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  ةــئــتوط

  
و خاصة ( 2004مّثل تنقیح القانون األساسي لمیزانیة الدولة خالل سنة 

الفعلیة في برنامج اإلصالح العام للمیزانیة وذلك من  اإلنطالقة) جدید 11الفصل 

منظومة (خالل تركیز منظومة جدیدة للتصرف في المیزانیة حسب األھداف 

  ).التصرف المبني على النتائج أو القدرة على األداء

ویندرج ھذا اإلصالح في إطار وضع نظام جدید للتصرف في میزانیة 

 تحسین نجاعة وفاعلیةوالذي یمكن من  شیدةكمة الرومبدأ الحالدولة ینبني على 

  .البرامج العمومیة وضمان شفافیة أھداف میزانیة الدولة

منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف على جملة من  وترتكز

  :المبادئ من أھمھا

 التوازنات اإلقتصادیة والمالیة،مبدأ المحافظة على  •

 ،)La discipline budgétaire(مبدأ اإلنضباط في المیزانیة  •

 ).Transparence et Redevabilité(مبدأ الشفافیة والمساءلة  •

بأكثر ) البشریة والمادیة(ھذه المنظومة من توظیف اإلمكانیات كما تمكن 

وضوح ونجاعة حسب برامج وأھداف في إطار البرمجة على المدى المتوسط 

 مؤشرات موضوعیة لقیس األداءالّنتائج الحاصلة حسب یتم على إثرھا تقییم 

)Indicateurs de performance ( تمكن من تحدید المسؤولیة والمساءلة

  .حول إستعمال الموارد وتحقیق األھداف المعلنة مسبقا

  



تصرف مبني "إلى  "التصرف المبني على الوسائل"ویقتضى المرور من 

برامج وبرامج إعادة ھیكلة میزانیة كل وزارة وفق  "على األھداف والنتائج

تترجم السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا ویتم بالنسبة لكل  فرعیة

  .وزیر اإلشرافمن طرف  مسؤول برنامجتعیین  برنامج

وتحدید أولویاتھ عبر جملة  إستراتیجیتھكما یّتم بالنسبة لكل برنامج ضبط 

قابلة  ءمؤشرات قیس أدابر عالتي یتم تقییم درجة تحقیقھا  األھدافمن 

  ).كمیة أو نوعیة(لإلحتساب 

ولقد تم إعتماد المرحلیة والتدرج في تركیز المنظومة الجدیدة بھدف 

قبل التعمیم وذلك عبر إدراج خمس وزارات نموذجیة ضمن الدفعة  اإلستنتاج

وزارة الفالحة، وزارة الصحة، وزارة التربیة، وزارة التعلیم العالي (األولى 

وأربع وزارات ضمن الدفعة ) التشغیلووالبحث العلمي ووزارة التكوین المھني 

) جزء التجھیز(وزارة التجھیز والبیئة  وزارة المالیة، وزارة النقل،(الثانیة 

  ).ووزارة الصناعة

تقدیم میزانیات  2014ھذا وتقرر بالنسبة لمشروع میزانیة الدولة لسنة 

الدفعة األولى والثانیة من الوزارات النموذجیة وفق منھجیة التصرف حسب 

رة لبرامجي مع المشاریع السنویة للقدامشروع المیزانیة وفق المنظور (األھداف 

مع مراعاة القوانین الجاري بھا العمل في الوقت الحالي بما یتوافق ) على األداء

والمتعلق  2013أفریل  18بتاریخ  12مع منشور السید رئیس الحكومة عدد 

بإعداد مشروع میزانیة الدولة وإطار القدرة على األداء للسیاسات العمومیة لسنة 

2014.  
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242,377 242,377    نفقات التصرف

211,519 0 0 0 211,519  - التأجير العمومي

29,620 0 0 0 29,620  - وسائل المصالح

1,238 0 0 0 1,238  - التدخل العمومي

28,200 0 0 0 28,200   نفقات التنمية

2,450 0 0 0 2,450  - االستثمارات المباشرة

24,250 0 0 0 24,250  - التمويل العمومي

1,500 0 0 0 1,500  - القروض الخارجية الموظفة

350,000 -230,000 230,000 0 580,000 صناديق الخزينة

50,000 -10,000 10,000 0 60,000 صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني

300,000 -220,000 220,000 0 520,000 الصندوق الوطني للتشغيل

620,577 -230,000 230,000 0,000 850,577 الجملـــة 







2013












المالية األصلي. 

حول تحيين قانون المالية لسنة 2013

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

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

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

ضبط ميزانية  وزارة التكوين المهني والتشغيل في حـدود 850,577 م د .



2 نظـام أمـد

الباب السابع و العشرون
وزارة التكوين المهني و التشغيل

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التكوين المهني و التشغيل  

. 2013 م د   سنة 850,577 م د   مقابل  670,365 في حدود  لسنة  2014

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2014 2013 2012

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

%نفقات التصرف  4,9 11,898 254,275 242,377 213,032

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -42,9 -12,110 16,090 28,200 25,088

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    12,7 0,310 2,760 2,450 0,909

% -86,7 -1,300 0,200 1,500 * على الموارد الخارجية الموظفة
-45,9 -11,120% 13,130 24,250 24,179 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%180,000-صناديق الخزينة -31,0 448,537580,000400,000

396,431520,000350,000-170,000-32,7% الصندوق الوطني للتشغيل

52,10660,00050,000-10,000-16,7% صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

%180,212-686,657850,577670,365 الجملـــــة -21,2



نظـام أمـد

254 275 000

16 090 000
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الباب السابع و العشرون

وزارة التكوين المهني و التشغيل

التوزيع حسب األجزاء

2014  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2014

 بحساب الدينار

400 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 365 670 الجملـــــة



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

وزارة التكوين المهني و التشغيل الباب:27
التشغيل-

نفقات التصرف لسنة

1

4

2014

2014

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 947 10نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 159 208منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 106 219 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 650 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 305 31منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 955 33 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 130نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 084 1منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 214 1 القسم الثالث  :  جملة

000 275 254الجملة  العامة
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دینار000 574 122- إعتمادات البرامج: 

دینار000 840 1 - التكوین:

دینار000 734 20 - التشغیل:

2- توزیع إعتمادات التعھد وإعتمادات الدفع حسب األقسام: 

بیان األقسام

جملة إعتمادات التشغیل ج2التكوین ج1
جملة إعتمادات التشغیل ج2التكوین ج1التعھد (ج1+ج2)

الدفع(ج1+ج2)

القسم السادس: اإلستثمارات 
المباشرة

 510 0002 250 0002 760 000 510 0002 250 0002 760 000

000 130 00013 000 00012 130 0001 130 00013 000 00012 130 1القسم السابع: التمویل العمومي

القسم التاسع: إعتمادات على 
موارد القروض الخارجیة الموظفة

 200 000  0 200 000 200 000  0 200 000

000 090 00016 250 00014 840 0001 090 00016 250 00014 840 1جملة الباب

إعتمادات الدفعإعتمادات التعھد
(بحساب الدینار)

الباب  السابع والعشرون

وزارة التشغیل والتكوین المھني 

نفقات التنمیة لسنة 2014
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بحساب الدینار

المصاریفالمقابیضالحسابات

5000000050000000صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني

350000000350000000الصندوق الوطني للتشغیل 

400000000400000000الجملة

وزارة التشغیل والتكوین المھني

الحسابات الخاصة في الخزینة

الباب السابع  والعشرون
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المؤشرات األساسیة حسب البرنامج

المؤشرات المالیة

المجموعالقیادة والمساندةالتشغیلالتكوین المھني

199,13943,03012,106254,275نفقات التصّرف
1,84012,0202,23016,090نفقات التنمّیة

49,000350,0001,000400,000صنادیق الخزینة

249,979405,05015,336670,365مجموع البرنامج

المجموعالقیادة والمساندةالتشغیلالتكوین المھني
4230412484أعوان الوزارة

9686-82081478أعوان المؤسسات
7722--7722الوكالة التونسیة للتكوین المھني

321--321المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة
165--165المركزالوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین

