اإلعالم 12617 00021 0004 000

نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت 1278 00010 0002 000
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نشر اإلعالنات  الرائد الرسمي 129200200

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 135123 000130 0007 000

شراء منظومات اإلعالم ة 13610 00010 000

نفقات الص انة  اإلعالم ة 13715 00025 00010 000

خدمات إعالم ة أخر   139500500

نفقات استغالل منظومة أدب 1455 0005 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1467 9007 900

نفقات استغالل منظومة رشاد 14790095050

نفقات استغالل منظومة أمان 1486 7206 720

استغالل منظومات إعالم ة أخر   1504 9004 900

مصار ف اإلستق االت 15617 00017 000

مصار ف اإلقامة 1578 00012 0004 000

مصار ف المهمات 16340 00040 000

إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 16560 00065 0005 000

المنحة الیوم ة للتنقل 1747 0007 000

المنحة الكیلومتر ة للتنقل 1752 0002 000

إرجاع مصار ف نقل األشخاص 1761 0001 000

مصار ف نقل األشخاص  الداخل 1845 0005 000

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 18630 00030 000

ملتق ات للتكو ن 1948 00012 0004 000

تر صات تكو ن 1954 0004 000

التكو ن المستمر 1962 0002 000

التكو ن في اإلعالم ة 1974 0007 0003 000

التكو ن في التصرف حسب األهداف 1994 0006 0002 000

نفقات التداو   2121 0001 000

شراء األدو ة والمواد الصیدل ة 213500500

تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 2194 0004 000

عمل ات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2205050

تظاهرات دور ة واستثنائ ة ذات ص غة وطن ة 2311 0001 000

اللجان الطب ة 2321 0001 000

أتعاب وٕاخت ار ومصار ف أخر   2335001 5001 000

معال م التسجیل 2405050

معال م الجوالن 24113 00013 500500

معال م العبور 2422 0002 000

ط ع ونشر الوثائ  والمجالت 249100100

نقل األثاث والمعدات 3022 5002 500
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خدمات مختلفة 31110 00021 00011 000

3 421 000 000 639جملة البرنامج الفرعي 2 782 000

دالق ادة و المساندة جملة 3 421 000

دالجملة  العامة 27 183 000
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توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التدخل العمومي

79

التكو ن المهني1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطو ر التكو ن األساسي 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

03338792 000792 000

مؤسسات التكو ن 08792 000792 000

الو الة التونس ة للتكو ن المهني 651792 000792 000

792 000 000 792جملة البرنامج الفرعي

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطو ر التكو ن المستمر 3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

03338152 000152 000

مؤسسات التكو ن 08152 000152 000

المر ز الوطني للتكو ن المستمر والترق ة المهن ة 652152 000152 000

152 000 000 152جملة البرنامج الفرعي

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تكو ن الم ونین و هندسة التكو ن 4
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

0333814 00014 000

مؤسسات التكو ن 0814 00014 000

المر ز الوطنى لتكو ن الم ونین وهندسة التكو ن 65314 00014 000
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14 000 000 14جملة البرنامج الفرعي

دالتكو ن المهني جملة 958 000
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التشغیل2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تنفیذ س اسات التشغیل 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

  منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة 
العموم ة حسب البرامج 

03338825 000825 000

مؤسسات العمل االجتماعي 11825 000825 000

الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل 151825 000825 000

825 000 000 825جملة البرنامج الفرعي

دالتشغیل جملة 825 000
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الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة و التصرف في الوسائل 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336360 000360 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 234360 000360 000

360 000 000 360جملة البرنامج الفرعي

دالق ادة و المساندة جملة 360 000

دالجملة  العامة 2 143 000



  
  
  

  الموارد البشریة
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توز ع الم اشر ن  الدیوان

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة و الرقا ة و التقی مالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة
1 رئ س أو مدیر دیوان

10 م لف  مأمور ة

11جملة البرنامج الفرعي

11الق ادة و المساندة جملة

11الجملة  العامة
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توز ع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :

الرت ة الجدیدة المدة  الشهرالرت ة الحال ة العــدد

53 متصرف مستشارمتصرف

83 متصرف رئ سمتصرف مستشار

13 متصرف عاممتصرف رئ س

83 متصرفملح  إدارة

63  اتب تصرفمستكتب إدارة

63 مستكتب إدارةعون إستق ال

63 ملح  إدارة اتب تصرف

23 مهندس عاممهندس رئ س

33 مهندس رئ سمهندس أول

23 محلل مر ز  محلل

13 محلل رئ سمحلل مر ز  

13 أخّصائي نفساني عامأخّصائي نفساني رئ س
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13 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیفمتصّرف في الوثائ  و األرشیف

13 متصّرف في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

33 تقنيمساعد تقني

13 مساعد تقنيعون تقني

33 تقني رئ ستقني أول

103 تقني أولتقني

68جملة البرنامج الفرعي

68الق ادة و المساندة جملة

68الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 000 56تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

86

2019توز ع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  45 000

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

45 000

4السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

1 متصرف عام

1 متصرف رئ س

2 متصرف
1سلك العملة 

1 4عامل صنف 
1سلك أعضاء الهیئة العامة لتفقد الشغل وٕادارة نزاعات العمل 

1 متفقد مر ز  للشغل

6جملة البرنامج الفرعي

6جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

6

45 000

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب

87

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

التكو ن المهنيالبرنـامج :

ق ادة جهاز التكو ن المهنيالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

18 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
6 متصرف
6 متصرف مستشار
1 متصرف رئ س
4 ملح  إدارة
1  اتب تصرف

14 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
3 مهندس رئ س
2 مهندس عام
9 مهندس أول

3 سلك العملة 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 

1 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
1 أستاذ التعل م الثانو  

2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
2 متفقد بیداغوجي للتكو ن المهني

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 تقني رئ س
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2 تقني أول

1 سلك التفقد البیداغوجي للتكو ن المهني 
1 متفقد بیداغوجي أول للتكو ن المهني

42جملة البرنامج الفرعي

42التكو ن المهني جملة
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التشغیلالبرنـامج :

تصور و ق ادة و تقی م س اسات التشغیلالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

15 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
3 متصرف
5 متصرف مستشار
1  اتب راقن
4 ملح  إدارة
1 مستكتب إدارة
1  اتب تصرف

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس رئ س
1 مهندس عام
2 مهندس أول

2 سلك العملة 
1 5عامل صنف 
1 8عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 واضع برامج

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العموم ة 
1 أخّصائي نفساني رئ س

1 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
1 مستشار المصالح العموم ة

2 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 تقني أول

27جملة البرنامج الفرعي
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27التشغیل جملة
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الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة و الرقا ة و التقی مالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

2 أسالك مختلفة 
2 رتب مختلفة

1 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة 
1 مراقب عام للمصالح العموم ة

23 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
8 متصرف
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئ س
1 متصرف عام
4 ملح  إدارة
1 مستكتب إدارة
5  اتب تصرف

13 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
6 مهندس رئ س
6 مهندس عام
1 مهندس أول

10 سلك العملة 
1 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
3 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل
1 واضع برامج

1 سلك إطارات وأعوان األمن الوطني و الشرطة الوطن ة 
1 محاف  شرطة
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4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماع ة لإلدارات العموم ة 
2 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار

10 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
10 مستشار المصالح العموم ة

6 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 مساعد تقني
2 عون تقني
3 تقني رئ س

72جملة البرنامج الفرعي

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

224 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
30 متصرف
40 متصرف مستشار
8 متصرف رئ س
1 متصرف عام
1  اتب راقن

42 ملح  إدارة
33 مستكتب إدارة
32 عون إستق ال
37  اتب تصرف

28 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
5 مهندس رئ س
5 مهندس عام

17 مهندس أول
1 مهندس أشغال

146 سلك العملة 
24 1عامل صنف 
58 2عامل صنف 
21 3عامل صنف 
11 4عامل صنف 
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3 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 

13 7عامل صنف 
9 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

11 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
6 محلل
2 محلل رئ س
1 محلل مر ز  
2 واضع برامج

3 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 حاف  م ت ات أو توثی 
1 م تبي أو موث 
1 حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی 

6 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
1 مستشار صحفي
1 مستشار صحفي رئ س
2  اتب صحفي
2 متفقد بیداغوجي للتكو ن المهني

5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماع ة لإلدارات العموم ة 
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئ س
3 أخصائي اجتماعي مستشار

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العموم ة 
1 أخّصائي نفساني أول

6 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
6 مستشار المصالح العموم ة

8 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
2 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
4 متصّرف في الوثائ  و األرشیف

84 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
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15 مساعد تقني
4 عون تقني
4 تقني رئ س

11 تقني أول
50 تقني

522جملة البرنامج الفرعي

594الق ادة و المساندة جملة

663الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب

95

توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

3 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف
1 ملح  إدارة
1 مستكتب إدارة

2 سلك العملة 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل

7جملة البرنامج الفرعي

7الق ادة و المساندة جملة

7الجملة  العامة
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المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة
توز ع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

الو الة  التونس ة  للتكو ن  المهني 

1317000اإلطارات 43

120000متصرف رئ س  4

25000متصرف مستشار  1

245000مهندس عام  7

210000مهندس رئ س  6

60000تقني رئ س  2

180000تقني سامي رئ س  6

240000مستشار تكو ن  8

32000مستشار تكو ن رئ س  1

60000متصرف  3

30000مهندس  1

28000ق م عام  1

87000متفقد رئ س  3

224000أعوان المساندة أو التسییر  13

18000ملح  إدارة  1

126000ملح  أول  7

32000م ون   1

48000 اتب أول  4

539000أعوان التنفیذ  49

13000مستكتب إدارة  1

24000عامل مختص  2

290000عامل  31
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  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

26000عامل ذو  فاءة  2

48000عامل ذو مهارة أو  فاءة عال ة  4

138000رئ س عملة  9

1052080000جملة المؤسسة : 

المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة  المهن ة 

15000أعوان التنفیذ  1

15000عامل ذو  فاءة  1

115000جملة المؤسسة : 

الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل 

322365اإلطارات 11

219901مستشار أول للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني  7

102464متصرف  4

95927أعوان المساندة أو التسییر  3

40573ملح  أول  1

18300مساعد للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني  1

37054عون أول للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني  1

145341أعوان التنفیذ  23

114000عامل  11

3501عامل ذو مهارة أو  فاءة عال ة  1

27840رئ س عملة  11

37563633جملة المؤسسة : 

1432658633  الجملة العامة : 



98 نظـام أمـد

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم
المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

الو الة  التونس ة  للتكو ن  المهني 

4467اإلطارات

9متصرف عام 

69متصرف رئ س 

120متصرف مستشار 

71مهندس عام 

390مهندس رئ س 

120 1مهندس أول 

9تقني سامي رئ س 

4محلل عام 

15محلل رئ س 

22متفقد عام تقني أو فني بیداغوجي 

291مستشار تكو ن 

216مستشار تكو ن رئ س 

820متصرف 

189تقني سامي أول 

36محلل أول 

105محلل 

240مساعد تكو ن 

21ق م رئ س 

9ق م عام 



99 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

481م ون أول 

34مهندس أشغال 

95متفقد للمصالح المال ة 

101متفقد رئ س 

1571أعوان المساندة أو التسییر 

181ملح  إدارة 

162ملح  أول 

519تقني سامي 

58ق م أول 

56م ون  

57مساعد تقني 

1102ق م درجة  

62 اتب أول 

52 اتب إدارة 

2مستكتب إدارة 

162ملح  إدارة أول 

4مبرمج 

2154ق م درجة  

1313أعوان التنفیذ 

56مستكتب إدارة 

2مستكتب أول 

721عامل 

35عامل مختص أول 

99عامل ذو  فاءة 

115عامل ذو مهارة أو  فاءة عال ة 



100 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

118عامل ماهر 

167رئ س عملة 

7351جملة المؤسسة : 

المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة  المهن ة 

157اإلطارات

7متصرف رئ س 

54متصرف مستشار 

21مهندس أول 

45متصرف 

2مهندس 

16تقني أول 

2محلل أول 

10محلل 

85أعوان المساندة أو التسییر 

11ملح  إدارة 

4ملح  أول 

1تقني 

34تقني سامي 

6مساعد تقني 

5 اتب أول 

7مستكتب إدارة 

1مبرمج 

16 اتب 

56أعوان التنفیذ 

1مخازني 



101 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

1موزع أو مشغل هاتف أول 

1عون ط اعة 

2مستكتب أول 

8حارس 

12سائ  

2عامل 

1عامل مختص أول 

3عامل ذو  فاءة 

4عامل ماهر 

21عون تنظیف 

298جملة المؤسسة : 

المر ز الوطنى لتكو ن الم ونین وهندسة التكو ن 

79اإلطارات

1متصرف رئ س 

17متصرف مستشار 

5مهندس عام 

11مهندس رئ س 

17مهندس أول 

8تقني رئ س 

1محلل رئ س 

13متصرف 

4تقني أول 

2محلل أول 

29أعوان المساندة أو التسییر 

15ملح  إدارة 



102 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

3تقني 

1 اتب أول 

3ملح  إدارة أول 

7 اتب 

41أعوان التنفیذ 

14عامل مختص 

7عامل 

7عامل ذو  فاءة 

5عامل ذو مهارة أو  فاءة عال ة 

8عامل ماهر 

149جملة المؤسسة : 

الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل 

1030اإلطارات

3متصرف عام 

12متصرف رئ س 

45متصرف مستشار 

2مهندس عام 

7مهندس رئ س 

8مهندس أول 

373مستشار أول للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

169متفقد للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

33متفقد أول للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

29متصرف 

10تقني سامي أول 



103 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

2محلل أول 

4محلل 

333مستشار للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

117أعوان المساندة أو التسییر 

23ملح  إدارة 

18ملح  أول 

36مساعد للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

11عون أول للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

10 اتب أول 

13 اتب إدارة 

5عون للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

1مهندس مساعد 

218أعوان التنفیذ 

2مستكتب إدارة 

2مستكتب أول 

27عامل مختص 

65عامل 

16عامل مختص أول 

30عامل ذو  فاءة 

27عامل ذو مهارة أو  فاءة عال ة 

30عامل ماهر 

19رئ س عملة 

1365جملة المؤسسة : 

163 9  الجملة العامة : 



104 نظـام أمـد

المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة
توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

الو الة  التونس ة  للتكو ن  المهني 

38اإلطارات

8مهندس أول 

26متصرف 

2محلل 

2م ون أول 

11أعوان المساندة أو التسییر 

2ملح  إدارة 

2تقني سامي 

1 اتب إدارة 

23ق م درجة  

3 اتب 

8أعوان التنفیذ 

3مستكتب إدارة 

3عامل 

1عامل ذو  فاءة 

1عامل ماهر 

57جملة المؤسسة : 

المر ز الوطنى لتكو ن الم ونین وهندسة التكو ن 

5اإلطارات

5مهندس أول 



105 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

5جملة المؤسسة : 

الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل 

13اإلطارات

7متصرف مستشار 

5مهندس أول 

1محلل أول 

79أعوان المساندة أو التسییر 

67عون أول للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

1 اتب إدارة 

11عون للتشغیل و المهن الصغر  و للتوج ه المهني 

6أعوان التنفیذ 

2مستكتب إدارة 

4عامل 

98جملة المؤسسة : 

160  الجملة العامة : 



  
  
  
  

  الجداول المتعلقة بالمیزانیة
  العنوان الثاني
  التكوین المھني

  
  
  
  



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
التكو ن المهنيالجزء:

وزارة التكو ن المهني و التشغیل ال اب:

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

106نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة  اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق الفارق 

النس ةالنس ةالنس ةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ
%%%%

20182019

1 التكو ن المهني: البرنامج

1 350100:البرنامج الفرعي 5010050-250400-200 200 50-71-100ق ادة جهاز التكو ن المهني

2 505 2-505 5057 2-000 5055 7:البرنامج الفرعي 5 000 33-33-تطو ر التكو ن األساسي

3 000600400600 4001:البرنامج الفرعي 1 000 150تطو ر التكو ن المستمر

4 500800 1:البرنامج الفرعي 4001 100700-7001 9001 900 47-تكو ن الم ونین و هندسة التكو ن

355 1009 1508002جملة البرنامج 100501 3005 900-3 45510 2058 100-2 105 100-37-21

105 2-100 2058 45510 3-900 3555 3009 1001 50100508002الجملة العامة 100163-37-21



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
التكو ن المهنيالجزء:

وزارة التكو ن المهني و التشغیل ال اب:

التوز ع حسب البرامج و ه  لة التمو ل

107نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة 

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق 

النس ةالنس ة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ

الموارد العامة للمیزان ة 

20182019
%%%

1 التكو ن المهني: البرنامج
1 200-ق ادة جهاز التكو ن المهني:البرنامج الفرعي 200 400 -250 100 350 50 100 50100-71-50

2 505 2-تطو ر التكو ن األساسي:البرنامج الفرعي 5 000 7 505 -2 505 5 000 7 505-33-33

3 600تطو ر التكو ن المستمر:البرنامج الفرعي 1 000 400 600 1 000 400150150

4 900 1تكو ن الم ونین و هندسة التكو ن:البرنامج الفرعي 1 900 -700 800 1 500 700 1 100 400175-47

105 2-100 2058 45510 3-900 3555 3509 2001 18502جملة البرنامج 159-37-21

105 2-الجملة العامة 8 100 -3 455 5 900 9 355 1 350 2 200 850159-37-21 10 205

2018/10/29 11صفحة:تار خ الط اعة: //



نفقات التنم ة لسنة
التكو ن المهني

27  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 000100 100اإلستثمارات الم اشرة

2 100 0002 100 000

5 900 000

8 100 000

دینارا000 600 2 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

8 100 000

108

5 900 000

2-
وزارة التكو ن المهني و التشغیل



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

التكو ن المهني
27  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

100

2 480

20

100100100100

2 080

20

5 800 2 080

20

5 800

التعهد

200200

7 8807 880

2020

100100100100100200200

2 5002 1002 1005 8005 8007 9007 900

2 6002 2002 2005 9005 9008 1008 100

 II جملة فرع ة

2019

109

_ 2
وزارة التكو ن المهني و التشغیل



نفقات التنم ة لسنة
التشغیل

27  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 900 0005 900 5اإلستثمارات الم اشرة

26 000 00026 000 000

2 000 000

33 900 000

دینارا000 081 23 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

33 900 000

110

2 000 000

1-
وزارة التكو ن المهني و التشغیل



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

التشغیل
27  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

3 481

500

15 470

3 630

5 4005 4002 0002 000

500500

22 470

3 530

22 470

3 530

التعهد

7 4007 400

500500

22 47022 470

3 5303 530

3 9815 9005 9002 0002 0007 9007 900

19 10026 00026 00026 00026 000

23 08131 90031 9002 0002 00033 90033 900

 II جملة فرع ة

2019

111

_ 1
وزارة التكو ن المهني و التشغیل



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م أو التكلفة

التكو ن المهني

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

112

_272 ال اب:

النهوض  التكو ن و التشغیل 06789100100100100100

100100100100100 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

التكو ن المهني

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

113

_272 ال اب:

النهوض  التكو ن و التشغیل 06789100100100100100

100100100100100 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

التكو ن المهني

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

114نظـام أمـد

_272 ال اب:

د1000 حساب 
التكوین المھني1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

قیادة جھاز التكوین المھني 1البرنامج الفرعي

النهوض  التكو ن و التشغیل 06789

PAFIP100100100100100 برنامج  دعم التكو ن و اإلدماج المهني 00 0002
100100100100100 06789جملــة الفصـل
100100100100100 1جملــة البرنامج الفرعي
100100100100100 1جملــة البرنامج
100100100100100 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التكو ن المهني27 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

115

2_

888 1دراسات عامة06600 183 1 497 574 2 071
245 1بناءات إدار ة06603 72 1 079 238 1 317
247تجهیزات إدار ة06604 486 220 513 73 733
231برامج إعالم ة06605 180 129 282 411
008 1التكو ن06606 164 707 465 5 566 1 172
342مرصد التكو ن و التشغیل06788 25 299 68 400 367
316النهوض  التكو ن و التشغیل06789 100 50 20 282 100 50 54 700 486

6 5576 739501004 2131 130501005 277 2 194 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

2

2019
نظـام أمـد

التكو ن المهني_27 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

116

د1000 حساب 

التكوین المھني 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

قیادة جھاز التكوین المھني 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
658 183 481 360 841 دراسات مختلفة حول التكو ن والكفاءات والمهارات000100
70 70 70 تحیین االخارطة الوطن ة للتكو ن المهني000211

460 460 460 دراسات مختلفة في میدان التكو ن المهني000300
100 100 100 دراسة حول المقار ة في تعدیل الخارطة الجهو ة للتكو ن المهني001100
100 100 100 دراسة حول تنظ م العالقات التشار  ة في مجال التكو ن المهني001200

388 0111831 5715601 066001جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603
372 72 206 238 444 تهیئة مقر الوزارة000300

0660344423820672372جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
119 305 117 307 73 424 إقتناء وسائل النقل000100
29 67 29 67 96 تجهیز اإلدارة الجهو ة000500
29 114 19 124 143 تجهیز  اإلدارة  المر ز ة000600

0660466373498165486177جملــة الفصـل

برامج إعالم ة 06605
143 68 110 101 211 إقتناء  تجهیزات  إعالم ة000200
88 112 19 181 200 تر یز اإلدارة االلكترون ة000300

06605411282129180231جملــة الفصـل

التكو ن 06606



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

117 نظـام أمـد

06606
100 100 180 100  التكو ن في مجال منهج ة اإلشهاد  المتدخلین وٕاحداث نظام اإلقرار001100

 م تس ات
140 140 140 اإلعتراف المت ادل  الكفاءات والشهائد001300
90 90 90  تطو ر نظام تنظیر شهادات ومؤهالت التكو ن المهني الى نظام اشهاد001511

 المتدخلین في التكو ن و التقیي
60 60 60 تر یز المنظومة الوطن ة لالشهاد  الكفاءات المهن ة001611

100 100 100 إرساء منظومة وطن ة لإلشهاد001700
50 50 50 إنجاز دلبل حول العرض الوطني للتكو ن المهني001800
50 50 50 تنظ م ملتق ات تحس س ة في إطار تر یز الجهاز الوطني لإلعالم والتوج ه001900
30 30 30 وضع إطار مرجعي عام للتكو ن عن  عد002000
50 50 50  تنظ م ملتق ات تحس س ة حول تقی س منظومة التكو ن المهني و اإلقرار002100

 م تس ات الخبرة
20 20 20 إرساء منظومة وطن ة لتأهیل مؤسسات التكو ن المهني002200

06606690180300390690جملــة الفصـل

النهوض  التكو ن و التشغیل 06789
100 50 100 50 700 150 PAFIP برنامج  دعم التكو ن و اإلدماج المهني000200

067891507005010050100جملــة الفصـل

1 858 901921501002 878501001 9299531 3جملــة البرنامج الفرعي

1 858 901921501002 878501001 9299531 3جملــة البرنامج

3 929953501001 901921501002 858 1 878 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التكو ن المهني

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

118

_272 ال اب:

73 73 73 تجهیزات إدار ة 09604
5 566 1 029 4 537 5 566 التكو ن 09606
400 287 113 400 مرصد التكو ن و التشغیل 09788
250 100 350 104 100 350 146 700 النهوض  التكو ن و التشغیل 09789

6 7391463501001 4203501006 289 4 723 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

2

2019
نظـام أمـد

التكو ن المهني_27 ال اب:

119

د1000 حساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

التكوین المھني 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

قیادة جھاز التكوین المھني 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إدار ة 09604
7373إقتناء وسائل النقل000100 73

096047373جملــة الفصـل 73

التكو ن 09606
 التكو ن في مجال منهج ة اإلشهاد  المتدخلین وٕاحداث نظام اإلقرار001100

 م تس ات
15030180 180

0960615030180جملــة الفصـل 180

النهوض  التكو ن و التشغیل 09789
PAFIP146350100104350100250 برنامج  دعم التكو ن و اإلدماج المهني000200 700

09789146350100104350100250جملــة الفصـل 700

1 223146350100134350100503جملــة البرنامج الفرعي 953
1 223146350100134350100503جملــة البرنامج 953

503الجملة  العامة 100 350 134 100 350 146 223 953



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكو ن المهني

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

120

_272 ال اب:

إعادة تقی م إو التكلفة

800 5اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803 5 800 2 100 2 100 1 2701 230

000 0005 2305 1الو الة التونس ة للتكو ن المهني

000 0001 6851المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة المهن ة

100800800 1001 5851المر ز  الوطني لتكو ن  الم ونین  وهندسة التكو ن

800 8005 1005 1002 2302 2701 1الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

التكو ن المهني

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

121
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800 5اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803 5 800 2 080 2 080 1 2501 230

000 0005 2305 1الو الة التونس ة للتكو ن المهني

665980980المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة المهن ة

100800800 1001 5851المر ز  الوطني لتكو ن  الم ونین  وهندسة التكو ن

800 8005 0805 0802 2302 2501 1الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكو ن المهني

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

122نظـام أمـد

_272 ال اب:

1 التكوین المھنيالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 تطویر التكوین األساسيالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803
000 5الو الة التونس ة للتكو ن المهني 5 000 1 230

01720080 80 80 إقتناء وسائل نقل للو الة

032633300 300 إعادة ه  لة مر ز االفتاة الر ف ة  االسرس (البنك اإلسالمي للتنم ة)

032932665 665  اعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  طبرقة (البنك
(اإلسالمي

033033990 990  إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  االسرس + وحدة مبیت
 سر ر (البنك اإلسالمي ل300بـ 

0353331 150 1 150 1 150  إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  الكاف مع وحدة تدر ب
مهني (البنك اإلسالمي للتنم ة

036932820 820  اعادة ه  لة مر ز التكو ن والنهوض  العمل المستقل ببوسالم (البنك
(اإلسالمي

037032500 500 دراسات إلحداث مر ز الفتاة الر ف ة ببوسالم (البنك اإلسالمي)

03712330 30 مر ز التكو ن والتدر ب المهني ببنزرت

03722330 30 مر ز التكو ن في الصناعات الغذائ ة  القطب التنمو  ببنزرت

03731230 30 المر ز القطاعي للتكو ن في فنون الط اعة  أر انة

03741130 30 المر ز القطاعي للتكو ن في الكهر اء والمعدات البیوطب ة بتونس

03751130 30 مر ز التكو ن والتدر ب  العمران

03761130 30 المر ز القطاعي للتكو ن في الص انة الصناع ة  الورد ة

03771130 30 المر ز القطاعي للتكو ن في االصناعات الغذائ ة  حي الخضراء

03781415 15 المر ز القطاعي للتكو ن في ااإلكساء  منو ة

03791330 30 المر ز القطاعي للتكو ن في الم  اترون ك ببرج السدر ة

03801330 30 المر ز القطاعي للتكو ن في االنقل واللوجست ك ببرج السدر ة

03823160 60 مر ز التكو ن والتدر ب المهني ب اجة

03835130 30 المر ز القطاعي للتكو ن في اإللكترون ك  سوسة

03845160 60 المر ز القطاعي للتكو ن في االلحام واآلل ة وال الست ك  سوسة

03855230 30 المر ز القطاعي للتكو ن في ااإلكساء  المنستیر

03865230 30 المر ز القطاعي للتكو ن في مهن الصناعة بخن س



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

123 نظـام أمـد

000 0005 2305 078031جملــة الفصـل
1 2305 0005 000 2 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

3 تطویر التكوین المستمرالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803
980المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة المهن ة 980 665

00060060 60 تأهیل إطار ات و أعوان المر ز

001300225 225 225 إقتناء وسائل نقل

00140050 50 50 دراسات مختلفة -المر ز الوطني للتكو ن المستمر و الترق ة المهن ة

00150050 50 50 برامج إشهار ة للتكو ن المستمر

003500100 100 100 إقتناء تجهیزات

003800100 100 100 تهیئات و إصالحات مختلفة

00410015 15 تر یز نظام الجودة

006300120 120 التنظ م وتطو ر أسالیب العمل

00680020 20 تر یز وض فة ال قظة ومرصد التكو ن المستمر

00710090 90 90  تر یز منهج ة علم ة في تقی م أثر التكو ن  المر ز "العائد على
اإلستثمار في تكو ن الموارد الب

00720050 50 التسو   على الخ  لخدمات المر ز

00730050 50  تأهیل فضاءات اإلستق ال والحصول على شهادة المطا قة لعالمة
مرح ا

00740010 10 10 التعاون التونسي السو سر  

00750010 10 10 إتفاق ة توأمة في میدان التكو ن المستمر مع الجزائر

00760030 30 30 إتفاق ة توأمة في میدان التكو ن المستمر مع السودان

07803980980جملــة الفصـل 665
665980980 3 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

4 تكوین المكونین و ھندسة التكوینالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803
800المر ز  الوطني لتكو ن  الم ونین  وهندسة التكو ن 800 1 100 1 100 585

0404115 5 ISO    تر یز نظام الجودة  المر ز ط قا لمواصفات

042200120 120 إعداد برامج التكو ن وتكو ن الم ونین

044700120 إعداد وتر یز  برامج التكو ن

04480080 80 تكو ن إطارات التكو ن

044900430 430 وظائف تطو ر المر ز



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

124 نظـام أمـد

07803

045800800 800 465 465 465 مساندة المر ز لتوج ه هندسة التكو ن نحو سیرورة وتمشي اإلشهاد

100800800 1001 078031جملــة الفصـل 585
5851 1001 100800800 4 جملــة البرنامج الفرعي

1 2501 2302 0802 0805 8005 800 1 جملــة البرنامج
800 8005 0805 0802 2302 2501 1الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

التكو ن المهني

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

125
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20اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803 20 20

 المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة
المهن ة

202020

202020الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكو ن المهني

126نظـام أمـد

_272 ال اب:

مشار ع و برامج جدیدة

1 التكوین المھنيالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

3 تطویر التكوین المستمرالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن 07803

20المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة المهن ة 20 20

20 20 20
 اتفاق ة شراكة بین المر ز والمر ز االفر قي للتدر ب االدار  

وال حوث من اجل التنم ة
00100ج

078032020جملــة الفصـل 20
202020 3 جملــة البرنامج الفرعي

202020 1 جملــة البرنامج
202020الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التكو ن المهني

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

127
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787 31اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803 2 100 800 692 10 258 28 700 2 100 980 651 13 206 113 975 45 637

744 19الو الة التونس ة للتكو ن المهني 4 673 17 933 6 484 99 444 24 417

960 6المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة المهن ة 1 000 400 354 3 393 6 403 1 000 480 313 3 911 12 107

083 5المر ز  الوطني لتكو ن  الم ونین  وهندسة التكو ن 1 100 400 338 2 192 4 364 1 100 500 338 2 811 14 531 9 113
810 2التدخالت في المیدان اإلجتماعي07811 2 810 2 810

810 2الو الة التونس ة للتكو ن المهني 2 810 2 810
48 447113 9756519802 10031 51010 2586928002 10034 597 13 206 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

التكو ن المهني

128
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إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

التكوین المھني 1البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تطویر التكوین األساسي 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803
723 2الو الة التونس ة للتكو ن المهني 2 323 400 89 376 2 723

إقتناء وسائل نقل للو الة 0172002 7231 7594002 3232 723
 تجهیز مر ز التكو ن والتدر ب المهني  سید  بوز د في إطار

التعاون التونسي اإل طالي
0241432 700

 احداث جهاز تكو ن في صناعة م ونات الطائرات  المغیرة في إطار
التعاون التونسي الفرنسي

0324132 800

إعادة ه  لة مر ز االفتاة الر ف ة  االسرس (البنك اإلسالمي للتنم ة) 0326337 396
 اعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  طبرقة (البنك

(اإلسالمي
0329328 600

 إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  االسرس + وحدة مبیت
 سر ر (البنك اإلسالمي ل300بـ 

0330339 374

 إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  الكاف مع وحدة تدر ب
مهني (البنك اإلسالمي للتنم ة

03533313 190

 اعادة ه  لة مر ز التكو ن والنهوض  العمل المستقل ببوسالم (البنك
(اإلسالمي

0369326 880



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

129 نظـام أمـد

07803

دراسات إلحداث مر ز الفتاة الر ف ة ببوسالم (البنك اإلسالمي) 0370323 954
مر ز التكو ن والتدر ب المهني ببنزرت 0371232 160