1478-1478-الوكالة الوطني للتشغیل والعمل المستقل
8250150841210170مجموع البرنامج

المجموعالقیادة والمساندةالتشغیلالتكوین المھني
136--136عدد مراكز التكوین المھني

70100--70100عدد المتكونین
44738--44738عدد مواطن التكوین

290150-290150-عدد المنتفعین بالیات الصندوق الوطني للتشغیل
4000-4000-عدد المشاریع الممولة عن طریق صندوق النھوض بالصناعات التقلیدیة والحرف الصغرى

288500--288500عدد المشاركات في نطاق التكوین المستمر
10875--10875عدد المؤسسات المشاركة في التكوین المستمر

میزانیة وزارةالتكوین المھني والتشغیل

البرامج

البرامج

میزانیة الوزارة لسنة 2014

البرامج بحساب م د
النفقات

الباب السابع والعشرون

مؤشرات الموارد البشریة

المؤشرات المادیة
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 : تقدیم الوزارة وسیاساتھا القطاعیة

  

تتولى وزارة التكوین المھني والتشغیل، في إطار السیاسة العامة للدولة،  بلورة اإلختیارات الوطنیة 

في مجالي التكوین المھني والتشغیل ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بھا وتنفیذھا وتقییم آدائھا 

لى النھوض بالتشغیل في الداخل والخارج وتنمیة التكوین ذلك عبر رسم سیاسة تھدف إونتائجھا و

وتطویر منظومتھ والتقدم في ھذا اإلطار بإقتراح األنشطة التي یساھم إنجازھا في إثراء ھذین 

  القطاعین

  

  :ولھذا الغرض فھي تضطلع خاصة بالمھام التالیة

 إعداد مخططات التنمیة في مجالي التكوین المھني والتشغیل، -

 ومة التكوین المھني و تأھیلھا،تطویر منظ -

تصور وإنجاز الخطط والبرامج واآللیات وغیرھا من التدابیر واآللیات الھادفة إلى الرفع من  -

 .قابلیة التشغیل وتیسیر اإلدماج المھني لطالبي الشغل، وآلیات النھوض بالعمل المستقل

 

 .إستراتیجیة قطاعي التكوین المھني والتشغیل 

  :قطاع التكوین المھني والتشغیل باألساس في تتمثل إستراتیجیة

ü   توجیھ خدمات قطاع التكوین المھني لإلستجابة لحاجیات طالبي الشغل و القطاعات 

 اإلقتصادیة والجھات،

ü  توفیر المھارات المستوجبة لتطویر مختلف القطاعات ذات األولویة  والمشاریع الكبرى من

 یة المتخرجین من مراكز التكوین المھني ،الكفاءات بالجودة المطلوبة لتحسین تشغیل

ü  تثمین المھن وتحسین اإلقبال على التكوین المھني 

ü  و الترقیة المھنیة  التكوین المستمرتطویر 

ü  تفعیل نجاعة آلیات التشغیل لمواكبة التطورات والتغیرات التي یعرفھا سوق الشغل في إیجاد

 ات التعلیم العالي ،فرص التشغیل و إدماج طالبي الشغل من حاملي شھاد

ü المتوسطة و تنمیة روح المبادرة الفردیة و مزید الرفع من نسق إحداث المؤسسات الصغرى

 .تكثیف اإلحاطة بالباعثین ومرافقتھم  و
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)  03( وقصد تجسیم أھداف ھذه اإلستراتیجیة تم توزیع مھمة التكوین المھني والتشغیل إلى ثالثة 

  : برامج

  

v  وین المھني التك:  1البرنامج عدد 

v   التشغیل :  2البرنامج عدد 

v   القیادة والمساندة:  3البرنامج عدد 

 

  :التالیة  األھدافو ستحقق البرامج المذكورة 

  

v  التكوین المھني :  1برنامج عدد:  

 .دعم طاقة التكوین والتدریب: 1الھدف عدد -

 .الرفع من جودة التكوین:2الھدف عدد -

 .ین اإلقبال على التكوین المھنينشر ثقافة المھن وتحس:3الھدف عدد - 

 .تطویر التكوین المستمر والترقیة المھنیة :4الھدف عدد -

 .تطویر نظام التسییر والقیادة لجھاز التكوین المھني:5الھدف عدد -

  

v  التشغیل :  2البرنامج عدد:  

  رفع أداء مصالح الوساطة النشیطة بین العرض والطلب  في سوق الشغل،: 1الھدف عدد -

  ضمان مردودیة اقتصادیة واجتماعیة أعلى آللیات اإلدماج،: 2الھدف عدد -

 .تحسین نجاعة آلیات العمل المستقل: 3الھدف عدد -

  

v  القیادة والمساندة :  3البرنامج عدد:  

 ،تحسین التصرف في الموارد البشریة: 1الھدف عدد -

 ،تطویر المنظومة المعلوماتیة: 2الھدف عدد -

 ،دات والبناءاتتحسین التصرف في المع: 3الھدف عدد -

 .تطویر المتابعة والتقییم واالستشراف: 4الھدف عدد -
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  :رصد اإلعتمادات التالیة  امجوتتطلب ھذه البر
  د1000: الوحدة                                                                                                                               

جـالبرنام  المجموع صنادیق الخزینة نفقات التنمیة نفقات التصرف 

     
 979 249 000 49 840 1 139 199 برنامج التكوین المھني

 050 405 000 350 020 12 030 43 برنامج التشغیل

 336 15 1000 230 2 106 12 برنامج القیادة والمساندة

 365 670 000 400 090 16 275 254 المجمـــوع     
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 : تقدیم برنامج التكوین المھني .1

  

ھتماما من قبل كافة األطراف المعنیة سواء منھا إعرفت منظومة التكوین المھني على إثر الثورة  

. المسؤولة على قیادة الجھاز وتسییره أو المتدخلة في تصور التوجھات والبرامج والمشاریع وتنفیذھا

وستتواصل  2013و 2012إصالح المنظومة خاصة خالل سنتي وقد انطلقت األشغال الرامیة إلى 

لتترّكز أساسا حول دعم الجھود لجعل مراكز التكوین المھني قادرة على المواكبة  2014خالل سنة 

المستمرة للتطورات التكنولوجیة ومن ثمة االستجابة المطلوبة لسوق الشغل من المھارات كّما ونوعا 

روف المادیة لھا لصیانة التجھیزات وتھیئة الفضاءات إلسداء تكوین وذلك خاصة من خالل توفیر الظ

تتوفر لدیھا اإلمكانیات المادیة والالمادیة  ،ذي جودة كما سیتجھ الحرص على جعل مجموعة مراكز

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

  .لتكوینالرفع من جودة ا

  :المحاور التالیة لبرنامج التكوین المھني حول 2014میزانّیة سنة وفي ھذا اإلطار تم إعداد مشروع 

  

ü    نتظارات طالبي الشغل وحاجیات المؤسسات إلتأھیل منظومة التكوین المھني حتى تستجیب

  من الكفاءات، االقتصادیة

ü دولیة في التكوین،الرفع من قیمة الكفاءات التونسیة باعتماد المعاییر ال  

ü  إرساء صالت متینة بین جھاز التكوین المھني والنسیج االقتصادي وذلك من خالل االستجابة

السریعة وحسب الطلب لحاجیاتھم من المھارات والكفاءات من ناحیة وتشریكھم في العملیة 

 التكوینیة من ناحیة أخرى،

ü ،إعداد برامج تكوین وفق مستلزمات التطور التكنولوجى 

ü ستراتیجیات القطاع وإعداد مخططات وبرامج التكوین،إشریك الجھات بتحدید ت 

ü  تطویر آلیات التكوین المستمر وإعطاء الترقیة المھنیة مكانتھا صلب المنظومة الوطنیة

 للتكوین المھني وذلك بمساندة المؤسسات االقتصادیة على تعزیز قدراتھا التنافسیة والرفع من
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 اءات العاملین بھا وتمكینھا من االستفادة بأیسر السبل من الحوافزإنتاجیتھا عبر تطویر كف

 والتشجیعات التي وضعتھا الدولة في ھذا المجال،

ü  ربط عالقات وطیدة مع جھات اإلنتاج واإلصغاء إلیھا والتعرف المباشر على حاجیاتھا من

 .الفنیةالمھارات ومدھا بخدمات إضافیة مثل التكوین المستمر للعاملین والمساعدة 

  :برامج فرعیة تتوزع كاآلتي 4تحدید  وقد تم في إطار برنامج التكوین المھني، 

  حساب ألف دینارب          

  إلعتماداتا  البرنامج  الترقیم

 3.491  قیادة جھاز التكوین المھني  1البرنامج الفرعي عدد 

  225.119   تطویر التكوین المھني األساسي  2البرنامج الفرعي عدد

  16.840  تطویر التكوین المستمر والترقیة المھنیة  3امج الفرعي عددالبرن

  4.529  تكوین المكونین وھندسة التكوین تطویر  4البرنامج الفرعي عدد

 (*) 249.979     جملة البرنامج
  

ویضاف  إلى   صندوق النھوض بالتكوین المھني والتدریبعلى  یحمل م د  49مبلغ  منھا  ( * ) 

  .ملیون دینار على موارد الھبات  7.8    ذلك مبلغ  بـــ
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  :موزعة تبعا لبیانات الجداول التالیةت اتم تحدید مؤشر 9و 8بالصفحتین  ولقیاس األھداف المذكورة 

 

:الھـــــدف  1.1  دعم طاقة التكوین والتدریب 
 

      
ر/ع  وحدة القیس المؤشرات 

 انجازات
  2013 م .ق

 تقدیرات

2012 2014 

العدد الجملي للمتكونین مقیس  1.1.1        70100 71000 63404 متكون 

العدد الجملي للمتخرجین مقیس  2.1.1  29700 30100 27876 متخرج 

عدد مواطن التكوین  3.1.1  44738 47400 56112 موطن تكوین 

عدد المتكونین لكل موطن   4.1.1
 تكوین

موطن /متكون
 تكوین

 1,12 1.5 1.6 

  

  
:الھـــــدف  2.1  الرفع من جودة التكوین 

 

      
ر/ع وحدة  المؤشرات 

 القیس

 انجازات
  2013 م .ق

 تقدیرات

2012 2014 

      
العدد الجملي للبرامج المعدة حسب   1.2.1

 المقاربة بالكفایات

 25 25   17 برنامج

عدد المكونین وإطارات التكوین المنتفعین   2.2.1
 بتكوین

 1600 1500 1471 منتفع

نسبة التكوین مع المؤسسة  3.2.1  % 91 63 88 

  العدد الجملي   لمراكز التكوین المطابقة   4.2.1
 ISO لمواصفات 

 14 14 15 مركز

باالعتراف  عدد االختصاصات المعنیة  5.2.1
 المتبادل بالمھارات

 10 6 4 اختصاص

 2 2 __ عدد عدد مدونات المھن والكفاءات المنجزة 6.2.1
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:الھـــــدف  3.1  
نشر ثقافة المھن وتحسین اإلقبال على 

 التكوین المھني
  

      
ر/ع  المؤشرات 

وحدة 
 القیس

 
  2013 م .ق

 تقدیرات

2012 2014 

      
العدد الجملي للمراكز التي قامت بتركیز وحدة  1.3.1

 االستقبال واإلعالم والتوجیھ

 80 60 45 وحدة

العدد لجملي لمحاضن المؤسسات وفضاءات  2.3.1
نحو المبادرة االقالع  

 10 10 9 فضاء

 15 20 22 % نسبة المنقطعین عن التكوین 3.3.1

  

:الھـــــدف  4.1 والترقیة المھنیة تطویر التكوین المستمر   

 

ر/ع  المؤشرات 
وحدة 
 القیس

 م .ق  
2013  

 تقدیرات

2012 2014 

      
عدد المؤسسات االقتصادیة المنتفعة بآلیات  1.4.1

 التكوین المستمر

 10875 8460 8206 مؤسسة

عدد مشاركات األعوان التابعین للمؤسسات  2.4.1
 االقتصادیة في عملیات التكوین المستمر

 288500 280500 260240 مشاركة 

عدد المرسمین في اطار التكوین المستمر  3.4.1
 الموجھ لألفراد

 11286 4700 3300 مرسم

 

:الھـــــدف  5.1  تطویر نظام التسییر والقیادة لجھاز التكوین  

 

ر/ع  المؤشرات 
وحدة 
 القیس

 م .ق  
2013  

 تقدیرات

2012 2014 

      
الدراسات التقییمیة حول جھاز التكوین  عدد 1.5.1

 1 - 1 دراسة المھني

بآلیة صك التكوین المنتفعینعدد  2.5.1  2500 2020 2741 منتفع 
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  تقدیم برنامج التشغیل 2 .

  

، 2012سعیا إلى تحقیق األھداف المرسومة للبرنامج تولت وزارة التكوین المھني والتشغیل،  منذ سنة 

ادة ھیكلة الصندوق الوطني للتشغیل وإصالح البرامج واآللیات التي یمولھا وقد تمت إعادة الھیكلة إع

  :واإلصالح وفق توجھات إستراتیجیة أبرزھا

ضطالع الدولة بدورھا األصلي في مجال إعداد طالبي الشغل للحیاة المھنیة وذلك من إ مواصلة •

في إطار كامل لتیسیر اندراجھ في الحیاة المھنیة إما خالل تكفلھا بكامل مصاریف إعداده اإلعداد ال

 ،عمل مؤجر على المستوى المحلي أو بالخارج أو ببعث مشروعھ الخاص

الجھة شریكا كامال في مجال التنمیة والنھوض بالتشغیل وتوفیر الدعم التقني والمالي  اعتبار •

 ،ھا في مجال التنمیة والتشغیلالالزم لھا لتمكینھا من االستجابة للحاجیات المتأكدة لمتساكنی

تشریك الجمعیات المؤھلة والھیاكل المختصة في مجال المرافقة واإلحاطة، في تنفیذ البرامج  •

 ،عقود أھداف واتفاقیات تعد للغرضالنشیطة بمقتضى 

خضاعھا للتجربة لمدة إجدید في صیاغة وتنفیذ السیاسة النشیطة للتشغیل یتمثل في  اعتماد مبدأ •

نسبة لبعض الفئات والجھات والقطاعات وتقییم أثرھا من مختلف األوجھ قبل تعمیمھا قصیرة بال

 ،على الصعید الوطني

التأسیس لمنظومة شاملة لتقییم السیاسة النشیطة للتشغیل وترسیخ مقومات الحوكمة الرشیدة في  •

 ،السیاسات العمومیة

وذلك  ندوق الوطني للتشغیل،التخفیف من اإلجراءات اإلداریة المصاحبة إلنجاز تدخالت الص •

 .التصرف ومتابعة اإلنجازات المسجلة بطاقة بیومتریة یتم استعمالھا في خاصة باعتماد

 :واآللیات في أربعة برامج أساسیة وھي النشیطة للتشغیل وفي ھذا السیاق تم تبسیط البرامج
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 صّك تحسین التشغیلیة، .1
 صّك دعم التشغیل، .2
 دعم باعثي المؤسسات الصغرى، .3
 .شراكة مع الجھات للنھوض بالتشغیلال .4

سیتواصل  2014وتجدر اإلشارة إلى أنھ أثناء الفترة التجریبیة لھذه البرامج التي ستمتد إلى موفى 

والمتعلق بضبط  2009فیفري  09المؤرخ في   349العمل بالبرامج المنصوص علیھا  باألمر عدد

 .بھابرامج الصندوق الوطني للتشغیل وشروط وصیغ اإلنتفاع 

بلورة مشاریع مساندة من شأنھا أن تساعد على توفیر الشروط تّمت إضافة إلى ھذه اإلصالحات، 

وتتلخص أھم ھذه المشاریع واإلجراءات التي من . والظروف المالئمة لبلوغ أھداف برنامج التشغیل