مر ز التكو ن في الصناعات الغذائ ة  القطب التنمو  ببنزرت 03722310 750
المر ز القطاعي للتكو ن في فنون الط اعة  أر انة 0373121 515

المر ز القطاعي للتكو ن في الكهر اء والمعدات البیوطب ة بتونس 0374111 440
مر ز التكو ن والتدر ب  العمران 037511480

المر ز القطاعي للتكو ن في الص انة الصناع ة  الورد ة 0376111 330
المر ز القطاعي للتكو ن في االصناعات الغذائ ة  حي الخضراء 0377111 420

المر ز القطاعي للتكو ن في ااإلكساء  منو ة 037814750
المر ز القطاعي للتكو ن في الم  اترون ك ببرج السدر ة 0379131 933

المر ز القطاعي للتكو ن في االنقل واللوجست ك ببرج السدر ة 038013965
مر ز التكو ن والتدر ب المهني بزغوان 038122120
مر ز التكو ن والتدر ب المهني ب اجة 0382312 520

المر ز القطاعي للتكو ن في اإللكترون ك  سوسة 038351960
المر ز القطاعي للتكو ن في االلحام واآلل ة وال الست ك  سوسة 0384513 110

المر ز القطاعي للتكو ن في ااإلكساء  المنستیر 0385521 500
المر ز القطاعي للتكو ن في مهن الصناعة بخن س 0386521 770

723 3232 3764002 72389 2جملــة الفصـل 07803

2 72389 3764002 3232 723 2 جملــة البرنامج الفرعي



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

130 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تطویر التكوین المستمر 3البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803
379 2المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة المهن ة 1 000 400 354 2 796 1 844 1 000 480 313 3 292 6 929

تأهیل إطار ات و أعوان المر ز 0006003001023030607810230306078
إقتناء وسائل نقل 0013001 326885887522553885887522553

دراسات مختلفة -المر ز الوطني للتكو ن المستمر و الترق ة المهن ة 0014005234101050503110101050343
برامج إشهار ة للتكو ن المستمر 001500241123155053123155053

 تحیین  و تعر ب المنظومة اإلعالم ة للمر زالوطني للتكو ن المستمر
و الترق ة المهن ة

00260010044563070

إعداد تطب قات إعالم ة 00290014555905590
مراجعة سالمة الش  ة اإلعالم ة 0031001656010560105

إقتناء تجهیزات 00350061627145901001102444590100137
تهیئة المقر اإلجتماعي للمر ز و اله اكل التا عة له 00360015052985298

تهیئات و إصالحات مختلفة 0038003368631501006986315010069
تر یز نظام الجودة 0041001166210152957101534

تر یز اإلدارة اإلتصال ة و اإللكترون ة 0045002269217226
إقتناء معدات اعالم ة لفائدة المر ز واله اكل التا عة له 004800200120804030130

تدقی  نظام السالمة المعلومات ة وتقی سه وتحیینه 0049003712251225
تشب ك الوحدات الجهو ة 0051116538273827

 دعم قطاع النزل لتحسین الخدمات بإعتماد منهج ة الش  ات
العنقود ة

0057007030403040



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

131 نظـام أمـد

07803

 إستعمال التقن ات الحدیثة لر   المر ز و اله اكل الجهو ة ضمن
ش  ة إعالم ة متكاملة و موحدة

0059002547517955199

توس ع وتجهیز مقر أرشیف المر ز 006000250150100150100
التنظ م وتطو ر أسالیب العمل 0063007334871091201744615012017

 تطو ر منظومة نظم اإلعالم للتصرف في اآلل ات الجدیدة لتمو ل
التكو ن المستمر

0065002181536515365

ص انة الش  ة الكهر ائ ة للمر ز واله اكل التا عة له 00660011348654865
تر یز وض فة ال قظة ومرصد التكو ن المستمر 0068008520652065

تطو ر وظ فة مستشار التكو ن المستمر 0069007520552055
 تر یز منهج ة علم ة في تقی م أثر التكو ن  المر ز "العائد على

اإلستثمار في تكو ن الموارد الب
0071001506090359025

التسو   على الخ  لخدمات المر ز 007200120505020205050
 تأهیل فضاءات اإلستق ال والحصول على شهادة المطا قة لعالمة

مرح ا
00730021520501452050145

التعاون التونسي السو سر   0074002010105105
إتفاق ة توأمة في میدان التكو ن المستمر مع الجزائر 0075002010105105
إتفاق ة توأمة في میدان التكو ن المستمر مع السودان 0076004010305305

 اتفاق ة شراكة بین المر ز والمر ز االفر قي للتدر ب االدار  وال حوث
من اجل التنم ة

00100202020ج

379 0002 7963544001 8442 0001 2923134801 9293 6جملــة الفصـل 07803

6 9293 2923134801 0001 8442 7963544001 0002 379 3 جملــة البرنامج الفرعي



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

132 نظـام أمـد

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تكوین المكونین و ھندسة التكوین 4البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803
713 3المر ز  الوطني لتكو ن  الم ونین  وهندسة التكو ن 1 100 400 338 1 512 3 169 1 100 500 338 1 956 14 331 7 063

ISO    تر یز نظام الجودة  المر ز ط قا لمواصفات 040411143481857248590
تعز ز اسطول الس ارات 041211170100682100682

إعداد برامج التكو ن وتكو ن الم ونین 0422001 140425140120455130120120770
تكو ن إطارات التكو ن 043600360400220140220140

إعداد وتر یز  برامج التكو ن 0447001 350600200401 110200401 110
تكو ن إطارات التكو ن 0448001 4556 5312864080809692205880801 017
وظائف تطو ر المر ز 0449001 840677172180430381594172150430494

مساندة المر ز لتوج ه هندسة التكو ن نحو سیرورة وتمشي اإلشهاد 0458006056 800100465405046590
713 1003 5123384001 1691 1003 9563385001 3311 06314 7جملــة الفصـل 07803

7 06314 3311 9563385001 1003 1691 5123384001 1003 713 4 جملــة البرنامج الفرعي

16 715103 7075 6486519802 1007 3364 3086928002 1008 815 1 جملــة البرنامج
16 715103 7076519802 1007 3364 3086928002 1008 815 5 648 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التكو ن المهني

20192019

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

م.ق.خ.م

133

_272 ال اب:

421 97اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن 5 800 9 005 1 749 92 486 5 800 12 600 3 089 113 975 09803

939 86الو الة التونس ة للتكو ن المهني 5 000 7 505 85 125 5 000 8 600 719 99 444

482 10المر ز  الوطني لتكو ن  الم ونین  وهندسة التكو ن 800 1 500 1 749 7 361 800 4 000 2 370 14 531

113 97512 6005 80092 4861 7499 0055 80097 421 3 089 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

التكو ن المهني

134

_272 ال اب:

إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

التكوین المھني 1البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد المصروفة فيالمسندة فيم.ق.خ.م

تطویر التكوین األساسي 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن 09803

871 00076 5055 0577 00075 6005 3767198 89الو الة التونس ة للتكو ن المهني

إقتناء وسائل نقل للو الة 01720080719 960 80 960 719 1 759
 تجهیز مر ز التكو ن والتدر ب المهني  سید  بوز د في إطار

التعاون التونسي اإل طالي
0241432 700 2 700 2 700

 احداث جهاز تكو ن في صناعة م ونات الطائرات  المغیرة في إطار
التعاون التونسي الفرنسي

0324132 800 2 800 2 800

إعادة ه  لة مر ز االفتاة الر ف ة  االسرس (البنك اإلسالمي للتنم ة) 0326333006 751 345 6 696 300 400 7 396
 اعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  طبرقة (البنك

(اإلسالمي
0329326657 385 550 7 335 665 600 8 600

 إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  االسرس + وحدة مبیت
 سر ر (البنك اإلسالمي ل300بـ 

0330339907 684 700 7 384 990 1 000 9 374



د1000 حساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

135 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

09803

89 3767198 6005 00075 0577 5055 00076 871

 إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  الكاف مع وحدة تدر ب
مهني (البنك اإلسالمي للتنم ة

0353331 15011 340 700 11 040 1 150 1 000 13 190

 اعادة ه  لة مر ز التكو ن والنهوض  العمل المستقل ببوسالم (البنك
(اإلسالمي

0369328205 360 700 5 360 820 700 6 880

دراسات إلحداث مر ز الفتاة الر ف ة ببوسالم (البنك اإلسالمي) 0370325003 054 400 3 054 500 400 3 954
مر ز التكو ن والتدر ب المهني ببنزرت 037123301 850 280 1 850 30 280 2 160

مر ز التكو ن في الصناعات الغذائ ة  القطب التنمو  ببنزرت 0372233010 420 300 10 420 30 300 10 750
المر ز القطاعي للتكو ن في فنون الط اعة  أر انة 037312301 265 220 1 265 30 220 1 515

المر ز القطاعي للتكو ن في الكهر اء والمعدات البیوطب ة بتونس 037411301 190 220 1 190 30 220 1 440
مر ز التكو ن والتدر ب  العمران 03751130400 50 400 30 50 480

المر ز القطاعي للتكو ن في الص انة الصناع ة  الورد ة 037611301 150 150 1 110 30 190 1 330
المر ز القطاعي للتكو ن في االصناعات الغذائ ة  حي الخضراء 037711301 240 150 1 200 30 190 1 420

المر ز القطاعي للتكو ن في ااإلكساء  منو ة 03781415635 100 635 15 100 750
المر ز القطاعي للتكو ن في الم  اترون ك ببرج السدر ة 037913301 633 270 1 633 30 270 1 933

المر ز القطاعي للتكو ن في االنقل واللوجست ك ببرج السدر ة 03801330845 90 845 30 90 965
مر ز التكو ن والتدر ب المهني بزغوان 038122120 120 120
مر ز التكو ن والتدر ب المهني ب اجة 038231602 050 410 2 050 60 410 2 520

المر ز القطاعي للتكو ن في اإللكترون ك  سوسة 03835130820 110 820 30 110 960
المر ز القطاعي للتكو ن في االلحام واآلل ة وال الست ك  سوسة 038451602 650 400 2 390 60 660 3 110

المر ز القطاعي للتكو ن في ااإلكساء  المنستیر 038552301 270 200 1 270 30 200 1 500
المر ز القطاعي للتكو ن في مهن الصناعة بخن س 038652301 540 200 1 490 30 250 1 770

871 00076 5055 0577 00075 6005 3767198 89جملــة الفصـل 09803

2 871 00076 5055 0577 00075 6005 3767198 89جملــة البرنامج الفرعي



د1000 حساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلى
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

136 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد المصروفة فيالمسندة فيم.ق.خ.م

تكوین المكونین و ھندسة التكوین 4البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن 09803

282 50080010 7491 1611 0008007 3704 3312 14المر ز  الوطني لتكو ن  الم ونین  وهندسة التكو ن

تكو ن إطارات التكو ن 043600400 400 400
إعداد وتر یز  برامج التكو ن 044700600 600 600

تكو ن إطارات التكو ن 0448004 782 1 749 4 161 2 370 6 531
مساندة المر ز لتوج ه هندسة التكو ن نحو سیرورة وتمشي اإلشهاد 0458008004 500 1 500 2 000 800 4 000 6 800

282 50080010 7491 1611 0008007 3704 3312 14جملــة الفصـل 09803

4 282 50080010 7491 1611 0008007 3704 3312 14جملــة البرنامج الفرعي

1 153 80087 0055 7499 2181 80082 6005 08912 7073 103جملــة البرنامج

153 87الجملة  العامة 5 800 9 005 1 749 82 218 5 800 12 600 3 089 103 707



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
التشغیلالجزء:

وزارة التكو ن المهني و التشغیل ال اب:

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

137نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة  اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق الفارق 

النس ةالنس ةالنس ةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ
%%%%

20182019

2 التشغیل: البرنامج

1 000 5002 2:البرنامج الفرعي 608507907 00022 00015 000-5009 56015 290 24 850 20160-317 1تصور و ق ادة و تقی م س اسات التشغیل

2 200800 0008003 2004 3:البرنامج الفرعي 4 000 25تنفیذ س اسات التشغیل

500 0002 20026 26010جملة البرنامج 85079015 8002 000-50012 76028 85016 090 1 317-20126

9 الق ادة و المساندة: البرنامج

1 1001606010060:البرنامج الفرعي 160 6060الق ادة و الرقا ة و التقی م

2 955 9352 9551 8902 9354 1:البرنامج الفرعي 4 890 153153المساندة و التصرف في الوسائل

015 0503 0355 0152 0503 0355 92جملة البرنامج 148148

105 90019 79533 50014-000 5002 8002 00015 20026 80510 9003 0955 2الجملة العامة 182155-20129



  
  
  
  

  الجداول المتعلقة بالمیزانیة
  العنوان الثاني

  التشغیل
  
  
  
  



نفقات التنم ة لسنة
التشغیل

27  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 900 0005 900 5اإلستثمارات الم اشرة

26 000 00026 000 000

2 000 000

33 900 000

دینارا000 081 23 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

33 900 000

138

2 000 000

1-
وزارة التكو ن المهني و التشغیل



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

التشغیل
27  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

3 481

500

15 470

3 630

5 4005 4002 0002 000

500500

22 470

3 530

22 470

3 530

التعهد

7 4007 400

500500

22 47022 470

3 5303 530

3 9815 9005 9002 0002 0007 9007 900

19 10026 00026 00026 00026 000

23 08131 90031 9002 0002 00033 90033 900

 II جملة فرع ة

2019
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_ 1
وزارة التكو ن المهني و التشغیل



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م أو التكلفة

التشغیل

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

140
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دراسات عامة 06600100100100

بناءات إدار ة 066031004 0554 055

تجهیزات إدار ة 06604580530530

برامج إعالم ة 06605291305305

المرصد الوطني  للتشغیل والمهارات 06788160160160

النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 067897502 0007507502 0002 000

1 9812 0005 9005 9002 0002 000 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

التشغیل

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

141

_271 ال اب:

دراسات عامة 06600100100100

بناءات إدار ة 066031004 0554 055

تجهیزات إدار ة 06604580530530

برامج إعالم ة 06605291305305

المرصد الوطني  للتشغیل والمهارات 06788160160160

النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 067892502 0002502502 0002 000

1 4812 0005 4005 4002 0002 000 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

التشغیل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

142نظـام أمـد

_271 ال اب:

د1000 حساب 
التشغیل2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

100100100تصور ووضع منظومة ق ادة وتصرف في برامج النهوض  التشغیل 00 0002
100100100 06600جملــة الفصـل

النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 06789

000 0002 0002002002 2002مشروع م ادرون-قرض البنك الدولي 00 0003
505050تصور ووضع منظومة مرافقة 00 0004

2502 0002502502 0002 000 06789جملــة الفصـل
3502 0003503502 0002 000 1جملــة البرنامج الفرعي
3502 0003503502 0002 000 2جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

القیادة و الرقابة و التقییم 1البرنامج الفرعي

المرصد الوطني  للتشغیل والمهارات 06788

160160160المرصد الوطني للتشغیل والمهارات 00 0001
160160160 06788جملــة الفصـل
160160160 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

المساندة و التصرف في الوسائل 2البرنامج الفرعي

بناءات إدار ة 06603

100100100تهییئات مختلفة 00 0002
بناء المصالح المر زّ ة لوزارة التكو ن المهني والتشغیل واله اكل

التا عة له
3 0003 000 11 0003

855855بناء المر ب الجهو  للتشغیل  صفاقس 61 0004
100100بناء مقر لالدارة الجهو ة  سل انة 34 0005

1004 0554 055 06603جملــة الفصـل
تجهیزات إدار ة 06604



143 نظـام أمـد

06604

400400400إقتناء وسائل نقل 00 0001
303030تجهیز مط عة الوزارة 00 0004

1005050تجهیز اإلدارات الجهو ة 00 0005
505050تجهیز اإلدارة المر ز ة 00 0006

580530530 06604جملــة الفصـل
برامج إعالم ة 06605

205205205اقتناء تجهیزات إعالم ة 00 0002
86100100السالمة المعلومات ة لالنظمة االعالم ة للوزارة 00 0005

291305305 06605جملــة الفصـل
9714 8904 890 2جملــة البرنامج الفرعي

1 1315 0505 050 9جملــة البرنامج
1 4812 0005 4005 4002 0002 000 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

التشغیل

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

144

_271 ال اب:

النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 06789500500500

500500500 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

التشغیل

145نظـام أمـد

_271 ال اب:

د1000 حساب 

مشار ع و برامج جدیدة

التشغیل2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1البرنامج الفرعي

النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 06789

تصور ووضع خطة إتصال ة ودعم القدرات لتفعیل اإلستراتج ة
الوطن ة للتشغیل

500500500 00 001ج

500500500 06789جملــة الفصـل
500500500 1جملــة البرنامج الفرعي
500500500 2جملــة البرنامج
500500500 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التشغیل27 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

146

1_

395 1دراسات عامة06600 100 20 567 466 100 1 516 2 082
65إقتناء م اني06602 35 56 44 100
856 18بناءات إدار ة06603 4 055 1 305 1 174 1 728 16 725 4 055 700 1 525 4 113 27 118
387تجهیزات إدار ة06604 530 430 314 5 002 247 530 430 429 5 027 46 6 663
104برامج إعالم ة06605 305 200 158 2 282 59 305 200 2 485 3 049
053 2التكو ن06606 4 242 1 386 4 909 2 310 6 295
325المرصد الوطني  للتشغیل والمهارات06788 160 100 50 1 105 59 160 150 130 1 241 3 216 1 740
988النهوض  التكو ن المهني و التشغیل06789 750 40 1 242 683 750 200 388 8 800 2 021

49 06814 3722 2841 4805 90019 68115 2031 6972 0955 90024 173 19 723 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

1

2019
نظـام أمـد

التشغیل_27 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

147

د1000 حساب 

التشغیل 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
615 567 466 716 1 182 دراسات قطاع ة و جهو ة000100
780 100 20 100 800 900 تصور ووضع منظومة ق ادة وتصرف في برامج النهوض  التشغیل000200

395 516100466567201001 0821 066002جملــة الفصـل

النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 06789
88 1 242 43 288 331 نشر وثائ  لإلعالم000100

200 200 8 800 200 مشروع م ادرون-قرض البنك الدولي000300
60 50 40 50 100 150 تصور ووضع منظومة مرافقة000400

500 400 100 500 تفعیل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض  التشغیل000500
340 240 100 340 التشج ع على االنتقال من األنشطة غیر المنظمة إلى األنشطة المنظمة000600

500 500 500  تصور ووضع خطة إتصال ة ودعم القدرات لتفعیل اإلستراتج ة الوطن ة00100ج
للتشغیل

800388200750683242140750988 0218 067892جملــة الفصـل

1 383 1498091608502 9042008501 8001 1038 4جملــة البرنامج الفرعي

2 383 1498091608502 9042008501 8001 1038 4جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

148 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

القیادة و الرقابة و التقییم 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

المرصد الوطني  للتشغیل والمهارات 06788
325 160 100 50 1 105 59 160 150 130 1 241 3 216 1 740 المرصد الوطني للتشغیل والمهارات000100

10550100160325 241130150160591 2161 7403 067881جملــة الفصـل

1 10550100160325 241130150160591 2161 7403 1جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019م.ق.خ.مم.ع.م 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

المساندة و التصرف في الوسائل 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

إقتناء م اني 06602
65 35 56 44 100 تهییئات مختلفة000200

0660210044563565جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603
447 100 100 31 632 4 100 100 300 806 1 310 تهییئات مختلفة000200

16 627 3 000 300 1 143 28 15 681 3 000 500 1 125 792 21 098 بناء المصالح المر زّ ة لوزارة التكو ن المهني والتشغیل واله اكل التا عة له000311
632 855 855 1 068 90 855 2 465 3 410 بناء المر ب الجهو  للتشغیل  صفاقس000461

1 150 100 50 950 100 100 100 50 1 300 بناء مقر لالدارة الجهو ة  سل انة000534
856 05518 3054 1741 7281 7251 05516 5257004 1131 1184 0660327جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
140 400 300 270 3 488 106 400 300 300 3 492 46 4 598 إقتناء وسائل نقل000100
32 30 30 478 30 30 29 481 570 تجهیز مط عة الوزارة000400
49 50 50 32 487 27 50 50 50 491 668 تجهیز اإلدارات الجهو ة000500
95 50 50 12 468 48 50 50 50 477 675 تجهیز اإلدارة المر ز ة000600
71 81 66 86 152 إعادة تجهیز قاعة اإلجتماعات الكبر  للوزارة000700



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

149 نظـام أمـد

002314430530387 0274294305302475 663465 066046جملــة الفصـل

برامج إعالم ة 06605
205 187 158 2 010 205 144 2 211 2 560 اقتناء تجهیزات إعالم ة000200

233 233 233 استغالل رخص نظم و رمج ات ما  روسوفت000300
61 39 59 41 100 تر یز م ونات االدارة االتصال ة000400
43 100 13 100 56 156 السالمة المعلومات ة لالنظمة االعالم ة للوزارة000500

282158200305104 485200305592 0492 066053جملــة الفصـل

2 412 89019 9354 6461 0471 0879 89017 3304 9541 6691 9304611 36جملــة البرنامج الفرعي

9 737 05019 0355 6962 1521 14610 05017 4805 0841 9102 26212 6703 38جملــة البرنامج

42 77312 0622 2841 4805 90018 29510 9611 6972 0955 90022 120 14 814 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التشغیل

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

150
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34 12 30 16 46 تجهیزات إدار ة 09604
1 135 1 175 1 054 1 256 2 310 التكو ن 09606
1 629 1 587 3 216 3 216 المرصد الوطني  للتشغیل والمهارات 09788
4 300 2 000 2 500 2 000 6 800 8 800 النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 09789

14 3726 8002 0001 0842 7742 5002 0007 098 4 488 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

1

2019
نظـام أمـد

التشغیل_27 ال اب:

151

د1000 حساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

التشغیل 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

النهوض  التكو ن المهني و التشغیل 09789
300 0004 5002 0002 8002 6مشروع م ادرون-قرض البنك الدولي000300 8 800

300 0004 5002 0002 8002 097896جملــة الفصـل 8 800

1 300 0004 5002 0002 8002 6جملــة البرنامج الفرعي 8 800
2 300 0004 5002 0002 8002 6جملــة البرنامج 8 800

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

القیادة و الرقابة و التقییم 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

المرصد الوطني  للتشغیل والمهارات 09788
629 5871 2161 3المرصد الوطني للتشغیل والمهارات000100 3 216

629 5871 2161 097883جملــة الفصـل 3 216

1 629 5871 2161 3جملــة البرنامج الفرعي 3 216



د1000 حساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

152 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

المساندة و التصرف في الوسائل 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إدار ة 09604
16301234إقتناء وسائل نقل000100 46

0960416301234جملــة الفصـل 46

2 16301234جملــة البرنامج الفرعي 46
9 663 5991 232301 3جملــة البرنامج 3 262

963 5995 1الجملة  العامة 2 000 2 500 30 2 000 6 800 3 232 12 062



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التشغیل

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

153

_271 ال اب:

إعادة تقی م إو التكلفة

000 4اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي07806 4 000 4 100

000 0004 1004 4الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل

000 22التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 22 000 15 000

000 00022 00022 15تشج عات م اشرة

000 00026 10026 19الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

التشغیل

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

154
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470اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي07806 470 470

470470470الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل

000 22التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 22 000 15 000

000 00022 00022 15تشج عات م اشرة

470 47022 47022 15الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التشغیل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

155نظـام أمـد

_271 ال اب:

2 التشغیلالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

1 تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیلالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810
000 22تشج عات م اشرة 22 000 15 000

00020022 000 22 000 15 000 الصندوق الوطني للنهوض  الصناعات التقلید ة و المهن الصغر  

000 00022 0781022جملــة الفصـل 15 000
15 00022 00022 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 تنفیذ سیاسات التشغیلالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي07806
470الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل 470 470

004200100 100 100 تهیئة و تجهیز م تب التشغیل  سید  ال شیر

009300150 150 150 بناء م تب التشغیل والعمل المستقل  الدهماني

009400100 100 100 بناء م تب التشغیل والعمل المستقل  الدقاش

009800120 120 120 بناء مر ب التشغیل والعمل المستقل بتطاو ن

07806470470جملــة الفصـل 470
470470470 2 جملــة البرنامج الفرعي

15 47022 47022 470 2 جملــة البرنامج
470 47022 47022 15الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

التشغیل

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

156
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530 3اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي07806 3 530 3 630

530 5303 6303 3الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل

530 5303 6303 3الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التشغیل

157نظـام أمـد

_271 ال اب:

مشار ع و برامج جدیدة

2 التشغیلالبرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الب انالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 تنفیذ سیاسات التشغیلالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي 07806

530 3الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل 3 530 3 630

590 590 590
إصالحات و تجهیزات لتدع م م اتب التشغیل والعمل المستقل 001400

30 30 30
تجدید تجهیزات م تب ة 001500

500 500 500
إقتناء وسائل نقل 002000

100 100 100
دراسات مختلفة 002200

100 100 100
إصدار نشر ة الو الة ونشر ثائ  وتنظ م  تظاهرات تحس س ة 003700

100
تهیئة و تجهیز م تب التشغیل  سید  ال شیر 004200

1 200 1 200 1 200
إقتناء معدات ومنظومات إعالم ة 006400

200 200 200
تكو ن أعوان الو الة 007100

20 20 20
تر یز نظام الجودة 009200

170 170 170
سالمة نظم اإلعالم وسالمة البرمج ات 010800

150 150 150
تر یز منظومة إتصال عبر األنترنات 011000

70 70 70
 اقتناء تراخ ص الستغالل منظومة البر د االلكتروني لفائدة أعوان

التشغیل
011200

50 50 50
بناء وتجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل  أوت ك 00123ج

50 50 50
بناء و تجهیز  م تب التشغیل والعمل المستقل  ساق ة الز ت 00261ج

50 50 50
بناء وتجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل بجرج س 00382ج

50 50 50
إعادة بناء م تب التشغیل والعمل المستقل  المتلو   00471ج

100 100 100
بناء وتجهیز مقر لحف  األرشیف 00611ج



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

158 نظـام أمـد

07806

50 50 50
 بناء وتجهیز م تب   التشغیل والعمل المستقل وفضاء الم ادرة

بزغوان
00722ج

50 50 50
بناء وتجهیز مر ب  التشغیل والعمل المستقل  برادس 00913ج

530 5303 078063جملــة الفصـل 3 630
3 6303 5303 530 2 جملــة البرنامج الفرعي

3 6303 5303 530 2 جملــة البرنامج
530 5303 6303 3الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التشغیل

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

159
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992 11اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي07806 4 000 3 200 3 040 28 472 8 871 4 000 5 971 3 040 28 822 1 887 50 704

992 11الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل 4 000 3 200 3 040 28 472 8 871 4 000 5 971 3 040 28 822 1 887 50 704
800 6التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 22 000 7 000 8 000 181 412 6 800 22 000 7 000 8 000 181 412 225 212

800 6تشج عات م اشرة 22 000 7 000 8 000 181 412 6 800 22 000 7 000 8 000 181 412 225 212
890 22التدخآلت في المیدان اإلجتماعي07811 276 722 22 890 276 722 299 612

500 10تشج عات م اشرة 9 100 10 500 9 100 19 600
390 12الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل 267 622 12 390 267 622 280 012

575 5281 88711 04012 97126 00038 561486 60611 04010 20026 00041 682 486 956 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

التشغیل

160
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إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

التشغیل 2البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810
800 6تشج عات م اشرة 22 000 7 000 8 000 181 412 6 800 22 000 7 000 8 000 181 412 225 212

الصندوق الوطني للنهوض  الصناعات التقلید ة و المهن الصغر   000200225 212181 4128 0007 00022 0006 800181 4128 0007 00022 0006 800
800 0006 00022 0007 4128 800181 0006 00022 0007 4128 212181 225جملــة الفصـل 07810

225 212181 4128 0007 00022 0006 800181 4128 0007 00022 0006 800 1 جملــة البرنامج الفرعي

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تنفیذ سیاسات التشغیل 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي07806



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

161 نظـام أمـد

07806

992 11الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل 4 000 3 200 3 040 28 472 8 871 4 000 5 971 3 040 28 822 1 887 50 704

بناء م تب التشغیل والعمل المستقل   المنستیر 0010005004901049010
إصالحات و تجهیزات لتدع م م اتب التشغیل والعمل المستقل 0014007 610735 9205006005905 920500400590200

تجدید تجهیزات م تب ة 0015006814965050305549650303075
تكو ن أعوان الو الة في مجال النهوض  المؤسسات الصغر   0016009318123702370

تكو ن أعوان الو الة في مجال التوظیف واإلدماج المهني 0017008628556305630
وضع نظام مر ز  لمتا عة سوق الشغل 001900329818141814

إقتناء وسائل نقل 0020003 5601 2502 314250420500762 314250250500246
دراسات مختلفة 00220082054020501001105402020100140

بناء وتجهیز مر ب التشغیل والعمل المستقل  قا س 002600720720720
إقتناء مقر مر ب التشغیل والعمل المستقل  صفاقس 0027003 3003481002 8523481002 852

بناء وتجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل  حل  الواد  0032003303161431614
بناء وتجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل  ماطر 003300558558558

إصدار نشر ة الو الة ونشر ثائ  وتنظ م  تظاهرات تحس س ة 0037001 4801 040130130100801 00013050100200
بناء مر ب التشغیل والعمل المستقل بنابل 0038001 2007040073070400410320

تهیئة و تجهیز م تب التشغیل والعمل الستقل  القیروان 004100480480480
تهیئة و تجهیز م تب التشغیل  سید  ال شیر 004200681481100100481100100

تهیئة و تجهیز م تب التشغیل  والعمل المستقل  سل انة 004300560560560
إقتناء أرض و ناء مر ب التشغیل والعمل المستقل  قفصة 004400600600600

تعر ب المنظومةاإلعالم ة 0045001505010050100
تهیئة و تجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل  طبرقة 004800920450470450470

تهیئة و تجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل  قرم ال ة 004900500500500
تهیئة و تجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل ببن قردان 005100230230230

دراسة و إعادة ه  لة والعمل المستقل  قبلي 00550014050905090
سالمة المعلومات 0057001201061410614

ص انة المعدات و البرمج ات 005800762444318354408
تعر ب منظومة  التشغیل ومالءمتها  لمشروع الم اتب المتنقلة 005900150150150



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

162 نظـام أمـد

07806

تطو ر موقع الواب و إسداء خدمات التشغیل عن  عد 0060001762515125151
تر یز نظام خاص للتصرف المالي و اإلدار   006100250150100150100

إقتناء معدات ومنظومات إعالم ة 0064003 9852 2072502001 2001282 2072502001 200128
بناء مر ب التشغیل والعمل المستقل بجندو ة 006632515515515

تر یز وحدات  توج ه  قارة  الفضاءات الجامع ة 006700242424
تكو ن أعوان الو الة 0071001 21567610010020013967610050200189

بناء  وتجهیز م تب التشغیل و العمل المستقل  مارث 007500160160160
بناء و تجهیز م تب التشغیل و العمل المستقل  قصر هالل 007600450450450

اقتناء منظومة لمتا عة مؤشرات سوق الشغل 007700303030
تهیئة  مر ب التسشغیل والعمل المستقل ببنزرت 0078006906504065040

تهیئة و توسعة مر ب التسشغیل والعمل المستقل  المهد ة 0079007206606066060
بناء فضاء الم ادرة ب اجة 008000480480480

إحداث فضاء م ادرة  مر ب التشغیل والعمل المستقل  مدنین 0081004404202042020
إحداث فضاء م ادرة  مر ب التشغیل والعمل المستقل بتوزر 00820035034553455

شراء مقر م تب التشغیل والعمل المستقل  سب طلة 008300170170170
شراء اراضي لبناء م اتب التشغیل والعمل المستقل 008400370110260110260

إحداث فضاء م ادرة  مر ب التشغیل والعمل المستقل بتطاو ن 0085001501513515135
بناء فضاء الم ادرة  الكاف 008600600500100500100
بناء فضاء الم ادرة  ار انة 008700550400150400150

تهیئة  مر ب التشغیل والعمل المستقل  قبلي 008800600600600
تهیئة وتوسعة مر ب التشغیل والعمل المستقل  القصر ن 008900700700700