  :خاصة فیما یلي  2014المنتظر أن تنطلق أشغال تنفیذھا خالل سنة  

É وضع مناھج جدیدة في مجال ) أ: (الشغل من خالل بطالبي المرافقة ةمنظوم ودعم تطویر

وتكوین عدد من المكونین في المرافقة ) ب(اإلحاطة والمرافقة حسب مواصفات الجودة  

المھنیة الذین سیتولون بدورھم تكوین عدد من المرافقین المھنیین من بین طالبي الشغل وتأمین 

 ،النشطین المرافقین راتمھا وتطویر دورات تكوینیة لتحسین

 

É  الشروع في تطویر مفاھیم جدیدة ذات العالقة بالعمل المستقل وإحداث المؤسسات على غرار

  ،المؤسسات التضامنیة

 :و قد تم في إطار برنامج التشغیل، تحدید  البرنامجین الفرعیین التالیین

 بحساب ألف دینار           

  اإلعتمادات  البرنامج  الترقیم

  10.660  تصور وقیادة سیاسات التشغیل  1مج الفرعي عدد البرنا

  394.390  ( * ) تنفیذ سیاسات التشغیل  2البرنامج الفرعي عدد

 405.050    جملة البرنامج

  



17 
 

 
 

 م د  المرصود بالصندوق الوطني للتشغیل 350بإعتبار مبلغ ( * )     

عة تبعا لبیانات الجداول مؤشرا موز)  11(  إحدى عشرة ولقیاس األھداف المذكورة تم تحدید -

  :التالیة 
:الھـــــدف  1.2 .رفع أداء مصالح الوساطة النشیطة بین العرض والطلب في سوق الشغل    

 

ر/ع  المؤشرات 
 م .ق انجازات وحدة القیس

2013  

 تقدیرات

2012 2014 

  

 

 42 33 27,7 % نسبة تلبیة طلبات الشغل اإلضافیة  1.1.2   

 65 77 62,8 % نسبة تلبیة عروض الشغل المسجلة 2.1.2

3.1.2 
معّدل األجل لتلبیة عروض الشغل  

 المسّجلة

 30 12 8 یوم

 3300 3300 3133 عملیات عدد عملیات التشغیل بالخارج   4.1.2

 

:الھـــــدف  2.2  
قتصادیة واجتماعیة أعلى آللیات إضمان مردودیة  

 اإلدماج

 

ر/ع  المؤشرات 
 م .ق انجازات وحدة القیس

2013  

 تقدیرات

2012 2014 

  

 

   
معدل كلفة اإلدماج بالنسبة   1.2.2

 لإلعتمادات المخصصة للبرامج

ت.د  4776 1925 5200 

 31 11 32,1 % معدل نسبة انقطاع المترّبصین 2.2.2

دماج على إثر معدل نسب اإل  3.2.2
 الترّبص

% 45,7 66 43 

نسبة إعادة اإلدماج للمفصولین   4.2.2
 عن العمل

% 86,1 55 50 

 



18 
 

 
 

 

  

 

:الھـــــدف  3.2  تحسین نجاعة آلیات العمل المستقل  

 

ر/ع  المؤشرات 
 م .ق انجازات وحدة القیس

2013  

 تقدیرات

2012 2014 

  

 

   
عدد الدراسات الفنیة واالقتصادیة   1.3.2

 للمشاریع

 12000 9900 10298 دراسة

معدل زیارات المرافقة والمتابعة   2.3.2
 للباعثین الجدد

 5.2 4.5 6.8 زیارة

3.3.2 
نسبة  دراسات المشاریع  

المتحّصلة على موافقة التمویل 
 .المبدئیة

% 15.4 41 31.2 
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 تقدیم برنامج القیادة والمساندة 3 .

 
  

أساسیا في تحقیق أھداف مھمة وزارة التكوین المھني  ایلعب برنامج القیادة والمساندة دور
وذلك أساسا " التشغیل"و" التكوین المھني"رنامجا أفقیا لدعم بقیة البرامج، والتشغیل باعتباره ب

عبر تركیز نظم التصرف والتسییر الحدیثة ودعم وتطویر الموارد البشریة وتأھیل وتحدیث البنیة 
  .التحتیة

 :یؤمن ھذا البرنامج من خالل دوره التسییري واإلداري والمالي
  

 اریة والفنیة وھیاكل اإلدارة،التنسیق بین مختلف المصالح اإلد -
 تطویر آلیات االستشراف والتقییم واألداء، -
تأمین الجوانب القانونیة والتشریعیة والترتیبیة المتعلقة بعمل الوزارة وبعالقاتھا مع  -

 .محیطھا
 إعداد میزانیة الوزارة واإلشراف المالي على المؤسسات العمومیة تحت إشرافھا، -
اري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات تطویر وترشید التصرف اإلد -

 اإلداریة،
 ستھالك الطاقة،إترشید  -
 .تطویر التصرف في الموارد البشریة -

  
كما یلعب ھذا البرنامج دورا رئیسیا في كل ما یتعلق بإعداد الدراسات واالستشراف وإعداد 

یر القطاع وتوفیر أرضیة نھ تطوأما من ش البحوث واإلحصائیات المتعلقة بالتشغیل والتكوین وھو
 .ھامة للبحوث اإلداریة واالقتصادیة واالجتماعیة

  
ھذا إلى جانب الدور الھام الموكول للبرنامج في مجال تطویر سیر النظم المعلوماتیة وشبكات 
االتصال بالوزارة واالستغالل األمثل للتجھیزات والمنظومات اإلعالمیة والسھر على صیانتھا 

  .خدمات اإلداریة على الخطوضمان حسن سیر ال
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  :و قد تم في إطار برنامج القیادة والمساندة ، تحدید  البرنامجین الفرعیین التالیین

  بحساب ألف دینار              

  اإلعتمادات  البرنامج  الترقیم

  2.245  القیادة والرقابة والتقییم  1البرنامج الفرعي عدد 

  13.091  تصرف في الوسائلالمساندة وال  2البرنامج الفرعي عدد

 (*)15.336    جملة البرنامج

 

  . صندوق النھوض بالتكوین المھني والتدریبعلى  یحمل م د  1مبلغ  منھا  ( * )

  

   :مؤشرا موزعة تبعا لبیانات الجداول التالیة)  11(  إحدى عشرة و لقیاس األھداف المذكورة تم تحدید

 

  

  

  

  

  

  

:الھـــــدف  1.3 وارد البشریةتحسین التصرف في الم   

   
 

  

ر/ع وحدة  المؤشرات 
 القیس

 م .ق انجازات
2013  

 تقدیرات

2012 2014 

 66 66 65 % نسبة التأطیر 1.1.3      

نسبة األعوان المتمتعین بدورة تكوینیة  2.1.3
 واحدة على األقل

% 20 20 20 
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:الھـــــدف  2.3 تطویر المنظومة المعلوماتیة    

      

ر/ع وحدة  المؤشرات 
 القیس

 انجازات
 م .ق

 تقدیرات  2013

2012 
 

2014 

      
عدد الحواسیب المخصصة للتصرف بالنسبة  1.2.3

 لعدد األعوان
% 100 100 100 

 70 60 60 % نسبة التغطیة باالنترنات  2.2.3

 100 100 100 % نسبة التغطیة باالنترانات  3.2.3

  

:الھـــــدف  3.3 ین التصرف في المعدات والبناءاتتحس    

      
ر/ع وحدة  المؤشرات 

 القیس

 م .ق انجازات
2013  

 تقدیرات

2012 2014 

       
نسبة تجدید التجھیزات والمعدات   1.3.3  % 12 15 12 

 
نسبة صیانة التجھیزات والبناءات  2.3.3  % 17 15 15 

 آجال التدخل 3.3.3
عدد 
 3 3 4 األیام

 
نسبة االقتصاد في استھالك  الطاقة   4.3.3  % - 8  -1 -1 

  

   



22 
 

 
 

  

:الھـــــدف  4.3 تطویر المتابعة والتقییم واالستشراف    

      
ر/ع وحدة  المؤشرات 

 القیس

 م .ق انجازات
2013  

 تقدیرات

2012 2014 

عدد الدراسات والتحالیل المنجزة  1.4.3        8 8 6 العدد 

 
2.4.3 

ریات والبیانات اإلحصائیةعدد النش  50 40 35 العدد 
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  :تحلیل نفقات التصرف حسب البرنامج