009000300300300
اقتناء مراجع خاصة  فضاءات الم ادرة 00910015070807080

تر یز نظام الجودة 00920035018030302090180302020100
بناء م تب التشغیل والعمل المستقل  الدهماني 0093006001090300150501090200150150

بناء م تب التشغیل والعمل المستقل  الدقاش 00940070012015033010020150230100200



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

163 نظـام أمـد

07806

بناء م تب التشغیل والعمل المستقل بدوز 0095003002018010020180100
بناء م تب التشغیل والعمل المستقل  م ثر 0096003002028020280
بناء م تب التشغیل والعمل المستقل بنفطة 0097003001029010290

بناء مر ب التشغیل والعمل المستقل بتطاو ن 0098001 0401307451204540500120380
بناء مر ب التشغیل والعمل المستقل  سید  بوز د 009900730730730

تدقی  سالمة المنظومة المعلومات ة 010022202020
تطو ر و إقتناء برمج ات خصوص ة 010100760500260500260

سالمة نظم االعالم 01020025251510
اصالح م تب التشغیل  العال ة 010300100100100

اعادة بناء م تب التشغیل  الفحص 0104006304408030804208030100
سالمة نظم االعالم وص انة البرمج ات 010500135135135

احداث مر ز لحف  المعط ات وضمان استمرار استغالل المنظومات 010600400200200200100100
إقتناء قطعة أرض لبناء المقر اإلجتماعي للو الة 0107002 5001 0001 5002 500

سالمة نظم اإلعالم وسالمة البرمج ات 01080064114514518117014514510017081
إدماج برامج التشغیل الجدیدة  التظام المعلوماتي للو الة 01090012060603090

تر یز منظومة إتصال عبر األنترنات 011000390506013015050606015070
إحداث بنك معط ات لتطو ر تقار ر أنشطة المصالح الجهو ة 011100200145551453025

 اقتناء تراخ ص الستغالل منظومة البر د االلكتروني لفائدة أعوان
التشغیل

01120017030707030307040

إحداث مر ز نداء لفائدة المؤسسات 01130010050505050
تر یز منظومة للتصرف اإللكتروني في المراسالت 01140012550755075

إعادة تصم م موقع واب الو الة 011500200200100100
إعداد دلیل إجراءات إدارة السالمة المعلومات ة للو الة 01160010050505050

تر یز وحدة ال قظة والتطو ر 011700303030
بناء وتجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل  أوت ك 00123505050ج

بناء و تجهیز  م تب التشغیل والعمل المستقل  ساق ة الز ت 00261505050ج



د1000 حساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

164 نظـام أمـد

07806

بناء وتجهیز م تب التشغیل والعمل المستقل بجرج س 00382505050ج
إعادة بناء م تب التشغیل والعمل المستقل  المتلو   00471505050ج

بناء وتجهیز مقر لحف  األرشیف 00611100100100ج
 بناء وتجهیز م تب   التشغیل والعمل المستقل وفضاء الم ادرة

بزغوان
00722505050ج

بناء وتجهیز مر ب  التشغیل والعمل المستقل  برادس 00913505050ج

992 00011 2004 0403 4723 87128 0008 9714 0405 8223 88728 7041 50جملــة الفصـل 07806

50 7041 88728 8223 0405 9714 0008 87128 4723 0403 2004 00011 992 2 جملــة البرنامج الفرعي

275 9161 887210 23411 04012 97126 00015 671209 88411 04010 20026 00018 792 2 جملــة البرنامج
275 9161 88711 04012 97126 00015 671209 88411 04010 20026 00018 792 210 234 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التشغیل

20192019

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

م.ق.خ.م

165

_271 ال اب:

841اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي 1 046 224 1 663 1 887 09806

841الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل 1 046 224 1 663 1 887

1 8872241 046841 1 663 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

التشغیل

166

_271 ال اب:

إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

التشغیل 2البرنامج

2018 2017 201620172018 2016 20192019
ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م الب ان

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة
ما  عد ما  عد المصروفة فيالمسندة فيم.ق.خ.م

تنفیذ سیاسات التشغیل 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في المیدان اإلجتماعي 09806

046841 6632241 8871 1الو الة الوطن ة للتشغیل والعمل المستقل

إصالحات و تجهیزات لتدع م م اتب التشغیل والعمل المستقل 00140073 73 73
تكو ن أعوان الو الة في مجال النهوض  المؤسسات الصغر   00160050 131 41 140 181

تكو ن أعوان الو الة في مجال التوظیف واإلدماج المهني 00170096 189 285 285
وضع نظام مر ز  لمتا عة سوق الشغل 00190096 2 58 40 98

إقتناء وسائل نقل 002000526 724 52 1 198 1 250
046841 6632241 8871 1جملــة الفصـل 09806

2 046841 6632241 8871 1جملــة البرنامج الفرعي

2 046841 6632241 8871 1جملــة البرنامج

841الجملة  العامة 1 046 224 1 663 1 887



  
  
  
  
  

جداول الحسابات الخاصة في 
  الخزینة

  
  
  
  



نظـام أمـد

التكو ن المهني 2-
وزارة التكو ن المهني و التشغیل

167

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

جدول إجمالي 

ال اب السا ع   و العشرون 

تقدیرات الحسا ات
2019

  حساب الدینار
ق.م 
2018

صندوق النهوض  التكو ن والتدر ب 

الموارد 
النفقات 

40 000 000
40 000 000 25  000  000

25  000  000

000 000 40 الجملة :  25  000  000



نظـام أمـد

صندوق النهوض  التكو ن والتدر ب 

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000 حساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 00040 25 جملة موارد الصندوق  

النفقات   

168

ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

 ( دینار1000 حساب  )

6 80011 500   العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التسییر وٕاستغالل التجهیزات العموم ة11225
500 80011 6مؤسسات التكو ن 0008

500 1009 6الو الة التونس ة للتكو ن المهني

000 7002المر ز الوطني للتكو ن المستمر و الترق ة المهن ة

2 1005 400   منح للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة  عنوان التدخالت11325
400 1005 2مؤسسات  التكو ن 0008

400 1005 2الو الة التونس ة للتكو ن المهني(منح للمتكونین في اإلختصاصات ذات األولو ة)

9 00016 000   اإلستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن11803
592شراء قطعة أرض ودراسة إنجاز بناء  مقر مر ب التكو ن المستمر  سوسة 0060

5050دراسة تقی م ة حول المنظومة الوطن ة للتكو ن المستمر 0070
58100دراسة لبناء مر ب التكو ن المستمر والترق ة المهن ة ب اجة 0081

5050تجهیز مر ب التكو ن المستمر والترق ة المهن ة  سوسة 0082
5050تجهیز مر ب التكو ن المستمر والترق ة المهن ة  صفاقس 0083

200350بناء وتهیئة مر ب التكو ن والترق ة المهن ة بتونس 0084
500 0002 8تهیئة وص انة المراكز 0166

700تجهیزات تكو ن للمراكز 0167
200إقتناء أراضي 0168

50مصار ف تور د تجهیزات 0170
20إعتمادات دراسات المشار ع 0171



ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

169 ( دینار1000 حساب  )

200إقتناء وسائل نقل 0172
300تطو ر نظام المعلومات للمراكز 0223

50مر ز التكو ن و التدر ب المهني ببنزرت 0226
500إعادة ه  لة المر ز القطاعي للتكو ن في الص انة  قا س 0242

150إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  الوردنین 0244
500إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني بتی ار 0260
50المر ز القطاعي في تقن ات البناء وتوا عه بتونس 0271

100مر ز التكو ن والتدر ب المهني في الصناعات التقلید ة   ال طان 0281
10تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في الكهر اء والمعدات  البیوطب ة بتونس 0290

100تحدیث المر ز القطاعي في النقل واللوجست ك ببرج السدر ة 0291
50تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في مهن الخشب  المنستیر 0292

5تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في الص انة بنابل 0293
5تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في الطاقة بجر ة 0295

100تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في الم  اترون ك ببرج السدر ة 0296
150تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في البناء  سل مان 0297

50تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في البناء والتنقیب  قا س 0298
10تحدیث مر ز التكو ن والتدر ب المهني  اش حان ة صفاقس 0299

50تحدیث المر ز القطاعي للتكو ن في ااألشغال  المرناق ة 0300
40تحدیث المر ز القطاعي في البناء ببن عروس 0301

30تحدیث المر ز القطاعي في للتكو ن في البناء المعدني  منزل بورقی ة 0304
5إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  قفصة  - قصر 0305

5احداث مر ز قطاعي للتكو ن في الصنلعات الغذائّ ة 0309
900تطو ر التدر ب المهني 0314

5اعادة ه  لة المر ز القطاعي للتكو ن في فنون الط اعة  ار انة 0315
150اعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  الجم 0316
30اعادة ه  لة مر ز تكو ن الفتاة الر ف ة  عین  تانة 0317

50إعادة ه  لة مر ز التكو ن و التدر ب المهني  سید  ع اد تونس (القس  األول) 0318
200إحداث مر ز الفتاة الر ف ة ببوحجلة 0319

5إحداث مر ز الفتاة الر ف ة ببني خداش 0320
100إحداث مر ز التكو ن و التدر ب المهني بدوز 0321

50مر ز الفتاة الر ف ة  السرس 0326
5إعادة ه  لة مر ز الفتاة الر ف ة ببئر مشارقة 0328

160إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب  طبرقة 0329
200إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب  السرس 0330

5دراسات إلحداث مر ز الفتاة الر ف ة بتالة 0331
5إحداث وحدة مبیت  الم ناسي 0338
5إحداث وحدة مبیت  القصر ن 0339

50إعادة ه  لة المر ز القطاعي للتكو ن في الم  ان ك الفالحي  الكاف 0340
5إعادة ه  لة مر ز النهوض  العمل المستقل بتالة 0341

150إقتناء تجهیزات إضاف ة لمر ز التكو ن  سید  بوز د 0342



ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

170 ( دینار1000 حساب  )

200إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني سید  منصور صفاقس 0343
500تحسین  فاءات الم ونین في االختصاصات الفن ة 270

100دعم المراكز :إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  القصر ن 327
إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب الهني  الكاف مع تغییر موقع األرض + إحداث وحدة

تدر ب مهني
265 353

50إعادة ه  لة مر ز التكو ن التدر ب المهني  طبل ة 358
200إعادة ه  لة مر ز التكو ن التدر ب المهني الفتاة الر ف ة  مجاز ال اب 359

5إعادة ه  لة مر ز التكو ن في الجلود واألحذ ة  الجم 360
200إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني الفتاة الرف ة  سجنان 361

150إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  منزل بورقی ة 362
100 سر ر بتطاو ن200إحداث مبیت ب 364

100 سر ر300إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  المالسین + وحدة مبیت ب 365
100 سر ر300إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني بجبل الجلود + وحدة مبیت ب 366

100إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  المرسى 368
200إعادة ه  لة مر ز التكو ن والنهوض  العمل المستقل ببوسالم 369

100إعادة ه  لة مر ز الفتاة الر ف ة ببوسالم 370
100إعادة ه  لة مر ز الفتاة الر ف ة  العروسة 371
200إعادة ه  لة مر ز الفتاة الر ف ة  النف ضة 373

150إعادة ه  لة مر ز التكو ن التدر ب المهني المعدات  سوسة 374
500إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  قر ة 383

5إعادة ه  لة مر ز الفتاة الرف ة ب اطرو 384
90دعم المراكز :إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  القیروان 385
50دعم المراكز :إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  سل انة 386

20تطو ر التدر ب المهني: إحداث وحدة للتدر ب المهني  المهد ة 393
5تطو ر التدر ب المهني: إحداث وحدة للتدر ب المهني  سل انة 394

200تر یز منظومةجدیدة للتكو ن عن  عد: التكو ن في المهن واالشهاد عبر المو س 001ج
200التكو ن للجم ع 002ج

530اقتناء تجهیزات إعالم ة 355ج
50إحداث  مر ز التكو ن والتدر ب بتاجرو ین 357ج

500تطو ر الح اة الجماع ة  المراكز 396ج
500مشروع األكادم ات لتطو ر التكو ن من أجل االشهاد 397ج

5إعادة ه  لة المر ز القطاعي للتكو ن في اآلل ة العامة  قرم ال ة 398ج
200إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  قبلي 399ج

5إعادة ه  لة مر ز التكو ن والنهوض  العمل المستقل ببن قردان 400ج
5إعادة ه  لة مر ز التكو ن والنهوض  العمل المستقل بتوزر 401ج
200احداث وحدة مبیت  مر ز التكو ن والتدر ب المهني  سب طلة 402ج

300إعادة ه  لة مر زالتكو ن والتدر ب المهني  الدهماني 403ج
5إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  المهد ة 404ج

5إعادة ه  لة مر ز التكو ن والتدر ب المهني  قصور الساف 405ج
200تجهیز المر ز القطاعي للتكو ن في اإللكترون ك  الدندان 406ج



ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

171 ( دینار1000 حساب  )

000 1دراسات لتطو ر التكو ن المهني الس احي 407ج
3 0003 000   تدخالت في میدان التر  ة و التكو ن11811

000 0001 1صك التكو ن المهني 0001
000 0002 2تنفیذ خطة اصالح منظومة التكو ن المهني 001ج

4 1004 100   التدخالت في میدان التر  ة و التكو ن11812
000 0004 4حقوق السحب ( المر ز الوطني للتكو ن و الترق ة المهن ة ) 0001

100100تحمل الدولة الكلي أو الجزئي لمصارف تكو ن األعوان في نطاق اإلستثمارات التكنولوج ة 0002
000 40الجملة :  25 000



نظـام أمـد

التشغیل 1-
وزارة التكو ن المهني و التشغیل

172

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

جدول إجمالي 

ال اب السا ع   و العشرون 

تقدیرات الحسا ات
2019

  حساب الدینار
ق.م 
2018

الصندوق الوطني للتشغیل

الموارد 
النفقات 

450 000 000
450 000 000 300  000  000

300  000  000

000 000 450 الجملة :  300  000  000



نظـام أمـد

الصندوق الوطني للتشغیل

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000 حساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 000450 300 جملة موارد الصندوق  

النفقات   

173

ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

 ( دینار1000 حساب  )

166 000264 500   التدخالت في المیدان اإلقتصاد 11810
000 00070 50المشار ع الصغر  الممولة عن طر   البنك التونسي للتضامن 0051

000 0003 3التكو ن واالدماج في اطار مشروع "تونس الذ  ة 0064
000 00015 8برنامج مرافقة  اعثي المؤسسات الصغر  وال اعثین الش ان 0071

 لبروتو ول بین تونس و مؤسسة1برنامج دعم اإلستثمار في اإلقتصاد الرقمي: تعدیل عدد 
Sungard

2 0002 000 0078

 لبروتو ول بین تونس و مؤسسة1برنامج دعم اإلستثمار في اإلقتصاد الرقمي: تعدیل عدد 
HP

2 000 0079

000 20برنامج فرصتي : المنحة 0081
000 3برنامج فرصتي : التكو ن والمرافقة 0082

000 000146 80 ألف طالب شغل من حاملي الشهادات العل ا  القطاع الخاص25برنامج خصوصي النتداب  0083
 لبروتو ول بین تونس ومؤسسة1برنامج دعم اإلستثمار في اإلقتصاد الرقمي: تعدیل عدد

HP IN
1 500 0084

000 25جیل جدید من ال اعثین 001ج
102 000147 000   التدخل في المیدان الإلجتماعي11811

000 00095 65تر صات اإلعداد للح اة المهن ة 0056
000 00045 30برنامج الخدمة المدن ة التطوع ة 0059

500500صك  تحسین التشغیل ة 0068
000 0003 3برنامج الشراكة مع الجهات ( م ادالات محل ة في نطاق التعاقد مع الجهات) 0081



ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

174 ( دینار1000 حساب  )

500500صك   دعم التشغیل 0100
000 0003 3صك اإلنتداب  (تتكفل  مساهمة األعراف في التغط ة اإلجتماع ة ) 0103

31 50036 500   التدخالت في میداني التر  ة و التكو ن11812
500300عقد إدماج حاملي شهادات التعل م العالي 0062

000 00035 30عقد التأهیل و اإلدماج المهني 0063
500700عقد إعادة إدماج في الح اة النش طة 0064

500500المنحة الشهر ة المخولة لطل ة المعهد األعلى للمحاماة 0067
5002 000   النهوض  التكو ن المهني و التشغیل11889

000 5002برامج التحس س واإلعالم واإلتصال  حول آل ات النهوض  التشغیل والعمل المستقل 0001
000 2الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل 

000 450الجملة :  300 000



  
  
  
  
  

  جداول نفقات المؤسسات
  )العنوان األول والثاني(

  
  
  
  



المؤسسات العموم ة

منح المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

175

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

27 ال اب:
التشغیل

2019

31620500023762000475000017830001800003417500004930000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

2639836002041500047000009580001800002853566004880000 مؤسسات التكو ن

522214003347000500008250005639340050000 مؤسسات العمل االجتماعي

000 930 0004 750 000341 000180 783 0001 750 0004 762 00023 205 316الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

176

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

27 ال اب:
التشغیل

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

2639836002041500047000009580001800002853566004880000مؤسسات التكو ن 

249924600185000004000000792000800002692166004080000 الو الة  التونس ة  للتكو ن  المهني

9038000154500050000015200010000010735000600000 المر ز  الوطني  للتكو ن  المستمر  والترق ة  المهن ة

5021000370000200000140005405000200000 المر ز الوطنى لتكو ن الم ونین وهندسة التكو ن

522214003347000500008250005639340050000مؤسسات العمل االجتماعي 

522214003347000500008250005639340050000 الو الة الوطن ة للتشغیل و العمل المستقل

000 930 0004 750 000341 000180 783 0001 750 0004 762 00023 205 316الجملة  العامة
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  التكوین المھني :ـامجــــــــــــالبرنـ

  تطویر التكوین األساسي :البرنامج الفرعي

  الوكالة التونسیة للتكوین المھني  :ةـــــــــــالمؤسس

  )البرنامج الفرعي(میزانیة المؤسسة 

 دینارالبحساب 

  600 196 288  العنوان األّول
 600 216 269  الموارد العامة للمیزانیة

 000 900 14  الخاصة في الخزینةالحسابات 
 000 080 4  الموارد الذاتیة

  000 000 19  العنوان الثاني
 -  الموارد العامة للمیزانیة

 000 000 5  القروض الخارجیة الموظفة
 000 000 14  الحسابات الخاصة في الخزینة 

  600 196 307  میزانیّة المؤسسة
 

 

  

  



العنوان األول - نفقات التصرف
I -   توزیع نفقات األجور *

75.267.295 75 461 044 - األجر األساسي و التدرج  

724.656  809 306 - المنح العائلیة

2.735.068 1 096 375 - منحة السكن

4.683.612 4 885 617 - المنحة البیداغوجیة

7.518.860 7 725 632 -   منحة المشاریع

5.331.638 5 705 704 - منحة التصرف و التنفیذ

39.098.122 40 759 811 - منحة النھوض بالتكوین المھني

95.372  52 111 - منحة الكلفة

786  1 645 - منحة الساعات اإلضافیة : المنسقین الفنیین

1.268.980  650 677 - المنحة الوظیفیة

3.165.696 3 307 729 - منحة النقل

3.037.854 1 315 990 - المنحة الكیلومتریة

48.782  31 000 - منحة التصرف و خطأ الصندوق

87.807  90 000 - ضم خدمات

702   720 منحة الخوذة

15.103  4 759 المنحة الخاصة

18.333  33 591 منح مختلفة

97.466  34 848 -  إمتیازات عینیة : وقود

12.453.068 12 800 035 المنحة التكمیلیة

187.299  124 088 - تنفیل المتقاعدین    

10.155.363 8 753 798 منحة آخر السنة

33.612.898 19 802 022 -   منحة اإلنتاج

2.158.693 2 792 115 -  منحة الساعات اإلضافیة

3.299.711 2 563 971  - التأمین  على المرض

35.563.507 32 297 632  -  المساھمة في صندوق التقاعد

7.642  7 233 الزیادة في األجور

1.717.205 2 302 407 تدرج األعوان بعنوان السنة المعنیة

12.790  13 109 العبء الجبائي االضافي

25.588  25 755 الجرایات العمریة

25.230  31 339 منحة النھوض بالتكوین المستمر -

1.272.634 االنتفاع بإجراء المغادرة االختیاریة

2.177.012 منحة مشقة المھنة

614.650 منحة االحالة على شرف المھنة

2.930.701  950 035  الترقیة في الصنف بعنوان سنتي 2017 و 2018  -

514.477  195 902    الترقیة في الرتب بعنوان سنتي 2017 و 2018 -

249.924.600 224 626 000  الجملة

تقدیرات 2019 *ق م 2018
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I I-   توزیع نفقات وسائل المصالح

 30 000  30 000 إقتناء أصول  ثابتة

 30 000  30 000 - أثاث و معدات مكتبیة

7 371 763 5 975 922 مصاریف التكوین

5.003.802 4 228 863  -  مواد وقطع مختلفة للتكوین

585.103  793 817 - منحة دروس للعرضیین 

300.000  300 000  -  صیانة  لمعدات  التكوین

100.000  120 000  -  خدمات مختلفة للتكوین

30.000  20 000  -  نقل المترصین

1.237.858  398 242 خدمات إجتماعیة للمتربصین

 115 000  115 000  - لوازم أخرى

8 551 110 8 299 019 إقتناء لوازم مطعم و مبیتات

8.353.572 8 140 419 - إقتناء مواد غذائیة

100.538  80 000 - إقتناء  لوازم  المبیت

97.000  78 600 -  إقتناء لوازم المطعم

12 344 179 12 002 561 نفقات مشتركة

387.465 414.165 - إقتناء مواد بناء

48.740 51.540 - إقتناء وقود و محروقات قابلة للخزن

867.311 895.561 -  إقتناء وقود و محروقات للسیارات اإلداریة

366.145 391.355 - إقتناء مواد تنظیف

461.740 488.940 - إقتناء مواد مكتبیة

245.680 262.630 - إقتناء  لوازم إعالمیة

306.635 317.635  -  إقتناء  قطع  غیار  قصد  التسییر

77.614 78.874  -  إقتناء لوازم  ومواد   التسییر

958.330 558.330 - تسویغ و أعباء كرائیة

4.850 6.350  - كراء معدات وأدوات قصد التسییر

17.540 17.570  - كراء ات أخرى مختلفة

424.451 441.151  - التنظیف المتداول  للمساحات  والمحیط

548.836 550.704 - صیانة و إصالح بناءات

252.250 239.050 -  صیانة و إصالح معدات النقل لإلستعمال  اإلداري   

90.250 99.210 -  صیانة و إصالح معدات إعالمیة لإلستعمال  اإلداري   

358.101 381.661 - صیانة و إصالح األثاث و المعدات المكتبیة

1.436.172 1.315.372 - مصاریف إستھالك الماء

271.290 243.475 - مصاریف إستھالك الغاز

2.938.118 2.886.518 مصاریف استھالك  الكھرباء

62.518 96.880 -  مرتبات  وأتعاب الوسطاء

0 0 - خدمات المناولة

تقدیرات 2019 *ق م 2018 البیــــان
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20.200 20.200 - مصاریف النزاعات
2.710 2.710  منح تأمین ضد السرقة و الحرائق و تأمینات أخرى

185.000 185.000 - منح تأمین على السیارات
352.093 352.893 - منح التنقل داخل البالد
91.000 91.000 - منحة تنقل للرسكلة و التكوین
2.620 2.620 - المنحة الكیلومتریة

88.045 92.665 - مصاریف نقل األعوان داخل البالد
20.200 20.200 -  مصاریف نقل األعوان للخارج
13.000 13.000 - مصاریف التنقل للخارج للرسكلة و التكوین
8.000 8.000 - منحة المھمات بالخارج
1.400 - مصاریف نقل و تنقل المتعاونین األجانب

93.096 99.946 - مصاریف اإلستقباالت
263.191 278.471  - إستھالك الھاتف
36.701 36.701 - مصاریف تنظیم الملتقیات  والندوات 
20.000 20.000 -   مصاریف رسكلة األعوان
63.890 69.590 - مراجع التوثیق

112.396 116.504 - خدمات خارجیة مختلفة
900 900 - اإلعالن و النشر

62.750 64.800 - معارض و عروض
174.678 184.228 - مطویات معلقات و مطبوعات إشھاریة
49.370 53.370  - مصاریف إشھار و عالقات عامة مختلفة
23.032 23.587  - إقتناء الطوابع البریدیة

384.435 370.685  - نفقات اإلتصال و تبادل المعلومات
16.306 17.226  -مصاریف أخرى للبرید
3.492 3.492  - معالیم تسجیل و طوابع جبائیة

122.309 128.523  - معلوم جوالن السیارات
9.329 9.279  - أداءات و ضرائب أخرى

3.402.948 1.912.498  -    مصاریف  أخرى لألعوان
- ساعات إضافیة بعنوان أعمال متنوعة

1.916.942 1.359.526 - شراء زي الشغل 
 - خدمات  اجتماعیة لصالح األعوان

1.486.006 552.972 - أعباء أخرى ملحقة لألجور
 300 000  300 000  -    مصاریف  أخرى للعملیات الخاصة

32 000 000 28 520 000 (*)II الجملة
III -   توزیع نفقات التدخل

872.000 872.000  - منح مختلفة : التدخالت العادیة
5.400.000 2.100.000   -  منحة لفائدة المتكونین في القطاعات ذات األولویة (1)
6 272 000 2 972 000  III الجملة

288 196 600 256 118 000  جملة نفقــات العنــوان األول
VI-  التمویل

14 900 000 8.200.000 إعتمادات الصندوق  الخاص  في  الخزینة(2)
269 216 600 243.918.000 إعتمادات الموارد  العامة  للمیزانیة

موارد متبقیة من سنوات سابقة
4 080 000 4.000.000 الموارد الذاتیة

288 196 600 256 118 000 الجملـــة

تقدیرات 2019

تقدیرات 2019 *ق م 2018

تقدیرات 2019

*ق م 2018 البیــــان

*ق م 2018

البیــــان

البیــــان
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المشروعالوالیةالفقرة
ا
المجموعھباتق خ مالصندوقل

000إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في فنون الطباعة بأریانةأریانة315

000 إحداث وحدة للتدریب المھني بأریانةأریانة314

505إعادة ھیكلة مركز النھوض بالعمل المستقل بتالة  + وحدة مبیت 300 سریرالقصرین341

505إحداث مركز الفتاة الریفیة بتالة + وحدة مبیت ب 176 سریرالقصرین331

505إحداث وحدة مبیت بالقصرینالقصرین339

1000100 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالقصرین (د.م)القصرین327

000تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب المھني بالعال القیروانالقیروان314

90090 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالقیروان (د.م)القیروان385

2000200إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببوحجلة + وحدة مبیت 200 سریرالقیروان319

505إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في الطاقة بالقیروانالقیروانج

 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالكاف مع تغییر موقعھ في قطعة  أرض جدیدة و الكاف353
2651.1501.415وحدة تدریب مھني  (االبنك األسالمي للتنمیة)

50050إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في المیكانیك الفالحي بالكاف ( البنك االسالمي للتنمیة)الكاف340

 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالسرس  + وحدة مبیت ب 300 سریر(االبنك الكاف330
20099001.190األسالمي للتنمیة)

50300350 إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالسرس  (االبنك األسالمي للتنمیة)الكاف326

50050إحداث مركز تكوین وتدریب مھني (م ت ت م تاجروین) (االبنك األسالمي للتنمیة)الكاف353

000إحداث المركز القطاعي للتكوین في التقنیات التطبیقیة بخنیس + مبیت بـ300 سریرالمنستیر264

000إحداث وحدة مبیت بالمكنینالمنستیر333

50050إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في مھن الخشب بالمنستیر + مبیت بـ400 سریرالمنستیر292

000إحداث وحدة مبیت (300 سریر) ومسكن وظیفي ببنبلةالمنستیر258

1500150إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالوردانینالمنستیر244

50050إعادة ھیكلة  مركز التكوین والتدریب المھني بطبلبةالمنستیر353

000إحداث وحدة مبیت بالجم ب 300 سریرالمھدیة334

1500150إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالجمالمھدیة316

20020 إحداث وحدة للتدریب المھني بالمھدیةالمھدیة314

505إعادة ھیكلة مركز تكوین وتدریب في الجلود واألحدیة بالجمالمھدیة353

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بتیبار + مبیت بـ160 سریر        ( قسط أول منجز )  باجة260
5000500و( قسط ثاني)

2000200إعادة ھیكلة مركز تكوین وتدریب مھني: الفتاة الریفیة بمجاز البابباجة353

40040إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء ببن عروسبن عروس301

1000100إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في المیكاترونیك ببرج السدریةبن عروس296

1000100إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في النقل واللوجستیك ببرج السدریةبن عروس291

إحداث جھاز تكوین في صناعة مكونات الطائرات بالمغیرة في إطار التعاون التونسي الفرنسي بن عروس324
000(التنمیة المتضامنة)

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء المعدني بمنزل بورقیبة مع إحداث مبیت ب300 بنزرت304
30030سریر: قسط األول وقسط ثاني

2000200إحداث مركز تكوین وتدریب مھني: الفتاة الریفیة ببسجنانبنزرت353

1500150إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بمنزل بورقیبةبنزرت353

مشروع میزانیة التنمیة للوكالة التونسیة للتكوین المھني بعنوان سنة 2019
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المجموعھباتق خ مالصندوقالمشروعالوالیةالفقرة

000إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بتطاوینتطاوین306

505احداث  مركز قطاعي للتكوین في الطاقة والمواد االنشائیة بتطاوین  (الصندوق السعودي)تطاوین353

1000100إحداث مبیت بـ200 سریر (في مركز التكوین والتدریب المھني)تطاوین353

إحداث المركز القطاعي للتكوین في تقنیات البناء وتوابعھ بابن سینا تونس + إحداث مبیت بـ400 تونس271
50050سریر

000إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في االتصاالت بحي الخضراءتونس303

10010إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في الكھرباء والمعدات البیوطبیة بتونستونس290

50050إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بسیدي عیاد - قسط أول  و القسط الثانيتونس318

000إحداث شعب الصناعات الغدائیة بمركز قمرت 2تونس322

1000100إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بالمالسین + وحدة مبیت ب 300 سریرتونس353

1000100إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بجبل الجلود + وحدة مبیت ب 300 سریرتونس353

000إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بسیدي فتح هللا + وحدة مبیت ب300 سریرتونس353

1000100إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بالمرسىتونس353

000إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في الصیانة الفندقیة بطبرقةجندوبة302

2008201.020إعادة ھیكلة مركز التكوین و النھوض بالعمل المستقل ببوسالم  (البنك االسالمي)جندوبة353

100500600دراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب مھني:الفتاة الریفیة ببوسالم   (البنك االسالمي)جندوبة353

160665825إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بطبرقة  (البنك االسالمي)جندوبة329

505إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببئر مشارقةزغوان328

50050 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بسلیانة ( د م )سلیانة327

505 إحداث وحدة للتدریب المھني بسلیانةسلیانة314

000احداث وحدة مبیت بسلیانةسلیانة340

1000100إعادة ھیكلة مركز تكوین وتدریب مھني: الفتاة الریفیة بالعروسةسلیانة353

000إعادة ھیكلة مركز التكوین في مھن البناء بالنفیضة + مبیت بـ400 سریرسوسة104

000إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني في النقل بمساكنسوسة353

2000200إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالنفیضةسوسة353

1500150إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني المعدات بسوسةسوسة353

505إحداث مبیت بـ240 سریر بالمكناسيسیدي بوزید338

000إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالمكناسيسیدي بوزید246

1500150إقتناء تجھیزات إضافیة لمراكز التكوین والتدریب المھني بسیدي بوزید (دم)سیدي بوزید342

505إحداث مركز تكوین وتدریب مھني بسیدي بوزیدسیدي بوزید353

10010إعادة ھیكلة  مركز التكوین والتدریب المھني باش حامبة صفاقسصفاقس299

2000200إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب بسیدي منصورصفاقس343

505 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالمحرصصفاقس353

50050إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقرقنةصفاقس353

1500150اعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببوثديصفاقس353

50050إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء والتنقیب بقابس+ إحداث مبیت بـ300 سریرقابس298

5000500إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في الصیانة بقابسقابس242

505احداث مركز الفتاة الریفیة بقابس (منزل الحبیب)قابس353
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000إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب بقفصة العقیلة + وحدة مبیت بـ300 سریرقفصة215