I- برنامج التكوین المھني:  

  :م د موزعة بین 199,139بالنسبة لھذا البرنامج تبلغ نفقات التصرف 

  م د 170,740  :                                         التأجیر العمومي -

  م د 27,675  :                                          وسائل المصالح -

  م د  0,724  :                                         العمومي التدخل -
 

 نفقات التأجیر العمومي - 1

  :كما یلي على البرامج الفرعیةد  170,740 نفقات األجور البالغةوزع ت

                         قیادة جھاز التكوین المھني -
  )    لھیاكل المركزیة للتكوینا(

 أ د 981  :

  تطویر التكوین األساسي -
  )    الوكالة التونسیة للتكوین المھني(           

 أ د 160.019  :

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

 أ د 6.300  :

  ین وھندسة التكوینتطویر تكوین المكون -
   )    المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین(           

 أ د 3.440  :

  

  :موزعة على البرامج الفرعیة كما یلي بإعتبار المتعاقدین عونا 8186ویبلغ عدد األعوان 

                         قیادة جھاز التكوین المھني -
   )   الھیاكل المركزیة للتكوین(

  عونا 42  :

  تطویر التكوین األساسي -
  )    الوكالة التونسیة للتكوین المھني(           

  عونا 7722  :

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

  عونا 258  :

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

  عونا 164  :

 

إداریة وفنّیة بمراكز التكوین والتدریب  عون عرضي في رتب 200إدماج  2014 وسیّتم خالل سنة
  .المھني
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 :نفقات وسائل المصالح - 2
  

  :یلي كما على البرامج الفرعیةأ د  27.675توزع نفقات التسییر لھذا البرنامج والبالغة 
  

  تطویر التكوین األساسي -
  )    الوكالة التونسیة للتكوین المھني(           

 أ د 25.500  :

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

 أ د 1.700  :

  تطویر تكوین المكونین وھندسة التكوین -
   )    كز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوینالمر(           

أ د 475  :  

 
 :نفقات التدّخل العمومي - 3

  
  :كما یلي على البرامج الفرعیةأ د  724البالغة  العمومي توزع نفقات التدخل

  

  تطویر التكوین األساسي -
  )    الوكالة التونسیة للتكوین المھني(           

 أ د 600  :

  مر والترقیة المھنیةتطویر التكوین المست -
  )المركز الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة(           

 أ د 110  :

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

 أ د 14  :

  

II- برنامج التشغیل: 
 

  :م د موزعة بین 43,030تبلغ نفقات التصّرف لھذا البرنامج 

 :                                      التأجیر العمومي    - د م 39,040

 :                              نفقات وسائل المصالح     - د م 3,630

 :                             نفقات التدخل العمومي      - م د   0,360
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 :نفقات التأجیر العمومي - 1

  :كما یلي البرنامجین الفرعیین بینأ د  39.040البالغة  األجورنفقات توزع 

تصور وقیادة وتقییم سیاسات التشغیل                          -
  )    للتشغیلالھیاكل المركزیة (

 أ د 640  :

  تنفیذ سیاسات التشغیل -
  )    الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل(           

 أ د 38400  :

 

  :تتوزع على البرنامجین الفرعیین كالتالي عونا 1401ویبلغ عدد األعوان بھذا البرنامج 
  

تصور وقیادة وتقییم سیاسات التشغیل                          -
  )    للتشغیلالھیاكل المركزیة (

  عونا 30  :

  سیاسات التشغیل ذتنفی -
     ) الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل(           

  عونا 1371  :

  
 كما یلي ینموّزعسواق  4باإلضافة  إلى تعویض  خّطة 10ویبلغ عدد األعوان المرخص في انتدابھم 

:  
  لح العمومیة امستشار المص)  01( عدد  -
 تصرفم)  04( عدد  -
 ملحق إدارة)  01( عدد  -
 مھندس)  01( عدد  -
  تقني )  02( عدد  -
 منظف)  01( عدد  -

  
  .دینار 47500 وذلك بانعكاس مالي یبلغ

  

 :نفقات التسییر العمومي - 2
  د لتسییر الوكالة الوطنّیة للتشغیل والعمل المستقل أ 3.630تخصص اإلعتمادات البالغة 

 
 :نفقات التدخل العمومي - 3

  .أ د لفائدة الوكالة الوطنّیة للتشغیل والعمل المستقل 360تخصص اإلعتمادات البالغة 
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III- برنامج القیادة والمساندة: 

      

  :د موزعة بین أ 12.106تبلغ نفقات التصّرف لھذا البرنامج 

 :                              التأجیر العمومي            - د أ 9,326

 :                                وسائل المصالح           - د أ 2,650

 :                                  التدخل العمومي         - د أ 130

  

ھذا البرنامج باألعوان  دویبلغ عد ،المركزیة للوزارةالمصالح  لفائدةوتخصص كامل ھذه النفقات 
  .یتوزعون على برنامجین فرعیین كالتالي عونا 403

القیادة والرقابة والتقییم                          -
  )    التفقدیة/ المرصد/ الدیوان(

  عونا 95  :

  ائلالمساندة والتصرف في الوس -
  )    اإلدارات الجھویة/ المصالح المشتركة(           

  عونا 308  :
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  :تحلیل نفقات اإلستثمار حسب البرنامج

  :م د موزّعة بین 16,1الثالث  مجاالبر هلھذالمرصودة مادات الدفع تإعتبلغ 

I- برنامج التكوین  :  

  :م د توزع بین 1,840تبلغ اإلعتمادات المخّصصة لھذا البرنامج 

  تمویل عمومي  إستثمارات مباشرة  

  1030  310  :   نجازاإلمشاریع بصد  -

  300  200  :مشاریع جدیدة            -

  1330  510  الجملة

  

  :وستمكن ھذه اإلعتمادات خاّصة من تمویل

  أ د 430  :                                    برامج تطویر التكوین المستّمر        -

  أ د 400  :                                وھندسة التكوین برامج تكوین المكونین  -

  أ د 300  :                                     الترقیة المھنیة                           -

  أ د 200  :                                    دراسات                                   -

         توجیھ المھني  دعم منظومة اإلعالم وال -
                         :  

  أ د 160

II- برنامج التشغیل: 
  

  :أ د موزعة بین 12.020المخصصة لھذا البرنامج  الدفع تبلغ إعتمادات
  أ د 10.000  :الصندوق الوطني للنھوض بالصناعات التقلیدّیة والحرف الصغرى -

  أ د 2.000  :                    تقلإستثمارات الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المس-

  أ د 20  :                              إستثمارات لفائدة الھیاكل المركزیة للوزارة-

  : وسیمكن ھذه اإلعتمادات خاّصة من
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م د تسنده  17یقدر بــ   م د منھا إعتماد یتم إسترجاعھ 70مشروعا بتكلفة تبلغ  4000تمویل  -
 یقترح أن تسندو  .ھذه المشاریع دون فائدة إلستكمال مخطط تمویل للباعثین كقرضالدولة 

 .ویّتم توفیر الباقي على موارد اإلسترجاع م د  10لغا بــ مب 2014میزانیة سنة 
 د م 1,030 :إستكمال مكاتب بناء وتھیئة مكاتب التشغیل والعمل المستقل -
  د م 0,970 :                                                       برامج جدیدة   -

 
III- القیادة والمساندة:  

م د ستخّصص باألساس لفائدة مشاریع وبرامج  2,230تبلغ اإلعتمادات المخصصة لھذا البرنامج 
  :كما یلي  أّھم المشاریعو تتوزع  الھیاكل المركزیة للوزارة

  أ د 120  :                        المرصد الوطني للتشغیل والمھارات  -

  أ د 1250  :  )أ د 1000(منھا مّقر اإلدارة الجھویة بصفاقس اءات إدارّیة بن -

  أ د 680  :                                       التجھیزات اإلدارّیة        -

  أ د 180  :                                        برامج إعالمّیة             -
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  :الحسابات الخاّصة في الخزینة