1000100  إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقفصة العقیلة (دعم المراكز)قفصة327

505  إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقفصة القصرقفصة305

505إحداث مركز تكوین وتدریب مھني بالمتلويقفصة353

505تحدیث المركز القطاعي للتكوین في الطاقة بجربة واحداث وحدة مبیت بجربةمدنین295

000تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب المھني بجرجیسمدنین395

505إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببني خداشمدنین320

40040إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بمدنین (دعم المراكز)مدنین327

000 م ق للتكوین في اللحام والبناء المعدني بمدنین + مبیت 400 سریرمدنین272

2000200إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بجربةمدنین353

50050تحدیث المركز القطاعي للتكوین في األشغال العمومیة بالمرناقیة واحداث وحدة مبیتمنوبة300

2000200تجھیز المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بالدندانمنوبة406

1000100إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب في الحرف التقلیدیة بالبطانمنوبة281

2000200إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بوادي قریانةمنوبة353

000 إحداث وحدة للتدریب المھني بالمركز القطاعي للتكوین في اآللیة العامة بقرنبالیةنابل356

1500150إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء بسلیماننابل297

505إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في الصیانة بنابل + مبیت بـ300 سریرنابل293

5000500إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقربةنابل383

505إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بباطرونابل384

000إحداث وحدة مبیت  بـ300 سریر بـ م ق ت بقرنبالیةنابل110

30030إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بعین كتانةنابل317

000تجھیز مركز التكوین والتدریب المھني بسیدي بوزید التعاون التونسي اإلیطاليسیدي بوزید241

505إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في المیكانیك بقرمبالیةنابل398

2000200إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقبليقبلي399

1000100إحداث مركز تكوین وتدریب مھني  بدوزقبلي321

505إعادة ھیكلة مركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل ببن قردانمدنین400

505إعادة ھیكلة مركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل بتوزرتوزر401

2000200إحداث وحدة مبیت بمركز التكوین والتدریب المھني بسبیطلةالقصرین402

3000300إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالدھمانيالكاف403

505إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالمھدیةالمھدیة404

505إعاد ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقصور السافالمھدیة405

المصالح 223
3000300دراسات وتطویر نظام المعلوماتالمركزیة

المصالح 224
000دراسات لتطویر ودعم طاقة إستیعاب مراكز التكوین المھنيالمركزیة

المصالح 225
000دعم الجودة وتطویر الموارد البشریةالمركزیة

المصالح 240
000دعم المصالح المنفذة للمشاریعالمركزیة

المصالح ج 355
5300530إقتناء تجھیزات إعالمیةالمركزیة

المصالح 270
5000500تحسین كفائة المكونینالمركزیة

المصالح 166
2.50002.500تھیئة وصیانة المراكزالمركزیة

المصالح 167
7000700تجھیزات تكوین للمراكزالمركزیة
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المصالح 168
2000200إقتناء أراضيالمركزیة

المصالح 170
50050مصاریف تورید تجھیزاتالمركزیة

المصالح 172
20080280إقتناء وسائل نقلالمركزیة

المصالح 171
20020إعتمادات دراسات المشاریعالمركزیة

المصالح 396
5000500تطویر الحیاة الجماعیة بالمراكزالمركزیة

503080 مركز التكوین والتدریب المھني ببنزرتبنزرتج001

 المركز القطاعي للتكوین في البناء المعدني بمنزل بورقیبة (عناصر ال مادیة بكلفة 130 ألف دینار بنزرتج017
(CENAFFIF 000على میزانیة

53035مركز التكوین في الصناعات الغذاعیة بالقطب التنموي ببنزرتبنزرتج002

000إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في میكانیك السیارات بأریانةأریانة344

53035 المركز القطاعي للتكوین في فنون الطباعة بأریانة أریانةج003

53035المركز القطاعي للتكوین في الكھرباء والمعدات البیوطبیة بتونستونسج004

53035 مركز التكوین والتدریب بالعمرانتونسج005

53035المركز القطاعي للتكوین في الصیانة الصناعیة بالوردیةتونسج006

53035  المركز القطاعي للتكوین في الصناعات الغذائیة بحي الخضراءتونسج007

51520 المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بمنوبةمنوبةج008

53035 المركز القطاعي للتكوین في المیكاترونیك ببرج السدریةبن عروسج009

53035 المركز القطاعي للتكوین في النقل واللوجستیك ببرج السدریةبن عروسج010

505 مركز التكوین والتدریب المھني بزغوان + مبیت بـ100 سریرزغوانج011

106070 مركز التكوین والتدریب المھني بباجةباجةج012

53035 المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بسوسةسوسةج013

106070 المركز القطاعي للتكوین في  اللحام و اآللیة والبالستیك بسوسةسوسةج014

53035المركز القطاعي للتكوین في اإلكساء بالمنستیرالمنستیرج015

53035المركز القطاعي للتكوین في  مھن  الصناعة بخنیسالمنستیرج016

505بناء وتوسعة مبیت بماطربنزرتج

المصالح ج
50050دعم نظام القیادة والتسییر للوكالةالمركزیة

المصالح 397
5000500األكادمیات لتطویر التكوین من أجل اإلشھادالمركزیة

14.0005.000019.000
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  التكوین المھني :ـامجــــــــــــالبرنـ

  تطویر التكوین المستّمر :البرنامج الفرعي

المركز الوطني للتكوین المستّمر والترقیة  :ةـــــــــــالمؤسس

  المھنیّة

  )البرنامج الفرعي(میزانیة المؤسسة 

 دینارالبحساب 

  000 335 13  العنوان األّول
 000 735 10  الموارد العامة للمیزانیة
 000 000 2  الخزینةالحسابات الخاصة في 

 000 600  الموارد الذاتیة
  000 100 6  العنوان الثاني

  000 000 1  الموارد العامة للمیزانیة
 000 000 1  إستثمارات/ الحسابات الخاصة في الخزینة
 000 100 4  تكوین مستمر / الحسابات الخاصة في الخزینة

   000 435 19  میزانیّة المؤسسة
 

 

 

 



اإلعتمادات 
املرسمة

اإلعتمادات 
املرسمة

2 266 5352 595 1832 880 4482 879 3042 879 30400%

 52 333 97 990 27 349 93 647 93 64700%

 3 140 7 562

 661 685 797 457 873 694 877 751 950 75173.0008%

 211 739 255 180 279 582 280 880 280 88000%

 52 943 63 795 69 896 70 220 70 22000%

 74 774 106 459 129 230 129 352 129 35200%

 17 347 19 059 19 263 19 268 19 26800%

 2 673 2 913 2 955 2 944 2 94400%

 78 869 94 845 94 324 91 311 91 31100%

 28 571 32 722 35 665 36 135 36 13500%

 51 329 60 789 61 512 61 355 61 35500%

 501 559 650 426 759 641 746 245 846 245100.00013%
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  I -توز ع نفقات التأج    لسنة 2019: 

بحساب الدينار

2015201620172018

التطـــور اإلنجازات
البيانات

ال سبةا   م 2019

منحة االنتاج

منحة النقل

املنحة العائلية

منحة األجر الوحيد

املنحة الوظيفية

منحة السكن

املنحة الكيلوم  ية

األجر األسا   

التدرج وال  قية (مناظرات)

املنحة البيداغوجية

املسا مة    صندوق التقاعد

املسا مة    نظام التأم ن ع   
املرض

املسا مة    صندوق السكن

 501 559 650 426 759 641 746 245 846 245

 13 174 11 114 15 961 16 830 16 83000%

1 180 5401 440 6901 468 2121 466 6601 866 660400.00027%

 386 137 405 602 410 098 404 279 404 27900%

 191 735 239 981 249 652 253 236 253 23710%

 151 052 330 954 331 110 331 1100

 32 872 34 549 33 272 35 094 35 09400%

 235 844 291 624 327 543 259 942 259 94200%

 7 213 6 328 6 367 49 264 49 7645001%

 131 495 144 005 147 132 137 258 137 25800%

 26 127 31 250 34 337 26 114 26 11400%
- 54 107- 60 573- 55 7170

  840  300 1 000 1 00000%

 111 503 166 140 166 1400

 26 109 28 555 29 313 29 161 29 16100%

6.292.9807.508.5558.230.9828.464.5009.038.000573.5017%

منح تر ص

الز ادة    األجور 

تأج   أعوان م  ق ن

ا  موع (1)

الساعات االضافية

منح مختلفة

منحة آخر السنة

إمتيازات عي ية

أعباء التأم ن

حوادث الشغل
ا   ز  عنوان األمومة والنصف 

منحة ال  وض بالت و ن امل  

منحة التصرف والتنفيذ

منحة املشروع

منحة تكميلية



اإلعتمادات 
املرسمة لسنة

تقديرات سنة

ال سبةا   م20152016201720182019

617.142629.136635.247727.000675.000-52.000-7%
%11-67.000-463.942479.130501.559602.000535.000األكر ة

%17.31631.43523.40310.00025.00015.000150التدفئة والتنظيف
%25.31025.4976.12310.00010.00000اإلعتناء بالعقارات

%5.9676.7627.97210.00010.00000مصار ف إس  الك املاء
 مصار ف إس  الك الك ر اء

والغاز
87.08268.78778.66675.00075.00000%

%17.52517.52517.52520.00020.00000تأم ن مقرات املركز
19.88541.51721.00210.00020.00010.000100%

%7.4377.58610.1495.00015.00010.000200صيانة املعدات واألثاث

التج   ات ا  فيفة : معدات 
وأدوات مختلفة

12.44933.93110.8525.0005.00000%

114.958100.42293.432105.000105.00000%
%57.56840.79848.38345.00045.00000ال  يد وال اتف 

1). نفقات املعدات والوسائل لسنة 2019:

II - نفقات وسائل المصالح:

البــــــيانات
التطور انجازات

العقارات
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بحساب الدينار

األثاث واملعدات

 املواصالت ال اتفية وال  يدية
%57.56840.79848.38345.00045.00000ال  يد وال اتف 

%57.39059.62445.04960.00060.00000تراسل املعطيات
100.14172.55393.691102.000112.00010.00010%

%17.0767.71826.32530.00040.00010.00033املطبوعات
%58.83231.09927.93730.00030.00000لوازم امل اتب

%1.2932.2662.0002.00000مصار ف املكتبة
%2.2304.3868.63810.00010.00000مصار ف اإلعالنات

%22.00428.05628.52530.00030.00000مصار ف ا  رائد والدور ات
196.806221.836216.226256.000263.0007.0003%

%8.43710.44022.12522.00029.0007.00032مصار ف التأم ن

%11.49014.01011.97013.00013.00000أداءات موظفة ع   السيارات

%1.0131.3231.1831.0001.00000معاليم العبور    
%122.569118.41396.291120.000120.00000الوقود و ال   يم

%53.29777.65184.657100.000100.00000صيانة السيارات
28.45134.14728.55030.00090.00060.000200%

5.3187.6425.0075.00015.00010.000200%
22.22528.85732.47550.00050.00000%

%2.4313.60499025.00025.00000العناية بالتج   ات اإلعالمية

%19.79425.25331.48525.00025.00000أدوات ولوازم اإلعالمية 

املطبوعات و لوازم امل اتب

مصار ف السيارات اإلدار ة

مصار ف اإلكساء
مصار ف اإلستقباالت

مصار ف إعالمية ومكت ية



اإلعتمادات 
املرسمة لسنة

تقديرات سنة

ال سبةا   م20152016201720182019

27.27254.30741.31375.00075.00000%

%27.27254.30731.30625.00025.00000مختلف الوسطاء
 خدمات املناولة للتنظيف

%10.00650.00050.00000 وا  راسة واإلستقبال وتوز ع

26.85941.23727.61943.00043.00000%
%9.7499.1918.91610.00010.00000مصار ف تنقل األعوان

 م مات داخل تو س (تنقل)
األعوان

9.46522.92816.49320.00020.00000%

 مصار ف التنقل للت و ن
والرس لة

10001.00000%

 منحة التنقل للت و ن
والرس لة با  ارج

1.0001.00000%

%1.0997.3971.5335.5005.50000مصار ف التنقل ل  ارج

%6.5471.7206775.5005.50000منحة التنقل ل  ارج : م مات

14.09814.28716.38125.00025.00000%
%14.09814.28716.38120.00020.00000ت و ن مستمر
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بحساب الدينار

البــــــيانات
التطور انجازات

مرتبات الوسطاء

مصار ف التنقل

رس لة األعوان
%14.09814.28716.38120.00020.00000ت و ن مستمر

%5.0005.00000ت و ن    اإلعالمية

23.96234.08342.22835.00035.00023.96268%

10.00010.00000%

1.0001.00000%

1315163471.0001.00000%

10.00010.00000%

15.00015.00000%

%500.000500.00000موارد ذاتية

1.197.2491.280.5401.253.5182.000.0002.045.00045.0002%

 مصار ف تنظيم حلقات  
 تكو  ية وملتقيات لفائدة

املؤسسات

 مصار ف تنظيم ا  لقات 
التكو  ية وامللتقيات

 تاج   م شطي ا  لقات
 التكو  ّية لفائدة املؤسسات
 واملتدخل ن    مجال التكو ن

املستمر

 منح ا  ضور ألعضاء مجلس
املؤسسة

ا  موع (2)

تأم ن الطلبة

مصار ف ال   يل



اإلعتمادات 
املرسمة لسنة

اإلعتمادات 
املرسمة لسنة

ال سبةا   م20152016201720182019

227.700236.700243.000237.000237.00000%

5.0005.00000%

5.0005.00000%

5.0005.0005.0005.0005.00000%

232.700241.700248.000252.000252.00000%
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البــــــيانات
التطور انجازات

ا  موع (4)

تذاكر املطعم

منح لفائدة ا  معيات

خدمات إجتماعّية

 تدخالت إجتماعّية عاجلة لفائدة
األعوان

III). نفقات التدخل العمومي لسنة 2019:
بحساب الدينار



380.506142.50430.51630.38713.60042.00044.000ال سبقة ع   األداء (إنطالًقا من سنة 2009)

51.40023.1003.0005.0004.0004.000حقوق ال  ب (إنطالًقا من سنة 2009)118120001

تقديرات سنة 2019

20162017

بحساب األلف دينار

اإلعتمادات 
املرسمة لسنة 

2018
الفقرة

خز نة

دفوعات سنوات 2015 - 2017

190

 برامج ومشار ع املركز الوط   للتكو ن املستمر وال  قية امل نّية لسنة 2019

صندوق 2015
 لفة املشروع

الدفوعات إ   
غاية سنة 

2014
بيان املشار ع وال  امج الفصل

برامج التكو ن املستمر

51.40023.1003.0005.0004.0004.000حقوق ال  ب (إنطالًقا من سنة 2009)118120001

118120002
مصار ف تكو ن األعوان    نطاق اإلس ثمارات 

التكنولوجّية
1.050950100100

432.956166.55430.51633.38718.60046.10048.100

*  بال سبة لل سبقة ع   األداء فإن نتائج سنة 2016 و2017 غ     ائّية، كما قدرت تقديرات املبالغ املصادق عل  ا  عنوان سنة 2018 بمبلغ قدره 42000 ألف دينار،  ذا وتجدر اإلشارة أنھ خالل سنة 
2018، تتم دراسة الكشوفات البيداغوجّية واملالّية  عنوان سنوات 2015 و2016 و2017 وكذلك إع  اضات املؤسسات  عنوان سنوات 2014 و2015 و2016.

مجموع برامج التكو ن املستمر (1)



3872291658303060 تأ يل إطارات وأعوان املركز78030006

1.865826208358875225إقتناء وسائل نقل78030013

5755547105050دراسات مختلفة78030014

2788313201550 برامج اش ار ة للتكو ن املستمر78030015

71618235504590100إقتناء تج   ات78030035
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تقديرات سنة 2019

املشار ع    طور اإلنجاز

اإلعتمادات 
املرسمة لسنة 

2018 خز نة201520162017
 لفة املشروعبيان املشار ع وال  امجالفقرة

الدفوعات إ   
غاية سنة 

2014

دفوعات سنوات 2014 - 2016
الفصل

صندوق 

بحساب األلف دينار

71618235504590100إقتناء تج   ات78030035

7061333150100  ي ئات وإصالحات مختلفة78030038

1166218151015 ترك   نظام ا  ودة78030041

1.165160106180150120التنظيم و تطو ر وسائل وأساليب العمل78030063

8520ترك   وظيفة اليقظة78030068

ج7803001

ترك   من  ية علمية    تقييم أثر التكو ن باملركز:" 
العائد ع   االس ثمار    تكو ن املوارد ال شر ة" 

والتعاون الدو  
1306090

1205050ال سو ق ع   ا  ط   دمات املركزج7803002

ج7803003
تأ يل فضاءات االستقبال وا  صول ع   ش ادة 

املطابقة لعالمة مرحبا
2152050



201010التعاون التو     السو سري ج7803004

401010اتفاقية توأمة    ميدان التكو ن املستمر مع ا  زائرج7803005

ج7803006
اتفاقية توأمة    ميدان التكو ن املستمر مع السودان 

واتفاقية شراكة مع أ اديمية سودا اد
301030

118030060
شراء قطعة أرض والقيام بدراسة و ناء مركب التكو ن 

املستمر وال  قية امل نّية  سوسة
1.127543215400592

118030070
دراسة تقييمّية حول املنظومة الوطنّية للتكو ن 

املستمر
2005050
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تقديرات سنة 2019

20162017
الفقرةالفصل

صندوق خز نة
 لفة املشروعبيان املشار ع وال  امج

الدفوعات إ   
غاية سنة 

2014

اإلعتمادات دفوعات سنوات 2015 - 2017
املرسمة لسنة 

2018 2015

املستمر

118030081
القيام بدراسة لبناء مركب التكو ن املستمر وال  قية 

امل نية بباجة و ناء السور 
23858100

1005050تج    مركب التكو ن املستمر وال  قية امل نّية  سوسة118030082

118030083
تج    مركب التكو ن املستمر وال  قية امل نّية 

بصفاقس
1005050

118030084
بناء و  يئة مركب التكو ن املستمر وال  قية امل نّية 

بتو س
650200350

8.8631.7842.4472.3962.7711.480980600 مجموع املشار ع    طور  نجاز(2)



7803

اتفاقية شراكة ب ن املركز الوط   للتكو ن املستمر 
وال  قية امل نية واملركز األفر قي للتدر ب اإلداري 

(CAFRAD) والبحوث من أجل التنمية
2020

11803
 ترك   منظومة جديدة للتكو ن عن  عد: التكو ن    

امل ن واإلش ادي ع   املوكس
650200
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تقديرات سنة 2019

201520162017

الدفوعات إ   
غاية سنة 

صندوق خز نة2014

بحساب األلف دينار

 لفة املشروعبيان املشار ع وال  امجالفقرةالفصل

املشار ع ا  ديدة

اإلعتمادات دفوعات سنوات 2015 - 2017
املرسمة لسنة 

2018

11803Traning For All 1.000200 التكو ن ل  ميع

1.67020400

443.488168.33832.96335.78321.37147.5801.00049.100

62.98325.8342.4475.3967.7715.5801.0005.100

1.000مجموع املشار ع املمولة ع   حساب املوارد العامة للم  انّية

6.100ا  مــــــــوع العــــــام دون إعتبار ال سبقة ع   األداء

ا  مــــــــوع بإعتبار ال سبقة ع   األداء (3+2+1)

1.000

مجموع املشار ع ا  ديدة (3)

ا  مــــــــوع بدون إعتبار ال سبقة ع   األداء

4.100آلية حقوق ال  ب ومصار ف تكو ن األعوان    نطاق اإلس ثمارات التكنولوجّية

مجموع املشار ع املمولة ع   حساب صندوق ال  وض بالتكو ن والتدر ب امل  
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  التكوین المھني :ـامجــــــــــــالبرنـ

  تكوین المكونین وھندسة التكوین :البرنامج الفرعي

  المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین  :ةـــــــــــالمؤسس

  )البرنامج الفرعي(میزانیة المؤسسة 

 دینارالبحساب 

   000 605 5  العنوان األّول
 000 405 5   الموارد العامة للمیزانیة

   الحسابات الخاصة في الخزینة
 000 200  الموارد الذاتیة

  000 900 1  العنوان الثاني
  000 100 1  الموارد العامة للمیزانیة

 000 800  القروض الخارجیة الموظفة
   تكوین مستمر / الحسابات الخاصة في الخزینة

   00 505 7  میزانیّة المؤسسة
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  2019سنة مشروع میزانیة 
 المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین

  األجور:  01138الفصل 

 الفصول
 إنجازات
2017 

قانون المالیة 
2018 

مجموع   2019تقدیرات 
تقدیرات 

2019 
القائمة  % الفارق

 اإلعالمیة
التدرج 

 2019و 2018والترقیة
  وحاالت أخرى

على  إحالة(
  )التقاعد

-6851 32585 1516963  1476693 األجر األساسي   1542697 1542697 - 
-3002 30467 1722951  1478718 المنح  1750416 1750416 - 

 - 80568 80568    80568  25556 المنحة الكلم

 - 53340 53340    53340  23090 منحة السكن

 - 74064 74064    74064  8838 المنحة الوظیفیة

 - 8424 8424    8424  8424 منحة الكلفة

 - 0 0    0  0 منحة التمثیل

 - 600 600    600  600 لمنحة التكمیلیة الوقتیةا

 - 0 0    0  0 منحة التصرف

 - 0 0    0  0 صیةمنحة خصو

 - 1660 1660   1660  1660  منحة آخر السنة المدمجة بالمرتب

 - 3908 3908   3908  3908  نحة االنتاج المدمجة بالمرتبم

 - 5340 5340   5340  5340  نحة المسؤولیةم

 - 64568 64568    64568  64713 نحة النقلم

 - 750979 750979   750979  743863 منحة النھوض بالتكوین المھني

 - 139740 139740   139740  139552 نحة المشاریعم

 - 196680 196680   196680  194684 منحة التصرف والتنفیذ

 - 94680 94680   94680  93250 منحة ھندسة التكوین

 - 360 360   360  360 منحة توزیع الھاتف

 - 248040 248040    248040  164880  حة تكمیلیة للمنحة الخصوصیةمن

 - - -   -  -  اإلحالة على التقاعد

- 2915 18655 882877  435586 منحة اإلنتاج ومنحة آخر السنة  898617 898617 - 
-2299 14714 680382  399092 منحة االنتاج  592797 692797 - 

-616 3941 202495  36494 )منحة آخر السنة(منح خاصة   162144 205820 - 
والعمل منحة العمل اإلضافي 

 - 10500 10500    10500  0 اللیلي

 - 7200 7200    7200  - منحة الساعات اإلضافیة

 - 3300 3300    3300  - منحة العمل اللیلي

 - 14124 14124    14124  0 المنح العائلیة
 - 11784 11784    11784  - المنحة العائلیة

 - 2340 2340    2340  - منحة األجر الوحید
المساھمات المحمولة على 

-2232 14298 771256  597224 المشغل  783322 783322 - 

-1595 10213 518426  423875 المساھمة في أنظمة التقاعد  527044 527044 - 

 - 45600 45600   45600  3800  التأمین الجماعي على المرض

-510 3268 165897  135640 المساھمة في التأمین على المرض  168655 168655 - 
المساھمة في ص النھوض 

-127 817 41333  33910 بالمسكن  42024 42024 - 

انعكاس انتداب المساعدین 
   165000  165000     التكنولوجیین

 17.89 783.850 5021.000 15000- 261005 4918671 4380750 3988222 المجموع 
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  ال سي   والتدخل نفقات
  2019 تقدیرات  2018. م.ق  2017إنجازات   البیان الرمز

 000,000 570 000,000 559 012,900 482 نفقات تسییر المصالح العمومیة 2
 000,000 3 000,000 3 000,000 3 اآلداءات البلدیة 02.01
 000,000 22 000,000 22 669,000 16 إستھالك الماء 02.02
 000,000 50 000,000 85 478,425 74 إستھالك الكھرباء والغاز 02.03
 000,000 12 000,000 15 989,885 10 اإلتصاالت الھاتفیة 02.04
 000,000 25 000,000 25 471,216 30 تراسل المعطیات 02.05
 000,000 1 000,000 1 0,000 تأثیث اإلدارة 02.06
 000,000 28 000,000 28 390,000 19 شراء الوقود لوسائل النقل 02.07
 000,000 58 500,000 38 254,000 20 لفائدة اإلطارات المكلفین بخطط وظیفیةحصص الوقود  02.08
 000,000 5 000,000 5 0,000 معدات التصرف اإلداري 02.09
 000,000 3 000,000 2 204,000 9 معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة 02.10
 000,000 15 000,000 20 131,180 4 معدات التدریس 02.11
 000,000 2 000,000 1 802,980 50 معدات المطبخ 02.12
 000,000 8 000,000 5 167,031 4 تأمین وسائل النقل 02.13
 000,000 20 000,000 10 459,907 9 اإلعتناء بالبناءات 02.14
 000,000 2 000,000 2 684,400 االعتناء بالمساحات الخضراء 02.15
 000,000 15 000,000 15 936,734 20 تعھد وصیانة وسائل النقل 02.16
 000,000 5 500,000 7 452,041 4 تعھد وصیانة المعدات واألثاث 02.17
 000,000 2 000,000 2 942,473 2 النفقات المباشرة للتنظیف 02.18
 000,000 15 000,000 14 205,514 12 لوازم المكاتب 02.19
 000,000 6 000,000 4 512,564 1 المطبوعات الرسمیة 02.20
 000,000 1 000,000 1 813,728 الوثائق المكتوبة 02.21
 000,000 6 000,000 6 170,700 7 الصحف والمجالت 02.22
 000,000 6 000,000 4 904,244 10 تعلیق ونشر اإلعالنات واإلشھار  والتعریف بالمركز 02.23
 000,000 3 500,000 1 499,384 5 شراء اللوازم والمعدات اإلعالمیة 02.24
 000,000 10 000,000 1 0,000 شراء منظومات 02.25
 000,000 1 000,000 6 607,000 5 نفقات استغالل المنظومات اإلعالمیة 02.26
 000,000 2 000,000 1 0,000 نفقات الصیانة اإلعالمیة 02.27
 000,000 10 000,000 10 203,334 3 مصاریف االستقباالت 02.28
 000,000 8 000,000 8 674,922 1 مصاریف المھمات بالخارج 02.29
 000,000 31 000,000 22 623,620 21 إكساء العملة وأعوان االستقبال 02.30
 000,000 4 000,000 4 976,687 3 المنحة الیومیة للتنقل 02.31
 500,000 200,000 0,000 إرجاع مصاریف نقل األشخاص 02.32
 000,000 5 000,000 5 953,000 2 نقل األشخاص بالخارجمصاریف  02.33
 000,000 2 500,000 1 050,000 1 ملتقیات التكوین 02.34
 000,000 1 500,000 1 0,000 تربصات التكوین 02.35
 000,000 10 000,000 15 200,000 تكوین أعوان و إطارات المركز 02.36
 000,000 70 000,000 100 216,500 94 مصاریف المناولة في التغذیة 02.37
 500,000 300,000 0,000 نفقات التداوي 02.38
 500,000 2 000,000 2 0,000 اتفاقیات مع األطباء 02.39
 500,000 500,000 0,000 شراء األدویة والمواد الصیدلیة 02.40
 000,000 6 000,000 5 849,080 3 معالیم الجوالن 02.41
 000,000 1 500,000 1 842,400 العبورمعالیم  02.42
 000,000 1 000,000 1 0,000 طبع ونشر الوثائق والمجالت 02.43
 000,000 1 500,000 0,000 النفقات الخصوصیة للورشات 02.44
 000,000 1 500,000 914,000 1 شراء أغطیة ومفروشات 02.45
 000,000 12 000,000 24 081,161 13 مصاریف مدقق الحسابات  02.46
 000,000 5 000,000 2 0,000 منحة دروس للعرضیین 02.47
 500,000 500,000 239,500 المراسالت اإلداریة والبرید 02.48
 500,000 1 500,000 1 442,290 7 مصاریف مختلفة 02.49
 000,000 60 000,000 25 0,000 نفقات المناولة في التنظیف و الحراسة 02.50
 000,000 2 000,000 2 0,000 النزاعات مصاریف 02.51
 000,000 8 0,000 0,000 نفقات المناظرات و الترقیات 02.52

 000,000 14 000,000 14 000,000 14 نفقات التدخل العمومي 3
 000,000 14 000,000 14 000,000 14 منح لفائدة جمعیات ودادیات ذات صبغة علمیة وإجتماعیة 03.01
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  : وا  ديدة ومصادر تمو ل ا  املشار ع املتواصلة

 

  املشار عبيان 
إنجازات 

2017  

مقارنة  الفارق   2019تقديرات   2018قانون املالية 
بقانون املالية 

اعتمادات (2018
  )الدفع

إعتمادات 
  التع د

إعتمادات 
  الدفع

إعتمادات 
  التع د

إعتمادات 
  الدفع

  700  1100  1506.3  400  500  323.6  العامة للم  انية ع   املوارد.1 §

 _ _ _ _ _  67.8  اقتناء وسائل نقل.1.1

ترك   نظام ا  ودة باملركز طبقا ملواصفات  يزو 2.1
  )مرحلة التدقيق  ش ادي(9001

_  _  _  05  05  05  

  0  120  150  120  140  40.2  إعداد مواصفات التكو ن واملراجع املرافقة ل ا.3.1

  0  80  80  80  80  67.7  تكو ن إطارات التكو ن.4.1

  250  400  600  150  180  147.9  وظائف تطو ر املركز ومصار ف مختلفة.5.1

  250  400  500  150  180      يئة وإصالحات مختلفة.1.5.1

  _  _  100  _  _  _  ترك   أعمدة  شتغل بالطاقة الشمسية.2.5.1

  20  20  20  _  _  _  البيداغوجية والتعلميةإعداد وسائل التدر ب واملعينات .6.1

  10  10  20  _  _  _   ش اد و عتماد. 7.1

 دعمدمج داء ع   القيمة املضافة بخصوص مشروع . 8.1
 مركزتكو نم نيقاطرةفيأحواض ا قتصاديةوال شغيلية 16

املمول من  PAFIP   إطار برنامج دعم التكو ن و دماج امل   
  الو الة الفر سية للتنمية

_  100  

50  

150  

465  415  
 داء ع   القيمة املضافة بخصوص مشروع اقتناء .19

وترك   برامج تكو ن وإنجاز تكو ن تق   للمكون ن بمراكز 
 التكو ن امل   با   ات الغر ية وا  نو ية للبالد التو سية

  املمول البنك  سالمي للتنمية

_  _  481.3 

 700-  800  2818  1500  4000  289.9  ع   موارد القروض ا  ارجية املوظفة.2 §

تطو ر الشراكة مع القطاع ا  اص وتطو ر قدرات ا  ان .1.2
الفنية    مجال التصرف    مشار ع  ي لة مراكز التكو ن 

امل   با   ات الغر ية وا  نو ية للبالد التو سية املمول من 
  للتنميةالبنك  سالمي 

289.9            

اقتناء وترك   برامج تكو ن وإنجاز تكو ن تق   للمكون ن .2.2
بمراكز التكو ن امل   با   ات الغر ية وا  نو ية للبالد 

  التو سية املمول من البنك  سالمي للتنمية

_ 

1500  1500  

2026  

800  -700  
 أحواض ا    قاطرة م   تكو ن مركز 16 دمج دعم.3.2

   إطار برنامج دعم التكو ن  وال شغيلية  قتصادية
  املمول من الو الة الفر سية للتنمية PAFIPو دماج امل  

_ 792  

 0 1900 4324.3 1900 4500 613.5  جملة م  انية التنمية 
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  التشغیل :ـامجــــــــــــالبرنـ

  تنفیذ سیاسات التشغیل :البرنامج الفرعي

  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  :ةـــــــــــالمؤسس

  )البرنامج الفرعي(میزانیة المؤسسة 

 دینارالبحساب 

  400 443 56  العنوان األّول
 400 393 56  الموارد العامة للمیزانیة

   الحسابات الخاصة في الخزینة
 000 50  الذاتیةالموارد 

  000 500 355  العنوان الثاني
 000 000 4  الموارد العامة للمیزانیة

   القروض الخارجیة الموظفة
 000 500 351  تكوین مستمر / الحسابات الخاصة في الخزینة

  400 943 411  میزانیّة المؤسسة
 

 

 



14.716.000.000املرتب  سا    والتدرج
21.000.000منحة ال لفة
571.000.000منحة السكن

200.000.000منحة املغادرة  ختيار ة
2.000.000منحة ا  وذة

2.556.000.000منحة الت اليف ا  اصة
7.449.000.000منحة ال  وض بال شغيل

1.067.000.000املنحة الوظيفية
130.000.000منحة املشروع

615.000.000منحة النقل
823.000.000املنحة الكيلوم  ية

112.000.000املنحة العائلية 
22.000.000منحة   جر الواحد

696.000.000منحة التصرف والتنفيد
50.000.000 سميات    ا  طط الوظيفية

6.000.000منحة املسؤولية
2.460.000.000منحة تكميلية

7.442.000.000منح  نتاج
1.860.000.000منحة أخر السنة

10.000.000منحة التصرف    ا  ز نة
553.000.000منحة مشقة امل نة

19.000.000مساعدة عاجلة اثر وفاة
106.000.000الساعات  ضافية

1.000.000جراية عمر ة
1.103.000.000التدرج وال  قية

544.000.000ال  قية    الصنف (مناظرة داخلية)
131.000.000ال  قية    الرتبة (مناظرة داخلية)

28.000.000التأم ن ع   ا  وادث
630.000.000أعباء التأم ن

55.000.000التام ن ع   الوفاة
1.000.000منحة مل  ب    املؤسسات الت و  ية 

200.000.000منحة  حالة ع   شرف امل نة
111.000.000صنف  حالة ع   التقاعد

500.000.000أجور م  قي ال شغيل با  ارج
5.371.400.000مساھمة المؤجر فى صندوق التقاعد

1.648.000.000مساھمة المؤجر فى صندوق الوطني للتأمین على المرض
412.000.000مساھمة المؤجر فى صندوق النھوض بالمساكن اإلجتماعیة

52.221.400.000المجمــوع العـــــام

تقديرات سنة 2019البيان

م  انية نفقات  جور لسنة 2019
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م  انية نفقات وسائل املصا   لسنة 2019

تقديرات سنة 2019عناو ن ا  ساباتأرقام ا  سابات

21.000.000مصار ف اس  الك املاء606.100
305.000.000مصار ف اس  الك الك ر اء606.200
1.000.000مصار ف اس  الك الغاز606.300
7.000.000شراء وقود قابل ل  زن 606.400
232.000.000وقود السيارات606.450
30.000.000شراء مواد صيانة606.500
97.000.000شراء قطع الغيار606.600
3.000.000شراء قطع الغيار للمعدات  عالمية         606.710
47.000.000شراء لوازم امل اتب 606.800
47.000.000شراء لوازم  عالمية للم اتب606.810
16.000.000شراء لوازم  ع د البناءات    606.820
10.000.000 شراء أدو ة    606.830
946.000.000معاليم الكراء613.200
6.000.000مصار ف صيانة615.000
38.000.000مصار ف صيانة و اصالح البناءات615.100
40.000.000مصار ف صيانة و اصالح السيارات615.300
17.000.000مصار ف صيانة و اصالح اثاث و معدات امل اتب615.400
1.000.000مصار ف صيانة و اصالح املعدات  عالمية615.510
1.000.000تام ن ع   السرقة و ا  رائق616.100
44.000.000تام ن السيارات616.300
214.000.000خدمات منجزة من طرف الغ  617.000
46.000.000أتـــــــــعاب622.300
14.000.000مصار ف  عالنات و ش ار623.100
31.000.000مصار ف شراء ال  ف و الدور ات623.200
3.000.000مصار ف نقل مواد و معدات624.100
59.000.000منحة تنقل  عوان    إطار تنفيذ برامج مكتب ال شغيل625.100
14.000.000مصار ف تنقل  عوان    إطار تنفيذ برامج مكتب ال شغيل625.400
1.000.000معاليم عبور الطرقات السيارة625.450
2.000.000 مصار ف التنقل ا   ا  ارج للت و ن625.600
4.000.000منحة تنقل  با  ارج للت و ن625.700
33.000.000مصار ف التنقل  با  ارج (م مات )625.900
21.000.000منحة القيام بـمأمور ة625.910
19.000.000مصار ف  ستقباالت625.920
20.000.000مصار ف املواصالت ال  يدية626.200
138.000.000مصار ف اس  الك ال اتف626.300
350.000.000ارسال املعطيات626.400
20.000.000مصار ف تنظيف املقرات628.600
3.000.000تدخالت إجتماعية عاجلة 630.000
34.000.000اعمال اجتماعية مختلفة632.100
380.000.000مصار ف  كساء642.410
1.000.000امتيازات اخرى 642.490
1.000.000مصار ف الطا ع و ال   يل665.200
30.000.000  داء املوظف ع   السيارات665.500

3.347.000.000
50.000.000

3.397.000.000
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موارد ذاتية

ا  موع بإعتبار املوارد الذاتية

ا  موع دون إعتبار املوارد الذاتية



44.000.000خدمات اجتماعية 632.100

765.000.000مصار ف املطاعم642.420

5.000.000اعتمادات لفائدة الودادية632.400

5.000.000اعتمادات لفائدة منظمات اخرى 632.600

1.000.000اعتمادات لفائدة ا  معية الر اضية632.500

5.000.000تدخالت إجتماعية عاجلة لفائدة  عوان630.000

825.000.000

تقديرات سنة 2019عناو ن ا  سابات

مجموع م  انية نفقات التدخل
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 م  انية نفقات التدخل لسنة 2019

أرقام ا  سابات



تقديرات سنة 2019ال لفة ا  ينةال لفة  صلية

الفقرة

0027550.000.0003.300.000.0000

00381.000.000.0001.200.000.0000

0086600.000.000600.000.0000

00093300.000.000550.000.000150.000.000

0094400.000.000600.000.000100.000.000

0095300.000.000550.000.0000

0096300.000.000300.000.0000

0097300.000.000300.000.0000

0098720.000.000920.000.000120.000.000

00104630.000.000630.000.0000

5.100.000.0008.950.000.000370.000.000

ال لفة ا  ينةال لفة  صلية
 عتمادات املق  ح ترسيم ا 

لسنة 2019

الفقرة

600.000.000600.000.000100.000.000ج

700.000.000700.000.00050.000.000ج

120.000.000120.000.000100.000.000ج

300.000.000300.000.000190.000.000ج

550.000.000550.000.00050.000.000ج

550.000.000550.000.00050.000.000ج

550.000.000550.000.00050.000.000ج

550.000.000550.000.00050.000.000ج

700.000.000700.000.00050.000.000ج

0022100.000.000100.000.000100.000.000

0014400.000.000400.000.000400.000.000

001530.000.00030.000.00030.000.000

0037100.000.000100.000.000100.000.000

009220.000.00020.000.00020.000.000

0020500.000.000500.000.000500.000.000

00641.200.000.0001.200.000.0001.200.000.000

11270.000.00070.000.00070.000.000

200.000.000200.000.000200.000.000ت و ن  عوان0071

108170.000.000170.000.000170.000.000

110150.000.000150.000.000150.000.000

7.560.000.0007.560.000.0003.630.000.000

12.660.000.00016.510.000.0004.000.000.000

بناء م.ت.ع.م. بتطاو ن

م  انية التج    لسنة 2019

بيان املشروع

املشار ع املتواصلة:

إقتناء مقر مركب .ت.ع.م. بصفاقس

بناء م.ت.ع.م. بنابل

بناء فضاء املبادرة بال اف 

إعادة بناء م.ت.ع.م بالفحص

ا  موع املشار ع املتواصلة

بيان املشروع

املشار ع ا  ديدة:

بناء وتج    مقر   فظ  رشيف

بناء م.ت.ع.م. بالد ما ي

بناء م.ت.ع.م. بدقاش

بناء م.ت.ع.م. بدوز 

بناء م.ت.ع.م. بمك  

بناء م.ت.ع.م. بنفطة

 عالم وتنظيم التظا رات

بناء وتج     مكتب الشغيل والعمل  املستقل بزغوان وفضاء املبادرة

توسعة وتج    مقر مكتب ال شغيل والعمل املستقل  سيدي ال ش  

   يئة وتج    الطابق  ر    للمقر  جتما   للو الة

بناء وتج    مكتب الjشغيل والعمل املستقل بأوتيك

بناء وتج    مكتب الشغيل والعمل   ساقية الز ت

بناء وتج    مكتب الشغيل والعمل  بجرج س

إقتناء وسائل النقل

إقتناء معدات ومنظومات إعالمية

إقتناء تراخيص إلستغالل منظومة ال  يد  لك  و ي

سالمة نظم  عالم وصيانة ال  مجيات 

ترك   منظومة إتصال ع    ن  نات

إعادة بناء وتج    مكتب ال شغيل والعمل املستقل باملتلوي 

بناء وتج    مرّكب ال شغيل والعمل املستقل برادس
دراسات مختلفة

إصالحات وتج   ات لتدعيم م اتب ال شغيل

تجديد تج   ات مكت ية
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ا  موع املشار ع ا  ديدة

ا  موع العام

ترك   نظام ا  ودة



  
  
  

الجداول والبطاقات المتعلقة 
  باألداء
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  البطاقات التفصیلیة لمؤشرات 
  :برنامج

  التكوین المھني 
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  1.1.1: بطاقة مؤشر
  :مرجع المؤشر §

 التسمیة .نسبة استغالل طاقة التكوین
 البرنامج .التكوین المھني

 البرنامج الفرعي .التكوین المھني األساسي
 الھدف .ل التكوینضمان النجاعة والمردودیة في مختلف مراح

 

  :تعریف المؤشر §
یعطي ھذا المؤشر فكرة واضحة عن المجھود الذي تبذلھ مراكز التكوین الستقطاب الشبان 

ومواطن ) تكوین مقیم(طالبي التكوین من خالل قیس نسبة استغالل مواطن التكوین القارة 
إطار االستغالل األمثل في ) سواء بالتداول أو التدریب المھني(التكوین مع المؤسسة المتاحة 

 . للتكوین بالتداول واالستغالل االنجع لجمیع أنماط التكوین المتوفرة

 التعریف

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 أھمیة المؤشر -- //--
 

 مصدر المعطیات .مراكز التكوین المھني

§
 

متابع
ة المؤشر

 

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .الوكالة التونسیة للتكوین المھني
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة مراقبة التصرف

 طریقة تجمیع المعطیات .مصدر إداري وإحصائي
 دوریة احتساب المؤشر .سداسي

 

عدد مواطن  /العدد الجملي للمتكونین المعادل للتكوین المقیم ( 
 المعادلة 100)*التكوین

 طریقة احتساب المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس %
 القیمة المنشودة  72%

)2012سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 المؤشرات الفرعیة
 عدد 32200

) + x 1عدد المتكونین بالمركز ((
) + x2/1 عدد المتكونین بالتداول (
) + x F4 40/4 عدد المتكونین(
عدد ) + (xF840/8عدد المتكونین (

عدد )+ (xF1240/12المتكونین 
 ))xF1640/16المتكونین 

العدد الجملي 
للمتكونین المعادل 

 للتكوین المقیم

 عدد مواطن التكوین )تكوین مقیم(الطاقة الجملیة للتكوین  عدد 45000

 عدد 60500
تكونین احتساب العدد الجملي للم

الذین یزاولون تكوینا خالل السنة 
 المعنیة

العدد الجملي 
 للمتكونین مقیس

 --// --  تحلیل النتیجة 
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 المجموع 

 

 :لممكنةالتفریعات ا §  :المخاطر المحتملة §

 .حسب الجھة - .لم یتم تحدیدھا بعد -
 .حسب قطاع التكوین -
 .حسب طبیعة الشھادة -

 

 الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 68 68** 66 71 70    

72 72 
 

71.5 
 

القیمة    88 72 72 71
 المنشودة

*  
    

 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة لمسؤول على البطاقةا

§
 

رسم بیاني 
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رئیس وحدة مراقبة 
 2014سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة التصرف

  2.1.1: بطاقة مؤشرعدد

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .العدد الجملي للمتخرجین مقیس

 البرنامج .التكوین المھني
 البرنامج الفرعي .ساسيتطویر التكوین المھني األ

 الھدف .ضمان النجاعة والمردودیة في مختلف مراحل التكوین
 

  :تعریف المؤشر §
یحدد المؤشر عدد المتخرجین الذین تابعوا بنجاح تكوینا أو تدریبا مھنیا یفضي إلى إحدى 

التقني الشھادة مھارة، شھادة الكفاءة المھنیة، مؤھل التقني المھني، مؤھل (الشھائد المنضرة 
 ).السامي

 التعریف

     طبیعة المؤشر  موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 أھمیة المؤشر -- //--
 

 مصدر المعطیات .مراكز التكوین المھني

§
 

متابعة المؤشر
 

طیاتالھیكل المسؤول عن تجمیع المع .الوكالة التونسیة للتكوین المھني  
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة مراقبة التصرف

 طریقة تجمیع المعطیات .مصدر إداري وإحصائي
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 

العدد الجملي للمتخرجین من جمیع المستویات ضمن النظام 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة .المقیس في آخر السنة

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس .عدد
 القیمة المنشودة متخرج 22000

)2012سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 المؤشرات الفرعیة

تجمیع عدد المتحصلین على  عدد -- //-- 
 .شھادة مھارة

عدد المتخرجین في مستوى شھادة 
 المھارة

تجمیع عدد المتحصلین على  عدد -- //-- 
 المھنیةشھادة الكفاءة 

عدد المتخرجین في مستوى شھادة 
 الكفاءة المھنیة

تجمیع عدد المتحصلین على  عدد -- //-- 
 شھادة مؤھل تقني مھني

عدد المتخرجین في مستوى شھادة 
 مؤھل تقني مھني

تجمیع عدد المتحصلین على  عدد -- //-- 
 شھادة مؤھل تقني سامي

عدد المتخرجین في مستوى شھادة 
 ميمؤھل تقني سا

 تحلیل النتیجة -- //--
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 --// --  المجموع 

 

 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 .وینعدد المتخرجین مقیس حسب نمط التك - .لم یتم تحدید المخاطر -

 .عدد المتخرجین مقیس حسب القطاعات -

 .عدد المتخرجین مقیس حسب الجنس -
 

 

 الجدول الزمني للمؤشر §

 
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 28964 26882 27876 *18841 18035 18007 19076 21765    

22000  22000  

  

21500  

  

21000 18400 18200 28100 29700 30100 30000 30000 31200 
القیمة 
 المنشودة
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 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

وحدة مراقبة رئیس 
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة التصرف

 

 

§
 

رسم بیاني 
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 3.1.1: بطاقة مؤشر عدد

  :مرجع المؤشر §
.نسبة التكوین مع المؤسسة  التسمیة 

.التكوین المھني  البرنامج 
.التكوین المھني األساسي  البرنامج الفرعي 

.ضمان النجاعة والمردودیة في مختلف مراحل التكوین  الھدف 
 

  :تعریف المؤشر §
ي والتداول یعكس حجم المتكونین الذین یتابعون تكوینا مع المؤسسة في إطار التدریب المھن

.تداول، تدریب  
 التعریف

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر      

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

.مراكز التكوین المھني  مصدر المعطیات 

§
 

متابعة المؤشر
 

.الوكالة التونسیة للتكوین المھني میع المعطیاتالھیكل المسؤول عن تج   
.وحدة مراقبة التصرف  الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  

 طریقة تجمیع المعطیات مصدر اداري واحصائي
.سنوي  دوریة احتساب المؤشر 

 

العدد / مجموع عدد المتكونین بالتداول والتدریب المھني (
100)*الجملي للمتكونین في نھایة كل سنة  المعادلة 

المؤشرطریقة احتساب   

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 وحدة القیس % 
 القیمة المنشودة %88 

)2012سنة (  
 التسمیة المعادلة وحدة القیس القیمة المنشودة

 المؤشرات الفرعیة 

جمع عدد المتكونین في اخر  عدد 
 السنة

 عدد المتكونین بالتداول 

جمع عدد المتكونین في اخر  عدد 
 السنة

ریب عدد المتكونین في التد
 المھني

جمع العدد الجملي للمتكونین  عدد 
 اخر السنة

 العدد الجملي للمتكونین

 --// --  تحلیل النتیجة 
 

 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 المجموع 
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 :الممكنة التفریعات §  :المخاطر المحتملة §

نسبة التكوین مع المؤسسة حسب  - .لم یتم تحدید المخاطر -
 .القطاع

 .نسبة التكوین مع المؤسسة حسب الجھة -
نسبة التكوین مع المؤسسة حسب  -

 .الجنس
 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

    87 87 *86  االنجازات 90 92 91 87.44 87.32 

87 87 
 

87 
 

87 87 87 86 88 63 63 92 92 
القیمة 

 المنشودة

  

 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

رئیس وحدة مراقبة 
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة التصرف

 

§
 

رسم بیاني 
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 4.1.1: بطاقة مؤشر عدد

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .العدد الجملي لمواصفات التكوین والمراجع المرافقة لھا

 البرنامج .التكوین المھني
 البرنامج الفرعي . تطویر تكوین المكونین وھندسة التكوین

 الھدف .ضمان النجاعة والمردودیة في مختلف مراحل التكوین
  

  :تعریف المؤشر §
 التعریف ة للسنة المرجععدد مواصفات  التكوین بالنسب

     طبیعة المؤشر  موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة \التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 أھمیة المؤشر -- //-- 
  

 مصدر المعطیات .المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین

§
 

متابعة المؤشر
 

 ن تجمیع المعطیاتالھیكل المسؤول ع .إدارة ھندسة التكوین
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  إدارة مراقبة التصرف

 طریقة تجمیع المعطیات .استمارة متابعة شھریة لإلنجازات المحققة
 دوریة احتساب المؤشر .سداسي

 

 طریقة احتساب المؤشر المعادلة تجمیع عدد مواصفات التكوین والمراجع المرافقة لھا

§
 

ب المؤ
إحتسا

شر
 وحدة القیس عدد 

 القیمة المنشودة مواصفة  20
 )2012سنة (

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

   عدد  المؤشرات الفرعیة
   عدد 
   عدد 

 تحلیل النتیجة -- //-- 
 

 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز االنشطة الرمز تاالجراءا المیزانیة

     أ د 150
 

 

     
 المجموع 
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 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

توزیع مواصفات التكوین والمراجع  - 
 .المرافقة لھا المعدة حسب القطاعات

توزیع مواصفات التكوین المعدة حسب  -
 .مستوى الشھادة

 

  

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2021
 االنجازات 47 10 13 27 10 17* 18 13   

القیمة    30 25 15 25 20 20 20  20  20
 المنشودة

  

 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

المسؤول عن إدارة مراقبة 
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  لثانیةالنسخة ا التصرف

 

  
  
 
  

§
 

رسم بیاني 
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  5.1.1: بطاقة مؤشرعدد

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة عدد المكونین وإطارات التكوین المنتفعین بتكوین

 البرنامج التكوین المھني
 البرنامج الفرعي تكوین المكونین وھندسة التكوین

 الھدف ضمان النجاعة والمردودیة في مختلف مراحل التكوین
  

  :عریف المؤشرت §
 التعریف .عدد المكونین واالطارات البیداغوجیة والتقنیة، ومستشاري التدریب الذین شاركوا في دورات تكوینیة

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

جیات التكوین التي یعبر عنھا طالبي التكوین من مكونین یعكس ھذا المؤشر قدرة المركز على االستجابة لحا
 .وإطارات تكوین

 أھمیة المؤشر

  

 مصدر المعطیات المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین

§
 

متابعة المؤشر
 

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات إدارة تطویر كفاءات التكوین
 تحلیل المعطیات الھیكل المسؤول عن  إدارة مراقبة التصرف

مخططات التكوین، شھادات التكوین (استمارة متابعة شھریة لإلنجازات المحققة
 )المسلمة للمنتفعین بالتكوین، بطاقات الحضور

 طریقة تجمیع المعطیات

 دوریة احتساب المؤشر ثالثي
 

تجمیع عدد في مختلف الدورات التدریبیة التي تم تسجیلھا بالمركز 
 المعادلة ن المكونین وھندسة التكوین الوطني لتكوی

 طریقة احتساب المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس عدد

 القیمة المنشودة منتفع  1200
 )2012سنة (

 التسمیة المعادلة وحدة القیس القیمة المنشودة

 المؤشرات الفرعیة
 متكون 1200

  عدد
عدد المنتفعین بتكوین بیداغوجي 

 أساسي ومستمر
 عدد المنتفعین بتكوین تقني  عدد

 عدد المنتفعین بتكوین وظیفي  عدد

 تحلیل النتیجة --//--
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

 أ د 80
  تكوین إطارات التكوین تكوینا بیداغوجیا  
  ت التكوین تكوینا تقنیاتكوین إطارا  
  تكوین إطارات التكوین تكوینا وظیفیا  

 المجموع أ د 80
 

 التفریعات الممكنة §  المخاطر المحتملة §

التأخیر في تحدید الحاجیات من التكوین من مختلف  -
 .الھیاكل وخاصة الوكالة التونسیة للتكوین المھني

 
 .التغییر في أولویات التكوین حسب القطاعات -

 .دد المشاركین حسب الجنسع -

 .عدد المشاركین حسب الجھة -

 .عدد المشاركین حسب القطاع -
 

 الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019  2021
 اإلنجازات 1587 1095 1024 1456 1730 1371 797 901 1602* 919 871   

القیمة     1456 1650 1181 1500 1200 1200 1100 1400 1100  1200  1200
 المنشودة

  

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

المسؤول عن إدارة مراقبة 
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة التصرف

  
  

  

§
 

رسم بیاني
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  1.2.1: بطاقة مؤشرعدد

  شرمرجع المؤ §
.العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركیز وحدة االستقبال واالعالم والتوجیھ  التسمیة 

.التكوین المھني  البرنامج 
.التكوین المھني األساسي  البرنامج الفرعي 

.نشر ثقافة المھن وتحسین اإلقبال على التكوین المھني  الھدف 
 

  تعریف المؤشر §
بال للشبان ووضعت على ذمتھم مختص في عدد المراكز التي خصصت فضاءات استق

.االرشاد والتوجیھ المھني  التعریف  
     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
الفئة \التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر      

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

.مراكز التكوین المھني  مصدر المعطیات 

§
 

متابعة المؤشر
 

.للتكوین المھني الوكالة التونسیة  الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات 
.وحدة مراقبة التصرف  الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  

.مصدر إداري وإحصائي  طریقة تجمیع المعطیات 
.سنوي  دوریة احتساب المؤشر 

 

احتساب العدد الجملي للوحدات التي تم تركیزھا الى حدود 
 .السنة الجاریة

 المعادلة
 طریقة احتساب المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس عدد

 القیمة المنشودة وحدة  109
)2012سنة (  

القیمة 
 التسمیة المعادلة وحدة القیس المنشودة

 المؤشرات الفرعیة
 لیس ھناك مؤشرات فرعیة

 --// --  تحلیل النتیجة 
 

 )الحقاسیتم تحدیدھا : (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 --// --  المجموع 
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 المخاطر المحتملة §

   

 

 التفریعات الممكنة §

 .لیس ھناك تفریعات - .لم یتم تحدیدھا -
 

 

 

 الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 32 45 60 89 98 103 103    

109 
 

109 
 

109 103 90 90 80 80 60 45 15 
القیمة 

 المنشودة

  .2011انطالقا من  PEFESEانطلق العمل بھذا المشروع في إطار مشروع التعاون مع االتحاد األروبي * 
  

 

 

 البطاقةتاریخ احداث  تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة وحدة مراقبة التصرفرئیس 

 

  

§
 

رسم بیاني 
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 2.2.1: بطاقة مؤشر عدد

  :مرجع المؤشر §
.العدد الجملي لفضاءات االقالع نحو المبادرة  التسمیة 

.التكوین المھني  البرنامج 
.تطویر التكوین المھني االساسي  البرنامج الفرعي 

.حسین اإلقبال على التكوین المھنينشر ثقافة المھن وت  الھدف 
 

  :تعریف المؤشر §
عدد المراكز التي خصصت فضاءات استقبال للشبان ووضعت على ذمتھم مختص في تنمیة 

.روح المبادرة واالنتصاب للحساب الخاص  
 التعریف

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\فالتصنی المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

.مراكز التكوین المھني  مصدر المعطیات 

§
 

متابعة المؤشر
 

.الوكالة التونسیة للتكوین المھني  الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات 
.وحدة مراقبة التصرف  الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  

.مصدر اداري واحصائي  طریقة تجمیع المعطیات 
.نويس  دوریة احتساب المؤشر 

 

احتساب العدد الجملي التراكمي للفضاءات المنجزة الى غایة 
.السنة الجاریة  

 طریقة احتساب المؤشر المعادلة

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

.عدد  وحدة القیس 
فضاءات  10بلوغ   القیمة المنشودة 

)2012سنة (  
القیمة 
 التسمیة المعادلة وحدة القیس المنشودة

ات الفرعیةالمؤشر  
 ال یوجد

 ---// --  تحلیل النتیجة 
 

 : االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
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 --// --  المجموع 
 

 
 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 .ال شیئ - .لم یتم تحدیدھا -
 

 

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 3 4 9 10 10 10 10     

10 10 
 

10 
 

10 10 10 10 10 10 9 5 5 
القیمة 

 المنشودة

  

 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة .التصرف وحدة مراقبةرئیس 

 

  

§
 

رسم بیاني 
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  3.2.1: بطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .نسبة التعبئة

 البرنامج .التكوین المھني
 البرنامج الفرعي .التكوین المھني األساسي

 الھدف .نشر ثقافة المھن وتحسین االقبال على التكوین المھني
 

  :تعریف المؤشر §
المؤشر نسبة االستجابة  لعروض التكوین المفتوحة خالل السنة التكوینیة المعنیة  یقیس ھذا

 .وھو یعكس مدى إقبال الشبان على التكوین المھني) فیفري وسبتمبر(خالل دورتیھا 
 التعریف

     طبیعة المؤشر  موارد نشاط مخرجات نتیجة
الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر      

یعكس ھذا المؤشر المجھود الذي تقوم بھ المراكز لتحسین االقبال على التكوین المھني في 
 .عالقتھا بمحیطھا المباشر وتأثیره على استقطاب الشبان

 أھمیة المؤشر

 

 مصدر المعطیات .مراكز التكوین المھني

§
 

متابعة المؤشر
 

ع المعطیاتالھیكل المسؤول عن تجمی .الوكالة التونسیة للتكوین المھني  
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة مراقبة التصرف

 طریقة تجمیع المعطیات .معطیات رقمیة
 دوریة احتساب المؤشر .سداسي

 

 المعادلة 100)*عدد العروض/عدد المسجلین(
 طریقة احتساب المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس %

 القیمة المنشودة 92%
)2012سنة (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

 عدد  المؤشرات الفرعیة

العدد الجملي للمسجلین 
العدد + لدورة سبتمبر 

الجملي للمسجلین لدورة 
 .فیفري

العدد الجملي 
للمسجلین خالل 
دورتي سبتمبر 

 وفیفري

 عدد 
عدد العروض لدورة 

عدد العروض +سبتمبر 
 .لدورة فیفري

 ملي للعروضالعدد الج

 تحلیل النتیجة 
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
  

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     
     

 المجموع 
 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة

عدد المنقطعین عند انطالق التكوین أو  -
 .خالل مرحلة التكوین

 .طبیعة المركزحسب  -
 .حسب مستوى الشھادة -
 .حسب الجھة -

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

    86 90 *83  االنجازات 66 69 78 

92 92 92 87 86 86 74    
القیمة 

 المنشودة
  

  

 
 

 تاریخ احداث البطاقة ریخ تحیین البطاقةتا عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2014سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة رئیس وحدة مراقبة التصرف

  

§
 

رسم بیاني 
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 4.2.1الرمز : بطاقة مؤشر عدد

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .نسبة المنقطعین عن التكوین

 البرنامج .التكوین المھني
 البرنامج الفرعي .التكوین المھني األساسي

 الھدف .افة المھن وتحسین اإلقبال على التكوین المھنينشر ثق
 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف .عكس جملة المتكونین الذین انقطعوا عن مواصلة تكوینھم قبل نھایة مرحلة التكویني

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

ا المؤش  ر المجھ  ود ال  ذي تق  وم ب  ھ الوكال  ة التونس  یة للتك  وین المھن  ي وبالخص  وص یعك  س ھ  ذ
المراك  ز م  ن أج  ل تحس  ین التك  وین حت  ى یس  تجیب لحاجی  ات الش  بان البیداغوجی  ة والوظیفی  ة 
وجودة الخدمات المقدمة لحثھم على مواصلة كامل المرحل ة التكوینی ة والحص ول عل ى ش ھادة 

 .ختم التكوین

 أھمیة المؤشر

 

 مصدر المعطیات .مراكز التكوین المھني

§
 

متابعة المؤشر
 

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .الوكالة التونسیة للتكوین المھني
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة مراقبة التصرف

 طریقة تجمیع المعطیات .معطیات رقمیة
 دوریة احتساب المؤشر .سنویة

 

 المعادلة 100)*العدد الجملي للمسجلین/للمنقطعینالعدد الجملي (
 طریقة احتساب المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 وحدة القیس % 

 القیمة المنشودة % 15
)2012سنة (  

القیمة 
 التسمیة المعادلة وحدة القیس المنشودة

العدد الجملي للمنقطعین  عدد  المؤشرات الفرعیة
 عدد المنقطعین في اخر السنة

العدد الجملي للمسجلین في  عدد 
 عدد المسجلین أول السنة

 تحلیل النتیجة -- //--
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 المجموع 

 

 
 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 .عدد المنقطعین حسب الجنس - .لم یتم تحدیدھا -
 .عدد المنقطعین حسب مستوى الشھادة -
 .عدد المنقطعین حسب الجھة -

 

 الجدول الزمني للمؤشر §
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 35 35 22 20 34 20 20 20    

15 15 
 

15 
 

القیمة  30 35 22 20 15 15 15 20 20
 المنشودة

  

 

  
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة رئیس وحدة مراقبة التصرف

  

§
 

رسم بیاني 
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1.3.1: بطاقة مؤشر   
 :مرجع املؤشر  §

  ستمرعدد املؤسسات املنتفعة بآليات الت و ن امل  ال سمية
  الت و ن امل    ال  نامج

  تطو ر الت و ن املستمر وال  قية امل نية  ال  نامج الفر  
  تطو ر الت و ن املستمر املوجھ للمؤسسات  ال دف
 : عر ف املؤشر  §

  يق س  ذا املؤشر عدد املؤسسات  قتصادّية املنتفعة بآليات الت و ن املستمر  التعر ف

  طبيعة املؤشر
  ن يجة  جاتمخر    شاط  موارد

  *      

  الفئة/التص يف
   ثر  الكفاءة  ا  ودة  املردودية

        
          أ مية املؤشر

 
الوحدات ا   و ة التا عة للمركز الوط   للت و ن املستمر   مصدر املعطيات

  وال  قية امل نية 
  إدارة ا  دمات لفائدة املؤسسات  ال ي ل املسؤول عن تجميع املعطيات

  إدارة مراقبة التصرف/إدارة ا  دمات لفائدة املؤسسات  ال ي ل املسؤول عن تحليل املعطيات
  معطيات إحصائية  طر قة تجميع املعطيات
  ش ري   دور ة إح ساب املؤشر
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طر قة إح ساب 
  املؤشر

مجموع عدد املؤسسات املنتفعة بآليات تمو ل الت و ن   املعادلة
  تمراملس

  مؤسسة  وحدة الق س

 القیمة المنشودة
  6100  )2012سنة (

  املؤشرات الفرعية
  

وحدة   املعادلة  ال سمية 
  الق س

القيمة 
  امل شودة

عدد املؤسسات    إطار آلية حقوق  -
  .ال  ب الفردي

عدد املؤسسات    إطار آلية حقوق  -
  .ال  ب ا  ما  

عدد املؤسسات    إطار آلية  -
  .ال سبقة ع    داء

ت و ن عدد املؤسسات    إطار  -
 عوان    مجال  س ثمارات 

  .التكنولوجية

مجموع عدد املؤسسات 
املنتفعة بآليات تمو ل 

  الت و ن املستمر
  مؤسسة

  
  
  
  

6100  

          تحليل الن يجة
 

  :طة املرتبطة باملؤشر وم  اني  ا   ش

 

  

لرمزا )د.أ(امل  انية   جراءات   شطة   
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لرمزا )د.أ(امل  انية   جراءات   شطة   

مرافقة برنامج إرساء   1.3.1
  الالمركز ة

وزارة الت و ن  ب ن اتفاقية  عاون إطار ة    مجال الت و ن امل  إبرام 
امل   وال شغيل ووزارة الشؤون ا  لية والب ئة و  دف  ذه  تفاقية 