م د لفائدة الحسابات الخاّصة في الخزینة  400,0 ـ ب تخصیص إعتمادات  2014سیّتم خالل سنة 
  :توّزع بین

  م د 50,0  :                         صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني -

  م د 350,0  :                                 الصندوق الوطني للتشغیل               -

 )صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني(ع ھذه اإلعتمادات بین برنامجي التكوین وتوز
  ).الصندوق الوطني للتشغیل(والتشغیل 

  

 : تدخالت صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني - 1

  :م د بین األجزاء األساسّیة التالیة 50,0ستخّصص اإلعتمادات البالغة 

  د م  30,2  :                      تدریب المھنيتھیئة وبناء فضاءات التكوین وال -

  م د 6,5  :                           التكوین المستمر والترقیة المھنّیة            -

  م د 6,0  :                                      منحة للمتكونین                       -

  م د 2,0  :                            صك التكوین المھني                          -

  م د 5,3  :نفقات أخرى                                                                -

 :الصندوق الوطني للتشغیلتدخالت   – 2
 

 یستقطبحیث م د  350لدعم ھذا الصندوق بإعتمادات تبلغ  2014جھود الدولة خالل سنة ستتواصل 
ي للتشغیل جل اإلعتمادات المخصصة لمساعدة طالبي الشغل على اإلندماج المھني، الصندوق الوطن

ار وزارة كما یتم سنویا رصد إعتمادات ھامة بوزارات أخرى قصد النھوض بالتشغیل  على غر
 .التنمیة والتعاون الدولي

  :خاّصة التدخالت التالیة 2014سنة  المذكور ستمول إعتمادات الصندوق 

  م د 60  )                                  :آلیات 4(شغیلیة صك تحسین الت -

  م د 50  :دعم مؤسسات التمویل والجمعیات وھیاكل المساندة             -
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  م د 27  :صك اإلنتداب                                                          -

  م د 20  : برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثین الشبان -
  

  :التالیة البرامج المتواصلة تحویلكما سیتكفل الصندوق ب

  م د 74  :تربصات اإلعداد للحیاة المھنیة                                     -

  م د 44  :عقد التشغیل والتضامن                                               -

  م د 30  :                          برنامج الخدمة المدنیة التطوعّیة          -

  م د 35  :                                       عقد التأھیل واإلدماج المھني -

   



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2014

2014

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التكوين المهني و التشغيل
التشغيل

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2013

المجموع
تقديرات
النسبة2014 المبلغ

الفـارق ق م
2013

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2014 2013

ق م

31

000 139 000199 139 199التكوين المهني 100

000 000981 981قيادة جهاز التكوين المهني 100

000 119 000186 119 186تطوير التكوين األساسي 100

000 110 0008 110 8تطوير التكوين المستمر 100

000 929 0003 929 3تكوين المكونين و هندسة التكوين 100

000 020 00012 525 22التشغيل 43 030 000-10 505 00022 525 00055 050 000 -47

000 660 00010 105 10-000 020 00010 125 00020 640تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل 20 125 000 -50

000 390 00044 400-000 000 0002 400 0002 390 42تنفيذ سياسات التشغيل 2 400 000 -17

000 230 0002 275 1القيادة و المساندة 12 106 000955 0001 275 00014 336 000 75

000 245 0002 30-000 000120 000150 125 2القيادة و الرقابة و التقييم 150 000 -20

000 091 00012 000985 110 0002 125 0001 981 9المساندة و التصرف في الوسائل 1 125 000 88

254 275 00023 800 00014 250 000 000 525 000268 800 00023 550 9-الجملـة العـامة : -40



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2014 نفقات التصرف لسنة
التشغيل -1

وزارة التكوين المهني و التشغيل 27  الباب:
32

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%
000199139000199139000 000724 000724 675 00027 675 00027 740 000170 740 170التكوين المهني1

000981000981000 000981 981قيادة جهاز التكوين المهني1

000186119000186119000 000600 000600 500 00025 500 00025 019 000160 019 160تطوير التكوين األساسي2

00081100008110000 000110 000110 700 0001 700 0001 300 0006 300 6تطوير التكوين المستمر3

00039290003929000 00014 00014 000475 000475 440 0003 440 3تكوين المكونين و هندسة التكوين4

0004303000043030000 000360 000360 630 0003 630 0003 040 00039 040 39التشغيل2

000640000640000 000640 640تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل1

0004239000042390000 000360 000360 630 0003 630 0003 400 00038 400 38تنفيذ سياسات التشغيل2
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 013
تقديرات
2014

الفارق

013 2النسبة المبلغ

م.ق

2014
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2014
تقديرات

2 013

م.ق

%%%%

0001210600012106000 000130 000130 650 0002 650 0002 326 0009 326 9القيادة و المساندة3

00021250002125000 125 0002 125 2القيادة و الرقابة و التقييم1

00099810009981000 000130 000130 650 0002 650 0002 201 0007 201 7المساندة و التصرف في الوسائل2

000 214 1  الجملة 1 214 000 33 955 000 33 955 000 219 106 000 219 106 000254275000254275000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

34

التكوين المهني1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قيادة جهاز التكوين المهني 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136981 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010355 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011354 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01285 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01440 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0155 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017140 000

981 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير التكوين األساسي 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

01138160 019 000

مؤسسات التكوين 08160 019 000

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 651160 019 000

160 019 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير التكوين المستمر 3
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013



35 نظـام أمـد

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011386 300 000

مؤسسات التكوين 086 300 000

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية 6526 300 000

6 300 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تكوين المكونين و هندسة التكوين 4
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011383 440 000

مؤسسات التكوين 083 440 000

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 6533 440 000

3 440 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتكوين المهني جملة 170 740 000



36 نظـام أمـد

التشغيل2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136640 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010235 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011208 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01264 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01426 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0155 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017100 000

640 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تنفيذ سياسات التشغيل 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113838 400 000

مؤسسات العمل االجتماعي 1138 400 000

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 15138 400 000

38 400 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتشغيل جملة 39 040 000



37 نظـام أمـد

القيادة و المساندة3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القيادة و الرقابة و التقييم 1
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 125 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  002100 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004230 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010610 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011606 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012195 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014100 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01515 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0164 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017265 000

2 125 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة و التصرف في الوسائل 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011367 201 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0102 800 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 400 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012426 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0132 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014310 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01515 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01625 500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0171 150 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03168 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0364 000

7 201 000 جملة البرنامج الفرعي



38 نظـام أمـد

دالقيادة و المساندة جملة 9 326 000

دالجملة  العامة 219 106 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

39

التكوين المهني1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير التكوين األساسي 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223825 500 000

مؤسسات التكوين 0825 500 000

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 65125 500 000

25 500 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير التكوين المستمر 3
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022381 700 000

مؤسسات التكوين 081 700 000

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية 6521 700 000

1 700 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تكوين المكونين و هندسة التكوين 4
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238475 000

مؤسسات التكوين 08475 000

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 653475 000



40 نظـام أمـد

475 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتكوين المهني جملة 27 675 000



41 نظـام أمـد

التشغيل2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تنفيذ سياسات التشغيل 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022383 630 000

مؤسسات العمل االجتماعي 113 630 000

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 1513 630 000

3 630 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتشغيل جملة 3 630 000



42 نظـام أمـد

القيادة و المساندة3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة و التصرف في الوسائل 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022362 650 000

األكرية واألداءات البلدية 020975 000

استهالك الماء 02110 000

استهالك الكهرباء والغاز 02282 000

االتصاالت الهاتفية 023150 000

تراسل المعطيات 02443 000

تأثيث اإلدارة 0349 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043100 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045350 000

المراسالت اإلدارية 05410 000

معدات التصرف اإلداري 0621 000

معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 063500

معدات التنظيف 070500

تأمين وسائل النقل 0808 000

اإلعتناء بالبنايات 09160 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092132 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09313 000

نفقات صيانة شبكات االتصال 0959 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0964 000

عمليات الصيانة األخرى 097500

النفقات المباشرة للتنظيف 10320 000

لوازم المكاتب 111120 000

المطبوعات الرسمية 1123 000

مطبوعات األخرى 1176 000

الوثائق المكتوبة 1238 000

الوثائق األخرى 124100

الصحف والمجالت 12570 000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12620 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12710 000



43 نظـام أمـد

نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي 129200

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135130 000

شراء منظومات اإلعالمية 13620 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13720 000

خدمات إعالمية أخرى 139500

نفقات استغالل منظومة أدب 1458 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1466 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 147500

نفقات استغالل منظومة أمان 1484 000

استغالل منظومات إعالمية أخرى 1504 000

مصاريف اإلستقباالت 15615 000

مصاريف اإلقامة 15710 000

مصاريف المهمات 16335 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16550 000

المنحة اليومية للتنقل 1745 000

المنحة الكيلومترية للتنقل 1752 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 1761 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 1845 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 18630 000

ملتقيات للتكوين 1948 000

تربصات تكوين 1955 000

التكوين المستمر 1962 000

التكوين في اإلعالمية 1978 000

التكوين في التصرف حسب األهداف 1997 000

نفقات التداوي 2121 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 213500

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21915 000

عمليات اإلرشاد وإعالم العموم 22050

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2312 000

اللجان الطبية 2321 000

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 233500

معاليم التسجيل 24050

معاليم الجوالن 24115 000

معاليم العبور 2422 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 249100

نقل األثاث والمعدات 3022 000



44 نظـام أمـد

خدمات مختلفة 31120 000

2 650 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 2 650 000

دالجملة  العامة 33 955 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

45

التكوين المهني1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير التكوين األساسي 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338600 000

مؤسسات التكوين 08600 000

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني 651600 000

600 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تطوير التكوين المستمر 3
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338110 000

مؤسسات التكوين 08110 000

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية 652110 000

110 000 جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تكوين المكونين و هندسة التكوين 4
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333814 000

مؤسسات التكوين 0814 000

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين 65314 000



46 نظـام أمـد

14 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتكوين المهني جملة 724 000



47 نظـام أمـد

التشغيل2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تنفيذ سياسات التشغيل 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338360 000

مؤسسات العمل االجتماعي 11360 000

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل 151360 000

360 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتشغيل جملة 360 000



48 نظـام أمـد

القيادة و المساندة3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة و التصرف في الوسائل 2
2014 الفارقم. ق  تقديرات 2013

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336130 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234128 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  2362 000

130 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة جملة 130 000

دالجملة  العامة 1 214 000



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
التكوين المهنيالجزء:

وزارة التكوين المهني و التشغيل الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

49نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

1 التكوين المهني: البرنامج

1 640-150 6401-150510 1:البرنامج الفرعي 510 56-56-قيادة جهاز التكوين المهني

2 تطوير التكوين األساسي:البرنامج الفرعي
3 270-000 2701-000730 1:البرنامج الفرعي 730 27-تطوير التكوين المستمر

4 500200 1:البرنامج الفرعي 750400-350-1 3002 250-1 650 600 73-87-تكوين المكونين و هندسة التكوين

500 1301 7501 1501 11جملة البرنامج 510-640-620200-1 3004 4001 840-2 560 -56-87-58

560 2-840 4001 3004 1-500200 6201-130 7501 6401-150510 1الجملة العامة -56-35-87-58



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
التشغيلالجزء:

وزارة التكوين المهني و التشغيل الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

50نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

2 التشغيل: البرنامج

1 105 10-125 10020 10-000 10010 520-2520:البرنامج الفرعي 10 020 50-20-تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

2 400-400 4002-000 4002 2:البرنامج الفرعي 2 000 17-تنفيذ سياسات التشغيل

000 50012 22522جملة البرنامج 20-5-10 50022 52512 020-10 505 -20-47

3 القيادة و المساندة: البرنامج

1 30-30150-150120:البرنامج الفرعي 120 20-20-القيادة و الرقابة و التقييم

2 125985 1109851 1252 1:البرنامج الفرعي 2 110 8888المساندة و التصرف في الوسائل

230955 2752 2309551 2752 31جملة البرنامج 7575

550 9-250 80014 50023 10-000 50012 25095022 3002 1الجملة العامة 73-47-40



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

التكوين المهني

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

51

_272 الباب:

دراسات عامة 06600200200200

التكوين 06606310310310

510510510 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التكوين المهني

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

52

_272 الباب:

دراسات عامة 06600200200200

التكوين 06606110110110

310310310 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

التكوين المهني

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

53نظـام أمـد

_272 الباب:

د1000بحساب 
التكوین المھني1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

قیادة جھاز التكوین المھني 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

200200200دراسات مختلفة في ميدان التكوين المهني 00 0003
200200200 06600جملــة الفصـل

التكوين 06606

التكوين في مجال منهجية اإلشهاد بالمتدخلين وإحداث نظام اإلقرار
بمكتسبات

505050 00 0011

606060اإلعتراف المتبادل بالكفاءات والشهائد 00 0013
110110110 06606جملــة الفصـل
310310310 1جملــة البرنامج الفرعي
310310310 1جملــة البرنامج
310310310 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

التكوين المهني

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

54

_272 الباب:

التكوين 06606200200200

200200200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

التكوين المهني

55نظـام أمـد

_272 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

التكوین المھني1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

قیادة جھاز التكوین المھني 1البرنامج الفرعي

التكوين 06606

االعالم حول السلم الوطني للمهارات والمواصغات واالشهاد
بالمتدخلين

404040 00 001ج

160160160دعم مشروع تركيز منظومة وطنية لالعالم والتوجيه المهني 00 002ج
200200200 06606جملــة الفصـل
200200200 1جملــة البرنامج الفرعي
200200200 1جملــة البرنامج
200200200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

التكوين المهني27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

56

2_

008 1دراسات عامة06600 200 480 5 178 757 200 540 179 195 1 871

155 1بناءات إدارية06603 90 20 52 989 90 238 1 317

122تجهيزات إدارية06604 240 181 223 95 240 178 253 73 766

131برامج إعالمية06605 100 109 71 61 100 52 198 411

745 4التكوين06606 310 240 164 357 310 240 4 552 5 566 5 459

342مرصد التكوين و التشغيل06788 25 299 68 400 367

316النهوض بالتكوين و التشغيل06789 20 282 54 336
10 5276 0394091 2105102 8407333151 1505107 819 5 558 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2014
نظـام أمـد

التكوين المهني_27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

57

د1000بحساب 

التكوین المھني 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

قیادة جھاز التكوین المھني 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
508 150 5 178 271 210 165 195 841 دراسات مختلفة حول التكوين والكفاءات والمهارات000100

70 70 70 تحيين االخارطة الوطنية للتكوين المهني000211
200 260 200 260 460 دراسات مختلفة في ميدان التكوين المهني000300

3711951655402002711785480200508 066001جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
282 90 20 52 116 90 238 444 تهيئة مقر الوزارة000300

0660344423890116522090282جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
2 150 132 173 150 133 174 73 457 إقتناء وسائل النقل000100
25 40 11 20 25 40 31 96 تجهيز اإلدارة الجهوية000500
25 50 38 30 15 50 45 33 143 تجهيز  اإلدارة  المركزية000600

06604696732381782404022318124052جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
43 100 7 61 42 100 7 62 211 إقتناء  تجهيزات  إعالمية000200
88 102 10 19 45 136 200 تركيز اإلدارة االلكترونية000300

06605411198521006171109100131جملــة الفصـل

التكوين 06606
50 50 50 50 180 100  التكوين في مجال منهجية اإلشهاد بالمتدخلين وإحداث نظام اإلقرار001100

بمكتسبات



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

58 نظـام أمـد

06606
40 60 40 40 60 40 140 اإلعتراف المتبادل بالكفاءات والشهائد001300

90 90 90  تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني الى نظام اشهاد001511
بالمتدخلين في التكوين و التقيي

60 60 60 تركيز المنظومة الوطنية لالشهاد بالكفاءات المهنية001611
40 40 40 االعالم حول السلم الوطني للمهارات والمواصغات واالشهاد بالمتدخلين00100ج
160 160 160 دعم مشروع تركيز منظومة وطنية لالعالم والتوجيه المهني00200ج