طر ق مخطط وط   إ   مرافقة برنامج إرساء الالمركز ة ودعم ا عن 
وس تو   املركز الوط   للت و ن لتطو ر الكفايات وال  وض   ا 

  :املستمر وال  قية امل نية

تحديد  حتياجات وإعداد ا  ططات الت و  ية بما  §
يتما    وتوّج ات مركز الت و ن ودعم الالمركز ة     ذا 
ا  ال من ج ة وم ّمات وأ داف ا  ماعات ا  لية من 

باإلضافة إ   ت و ن أعوان وإطارات ا  ماعات  ج ة أخرى،
ا  لية وخاصة املشرف ن ع   ملف الت و ن    مجاالت 

 . ندسة الت و ن والتصرف    املوارد ال شر ة

إعداد مرجعيات امل ن والكفايات با  ماعات ا  لية  §
وإجراء تدقيق منظومة الت و ن صل  ا إ   جانب تأم ن 

  . ي ا  ماعات ا  ليةدورات ت و  ية لفائدة م و 

  

خاص ) label(إرساء عالمة  
  باملركز

  64397  إعداد مواصفات وطنية للت و ن املستمر

إرساء شراكة خصوصية مع املؤسسات الك  ى ع   غرار الشركة   مساندة املؤسسات 
الوطنية للسكك ا  ديدية ، الشركة التو سية للتنقيب، الشركة 

  ... ا   و ة للنقل بالقصر ن

 

ت و ن املتدخل ن    مجال  
الت و ن املستمر والتصرف 

     املوارد ال شر ة 

   ت و ن مسؤو   الت و ن باملؤسسات 

   ت و ن م و ي املؤسسات  

   ت و ن إطارات املركز حول  ندسة الت و ن املستمر  

م ننة املتدخل ن    مجال  
  الت و ن املستمر 

   الت و نوضع س  ورة لإلش اد بكفاءة مس شاري 

   إعداد برنامج ت و ن وإش اد بكفاءة مسؤو   الت و ن باملؤسسات  

تطو ر وظيفة التقييم لدى  
املركز واملتدخل ن    مجال 

  الت و ن املستمر 

ترك   من  ية علمية لتقييم العائد من  س ثمار    ت و ن املوارد 
  وعقد مؤتمر دو      الغرض  (ROI )ال شر ة
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)د.أ(امل  انية   جراءات  شطة  الرمز  

ت سيط  جراءات املعمول   1.3.1
  ا بآليات تمو ل الت و ن 

  املستمر 

:   اتجاه  292مراجعة  مر عدد   

  ت سيط  جراءات -

حديثة  نتصاب واملؤسسات ال    ش و ات ساملؤسدعم  -
صعو ات     نتفاع بآلية حقوق ال  ب بحذف شرط الت و ن 

   سا   

 

  :مراجعة القرار ا  اص بمقادير التمو ل    اتجاه 

 ت سيط وتوضيح  نماط الت و  ية، -

بتحديد سقف تمو ل الت و ن املستمر    يع املؤسسات ع    -
 الت و ن  سا   ،

 التحف   ع    قيال ع   الت و ن  ش ادي،  -

مز د    يع املؤسسات ع    عث مراكز ت و ن مندمجة و عي ن  -
  الت و ن  امل الوقتمسؤول ن عن 

 

مراجعة اتفاقيات الشراكة مع  وساط امل نية    اتجاه تطو ر دور  
الشر اء وتدعيم جودة الت و ن بتحديد  لفة التمو ل حسب طبيعة 

  الت و ن وال  ك   ع   الشروط التقنية

 

التصرف    آليات تمو ل  
  الت و ن املستمر

  :فصل  شاطي التمو ل واملراقبة 

 يفة املراقب ن البيداغوجي ن، عث وظ -

إعداد تطبيقة إعالمية للمتا عة ا  ي ية ملراقبة   شطة  -
  الت و  ية،

64397 

 :رقمنة التصرف    آليات تمو ل الت و ن املستمر  

 ترك   قاعدة بيانات خاصة بامل ون ن، -

 ترك   قاعدة بيانات خاصة بم اتب الت و ن، -

وفات البيداغوجّية واملالّية ملعا  ة ومتا عة الكش  ترك   منظومة -
 ،لفائدة املؤّسسات) تطبيقة ع   ال واتف الّذكّية+ أن  نات (

إلنجاز مراقبة العملّيات   للمتا عة ا  ي ّية خدمة ترك   -
  ،الّت و  ّية

للمساعدة  ومؤّشرات ق س ومتا عة  إعداد جداول قيادة وتحّكم -
  .ع   أخذ القرار

 

 
   عالم والتحس س

 و  ية وتحس سية لفائدة املؤسسات وال يا ل ت شيط دورات ت
الت و  ية والشر اء امل ني ن حول كيفية إعداد مطالب التمو ل 
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)د.أ(امل  انية   جراءات  شطة  الرمز  

  الكشوفات البيداغوجية واملالية طبقا لل شر ع ا  اري بھ العمل 
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  ا  اطر ا  تملة §  التفر عات املمكنة §
عدد املؤسسات    إطار آلية حقوق ال  ب الفردي، -  
سات    إطار آلية حقوق ال  ب ا  ما  ،عدد املؤس -  
عدد املؤسسات    إطار آلية ال سبقة ع    داء، -  
.39عدد املؤسسات    إطار الفصل  -  

أو ضعف اقبال املؤسسات ع   آليات التمو ل،/عزوف و -  
ضعف وظيفة الت و ن داخل املؤسسة ولدى  وساط امل نية، -  
.التمو لغياب دراسات لتقييم أداء منظومة  -  

 
 :ا  دول الزم   للمؤشر  §

 
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة 

)1( نجازات  2449 2626 2967 2689 3313 1816     
القيمة 

)2(امل شودة  8200 8450 4603 5039 5808 3716 4900 5700 5900 6100 

 . يةعدد املؤسسات ال   أتجزت فعليا عمليا  ا التكو  )1(
  .عدد املؤسسات ال   تم إس  داف ا لإلنتفاع بتمو ل التكو ن املستمر )2(
 :رسم بيا ي  §

 

  
  

  املسؤول ع   البطاقة  عدد ال   ة  تار خ تحي ن البطاقة  تار خ إحداث البطاقة

  ال   ة الثانية  2018س تم     2010س تم   
مدير إدارة ا  دمات لفائدة 

  تاملؤسسا
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  2.3.1: بطاقة مؤشر 

 :مرجع املؤشر  §
 

 عدد املشار ات ألعوان املؤسسات  قتصادية    عمليات الت و ن املستمر ال سمية
 الت و ن امل   ال  نامج

 تطو ر الت و ن املستمر وال  قية امل نية ال  نامج الفر  
 تطو ر الت و ن املستمر املوجھ للمؤسسات ال دف

 
 : عر ف املؤشر  §

 

 التعر ف
يق س  ذا املؤشر عدد املشار ات ألعوان املؤسسات  قتصادية    عمليات 

 الت و ن املستمر

 طبيعة املؤشر
 ن يجة مخرجات  شاط موارد

 *   

الفئة/التص يف  
  ثر الكفاءة ا  ودة املردودية

    
     أ مية املؤشر

 
ا عة للمركز الوط   للت و ن الوحدات ا   و ة الت مصدر املعطيات

 املستمر وال  قية امل نية 
ال ي ل املسؤول عن تجميع 

 املعطيات
 إدارة ا  دمات لفائدة املؤسسات

ال ي ل املسؤول عن تحليل 
 املعطيات

إدارة مراقبة / إدارة ا  دمات لفائدة املؤسسات 
 التصرف

 معطيات إحصائية طر قة تجميع املعطيات
ب املؤشردور ة إح سا  ش ري  
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 طر قة إح ساب املؤشر
مجموع عدد املشار ات ألعوان املؤسسات  املعادلة

  قتصادية    عمليات الت و ن املستمر
 مشاركة وحدة الق س

 القیمة المنشودة
)2012سنة (  

230000 

 املؤشرات الفرعية

وحدة  املعادلة ال سمية 
 الق س

القيمة 
ةامل شود  

عدد املشار ات    إطار آلية حقوق  -
.ال  ب الفردي  

عدد املشار ات    إطار آلية حقوق  -
.ال  ب ا  ما    

عدد املشار ات    إطار آلية  -
.ال سبقة ع    داء  

ت و ن عدد املشار ات    إطار  -
 عوان    مجال  س ثمارات 

.التكنولوجية  

مجموع عدد 
املشار ات 

ألعوان 
ت املؤسسا

 قتصادية    
عمليات 
الت و ن 
 املستمر

 230000 مشاركة

     تحليل الن يجة
 

 :  شطة املرتبطة باملؤشر وم  اني  ا  §

)د.أ(امل  انية   جراءات   شطة الرمز  
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)د.أ(امل  انية   جراءات   شطة الرمز  

مرافقة برنامج إرساء   2.3.1
  الالمركز ة

وزارة  ب ن اتفاقية  عاون إطار ة    مجال الت و ن امل  إبرام 
 ن امل   وال شغيل ووزارة الشؤون ا  لية والب ئة و  دف  ذه الت و 

 تفاقية إ   مرافقة برنامج إرساء الالمركز ة ودعم ا عن طر ق 
وس تو   املركز الوط   مخطط وط   لتطو ر الكفايات وال  وض   ا 

  :للت و ن املستمر وال  قية امل نية

بما تحديد  حتياجات وإعداد ا  ططات الت و  ية  §
يتما    وتوّج ات مركز الت و ن ودعم الالمركز ة     ذا 
ا  ال من ج ة وم ّمات وأ داف ا  ماعات ا  لية من 
ج ة أخرى، باإلضافة إ   ت و ن أعوان وإطارات 
ا  ماعات ا  لية وخاصة املشرف ن ع   ملف الت و ن    

 .مجاالت  ندسة الت و ن والتصرف    املوارد ال شر ة

جعيات امل ن والكفايات با  ماعات ا  لية إعداد مر  §
وإجراء تدقيق منظومة الت و ن صل  ا إ   جانب تأم ن 

  . دورات ت و  ية لفائدة م و ي ا  ماعات ا  لية

  

 label(إرساء عالمة  
  64397  إعداد مواصفات وطنية للت و ن املستمر  خاص باملركز)

سسات الك  ى ع   غرار الشركة إرساء شراكة خصوصية مع املؤ   مساندة املؤسسات 
الوطنية للسكك ا  ديدية ، الشركة التو سية للتنقيب، الشركة 

  ... ا   و ة للنقل بالقصر ن

 

ت و ن املتدخل ن    مجال  
الت و ن املستمر 
والتصرف    املوارد 

  ال شر ة 

   ت و ن مسؤو   الت و ن باملؤسسات 

   ت و ن م و ي املؤسسات  

   ت املركز حول  ندسة الت و ن املستمر ت و ن إطارا 

م ننة املتدخل ن    مجال  
  الت و ن املستمر 

   وضع س  ورة لإلش اد بكفاءة مس شاري الت و ن

   إعداد برنامج ت و ن وإش اد بكفاءة مسؤو   الت و ن باملؤسسات  

تطو ر وظيفة التقييم  
 رك   من  ية علمية لتقييم العائد من  س ثمار    ت و ن املوارد تلدى املركز واملتدخل ن    
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)د.أ(امل  انية   جراءات   شطة الرمز  

  وعقد مؤتمر دو      الغرض  (ROI )ال شر ة  مجال الت و ن املستمر 

  
)د.أ(امل  انية   جراءات   شطة الرمز  

ت سيط  جراءات املعمول   2.3.1
  ا بآليات تمو ل الت و ن 

  املستمر 

:   اتجاه  292مراجعة  مر عدد   

  تت سيط  جراءا -

حديثة  نتصاب واملؤسسات ال    ش و صعو ات ات ساملؤسدعم  -
      نتفاع بآلية حقوق ال  ب بحذف شرط الت و ن  سا   

 

  :مراجعة القرار ا  اص بمقادير التمو ل    اتجاه 

 ت سيط وتوضيح  نماط الت و  ية، -

بتحديد سقف تمو ل الت و ن املستمر    يع املؤسسات ع    -
 سا   ،الت و ن   

 التحف   ع    قيال ع   الت و ن  ش ادي،  -

مز د    يع املؤسسات ع    عث مراكز ت و ن مندمجة و عي ن  -
  مسؤول ن عن الت و ن  امل الوقت

 

مراجعة اتفاقيات الشراكة مع  وساط امل نية    اتجاه تطو ر دور  
 الشر اء وتدعيم جودة الت و ن بتحديد  لفة التمو ل حسب طبيعة

  الت و ن وال  ك   ع   الشروط التقنية

64397 

التصرف    آليات تمو ل  
  الت و ن املستمر

  :فصل  شاطي التمو ل واملراقبة 

  عث وظيفة املراقب ن البيداغوجي ن، -

  إعداد تطبيقة إعالمية للمتا عة ا  ي ية ملراقبة   شطة الت و  ية، -

 

 :تمر رقمنة التصرف    آليات تمو ل الت و ن املس 

 ترك   قاعدة بيانات خاصة بامل ون ن، -

 ترك   قاعدة بيانات خاصة بم اتب الت و ن، -

ملعا  ة ومتا عة الكشوفات البيداغوجّية واملالّية  ترك   منظومة -
 ،لفائدة املؤّسسات) تطبيقة ع   ال واتف الّذكّية+ أن  نات (

  ، و  ّيةإلنجاز مراقبة العملّيات التّ   للمتا عة ا  ي ّية خدمة ترك   -

للمساعدة ع    ومؤّشرات ق س ومتا عة إعداد جداول قيادة وتحّكم -
  .أخذ القرار

 

 
   عالم والتحس س

ت شيط دورات ت و  ية وتحس سية لفائدة املؤسسات وال يا ل 
الت و  ية والشر اء امل ني ن حول كيفية إعداد مطالب التمو ل 
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)د.أ(امل  انية   جراءات   شطة الرمز  

  ا  اري بھ العمل الكشوفات البيداغوجية واملالية طبقا لل شر ع 
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  ا  اطر ا  تملة §  التفر عات املمكنة §
عدد املشار ات    إطار آلية حقوق ال  ب الفردي، -  
عدد املشار ات    إطار آلية حقوق ال  ب ا  ما  ، -  
عدد املشار ات    إطار آلية ال سبقة ع    داء، -  
رات ت و ن  عوان    مجال  س ثما   إطار عدد املشار ات  -

.التكنولوجية  

أو ضعف اقبال املؤسسات ع   آليات التمو ل،/عزوف و -  
ضعف وظيفة الت و ن داخل املؤسسة ولدى  وساط امل نية، -  
.غياب دراسات لتقييم أداء منظومة التمو ل -  

 
 :ا  دول الزم   للمؤشر  §

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة 
)1(ت نجازا  112986 131562 120926 125259 154781 63068     
القيمة 

)2(امل شودة  
260000 280000 210000 156300 153000 134675 197000 217000 226000 230000 

 .عدد مشار ات أعوان املؤسسات    عمليات التكو ن املستمر املنجزة )1(
  .عمليات التكو ن املستمرعدد مشار اتأعواناملؤسسات ال   تم اس  داف ا لإلنتفاع   )2(

 
 :رسم بيا ي  §

 

  
 

 املسؤول ع   البطاقة عدد ال   ة تار خ تحي ن البطاقة تار خ إحداث البطاقة

2010س تم    2018س تم      ال   ة الثانية 
مدير إدارة ا  دمات لفائدة 

 املؤسسات



235 
 

3.3.1: بطاقة مؤشر   
 :مرجع املؤشر  §

 
 عدد املرسم ن    إطار الت و ن املستمر املوجھ لألفراد ال سمية
 الت و ن امل   ال  نامج

 تطو ر الت و ن املستمر وال  قية امل نية ال  نامج الفر  
 تطو ر الت و ن املستمر املوجھ لألفراد ال دف

 
 : عر ف املؤشر  §

 
ھ لألفراديق س  ذا املؤشر عدد املنتفع ن بالت و ن املستمر املوج التعر ف  

 طبيعة املؤشر
 ن يجة مخرجات  شاط موارد

 *   

الفئة/التص يف  
  ثر الكفاءة ا  ودة املردودية

    
     أ مية املؤشر

 
معا د ال  قية العليا للشغل التا عة للمركز الوط   للت و ن  مصدر املعطيات

 املستمر وال  قية امل نية 
ن تجميع املعطياتال ي ل املسؤول ع  إدارة ال  قية امل نية 

إدارة مراقبة التصرف/ إدارة ال  قية امل نية  ال ي ل املسؤول عن تحليل املعطيات  
 معطيات إحصائية طر قة تجميع املعطيات
 سدا    دور ة إح ساب املؤشر
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 طر قة إح ساب املؤشر
ال  سيممجموع عدد وصوالت  املعادلة  

 مرسم وحدة الق س
 القیمة المنشودة

)2012سنة (  
30000 

 املؤشرات الفرعية

وحدة  املعادلة ال سمية 
 الق س

القيمة 
 امل شودة

عدد املرسم ن    إطار الت و ن  -
.عن  عد  

عدد املرسم ن    إطار الت و ن  -
.ع   الدروس املسائية  

عدد املرسم ن بمؤسسات -
.التعليم العا    

عدد املرسم ن بمراكز الت و ن  -
.امل    

مجموع 
عدد 

وصوالت 
 ال  سيم

 30000 مرسم

     تحليل الن يجة
 
 : شطة املرتبطة باملؤشر وم  اني  ا   §

)د.أ(امل  انية   جراءات   شطة الرمز  

مراجعة النصوص القانونية   3.3.1
  و جراءات املعتمدة

املتعلق بضبط معاليم  1996لسنة  503مراجعة  مر عدد  -
 ال  سيم واملشاركة    املناظرات ال   ينظم ا املركز

  مراجعة  لفة تأج    ساتذة ونفقات التصرف -

  إعداد اتفاقية إطار ة مع وزارة التعليم العا   -

  

ال  فيع    عدد املنتفع ن  
  بالت و ن    إطار ال  قية امل نية

  ت و نال تتوسيعمجاال  -

  ية رافعة للكفاءة أو مفضية لإلش ادإحداث مراحل ت و   -

  

التطبيقات  عالمية تطو ر  
  للمدرسة املفتوحة للشغال ن

 تفعيل ا  الص  لك  و ي -

  )MOOCs(ترقية منصة الت و ن عن  عد وتطو ر املوكس  -

3500  

 تقييم أثر الت و ن ع   خر    
  معا د ال  قية العليا للشغل

عا د ال  قية العليا إنجاز است يان سنوي لفائدة خر    م -
  للشغل
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)د.أ(امل  انية   جراءات   شطة الرمز  

تفعيل ا  انب  
معا د ال  قية البيداغوجيب

  العليا للشغل    مجال الت و ن

  ت و ن فر ق مختص    تطو ر ا  تو ات البيداغوجية -

ترك   مراحل ت و ن مستمر    مجال تدخل املركز لفائدة  -
الت و ن املفتوح ل  ميع  املؤسسات و فراد باستعمال تقنية

  )MOOCS(ن  نات ع     

 :لـ املؤسسات بإحداث خدمة جديدة تتمثل     حاطة  -

ü ترك   منظومة ت و ن عن  عد، 

ü  ت و ن املسؤول ن عن الت و ن    مجال الت و ن عن
  عد

ü إنجاز مخططات ت و ن حسب الطلب  

  

  
  ا  اطر ا  تملة §  التفر عات املمكنة §
.عدد املرسم ن    إطار الت و ن عن  عد -  
.ملرسم ن    إطار الت و ن ع   الدروس املسائيةعدد ا -  
.عدد املرسم ن بمؤسسات التعليم العا  -  
.عدد املرسم ن بمراكز الت و ن امل   -  

، ال يمكن للشغال ن 2008لسنة  19تبعا للقانون عدد  -
حاق بالتعليم العا  ،تالغ   حاصل ن ع   البا الور ا  ل  

شغل بواليات الشمال عدم توفر معا د ترقية عليا لل -
.الغر ي  

 
  :ا  دول الزم   للمؤشر  §

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة 

     9834 9029 7772 6619 5099 3840 اإلنجازات

الق مة 
 المنشودة

3300 4700 6100 8000 10000 11500 11000 23000 27000 30000 
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 :رسم بيا ي  §

 
 
 

 
 املسؤول ع   البطاقة عدد ال   ة تار خ تحي ن البطاقة تار خ إحداث البطاقة

2010س تم    2018س تم      مدير إدارة ال  قية امل نية ال   ة الثانية 
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 1.4.1: بطاقة مؤشرعدد

 
  :مرجع المؤشر §

 التسمیة .عدد المنتفعین بالیة صك التكوین
رنامجالب .التكوین المھني  

 البرنامج الفرعي .قیادة جھاز التكوین المھني
 الھدف .تطویر حوكمة جھاز التكوین المھني

 
  :تعریف المؤشر §

عدد الشبان الذین تلقو أو یتلقون تكوینا في مؤسسات التكوین الخاص المشاركة في برنامج 
 )جدد ومواصلین(صك التكوین األساسي بعنوان السنة الجاریة 

 التعریف

ةنتیج      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات 
الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر      

 أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات 

§
 

متابعة المؤشر
 

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .إدارة التكوین الخاص
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .إدارة التكوین الخاص

یات ترد من مؤسسات التكوین الخاصة یتم التثبت من صحتھا إحصائ
 .من قبل االدارات الجھویة

 طریقة تجمیع المعطیات

 دوریة احتساب المؤشر .سنوي
 

 طریقة احتساب المؤشر المعادلة .تجمیع عدد المنتفعین

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس .عدد
)1+س(القیمة المنشودة .2018منتفعا خالل  1400  

 التسمیة المعادلة وحدة القیس القیمة المنشودة
 لیس ھناك مؤشرات فرعیة المؤشرات الفرعیة

 --// --  تحلیل النتیجة 
 
 
  االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
 3300صرف الصكوك لفائدة  -   -  أد2.569,950

 منتفع
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 :التفریعات الممكنة § :المحتملةالمخاطر  §

 عدد المنتفعین حسب القطاعات .لم یتم تحدید مخاطر -
شھادة مھارة و (عدد المنتفعین حسب المستوى 

 ).شھادة كفاءة مھنیة
 عدد المنتفعین حسب الوالیة

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

 
  :جدول معطیات صك التكوین في صیغتھ القدیمة -
 

 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 القیمة --  --  412 2000 1900 2742 415 310     

القیمة   700 1400 2500 2433 3010 2000 1380 1380 1380 
 المنشودة

  .2009انطالق العمل بالصك سنة  - 
  .2015لمالیة لسنة محینة تبعا لما تمت المصادقة علیھ ضمن قانون ا 2015معطیات * 
  
  :جدول معطیات صك التكوین االساسي - 
  

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 االنجازات ---       

 القیمة المنشودة ---    1380 3300 1920 1920

  
  

 
 
 
 
 
 
 

§
 

رسم بیاني 
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 تاریخ احداث البطاقة اقةتاریخ تحیین البط عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة مدیر إدارة التكوین الخاص

 2.4.1: بطاقة مؤشرعدد
 

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .نسبة المتمتعین بمنحة التكوین

 البرنامج .التكوین المھني
 البرنامج الفرعي .قیادة جھاز التكوین المھني
 الھدف .ین المھنيتطویر حوكمة جھاز التكو

 
  :تعریف المؤشر §

د في 60نسبة الشبان الذین یتمتعون بمنحة التكوین والتي تتكفل بھا الدولة والتي تقدر ب
المراكز التابعة للوكالة التونسیة للتكوین المھني ضمن االختصاصات ذات األولویة من 

 .مجموع المتكونین

 التعریف

      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر      

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .مراكز التكوین المھني

§
 

متابعة المؤشر
 

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .الوكالة التونسیة للتكوین المھني
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة مراقبة التصرف

 طریقة تجمیع المعطیات .مصدر احصائي
 دوریة احتساب المؤشر .سداسي

 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة 100)* العدد الجملي للمتكونین/ عدد المنتفعین بالمنحة(

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس %
 القیمة المنشودة % 10 

)2012سنة (  
وحدة  القیمة المنشودة

میةالتس المعادلة القیس  
 عدد المنتفعین بالمنحة .جمع عدد المنتفعین بالمنحة عدد  المؤشرات الفرعیة 

 العدد الجملي للمتكونین .جمع عدد المتكونین عدد 
 تحلیل النتیجة 

 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     

لمجموعا   
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 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 .عدد المنتفعین حسب القطاعات - .لم یتم تحدیدھا -
 .عدد المنتفعین حسب مستوى الشھادة -
 .عدد المنتفعین حسب الجنس -

 
 الجدول الزمني للمؤشر §

 
 السنة 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 3 5 8.5 9 10 10    

15 15 
 

15 
 

10 10 10 9    
القیمة 

 المنشودة

  
  

 
 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2014سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة وحدة مراقبة التصرفرئیس 

  

§
 

رسم بیاني 
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 3.4.1: بطاقة مؤشرعدد
 

  :مرجع المؤشر §
  التسمیة « DPP »مج مشروع ملف برنا

 البرنامج التكوین المھني
.قیادة جھاز التكوین المھني  البرنامج الفرعي 

 الھدف تطویر نظام التسییر والقیادة لجھاز التكوین المھني
 

  :تعریف المؤشر §
  من اختصاصات وطاقة تكوین ه ألھم عناصر اأولی اتحدیدملف برنامج المشروع  یتضمن

أي جملة المعلومات المطلوبة  ھ،زات وموارد بشریة والتكلفة التقدیریة لوفضاءات وتجھی
 .على التمویل ھن من عرضمكّ التي ت

 التعریف

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

--// --   أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .الجھة

متابعة ال
مؤشر

الھیكل المسؤول عن تجمیع  .للمؤسسات الموجھة التكوین لخدمات العامة اإلدارة  
 المعطیات

الھیكل المسؤول عن تحلیل  .للمؤسسات الموجھة التكوین لخدمات العامة اإلدارة
 المعطیات 

.ملف برنامج مشروع منجز مرفوق بمحضر مصادقة اللجنة الجھویة  طریقة تجمیع المعطیات 
یاسنو  دوریة احتساب المؤشر 

 

المصادق علیھا من طرف اللجنة الجھویةملفات برامج المشاریع عدد   المعادلة 
 

 طریقة احتساب المؤشر

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس عدد
2018سنة ملفات خالل ...   )1+س(القیمة المنشودة   

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
یةالمؤشرات الفرع التسمیة المعادلة القیس  

 ال شيء   
--// --  تحلیل النتیجة 

 
 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
§   

  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 المجموع 
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 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

  − .لم یتم تحدیدھا
 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات - 13 5 7 2 5   
 القیمة المنشودة - 7 16 7 5 3 4 3 3

 

 
 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015ماي  2018سبتمبر  01/2016 السید دمحم الحجري
 

  
 
 
 
 

  
  
  

§
 

رسم بیاني 
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  البطاقات التفصیلیة لمؤشرات األداء

  :الخاصة ببرنامج
  التشغیل 
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  1.1.2: بطاقة مؤشر عدد
 

  :مرجع المؤشر
  

.نسبة تلبیة طلبات الشغل اإلضافیة  التسمیة 
 البرنامج .التشغیل

.تنفیذ سیاسات التشغیل  البرنامج الفرعي 
.شیطة بین العرض والطلب في سوق الشغلرفع أداء مصالح الوساطة الن   الھدف 

 

 :تعریف المؤشر §
  

 التعریف .یقیس ھذا المؤشر نسبة طلبات الشغل الملباة
     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة  الجودة  الكفاءة  االثر

  أھمیة المؤشر --//--
 

.مكاتب التغیل   مصدر المعطیات 

متابعة المؤشر
الھیكل المسؤول عن تجمیع  .الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  

  المعطیات
الھیكل المسؤول عن تحلیل  .وحدة تحلیل سوق الشغل

  المعطیات 
یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 

.ت المسجلةالمعطیات والبیانات الخاصة بمجموع الطلبا   طریقة تجمیع المعطیات 
.سنوي   دوریة احتساب المؤشر 

 
العدد الجملي لطالبي الشغل الجدد / عدد طلبات الشغل والتربصات الملباة 

.100* المسجلین   طریقة احتساب  المعادلة 
 المؤشر

إحتساب المؤشر
 

  وحدة القیس نسبة مائویّة
سنة      القیمة المنشودة  60 %

  )2018سنة (
القیمة 
  المنشودة

وحدة 
  القیس

 التسمیة  المعادلة

تجمیع عدد طلبات الشغل  عدد  المؤشرات الفرعیة
 والتربصات الملباة

عدد طلبات الشغل 
 والتربصات الملباة

احتساب لطالبي الشغل  عدد 
المسجلین /الجدد  

العدد الجملي لطالبي 
 الشغل المسجلین الجدد

  تحلیل النتیجة --//--
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: ( االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
  

  الرمز  االنشطة  الرمز  االجراءات  المیزانیة
     

     
 المجموع 

 
 

 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

  عدم تحقیق عروض الشغل والتربصات المتوقعة −
عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات  −

 المتوفرة

بات الشغل اإلضافیة الملبّاة الخاصة نسبة طل −
 بحاملي شھادات التعلیم العالي،

نسبة طلبات الشغل الملّباة الخاصة بغیر  −
 .حاملي شھادات التعلیم العالي

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 80.5 23 27.7 36.8 45 42,8 37.3 42.9    

القیمة  90 22.6 30 33 42 50.7 50.3 45.5 39 50 54 60
 المنشودة

 
 

 
 

 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر  2018سبتمبر  01/2015 السید كمال األبیض

§
 

رسم بیاني 
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 2.1.2: بطاقة مؤشر عدد
 

 ؤشرمرجع الم §
  

.نسبة تلبیة عروض الشغل المسجلة  التسمیة 
 البرنامج .التشغیل

.تنفیذ سیاسات التشغیل  البرنامج الفرعي 
.رفع أداء مصالح الوساطة النشیطة بین العرض والطلب في سوق الشغل   الھدف 

 

 
 تعریف المؤشر §

  
 التعریف .یس ھذا المؤشر نسبةعروض الشغل التي تّمت تلبیتھایق

رجاتمخ نتیجة      طبیعة المؤشر موارد نشاط 
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

  أھمیة المؤشر --//--
 

.مكاتب التشغیل  مصدر المعطیات 

متابعة المؤشر
 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  

المسؤول عن تحلیل المعطیات الھیكل  وحدة تحلیل سوق الشغل  
یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 

ملباة وغیر (المعطیات والبیانات الخاصة بمجموع عروض الشغل المسجلة 
).ملباة  

 طریقة تجمیع المعطیات

 دوریة احتساب المؤشر سنویا

 
) * لي لعروض الشغاللمسجلةالعدد الجم/ عدد عروض الشغاللملباة(

100 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة

إحتساب المؤشر
 وحدة القیس % 

78.7 %  القیمة المنشودة 
)2021سنة (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

 لملباة عدد عروض الشغل جمع عروض الشغل الملباة عدد  المؤشرات الفرعیة
لشغل المسجلةجمع عروض ا عدد  العدد الجملي لعروض  

 الشغل المسجلة
 تحلیل النتیجة 

 
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     
 المجموع 
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 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

 عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات −
 .المتوفرة

نسبة عروض الشغل الملبات الخاصة بحاملي شھادات 
 التعلیم العالي،

نسبة عروض الشغل الملبات الخاصة بغیر حاملي  .تأخیر البت في اإلنتدابات من طرف المؤسسات −
.شھادات التعلیم العالي  

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 80.6 63 62.8 60.2 60.8 62.8 63.8 64    

القیمة  90 60.6 70 77 65 57.1 59.9 59.4 59 72.8 75.7 78.7
 المنشودة

 

 
 

 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر  2018بر سبتم 01/2015 السید كمال األبیض
 

§
 

رسم بیاني 
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  3.1.2: بطاقة مؤشر عدد

 

  مرجع المؤشر §
 التسمیة معدل أجل اإلستجابة لعروض الشغل المسجلة

 البرنامج التشغیل
.تنفیذ سیاسات التشغیل  البرنامج الفرعي 

 الھدف رفع أداء مصالح الوساطة النشیطة بین العرض والطلب في سوق الشغل
 
  تعریف المؤشر §

 التعریف لمؤشر معدل الفترة الزمنیة التي تفصل بین تاریخ تسجیل عرض الشغل وتاریخ تلبیتھیقیس ھذا ا
     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

--// --   أھمیة المؤشر 
 

.مكاتب التشغیل  مصدر المعطیات 

متابعة المؤشر
  الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .لوطنیة للتشغیل والعمل المستقلالوكالة ا  

  الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة تحلیل سوق الشغل

یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 
االمعطیات والبیانات الخاصة بتاریخ تسجیل عروض الشغل وتاریخ تلبیتھ   طریقة تجمیع المعطیات 

  دوریة احتساب المؤشر سنویا

 
)تاریخ تلبیة العرض –تاریخ تسجیل عرض الشغل(  المعادلة 

 طریقة احتساب المؤشر

إحتساب المؤشر
 وحدة القیس یوم 

 القیمة المنشودة یوما  20معدل أجل تلبیة العرض یساوي 
)2021سنة (  

دلةالمعا وحدة القیس القیمة المنشودة  التسمیة 

 المؤشرات الفرعیة
 ال یوجد

-// ---  تحلیل النتیجة 

 
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
     

 المجموع 
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 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

.ات من طرف المؤسساتتأخیر البت في اإلنتداب مع  دل األج  ل لإلس  تجابة لع  روض الش  غل الخاص  ة بح  املي  
 شھادات التعلیم العالي،

نسبة طلبات الش غل الملبّ اة الخاص ة بغی ر ح املي ش ھادات 
 .التعلیم العالي

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 14.5 15 8 51 37 37 35 45    

القیمة  17 15 13 12 30 22.5 30 31.8 34 25 22 20
 المنشودة

 

 
 

 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر  2018سبتمبر  01/2015 السید كمال األبیض
 

§
 

رسم بیاني 
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  1.2.2: بطاقة مؤشر عدد

 
 
 :مرجع المؤشر §

  
 التسمیة .معدل نسبة انقطاع المتربّصین

 البرنامج .التشغیل
 البرنامج الفرعي .تنفیذ سیاسات التشغیل

 الھدف .ضمان مردودیة اقتصادیة واجتماعیة أعلى آللیات اإلدماج
 

 
 :تعریف المؤشر §

  
مج قبل انتھاء فترة التربص یقیس ھذا المؤشر نسبة المتربصین الذین انقطعوا عن التربصات والبرا

 التعریف .المسموح بھا

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

--// --   أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل

متابعة المؤ
شر

  الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  

  الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة تحلیل سوق الشغل

یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 
 .برامجالمعطیات والبیانات الخاصة بمتابعة سیر التربصات وال

  طریقة تجمیع المعطیات

  دوریة احتساب المؤشر .سنویا
 

عدد المنتفعین بالبرامج والتربصات الذین تّمت إلغاء تربصاتھم قبل (
.100) * العدد الجملي للمنتفعین بالبرامج والتربصات/ انتھاء فترة العقد   

 المعادلة
 طریقة احتساب المؤشر 

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس %
 القیمة المنشودة  %32.3

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

 المؤشرات الفرعیة
 

 احتساب العدد الجملي للمنقطعین عدد

 بالبرامج المنتفعین عدد
 تّمت الذین والتربصات

 قبل تربصاتھم إلغاء
العقد فترة انتھاء  

د الجملي للمنتفعین العد احتساب العدد الجملي للمنتفعین عدد 
 بالبرامج والتربصات

--// --  تحلیل النتیجة 
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

 
  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     
     

 المجموع 
 

 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

یلة البش   ریة و وس   (ت   وفیر اإلمكانی   ات- −
  لمتابعة نسیة األدماج)  تنقّل

عدم توفر اإلمكانیة او الرغبة في اإلنت داب  −
 من المؤسسة

نس   بة المنقطع   ین ع   ن الت   ربص  - −
بالنس   بة للب   رامج الموجھ   ة لح   املي ش   ھادات 

 التعلیم العالي،
نس  بة المنقطع  ین ع  ن الت  ربص بالنس  بة  −

للب  رامج الموجھ  ة لغی  ر ح  املي ش  ھادات التعل  یم 
 .العالي

 
  :لجدول الزمني للمؤشرا §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 القیمة 29.8 34.6 32.1 33.7 35.5 35.2 35.5     

القیمة  18.33 29.2 11.67 11 31 34.3 35.4 32.7 35 33.7 33 32.3
 المنشودة

 
 
 

 
 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة ةعدد النسخ المسؤول على البطاقة

§
 

رسم بیاني 
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 2015سبتمبر  2018سبتمبر  01/2015 السید كمال االبیض
  2.2.2: بطاقة مؤشر عدد

 

  :مرجع المؤشر §
ص  التسمیة .معدل نسب اإلدماج على إثر  االنتفاع بتربّ

 البرنامج .التشغیل
.تنفیذ سیاسات التشغیل  البرنامج الفرعي 
 الھدف .صادیة واجتماعیة أعلى آللیات اإلدماجضمان مردودیة اقت

 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف یقیس ھذا المؤشر معدل نسبة الشبان المدمجون على إثر انتھاء تربصھم

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
 المردودیة الجودة الكفاءة االثر

      الفئة\التصنیف
--// --   أھمیة المؤشر 

 
المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل النظام  مصدر المعطیات 

متابعة المؤشر
وحدة تحلیل سوق الشغل/ الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل     الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات 

وحدة تحلیل سوق الشغل/ الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل   ول عن تحلیل المعطیات الھیكل المسؤ 
یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 

المعطیات والبیانات الخاصة بمتابعة سیر التربصات والبرامج والنتائج التي 
،...)إلغاء، إدماج، تمدید (أفضت إلیھا   

  طریقة تجمیع المعطیات

  دوریة احتساب المؤشر سنویا
 
 

100) * عددالشبان الذین أتّموا التربص/ دد الشبان المدمجین ع( طریقة احتساب  المعادلة 
 المؤشر

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس %
48 %  القیمة المنشودة 

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

 المؤشرات الفرعیة
جمع عدد الشبان  عدد 

لمدمجینعدد الشبان ا المدمجین  

جمع عدد الشبان الذین  عدد 
 أتموا التربص

عدد الشبان الذین اتموا 
 التربص

--// --  تحلیل النتیجة 

 
  )سیتم احتسابھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
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 المجموع 
 
 

 المخاطر المحتملة §

 

 ات الممكنةالتفریع §

  نوعیة المؤسسات الحاضنة للتربص −
عدم تطابق بین إختصاص التربص والشھادة  −

 العلمیة

یتم تفریع ھذا المؤشر حسب مستوى الفئة المنتفعة  -
 .ببرامج التشغیل

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §
  

 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 االنجازات 14.5 15 50.6 49.9 49.7 49.2 46.6     

القیمة  40 36.6 60 12 43 55.8 50.4 48.8 48 65 65 65
 المنشودة

 
 

 
 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر  2018سبتمبر  01/2015 السید كمال االبیض
 

§
 

رسم بیاني 
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  3.2.2: بطاقة مؤشر عدد

 
 

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .نسبة إعادة إدماج المفصولین عن العمل

 البرنامج .التشغیل
 البرنامج الفرعي .تنفیذ سیاسات التشغیل

 الھدف .ضمان مردودیة اقتصادیة واجتماعیة أعلى آللیات اإلدماج
 

  :تعریف المؤشر §
مسجلین بمصالح التشغیل المنتفعین ببرنامج إعادة یقیس ھذا المؤشر نسبة العمال المفصولین ال

 التعریف .اإلدماج في الحیاة النشیطة

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

--// --   أھمیة المؤشر 
 

.المستقلالنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل   
 مصدر المعطیات

متابعة المؤشر
  

 .الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل
 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات

 .وحدة تحلیل سوق الشغل
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات 

یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 
طالبي شغل ألول مرة، (ات الخاصة بالمنتفعین بالبرامج المعطیات والبیان
 ،...)عمال مفصولین 

 طریقة تجمیع المعطیات

 سنویا
 دوریة احتساب المؤشر

 
العدد الجملي للمفصولین / عدد المفصولین المنتفعون بالبرنامج (

.100) * المسجلون بمصالح التشغیل  
 المعادلة

 
 طریقة احتساب المؤشر

إحتساب المؤش
 ر

 وحدة القیس %

7.3 %  القیمة المنشودة 
)2021سنة (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

 عدد  المؤشرات الفرعیة
احتساب العدد الجملي 
للمفصولین المنتفعین 

 ببرامج
عدد المفصولین المنتفعین 

 بالبرنامج

احتساب العدد الجملي  عدد 
 للمفصولین المسجلین

الجملي للمفصولین المسجلین العدد 
 بمصالح التشغیل

--// --  تحلیل النتیجة 
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 )سیتم احتسابھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
  

  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 المجموع 

 
 

 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

ھذا المؤشر حسب مستوى الفئة المنتفعة یتم تفریع  لم یتم تحدیدھا -
عمال مختصین، عمال غیر (ببرامج التشغیل 

 ).مختصین
 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

 
  

 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 االنجازات 30 5.9 6.5 6 9.1 7.9 5.1 4.8    

القیمة   40 50 55 2.9 4.7 6.2 4.8 5 5.3 6.6 7.3
 المنشودة

 

 
 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر  2018سبتمبر  01/2015 السید كمال االبیض
 

§
 

رسم بیاني 
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  .4.2.2: بطاقة مؤشر عدد

 

 :مرجع المؤشر §
  

 التسمیة .جمعدل كلفة اإلدماج بالنسبة لالعتمادات المخصصة للبرام
 البرنامج .التشغیل

 البرنامج الفرعي .تنفیذ سیاسات التشغیل
 الھدف .ضمان مردودیة اقتصادیة واجتماعیة أعلى آللیات اإلدماج

 

 :تعریف المؤشر §
  

 التعریف .یقیس ھذا المؤشر معدل كلفة اإلدماج بالنسبة لالعتمادات المخصصة للبرامج
     لمؤشرطبیعة ا موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

--// --   أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .اإلدارة المالیة

متابعة المؤشر
 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  

ت الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیا .اإلدارة المالیة  
یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 

المعطیات والبیانات والوضعیات المالیة الخاصة بمتابعة سیر التربصات والبرامج 
 .،...)إلغاء، إدماج، تمدید (والنتائج التي أفضت إلیھا 

 طریقة تجمیع المعطیات

 دوریة احتساب المؤشر .سنویا
 

عدد المدمجین إثر االنتفاع / عتمادات الجملیة المخصصة للبرامج اإل
. ببرنامج  

 طریقة احتساب المؤشر المعادلة

إحتساب المؤشر
ت.د   وحدة القیس 

 القیمة المنشودة 2450
)2021سنة (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

ت.د  المؤشرات الفرعیة جملة االعتمادات  
صة للبرامجالمخص  

اإلعتمادات الجملیة 
 المخصصة للبرامج

عدد المدمجین إثر  احتساب عدد المدمجین عدد 
 االنتفاع ببرنامج

--// --  تحلیل النتیجة 
  
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     
     

 المجموع 
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 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

لمتابعة ) البشریة و وسیلة تنقّل(توفیر اإلمكانیات −
  .نسبةاإلدماج 

عدم توفر اإلمكانیة أو الرغبة في االنتداب من  −
 المؤسسة

معدل كلفة اإلدماج بالنسبة للبرامج  
 الموجھة لحاملي شھادات التعلیم العالي،

لبرامج الموجھة معدل كلفة اإلدماج بالنسبة ل −
 .لغیر حاملي شھادات التعلیم العالي

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §
  

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 االنجازات  3123     

القیمة    2700 2350 2400 2400 2450
 المنشودة

 
 
 
 
 
 
 

 اقةتاریخ احداث البط تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر  2015سبتمبر  01/2015 السید سفیان الماجري
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  1.3.2: بطاقة مؤشر عدد

 

 :مرجع المؤشر §
  

 التسمیة .عدد الدراسات الفنیة واالقتصادیة للمشاریع
 البرنامج .التشغیل

.تنفیذ سیاسات التشغیل  البرنامج الفرعي 
 الھدف .تحسین نجاعة آلیات العمل المستقل

 
 :تعریف المؤشر §
  

 التعریف .یقیس ھذا المؤشر نسبة للدراسات الفنیة واالقتصادیة ألفكار المشاریع المزمع بعثھا
     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

--// --   أھمیة المؤشر 
 

.وكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقلالنظام المعلوماتي الخاص بال متابعة المؤشر مصدر المعطیات 
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .وحدة تحلیل سوق الشغل

لعمل المستقل یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل وا
.المعطیات والبیانات الخاصة بقطاع العمل المستقل  طریقة تجمیع المعطیات 

 دوریة احتساب المؤشر سنویا
 

العدد الجملي للدراسات الفنیة واإلقتصادیةالمنجزة الخاصة بالمشاریع 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة المزمع بعثھا

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس عدد
دراسة 16000  القیمة المنشودة 

)2021سنة (  
 التسمیة المعادلة وحدة القیس القیمة المنشودة

 لیس ھناك مؤشرات فرعیة المؤشرات الفرعیة

--// --  تحلیل النتیجة 
 
 
 )سیتم تحدیدھا الحقا(: االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  
  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     
     

 المجموع 
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 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

یتم تفریع ھذا المؤشر حسب المستوى العلمي  
.لحامل فكرة المشروع  

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 13360 9173 10298 11619 10936 8578 12787 13600    

القیمة  14000 8664 9000 9900 12000 13670 8550 16100 15000 14000 15000 16000
 المنشودة

 
 

 
 
 

 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر   2018سبتمبر  01/2015 السید كمال االبیض
 

 
 

§
 

رسم بیاني 
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  2.3.2: مؤشر عددبطاقة 
 

 :مرجع المؤشر §
  

 التسمیة .معدل زیارات المرافقة والمتابعة للباعثین الجدد
 البرنامج .التشغیل

.تنفیذ سیاسات التشغیل  البرنامج الفرعي 
 الھدف .تحسین نجاعة آلیات العمل المستقل

 

 :تعریف المؤشر §
  

 التعریف .مقارنة بالعدد اإلجمالي للباعثین الجددیقیس ھذا المؤشر عدد زیارات المرافقة والمتابعة للباعثین 
     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

--// --   أھمیة المؤشر 
 

.مكاتب التشغیل  مصدر المعطیات 

متابعة المؤشر
المسؤول عن تجمیع المعطیاتالھیكل  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل    

 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  وحدة تحلیل سوق الشغل
یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 

.المعطیات والبیانات الخاصة بالخدمات المسدات لباعثي المشاریع  طریقة تجمیع المعطیات 

المؤشردوریة احتساب  سنویا  
 

العدد اإلجمالي للباعثین الجدد / عدد زیارات المرافقة والمتابعة للباعثین 
.انطالقا من قائمة المؤسسات الممّولة من طرف ھیاكل التمویل  

  المعادلة
 

 طریقة احتساب المؤشر

إحتساب المؤشر
 

  وحدة القیس عدد
زیارات  7.5  القیمة المنشودة 

)2021سنة (  
القیمة 
ةالمنشود  

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 المؤشرات الفرعیة

احتساب العدد االجمالي  عدد 
 لزیارات المرافقة

عدد زیارات المرافقة 
 والمتابعة للباعثین

احتساب العدد اإلجمالي  عدد 
للباعثین الجدد انطالقا من 

قائمة المؤسسات الممّولة من 
 طرف ھیاكل التمویل

 العدد اإلجمالي للباعثین
 الجدد

--// --  تحلیل النتیجة 
 
 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  
  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     
 المجموع 
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 المخاطر المحتملة §

 

 التفریعات الممكنة §

یتم تفریع ھذا المؤشر حسب المستوى التعلیمي لباعث  
.ت مرافقتھالمشروع الذي تم  

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 3.7 4.6 6.8 4.2 3.2 6.0 5.8 5.9    

القیمة  4 4.5 4 4.5 5.2 4.6 6.4 6.3 6.6 6.5 7 7.5
 المنشودة

 

 
 

 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة لنسخةعدد ا المسؤول على البطاقة

 2015سبتمبر  2018سبتمبر  01/2015 السید كمال االبیض
 

§
 

رسم بیاني 
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  3.3.2: بطاقة مؤشر عدد
 

 :مرجع المؤشر §
  

 التسمیة نسبة دراسات المشاریع المتحّصلة على الموافقة المبدئیة للتمویل
 البرنامج .التشغیل

.تنفیذ سیاسات التشغیل مج الفرعيالبرنا   
 الھدف تحسین نجاعة آلیات العمل المستقل

 

 
 :تعریف المؤشر §

  
یقیس ھذا المؤشر عدد المشاریع الممولة من طرف ھیاكل التمویل   مقارنة بالعدد اإلجمالي 

 التعریف .للمشاریع المدروسة 

 موارد نشاط مخرجات نتیجة
     طبیعة المؤشر

 المردودیة الجودة الكفاءة االثر
      الفئة\تصنیفال

--// --   أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل

متابعة المؤشر
الھیكل المسؤول عن تجمیع  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  

 المعطیات
الھیكل المسؤول عن تحلیل  وحدة تحلیل سوق الشغل

عطیات الم  
یوفر النظام المعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل المعطیات 

.والبیانات الخاصة بالخدمات المسداة لباعثي المشاریع  طریقة تجمیع المعطیات 

 دوریة احتساب المؤشر سنویا
 

مجموع / عدد المشاریع المصادق علیھا من طرف ھیاكل التمویل(
100) *لمدروسة من طرف الوكالةالمشاریع ا  

 المعادلة
 

 طریقة احتساب المؤشر

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس %

2018خالل سنة % 44 )1+س(القیمة المنشودة   

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 التسمیة المعادلة القیس

 المؤشرات الفرعیة

 
جملة المشاریع المصادق  عدد

 علیھا

عددالمشاریع المصادق 
طرف ھیاكل علیھا من 

 التمویل
 

 جملة المشاریع المدروسة عدد
مجموع المشاریع 

المدروسة من طرف 
 الوكالة

--// --  تحلیل النتیجة 
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  
  الرمز االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     
     
     

 المجموع 
 
 

 محتملةالمخاطر ال §

 

 التفریعات الممكنة §

یتم تفریع ھذا المؤشر حسب القطاع ات وحس ب المس توى  .لم یتم تحدیدھا
 التعلیمي

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 40.4 37.2 15.4 33.1 53 36.7 35.5 38.1    

القیمة  41.7 37.3 37.2 41 31.2 58 41.8 43.2 44 44 46 48
 المنشودة

 

 
 

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

01/2015 السید كمال االبیض 2018سبتمبر   2015سبتمبر    

§
 

رسم بیاني 
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  البطاقات التفصیلیة لمؤشرات األداء
  الخاصة ببرنامج 

  تنمیة المبادرة الخاصة
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 1.1.3: بطاقة مؤشر

  :مرجع املؤشر §

 التسمیة عدد التالمیذ والطلبة والمتكونین الذین انتفعوا بعملیة تحسیسیّة حول المبادرة الخاّصة
لبرنامجا تنمیة المبادرة الخاصة  

 البرنامج الفرعي 
 الھدف نشر ثقافة المبادرة

 

  : عر ف املؤشر §

 التعریف نشر ثقافة المؤسسة
    ü  طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

كونین ومدى تأثیرھ ا یعكس ھذا المؤشر مدى تطور ثقافة المؤسسة لدى الطلبة والتالمیذ والمت
ف ي توجی  ھ الناش ئة نح  و المس  ار المھن ي المتعل  ق بالعم  ل المس تقل وذل  ك م  ن خ الل نش  ر ثقاف  ة 

 : المبادرة في الوسط الجامعي والمدرسي والتكوین المھني 
 أھمیة المؤشر

 

 مصدر المعطیات الو الة الوطنية لل شغيل والعمل املستقل

§
 

 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  شغيل والعمل املستقل الو الة الوطنية لل 
 المعطیات

 اليقظة والتطو روحدة /تطو ر املبادرة وال  وض باملؤسسات الصغرى  إدارة
 املرصد الوط   لل شغيل

 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات 

عطیاتطریقة تجمیع الم املنظومة املعلوماتية للو الة الوطنية لل شغيل والعمل املستقل  

 دوریة احتساب المؤشر سنوي /ش ري 
 

طریقة احتساب  المعادلة مجموع المنتفعین من طلبة و تالمیذ و متكونین
 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس  عدد
 القیمة المنشودة  منتفع 4000

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 المؤشرات الفرعیة
مجموع  ددع 1000

 الطلبة
عدد الطلبة بمؤسسات التعلیم  .1

 العالي المنتفعین بالبرنامج

مجموع  عدد 1000
 المتكونین

عدد المتكّونین بمراكز التكوین  .2
 المھني المنتفعین بالبرنامج

مجموع  عدد 1000
 التالمیذ

عدد التالمذة بالمعاھد الثانویة  .3
 المنتفعین بالبرنامج 

 تحلیل النتیجة 
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 :  شطة املرتبطة باملؤشر وم  اني  ا  §

 

المیزانیة 
)دینار(  

 الرمز االنشطة الرمز االجراءات

  مناظرات جھویة . 1 1100.000
  مناظرة وطنیة. 2

من  اظرة أفض  ل مخطط  ات األعم  ال 
ت  م إیق  اف (بمؤسس  ات التعل  یم الع  الي

العم  ل بالمن  اظرة نظ  را لع  دم تجدی  د 
 )اإلتفاقیة مع وزارة التعلیم العالي

 

  مناظرات جھویة . 1 500.000
  مناظرة وطنیة. 2

مناظرة أفضل أفكار المشاریع لفائدة 
المتك         ّونین بمراك         ز التك         وین 

 )مشروع(المھني

 

120.000 
تط   ویر كف   اءات مستش   اري المھ   ن . 1

  الصغرى
 

مناظرة أفضل أفكار المشاریع لفائدة  
 )مشروع(التالمذة بالمعاھد الثانویة

 

 المجموع 1720.000
 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 التكویني / اإلختصاص العلميحسب  - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 الجھةحسب  -
 النوع اإلجتماعيحسب  -

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

 القیمة المنشودة 1200 3000 3000 4000
  

 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة لبطاقةالمسؤول على ا
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017  2012سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  2.1.3: بطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة **نسبة الشبان المتابعین للتأھیل من بین المسّجلین  في مجال العمل المستقل

برنامجال تنمیة المبادرة الخاصة  
 البرنامج الفرعي 

 الھدف نشر ثقافة المبادرة
، "عدد امل  ل ن بم اتب ال شغيل وفضاءات املبادرة    مجال العمل املستقل"اح ساب املؤشر يتطلب تحديد ** 

  وس تم العمل ع   إدراجھ باملنظومة املعلوماتية إن أمكن ذلك
  :تعریف المؤشر §

 التعریف نشر ثقافة المؤسسة
خرجاتم نتیجة  موارد نشاط 

     طبیعة المؤشر
 المردودیة الجودة الكفاءة األثر

     الفئة\التصنیف
یھدف ھذا المؤشر إلى قیس قدرة مصالح الوكالة على اإلستجابة لحاجیات الب اعثین ال راغبین 

  في التمتع بالتأھیل في تنمیة روح المبادرة
ال دورات التأھیلی ة المنظم ة م ن قب ل مكات ب مدى تطور نسبة الشبان المنتفعین بالتعرف على 

 ،التشغیل وفضاءات المبادرة مقارنة بعدد المسّجلین في مجال العمل المستقل 

 أھمیة المؤشر

 

 مصدر المعطیات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل

§
 

متابعة المؤشر
 

 الھیكل المسؤول عن تجمیع الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 
 المعطیات

وحدة الیقظة /تطویر المبادرة والنھوض بالمؤسسات الصغرى إدارة
 المرصد الوطني للتشغیل/والتطویر 

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

 طریقة تجمیع المعطیات المنظومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

عدد المسجلین في مجال العمل المستقل /دد المنتفعین بالتأھیلع(
طریقة احتساب  المعادلة 100)*بالفضاءات والمكاتب

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 وحدة القیس نسبة مائویة 
القیمة   60%

 المنشودة 
)2021سنة (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

المؤشرات 
 الفرعیة

  
 

  عدد
 

عدد الشبان 
  المسجلین

  

عدد المسجلین بمكاتب التشغیل وفضاءات  .1
 ***المبادرة في مجال العمل المستقل

عدد الشبان   عدد  عدد الشبان المتابعین لدورات تأھیلیة في  .2
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المنتفعین  
 بالتأھیل

تنمیة روح المبادرة  العمل المستقلمجال 
 بمكاتب التشغیل وفضاءات المبادرة 

ةتحلیل النتیج   
معطى غیر متوفر حالیا وسیم العمل على تحدیده***   
 : األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

 
المیزانیة 

)دینار(  
 الرمز االنشطة الرمز االجراءات

تكوین مستشاري المھن الصغرى في  38000.000
 إعداد وتنظیم عملیات التأھیل 

  تكثیف الدورات التأھیلیة. 1 

م إحداث فضاءات تعمی.  2   630.000
 المبادرة

 

توفیر المعدات اللوجستیة .  3   350.000
 الضروریة

 

 المجموع 38980.000
 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 عدم توفر العدد الالزم من المستشارین -

نسبة اإلقبال على التأھیل في مجال  -
نسبة للوالیات التي ثقافة المبادرة بالتنمیة 

 تفتقر لفضاءات مبادرة
 الوالیة/الجھة  -
 الجنس -

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

 
 السنة 2018 2019 2020 2021

 االنجازات    
 القیمة المنشودة 55% 55 60 60

  
 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017 2018سبتمبر  1 بوقدیدةوسھیل 
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  3.1.3: بطاقة مؤشر
  :مرجع المؤشر §

 التسمیة **عدد التظاھرات المنجزة لتنمیة روح المبادرة
 البرنامج   تنمیة المبادرة الخاصة

 البرنامج الفرعي 
 الھدف نشر ثقافة المبادرة

 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف ت المنجزة نشر ثقافة المبادرة عن طریق تكثیف عدد التظاھرا

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

یقیس مدى  تأثیر عدد التظاھرات المنجزة لتنمیة روح المبادرة  في الرفع ف ي ع دد المس جلین 
 أھمیة المؤشر في مجال العمل المستقل 

 

 مصدر المعطیات تشغیل والعمل المستقلالوكالة الوطنیة لل

§
 

متابعة المؤشر
 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 
 المعطیات

وحدة التطویر /إدارة تطویر المبادرة والنھوض بالمؤسسات الصغرى
 المرصد الوطني للتشغیل /والیقظة

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

 طریقة تجمیع المعطیات ومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقلالمنظ
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

مجموع عدد التظاھرات المنجزة لتنمیة روح المبادرة سواء كانت 
المنظمة من قبل مكاتب التشغیل وفضاءات المبادرة أو التي 

درة في تنظیمھا مع الھیاكل شاركت مكاتب التشغیل وفضاءات المبا
 األخرى

طریقة احتساب  المعادلة
 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 وحدة القیس التظاھرة 
 القیمة المنشودة  تظاھرة 75

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

المؤشرات 
 الفرعیة

 

  عدد
 

عدد 
  التظاھرات

  

ة لتنمیة عدد التظاھرات الجھویة والمحلیّ .1
روح المبادرة المنظمة من قبل مكاتب 

 التشغیل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة

 

عدد  عدد
  التظاھرات

عدد التظاھرات المنظمة من قبل الھیاكل .2
األخرى والتي تمت المشاركة فیھا من قبل 
مكاتب التشغیل والعمل المستقل وفضاءات 

 المبادرة
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 تحلیل النتیجة 
 

 : المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا األنشطة §
 

 الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات المیزانیة
  .تحیین المنظومة المعلوماتیة . 1 450.000

تعزیز الموارد البشریة عن طریق . 2
  االنتداب والتكوین

 

تنظیم تظاھرات جھویة ومحلیّة .1 
  لتنمیة روح المبادرة

 

 

  . تحیین المنظومة المعلوماتیة. 1 150.000
تعزیز الموارد البشریة عن طریق . 2

  االنتداب والتكوین
 

المشاركة في تظاھرات منظمة .2 
 من قبل الھیاكل األخرى

 

 

     
 المجموع 600.000

 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 حسب الجھة  - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 وطنیة -
 خصوصیة الفئات المستھدفةحسب  -

 

 :جدول الزمني للمؤشرال §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

 القیمة المنشودة 72 72 75 75
  

 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  1.2.3: بطاقة مؤشر

  :رمرجع المؤش §
 التسمیة معدل آجال معالجة ملفات التمویل

 البرنامج تنمیة المبادرة الخاصة
 البرنامج الفرعي 

 الھدف دفع نسق إحداث المؤسسات
 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف تحدید معدل آجال معالجة ملفات التمویل

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
یةالمردود الجودة الكفاءة االثر      الفئة\التصنیف 

 أھمیة المؤشر یعكس ھذا المؤشر مدى قدرة الباعث على النفاذ لمصادر التمویل بصفة میسرة
 

 مصدر المعطیات ھیاكل التمویل أھمھا البنك التونسي للتضامن

§
 

متابعة المؤشر
 

عن تجمیع الھیكل المسؤول  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن
 المعطیات

وحدة التطویر /تطویر المبادرة والنھوض بالمؤسسات الصغرى إدارة
 المرصد الوطني للتشغیل والبنك التونسي للتضامن/والیقظة 

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

 طریقة تجمیع المعطیات المنظومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

عدد الملفات / مجموع المدة الزمنیة للملفات المدروسة 
طریقة احتساب  المعادلة المدروسة

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 وحدة القیس الیوم 
 القیمة المنشودة  یوما 60

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

معدل آجال معالجة الملف  -1  یوم ومی  المؤشرات الفرعیة
 *لدى ھیاكل التشغیل

معدل آجال معالجة الملف  -2 یوم یوم 
 لدى ھیاكل التمویل

 تحلیل النتیجة 
 

تار خ تقديم "إ   غاية " تار خ بداية مسار املرافقة"الف  ة املمتدة ب ن = آجال معا  ة امللف لدى  ي ل ال شغيل* 
 " امللف إ    ي ل التمو ل
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 )سیتم تحدیدھا الحقا: (األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات المیزانیة
 تركیز منظومة شبكیة  .1 0

توحید وثائق العمل المعتمدة  .2
وخاصة وثیقة مخطط 

  األعمال
 

ربط المنظومة المعلوماتیة للوكالة  
 بمنظومات ھیاكل التمویل

 

0     
 المجموع 

 

 :التفریعات الممكنة §  :خاطر المحتملةالم §

البنك التونسي (حسب مصادر التمویل  - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
للتضامن،الجمعیات التنمویة، التمویل 

 )الصغر، البنوك اآلخرى
 القطاعات  -
 األنشطة -

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

60 90 120  120 لقیمة المنشودةا   
  

 

 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  2.2.3: بطاقة مؤشر
  :مرجع المؤشر §

 التسمیة  التأھیل على اثرنسبة الباعثین الذین أحدثوا مؤسساتھم 
 البرنامج الخاصة تنمیة المبادرة

 البرنامج الفرعي 
 الھدف دفع نسق إحداث المؤسسات

 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف تحدید نسبة الباعثین الذین أحدثوا مؤسساتھم بعد التأھیل

   ü  ü  طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة األثر

 أھمیة المؤشر ت التأھیل المنجزة وتأثیرھا على عدد المؤسسات المحدثة مدى ارتباط عملیا
 

 مصدر المعطیات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن

§
 

متابعة المؤشر
 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل   والبنك التونسي للتضامن
 المعطیات

وحدة التطویر /إدارة تطویر المبادرة والنھوض بالمؤسسات الصغرى
 المرصد الوطني للتشغیل/والیقظة 

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

 طریقة تجمیع المعطیات المنظومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

العدد الجملي /ن الذین أحدثوا مؤسساتھم بعد التأھیلعدد الباعثی(
طریقة احتساب  المعادلة 100)*للمتأھلین

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس نسبة مائویة
 القیمة المنشودة  40%

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

  المؤشرات الفرعیة
منتفع 
 بالتأھیل

د المنتفعین بالتأھیل عد  -1  مجموع
 في مجال العمل المستقل 

 
منتفع 
 ممّول

عدد الممولین من بین  -2 مجموع
المنتفعین بالتأھیل في 

 مجال العمل المستقل
--// --  تحلیل النتیجة 
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 : األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

 
المیزانیة 

)دینار(  
 الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات

نجاز عملیات تقییم نوعیة ا -  1 130.000
  للخدمات المتاحة

تطویر الخدمات وتطویعھا حسب  -2
 الفئة المستھدفة

تطویر وتجوید الخدمات   - 
 الموجھة

 

القیام بدراسات للوقوف على  -1 80.000
أسباب ضعف إحداث المشاریع 

  والعمل على تجاوزھا
إعداد دراسات جھویة لتحدید  -2

ع ذات المجاالت الواعدة لبعث مشاری
جدوى ومردودیة عالیة ووضعھا 

 على ذمة الراغبین في بعث مشاریع

تطویر التعامل مع المحیط  - 
الفاعل في مجال المبادرة 

 الخاصة

 

     
 المجموع 210.000

 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 مصدر التمویلحسب  - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 األنشطةحسب  -
 جتماعيالنوع اإلحسب  -

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

 القیمة المنشودة 25% 25% 30% 40%

  
 

 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  3.2.3: بطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة نسبة المنتفعین بالمرافقة المشّخصة من بین الذین تحصلوا على الموافقة المبدئیة للتمویل

 البرنامج تنمیة المبادرة الخاصة
 البرنامج الفرعي 

 الھدف دفع نسق إحداث المؤسسات
 

  :تعریف المؤشر §
ن تحصلوا على الموافقة المبدئیة من بین الذی *تحدید نسبة المنتفعین بالمرافقة المشّخصة

 التعریف للتمویل

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة األثر

إبراز دور و أھمیة المرافقة المشّخصة في المساعدة على تجاوز الصعوبات المعترضة و 
 أھمیة المؤشر یل الحصول على الموافقة المبدئیة للتمو

 

سیتم العمل على تطویر المنظومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل لتحدید المنتفعین * 
 بمسار المرافقة المشخصة

 مصدر المعطیات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن

§
 

متابعة المؤشر
 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  والعمل المستقل  والبنك التونسي للتضامن الوكالة الوطنیة للتشغیل
 المعطیات

وحدة التطویر /إدارة تطویر المبادرة والنھوض بالمؤسسات الصغرى
 المرصد الوطني للتشغیل/والیقظة 

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

ستقل المنظومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل الم
 المرتبطة بالمنظومة المعلوماتیة للبنك التونسي للتضامن

 طریقة تجمیع المعطیات

 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري
 

عدد المنتفعین بالمرافقة المشّخصة من بین الذین تحصلوا على الموافقة المبدئیة (
طریقة احتساب  دلةالمعا 100)*العدد الجملي للمتحصلین على الموافقات المبدئیة/ للتمویل 

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس مئویةنسبة 
 القیمة المنشودة  % 60

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة
المؤشرات 
 الفرعیة

 
العدد الجملي للمنتفعین بالمرافقة المشخصة من   مجموع عدد

 تمویلبین المتحصلین على الموافقات المبدئیة لل
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العدد الجملي للمتحصلین على الموافقات  مجموع عدد

 المبدئیة للتمویل
--// --  تحلیل النتیجة 

 
 : األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

 
المیزانیة 

)دینار(  
 الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات

تھیئة وتجھیز فضاءات  للمرافقة  -  1 140.000
شاركي المشخصة في إطار العمل الت

  بفضاءات المبادرة 
تركیز منظومة لمتابعة جمیع  -2

المنتفعین بعملیات للمرافقة المشّخصة 
 espace"في إطار عمل تشاركي 

co working  "بفضاءات المبادرة  
 

 

تخصیص فضاءات للمرافقة  -1
المشّخصة في إطار عمل 

 espace co"تشاركي 
working  " بفضاءات

 المبادرة

 

لیات تكوین مستشارین تنظیم عم -1 90.000
  في مجال المرافقة المشخصة

إحداث فریق من المختصین في  - 2 
 مجال المرافقة المشخصة

وضع برنامج للمرافقة   -2 
المشخصة في إطار العمل 

 التشاركي

 

سیتم تحدیده 
 الحقا

  إحداث منصة مرافقة عن بعد -  3  

 المجموع 230.000
 

 :ةالتفریعات الممكن §  :المخاطر المحتملة §

 المستوى التعلیمي - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 النشاط -
 النوع اإلجتماعي -
 مصادر التمویل -

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

 القیمة المنشودة % 50 50 52 60
 
  

 البطاقةتاریخ إحداث  تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
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دمحم شوقي الغریاني 
 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة

  
  4.2.3: بطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة المؤسسات التي تّم إحداثھا دیمومةنسبة 

 البرنامج تنمیة المبادرة الخاصة
 البرنامج الفرعي 

 الھدف دفع نسق إحداث المؤسسات
 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف المؤسسات التي تم إحداثھا دیمومةتحدید نسبة 

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة األثر

 أھمیة المؤشر المؤسسات التي تّم إحداثھا دیمومة التعرف على نسبة 
 

 مصدر المعطیات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل

§
 

متابعة 
المؤشر

 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 
 المعطیات

وحدة التطویر /إدارة تطویر المبادرة والنھوض بالمؤسسات الصغرى
 المرصد الوطني للتشغیل/والیقظة

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

 طریقة تجمیع المعطیات عمل المستقلالمنظومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل وال
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

العدد الجملي / عدد المؤسسات المستمرة في نشاط عادي (
طریقة احتساب  المعادلة 100)*والتي تمت مرافقتھا من قبل الوكالة للمؤسسات المحدثة

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 وحدة القیس نسبة مائویة 
المنشودة القیمة  60%  

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 المؤشرات الفرعیة
في (عدد المؤسسات المستمرة   مجموع عدد 

 )طور النشاط

 العدد الجملي للمؤسسات المحدثة مجموع عدد 
--// --  تحلیل النتیجة 
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 : األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

نیةالمیزا  الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات 
تم إدراج ھذا المقترح  ضمن مشروع  0

 2369تنقیح األمر 
تطویر النصوص القانونیة  .1 

المحددة لمجال مرافقة 
الباعثین بما یسمح بتمدید 

فترة المرافقة المحددة حالیا 
بسنتین ومناولة المرافقة بعد 

  تركیز المشروع 
 

 

لمرافقة  إعداد دلیل فني للتدخل -  1 
 )بصدد اإلعداد(الباعثین بعد االنجاز

تركیز منظومة متكاملة  .2 
لمرافقة الباعثین الذین 
یالقون صعوبات بعد 

 إحداث المشروع

 

  تكوین المستشارین في المجال  -2 
القیام بدراسات للوقوف على  -3 

 أسباب غلق المؤسسات
 

ربط المنظومة المعلوماتیة  -4 
  لمالیةبمنظومة وزارة ا

 

 المجموع 
 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 األنشطةحسب  - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 المستوى التعلیميحسب  -
منطقة تركیز (الجھات حسب  -

 )المشروع
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 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

یمة المنشودةالق 35% 35% 38% 40%  

 
  

 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  3.1.3: بطاقة مؤشر
  :مرجع المؤشر §

 التسمیة نسبة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثین
 البرنامج بادرة الخاصةتنمیة الم

 البرنامج الفرعي 
 الھدف دفع نسق إحداث المؤسسات

 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف *تحدید نسبة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثین

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة األثر

 أھمیة المؤشر التعرف على مدى فاعلیة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثین
 

 مصدر المعطیات  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل

§
 

متابعة المؤشر
 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  والمرصد الوطني للتشغیل
تالمعطیا  

وحدة التطویر /إدارة تطویر المبادرة والنھوض بالمؤسسات الصغرى
 المرصد الوطني للتشغیل /والیقظة

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

 طریقة تجمیع المعطیات المنظومة المعلوماتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

ثین الذین تمت مرافقتھم من قبل المؤسسات الخاصة عدد الباع(
العدد الجملي للباعثین الذین تمت / والجمعیات والمنظمات 

 100)*مرافقتھم
طریقة احتساب  المعادلة

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس نسبة مائویة 
 القیمة المنشودة  45%

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

لتسمیةا المعادلة  

  المؤشرات الفرعیة

عدد الباعثین الذین تمت مرافقتھم   عدد المنتفعین منتفع
من قبل المؤسسات الخاصة 

 والجمعیات والمنظمات

 

عدد الباعثین الذین تمت مرافقتھم   عدد المنتفعین منتفع
من قبل مكاتب التشغیل 

 وفضاءات المبادرة
--// --  تحلیل النتیجة 



283 
 

عمل بتشریك المجتمع المدني والقطاع الخاص في مرافقة الباعثین، لعدم توفر إطار قانوني لم یتم بعد ال*
  .المنظم لبرامج التشغیل وصیغ اإلنتفاع بھا 2369لمناولة عملیات المرافقة، في انتظار تنقیح األمر 

 
 

 : األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات المیزانیة
سیتم إعداده إثر صدور األمر المنقح  100.000

 2369لألمر 
إعداد دلیل إجراءات لتمكین  -1 

والمجتمع  القطاع الخاص
المدني من المساھمة في 

 مرافقة الباعثین
تكوین المرافقین من القطاع  -2

والمجتمع المدني  الخاص
 في مجال مرافقة الباعثین

 

 

 المجموع 100.000
 

 :فریعات الممكنةالت §  :المخاطر المحتملة §

 الجھات - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 األنشطة -
-  

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

 القیمة المنشودة % 40 40% 42% 45%
  

 

 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
ریاني دمحم شوقي الغ

 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  2.3.3: بطاقة مؤشر
  :مرجع المؤشر §

 التسمیة ) الباعثین الذین تّمت مرافقتھم بالتنسیق بین المتدخلین(نسبة دمج الخدمات 
 البرنامج تنمیة المبادرة الخاصة

 البرنامج الفرعي 
 الھدف دفع نسق إحداث المؤسسات

 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف ) *الباعثین الذین تّمت مرافقتھم بالتنسیق بین المتدخلین(نسبة دمج الخدمات 

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة األثر

 الباعثین الذین تّمت(التعرف على مدى نجاعة دمج الخدمات في مجال مرافقة الباعثین 
 أھمیة المؤشر )مرافقتھم بالتنسیق بین المتدخلین

 

المنصة المعلوماتیة (الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 
 )الموحدة

 مصدر المعطیات

§
 

متابعة المؤشر
 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل والمرصد الوطني للتشغیل
 المعطیات

وحدة التطویر /والنھوض بالمؤسسات الصغرىإدارة تطویر المبادرة 
 والمرصد الوطني للتشغیل /والیقظة

الھیكل المسؤول عن تحلیل 
 المعطیات 

 طریقة تجمیع المعطیات المنظومة المعلوماتیة للمنصة الموحدة
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

/ عدد الباعثین الذین تّمت مرافقتھم بالتنسیق بین المتدخلین(
طریقة احتساب  المعادلة 100)*العدد الجملي للباعثین الذین تمت مرافقتھم

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس نسبة مائویة 
 القیمة المنشودة  45%

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 المؤشرات الفرعیة
ّمت عدد الباعثین الذین ت -1  مجموع الباعثین منتفع 

مرافقتھم بالتنسیق بین 
 المتدخلین

العدد الجملي للباعثین الذین  -2  مجموع الباعثین منتفع 
 تمت مرافقتھم

--// --  تحلیل النتیجة 
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 في انتظار إحداث المنصة وتحدید المتدخلین*
 
 
 : األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

 
 الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات المیزانیة
  تركیز منّصة معلوماتیة -1   180.000

اقتناء التجھیزات  -2
الضروریة تركیز منّصة 

  معلوماتیة
 تكوین المرافقین   -3

 

 المجموع 180.000
 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

نسبة مساھمة كل ھیكل في عملیة  - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
 المرافقة

 مدى تأثیرھا على تقلیص آجال معالجة -
 الملفات

-  
 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

 القیمة المنشودة % 40 40% 45% 45%
  

 

 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  3.3.3: قة مؤشربطا
  :مرجع المؤشر §

 التسمیة نسبة الخدمات العمومیة المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط
 البرنامج تنمیة المبادرة الخاصة

 البرنامج الفرعي 
 الھدف دفع نسق إحداث المؤسسات

 

  :تعریف المؤشر §
 التعریف ضوعة على الخطتحدید نسبة الخدمات العمومیة المتعلقة بالمبادرة الخاصة المو

     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
     الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة األثر

 أھمیة المؤشر التعرف على أھمیة نسبة الخدمات العمومیة المتعلقة بالمبادرة الخاصة الموضوعة على الخط
 

المعنیة بتقدیم الخدمات  الھیاكل/ وزارة التكوین المھني والتشغیل 
 العمومیة المتعلقة بالمبادرة الخاصة

 مصدر المعطیات

§
 

متابعة المؤشر
 

الھیكل المسؤول عن تجمیع  وزارة التكوین المھني والتشغیل  
 المعطیات

الھیكل المسؤول عن تحلیل  المرصد الوطني للتشغیل
 المعطیات 

المعطیات طریقة تجمیع وزارة التكوین المھني والتشغیل    
 دوریة احتساب المؤشر سنوي/شھري

 

مجموع الخدمات العمومیة المتعلقة بالمبادرة الخاصة (
مجموع الخدمات العمومیة المتعلقة / الموضوعة على الخط

 100)*بالمبادرة الخاصة 
طریقة احتساب  المعادلة

 المؤشر

§
 

ب المؤشر
إحتسا

 

 وحدة القیس نسبة مائویة 
ودة القیمة المنش 30%  

)2021سنة (  
القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 المؤشرات الفرعیة
 

مجموع الخدمات  -1  مجموع الخدمات عدد
العمومیة المتعلقة 
بالمبادرة الخاصة 

 الموضوعة على الخط
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مجموع الخدمات  -2  مجموع الخدمات عدد
العمومیة المتعلقة 
 بالمبادرة الخاصة

--// -- نتیجةتحلیل ال   
 

 : األنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
 

 الرمز األنشطة الرمز اإلجراءات المیزانیة
تكثیف الخدمات العمومیة المتعلقة    90.000

بالمبادرة الخاصة الموضوعة على 
 الخط

 

 المجموع 90.000
 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

 اعاتالقط - عدم توفر اإلعتمادات الالزمة -
-  
-  

 

 :الجدول الزمني للمؤشر §
 

 السنة 2018 2019 2020 2021
 االنجازات    

 القیمة المنشودة % 20 25% 30% 30%
  

 

 تاریخ إحداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة
دمحم شوقي الغریاني 

 09/2017 2018سبتمبر  1 وسھیل بوقدیدة
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  البطاقات التفصیلیة لمؤشرات
  : برنامج 

  القیادة والمساندة
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  1.1.9: عدد بطاقة مؤشر
  مرجع المؤشر §

 التسمیة .نسبة التأطیر
 البرنامج القیادة والمساندة

 البرنامج الفرعي .المساندة والتصرف في الوسائل
 الھدف .تحسین التصرف في الموارد البشریة

 
  تعریف المؤشر §

 التعریف الوزارة ألعوان الجملي بالعدد مقارنة نسبتھم فوق وبیان فما )3أ( الفرعي الصنف من اإلطارات عدد
      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 أھمیة المؤشر -- //-- 
 

 مصدر المعطیات .ةإدارة الشؤون االداری

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .االدارة العامة للمصالح المشتركة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .إدارة الشؤون االداریة

 طریقة تجمیع المعطیات .معطیات احصائیة
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
 المعادلة 100)*عوانالعدد الجملي لأل/عدد االطارات(

 طریقة احتساب المؤشر

§
 

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس %

  القیمة المنشودة  % 64
)2021سنة (  

القیمة 
 المنشودة

 التسمیة المعادلة وحدة القیس

  المؤشرات الفرعیة

 

 عدد

احتساب العدد الجملي 
إلطارات الصنف الفرعي 

الصنف الفرعي ) + 1أ(
 ) + 2أ(

 تعدد االطارا

احتساب العدد الجملي  عدد 
 العدد الجملي لألعوان لالعوان جمیع االصناف

 تحلیل النتیجة -- //-- 
 
 )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §
  

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     
     

 المجموع 
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 الممكنةالتفریعات  §  المخاطر المحتملة §

 .حسب االدارات - .عدم توفیر العدد المطلوب من االنتدابات كل سنة -

 .حسب الجنس -

-  

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 62 65 65 54 54 55 53 54    

لقیمة ا 62 66 70 66 66 54 54 60 62 63 64 64
 المنشودة
 

 

 
 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة مدیر الشؤون االداریة

 
  

§
 

رسم بیاني
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  2.1.9: عدد بطاقة مؤشر

 :مرجع المؤشر §
  

 التسمیة  .االقلنسبة االعوان المتمتعین بدورة تكوینیة واحدة على 
 البرنامج .والمساندة القیادة

 البرنامج الفرعي .الوسائل في والتصرف المساندة
 الھدف .البشریة الموارد في التصرف تحسین

 
 :تعریف المؤشر §

  
 التعریف .نسبة االعوان المنتفعین بدورة تكوینیة  أو أكثر خالل السنة

      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 أھمیة المؤشر -- //-- 
 

 مصدر المعطیات .االداریة الشؤون إدارة

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .االداریة الشؤون إدارة

 طریقة تجمیع المعطیات .احصائیة معطیات
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة 100)*العدد الجملي لألعوان/ عدد األعوان الذین تمتعوا بدورة تكوینیة (

§
 

إحتساب المؤشر
 وحدة القیس  

 القیمة المنشودة 45
)2021سنة  (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

احتساب العدد الجملي  عدد   المؤشرات الفرعیة
لألعوان المشاركین في 

 دورات تكوینیة

عدد األعوان الذین تمتعوا 
 بدورة تكوینیة على االقل

 العدد الجملي لألعوان احتساب عدد االعوان الجملي عدد 
 تحلیل النتیجة -- //-- 

 
  )سیتم تحدیدھا: (زانیتھااالنشطة المرتبطة بالمؤشر ومی §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
     
     

 المجموع 
 
 
 



292 
 

 
 التفریعات الممكنة §  المخاطر المحتملة §

توفیر الوسائل واالعتمادات المطلوبة لتأمین دورات  -
 .تكوین مبرمجة

 .حسب الجنس -

 .حسب الرتبة -

 .حسب الخطة الوظیفیة -

 
 :جدول الزمني للمؤشرال §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 16 20 20 16.4 16.99 11.26 19 20.6    

45 45 35 25 20 30 30 20 20 14 20 16 
القیمة 

 المنشودة
 

 
 

 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة اقةتاریخ تحیین البط عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة مدیر الشؤون االداریة

 
  

§
 

رسم بیاني
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  2.1.9: عدد بطاقة مؤشر

  مرجع المؤشر §
 التسمیة .عدد الحواسیب المخصصة للتصرف

 البرنامج .والمساندة القیادة
 البرنامج الفرعي .الوسائل في والتصرف المساندة

 الھدف .علوماتیةتطویر المنظومة الم
 
  تعریف المؤشر §

 التعریف .عدد الحواسیب الموضوعة على ذمة األعوان الذین تتطلب مھامھم توفیر حاسوب
      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 أھمیة المؤشر -- //-- 
 

 مصدر المعطیات .العالمیةإدارة التنظیم واألسالیب وا

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة

 طریقة تجمیع المعطیات .احصائیة معطیات
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة 100)* العدد الجملي لألعوان/ واسیبعدد الح( 

§
 

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس %
 القیمة المنشودة .المحافظة على نفس النسبة

)2018سنة (  
القیمة 
 المنشودة

 التسمیة المعادلة وحدة القیس

 عدد   المؤشرات الفرعیة
احتساب العدد الجملي 
للحواسیب في مراكز 

 لعملا
 الحواسیب عدد

احتساب العدد الجملي  عدد 
 العدد الجملي لألعوان لألعوان

 تحلیل النتیجة -- //-- 
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     

     

     

     

 المجموع 
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 تفریعات الممكنةال §  المخاطر المحتملة §
 .لیس ھناك تفریعات - .عدم توفیر المعدات الالزمة

 

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 االنجازات 80 90 95 98 100 100 100 100 100 100 100   

القیمة     98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 المنشودة

 
 

 
 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة مدیر التنظیم 

 

§
 

رسم بیاني
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  2.2.9: عددبطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .نسبة التغطیة باألنترنت

 البرنامج .لمساندةوا القیادة
 البرنامج الفرعي .الوسائل في والتصرف المساندة

 الھدف .المعلوماتیة المنظومة تطویر
 
  :تعریف المؤشر §

 التعریف .یقیس مجموع االعوان الذین تتوفر لھم امكانیة الدخول على الشبكة من خالل حاسوبھم الشخصي
      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
ثراال       الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة 

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
عن تحلیل المعطیات  الھیكل المسؤول .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة  

 طریقة تجمیع المعطیات .احصائیة معطیات
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
عدد األعوان الموضوعة على ذمتھم /عدد األعوان المرتبطین باألنترنت(

 طریقة احتساب المؤشر المعادلة 100)*حواسیب

§
 

إحتساب المؤشر
 وحدة القیس % 

المنشودة القیمة المحافظة على نفس النسبة  
)2021سنة (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

 عدد   المؤشرات الفرعیة
العدد الجملي لألعوان الذین 

یمكنھم االرتباط باالنترنت من 
 خالل حاسوبھم الشخصي

 المرتبطین األعوان عدد
 باألنترنت

عدد األعوان الذین یمتلكون  عدد 
 ملھمحاسوبا شخصیا في موقع ع

 الموضوعة األعوان عدد
 حواسیب ذمتھم على

 --// --  تحلیل النتیجة 
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     

     

 المجموع 
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 التفریعات الممكنة §  المخاطر المحتملة §

 .طیة باألنترنت مركزیانسبة التغ - .لم یتم تحدیدھا -

 .جھویا باألنترنت التغطیة نسبة -

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 42 50 60 65 80 80 100 100    

القیمة  42 65 60 60 70 70 100 100 100 100 100 100
 المنشودة

 

 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

مدیر التنظیم واألسالیب 
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة واإلعالمیة

 
  

§
 

رسم 
بیاني
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  3.2.9: عددبطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .باألنترانت التغطیة نسبة

جالبرنام .والمساندة القیادة  
 البرنامج الفرعي .الوسائل في والتصرف المساندة

 الھدف .المعلوماتیة المنظومة تطویر
 
  :تعریف المؤشر §

 التعریف ..الشخصي حاسوبھم خالل من بالشبكة الداخلیة الربط لھم تتوفر الذین االعوان مجموع یقیس
      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
  الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة

 طریقة تجمیع المعطیات .احصائیة معطیات
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
عدد األعوان الموضوعة على ذمتھم /عدد األعوان المرتبطین باألنترانت(

100)*حواسیب  طریقة احتساب المؤشر المعادلة 

§
 

إحتساب المؤشر
 وحدة القیس % 

 القیمة المنشودة المحافظة على نفس النسبة
)2021سنة (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

  المؤشرات الفرعیة
 

 عدد
 الذین لألعوان الجملي العدد

 من باالنترانت االرتباط یمكنھم
 الشخصي حاسوبھم خالل

 المرتبطین األعوان عدد
 باألنترانت

 یمتلكون الذین األعوان عدد عدد 
 عملھم موقع في شخصیا حاسوبا

 الموضوعة ناألعوا عدد
 حواسیب ذمتھم على

 --// --  تحلیل النتیجة 
 
  )سیتم اعدادھا الحقا( :االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     

     

 المجموع (29)
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 التفریعات الممكنة §  المخاطر المحتملة §

 .انت مركزیانسبة التغطیة باألنتر - .لم یتم تحدیدھا -

 .نسبة التغطیة باألنترانت جھویا -

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 القیمة 60 65 100 100 100 100 100 100    

القیمة  60 65 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 المنشودة

 
 

 
 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

مدیر التنظیم واألسالیب 
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة واإلعالمیة

 
  

§
 

رسم بیاني
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  1.3.9: عددبطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .تجدید التجھیزات والمعدات نسبة

 البرنامج .اندةوالمس القیادة
 البرنامج الفرعي .الوسائل في والتصرف المساندة

 الھدف .تحسین التصرف في المعدات والبناءات
 
  :تعریف المؤشر §

 التعریف .نسبة التجھیزات التي یتم تجدیدھا سنویا
      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .الشؤون المالیة والمباني والمعدات إدارة

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة

 طریقة تجمیع المعطیات ..دات والتجھیزات وبرمجة التجھیزات الضروریةاحصاء مختلف المع
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
مجموع الوسائل المستعملة من /عدد الوسائل المبرمج اقتناءھا خالل السنة(

 طریقة احتساب المؤشر المعادلة 100)*طرف مختلف المصالح

§
 

إحتساب المؤشر
 وحدة القیس % 

ة المنشودةالقیم  24%  
)2021سنة  (  

القیمة 
 المنشودة

وحدة 
 القیس

 التسمیة المعادلة

مجموع الوسائل  عدد   المؤشرات الفرعیة
 المبرمجة

 اقتناءھا المبرمج الوسائل عدد
 السنة خالل

مجموع الوسائل  عدد 
 والمعدات المستعملة

 من المستعملة الوسائل مجموع
 المصالح مختلف طرف

 --// -- یل النتیجةتحل   
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     

     

     

 المجموع 
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 التفریعات الممكنة §  المخاطر المحتملة §
 .ال شیئ - .تمادات المطلوبة وسوء البرمجة’عدم توفیر اال-

 

 

 
 :الزمني للمؤشرالجدول  §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 7 8 12 14.7 14  11.7 16    

القیمة  7 10 15 15 12 15 10 15 18 21 24 24
 المنشودة
 

 

 
 
 
 

 البطاقةتاریخ احداث  تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 والمباني المالیة الشؤون مدیر
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة والمعدات

 
  

§
 

رسم بیاني
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  2.3.9: عددبطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .صیانة التجھیزات والبناءات نسبة

 البرنامج .القیادة والمساندة
 البرنامج الفرعي .المساندة والتصرف في الوسائل

 الھدف .ي المعدات والبناءاتتحسین التصرف ف
 
  :تعریف المؤشر §

 التدخالت وبرمجة والمباني والتجھیزات المعدات مختلف صیانة بعملیات للقیام التدخالت مختلف احصاء
 .المحتملة

 التعریف

      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
      الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .والمعدات والمباني المالیة الشؤون إدارة

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة

لمعطیاتطریقة تجمیع ا .معطیات احصائیة  
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
احصاء معدل عملیات التدخالت المتواترة والالزمة مقارنة بتقادم أو تجدید 

 طریقة احتساب المؤشر المعادلة .التجھیزات والمباني

§
 

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس %
 القیمة المنشودة  % 22

)2021سنة  (  
القیمة 
دلةالمعا وحدة القیس المنشودة  التسمیة 

 المؤشرات الفرعیة
 .لیس ھناك مؤشرات فرعیة

 --// --  تحلیل النتیجة 
 
  )سیتم احتسابھا الحقا( :االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة

     

     

     

     

 المجموع 
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 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §

عدم توفیر االعتمادات المطلوبة سنویا وسوء   -
 .البرمجة

 .الشیئ-

 

 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 13 13 17 17 15  15 17    

القیمة  13 15 10 15 15 15 15 17 18 20 22 22
 المنشودة

 
 

 
 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 المالیة الشؤون مدیر
والمعدات والمباني الثانیة النسخة  2018سبتمبر   2010 سبتمبر   

 
  

§
 

رسم 
بیاني
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  3.3.9: عددبطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .اجال التدخل

 البرنامج .والمساندة القیادة
 البرنامج الفرعي .الوسائل في والتصرف ساندةالم

 الھدف .والبناءات المعدات في التصرف تحسین
 
  :تعریف المؤشر §

 التعریف .الفترة الالزمة لفریق الصیانة للتدخل اثر الطلب
     طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر      

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .والمعدات والمباني المالیة الشؤون إدارة

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .واالعالمیة واألسالیب التنظیم إدارة

لمعطیاتطریقة تجمیع ا .احصائیة معطیات  
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة )عدد التدخالت/ مجموع أیام عملیات الصیانة الفعلیة(

§
 

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس یوم
 القیمة المنشودة یومین 

)2021سنة  (  
القیمة 
 التسمیة المعادلة وحدة القیس المنشودة

     المؤشرات الفرعیة
    

 --// --  تحلیل النتیجة 
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
     
     

 المجموع 
 
 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §
 الشیئ - .عدم توفیر االعتمادات واالعوان -
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 :لجدول الزمني للمؤشرا §

  
 السنة 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 7 4 4 4   2     

القیمة  7 5 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2
 المنشودة

 
 

 
 
 

 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 والمباني المالیة ؤونالش مدیر
الثانیة النسخة والمعدات 2018سبتمبر   2010 سبتمبر   

 

§
 

رسم بیاني
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  4.3.9: عددبطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
 التسمیة .االقتصاد في استھالك الطاقة نسبة

 البرنامج .والمساندة القیادة
 البرنامج الفرعي .الوسائل في والتصرف المساندة
 الھدف .توالبناءا المعدات في التصرف تحسین

 
  :تعریف المؤشر §

.یعكس المجھود المبذول من طرف الوزارة للتحكم في مصاریف الطاقة  التعریف 
      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
الفئة\التصنیف المردودیة الجودة الكفاءة االثر      

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

در المعطیاتمص .والمعدات والمباني المالیة الشؤون إدارة  

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .المشتركة للمصالح العامة االدارة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .والمعدات والمباني المالیة الشؤون إدارة

 طریقة تجمیع المعطیات .احصائیة معطیات
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
من سنة الى أخرى وتوقعات االستھالك باعتبار الترشید مقارنة االستھالك 

.في االستھالك بالنسبة للسنوات المقبلة  طریقة احتساب المؤشر المعادلة 

§
 

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس %
 القیمة المنشودة الحفاظ على نفس النسبة

)2021سنة  (  
القیمة 
 التسمیة المعادلة وحدة القیس المنشودة

رعیةالمؤشرات الف  
 لیس ھناك مؤشرات فرعیة

 --// --  تحلیل النتیجة 
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
 المجموع 

 
 

 :لتفریعات الممكنةا §  :المخاطر المحتملة §

 عدم توفیر االعتمادات القتناء التجھیزات -
 .المقتصدة للطاقة وتوفیر أعوان الصیانة والمتابعة

 .الشیئ -
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 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 االنجازات - 19 - 8 - 1 10 - 2 - 8 6 - 14 - 1 - 1 - 16    

لقیمة ا    15 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1  - 1  - 1  1-
 المنشودة

 

 

 

 
 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

 والمباني المالیة الشؤون مدیر
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة والمعدات

 
  

§
 

رسم بیاني
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  1.4.9: عددبطاقة مؤشر

  :مرجع المؤشر §
لتسمیةا .عدد الدراسات والنشریات المنجزة   

 البرنامج .القیادة والمساندة
 البرنامج الفرعي .القیادة والرقابة والتقییم

 الھدف .تطویر المتابعة والتقییم واالستشراف
 
  :تعریف المؤشر §

 التعریف .حول واقع القطاع والنشریات إحصاء عدد الدراسات التقییمیة
      طبیعة المؤشر موارد نشاط مخرجات نتیجة
لكفاءةا االثر       الفئة\التصنیف المردودیة الجودة 

 --// --  أھمیة المؤشر 
 

 مصدر المعطیات .االدارة العامة للمرصد الوطني للتشغیل والمھارات

§
 

متابعة المؤشر
  

 الھیكل المسؤول عن تجمیع المعطیات .والمھارات للتشغیل الوطني للمرصد العامة االدارة
 الھیكل المسؤول عن تحلیل المعطیات  .والمھارات للتشغیل الوطني للمرصد العامة االدارة

 طریقة تجمیع المعطیات .معطیات احصائیة
 دوریة احتساب المؤشر .سنوي

 
 طریقة احتساب المؤشر المعادلة .المنجزة خالل كل سنةوالنشریات احصاء الدراسات والتحالیل 

§
 

إحتساب المؤشر
 

 وحدة القیس .عدد
 القیمة المنشودة یةدراسة ونشر 36

)2021سنة  (  
القیمة 
 المنشودة

 التسمیة المعادلة وحدة القیس

  المؤشرات الفرعیة
 لیس ھناك مؤشرات فرعیة

 --// --  تحلیل النتیجة 
 
  )سیتم تحدیدھا الحقا: (االنشطة المرتبطة بالمؤشر ومیزانیتھا §

  رمزال االنشطة الرمز االجراءات المیزانیة
     

     
     
     

 المجموع 
 
 

 :التفریعات الممكنة §  :المخاطر المحتملة §
 لم یتم تحدیدھا - .عدم توفیر االعتمادات واالعوان -

 
 
 



308 
 

 
 :الجدول الزمني للمؤشر §

  
 السنة 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 االنجازات 32 30 25 25 31   

القیمة  28 58 31 31 34 34 35 36
 المنشودة

 

 

 
 

 
 تاریخ احداث البطاقة تاریخ تحیین البطاقة عدد النسخة المسؤول على البطاقة

مدیر المرصد الوطني للتشغیل 
 2010سبتمبر  2018سبتمبر  النسخة الثانیة والمھارات

 
  
 

 

§
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