066065901802403104024031040جملــة الفصـل

1 013 1505101 2105105285243151 5122538693951 3جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

تطویر التكوین األساسي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
80 66 14 80 دراسات لتحديد حاجة الجهة لطاقة التكوين اإلضافية  بقابس000700

0660080146680جملــة الفصـل

2 80146680جملــة البرنامج الفرعي

1 093 1505101 2105105945243151 5922538694091 3جملــة البرنامج

3 5922534091 2105105945243151 1505101 093 869 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكوين المهني

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

59

_272 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

200اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 200 1 130 1 130 1 130200

730730730المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية

400200400400200200المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين

130200200 1301 1302001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التكوين المهني

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

60

_272 الباب:

200اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 200 830 830 830200

430430430المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية

400200400400200200المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين

830200830830200200الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكوين المهني

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

61نظـام أمـد

_272 الباب:

1 التكوین المھنيالبرنامج

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

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

3 تطویر التكوین المستمرالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
430المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 430 430

00140015 15 15 المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية-دراسات مختلفة   
المهنية

00150030 30 30 برامج إشهارية للتكوين المستمر

00350080 80 80 إقتناء تجهيزات

00410015 15 15 تركيز نظام الجودة

006300260 260 260 تركيز نظام مندمج للقيادة والمتابعة

00680010 10 10 تركيز وضيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر

00690020 20 20 تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر

07803430430جملــة الفصـل 430
430430430 3 جملــة البرنامج الفرعي

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

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

4 تكوین المكونین و ھندسة التكوینالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
200المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 200 400 400 200 400

043600200 200 100 100 200 100 تكوين إطارات التكوين

04470030 30 30 إعداد وتركيز  برامج التكوين

044900270 270 270 وظائف تطوير المركز

07803200400400200200جملــة الفصـل 400
400200400400200200 4 جملــة البرنامج الفرعي

830200830830200200 1 جملــة البرنامج
830200830830200200الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

التكوين المهني

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

62

_272 الباب:

300اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 300 300

 المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية
المهنية

300300300

300300300الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكوين المهني

63نظـام أمـد

_272 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 التكوین المھنيالبرنامج

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

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

3 تطویر التكوین المستمرالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
300المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 300 300

00060050 50 50 تأهيل إطار ات و أعوان المركز

001300180 180 180 إقتناء وسائل نقل

00380030 30 30 تهيئات و إصالحات مختلفة

0020040ج 40 40  دعم تمشب التصرف التقديري للمهن والكغايات  بالمؤسسة
التونسية الصغرى والمتوسطة

07803300300جملــة الفصـل 300
300300300 3 جملــة البرنامج الفرعي

300300300 1 جملــة البرنامج
300300300الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

التكوين المهني

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

64

_272 الباب:

623 28اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 1 130 1 750 549 10 624 25 065 1 130 2 500 929 13 052 24 707 42 676

014 17الوكالة التونسية للتكوبن المهني 7 403 15 201 9 216 19 787 24 417
162 6المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 730 1 000 409 1 993 5 685 730 1 000 789 2 090 189 10 294
447 5المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 400 750 140 1 228 4 179 400 1 500 140 1 746 4 731 7 965

810 2التدخالت في الميدان اإلجتماعي07811 2 810 2 810

810 2الوكالة التونسية للتكوبن المهني 2 810 2 810
45 48624 7079292 5001 13027 87510 6245491 7501 13031 433 13 052 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

التكوين المهني

65

_272 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

التكوین المھني 1البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تطویر التكوین المستمر 3البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
543 1المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 730 1 000 409 1 396 1 088 730 1 000 789 1 471 189 5 078

تأهيل إطار ات و أعوان المركز 000600260151115405055115405055
إقتناء وسائل نقل 00130096138271206200180104271206200180104
المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية-دراسات مختلفة  0014004638131215154081121515340

برامج إشهارية للتكوين المستمر 0015001718195030181950301
 تحيين  و تعريب المنظومة اإلعالمية للمركزالوطني للتكوين

المستمر و الترقية المهنية
00260010044563070

إعداد تطبيقات إعالمية 002900145556030556030
مراجعة سالمة الشبكة اإلعالمية 003100165608025608025

إقتناء تجهيزات 0035004661365020080109502008027
تهيئة المقر اإلجتماعي للمركز و الهياكل التابعة له 00360015052985298

تهيئات و إصالحات مختلفة 0038002061670903016709030
تركيز نظام الجودة 00410010117121515421212151547

تركيز اإلدارة اإلتصالية و اإللكترونية 0045002269217226



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

66 نظـام أمـد

07803

إقتناء معدات اعالمية لفائدة المركز والهياكل التابعة له 004800200408080408080
تدقيق نظام السالمة المعلوماتية وتقييسه وتحيينه 0049003712251225

تشبيك الوحدات الجهوية 0051116538273827
 دعم قطاع النزل لتحسين الخدمات بإعتماد منهجية الشبكات

العنقودية
0057007030403040

 إستعمال التقنيات الحديثة لربط المركز و الهياكل الجهوية ضمن
شبكة إعالمية متكاملة و موحدة

00590025475301495530169

توسيع وتجهيز مقر أرشيف المركز 0060002501005010010050100
تركيز نظام مندمج للقيادة والمتابعة 00630031238260143826014

 تطوير منظومة نظم اإلعالم للتصرف في اآلليات الجديدة لتمويل
التكوين المستمر

0065002181536515365

صيانة الشبكة الكهربائية للمركز والهياكل التابعة له 00660011348654865
تركيز وضيفة اليقظة ومرصد التكوين المستمر 00680030101010101010

تطوير وظيفة مستشار التكوين المستمر 00690075302025302025
 دعم تمشب التصرف التقديري للمهن والكغايات  بالمؤسسة التونسية

الصغرى والمتوسطة
00200404040ج

543 0007301 3964091 0881 0007301 4717891 0781891 5جملــة الفصـل 07803

5 0781891 4717891 0007301 0881 3964091 0007301 543 3 جملــة البرنامج الفرعي

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تكوین المكونین و ھندسة التكوین 4البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

67 نظـام أمـد

07803

730 2-الوكالة التونسية للتكوبن المهني 2 730 -2 732 2 732 9 000

تجهيز مراكز التكوين والتدريب المهني 0241009 0002 732-2 7322 730-2 730
977 3المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 400 750 140 548 2 884 400 1 500 140 891 4 531 5 815

تعزيز اسطول السيارات 041211100100100
إعداد برامج التكوين وتكوين المكونين 0422001 100425675130970

تكوين إطارات التكوين 0436003604001701009017010090
إعداد وتركيز  برامج التكوين 0447001 23060010050301 05010050301 050

تكوين إطارات التكوين 0448001 3553 531962001 059481501 157
وظائف تطوير المركز 0449001 6701001401 15027010100140450270710

247 2781407504001 5004001523 6231401 5313 81513 5جملــة الفصـل 07803

5 81513 5313 6231401 5004001523 2781407504001 247 4 جملــة البرنامج الفرعي

10 89313 7205 0949292 5001 1301 2404 6745491 7501 1302 790 1 جملــة البرنامج
10 89313 7209292 5001 1301 2404 6745491 7501 1302 790 5 094 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

التكوين المهني

20142014

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

68

_272 الباب:

258 21اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين 200 1 500 1 749 19 876 200 1 500 3 131 24 707 09803

287 18الوكالة التونسية للتكوبن المهني 1 500 17 568 1 500 719 19 787

189المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية المهنية 147 42 189

782 2المركز  الوطني لتكوين  المكونين  وهندسة التكوين 200 1 749 2 161 200 2 370 4 731

24 7071 50020019 8761 7491 50020021 258 3 131 الجملة  العامة



( إعتمادات الدفع )2014نفقات التنمية لسنة
التشغيلالجزء:

وزارة التكوين المهني و التشغيل الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

69نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2013

تقديرات

2014

تقديرات ق م
201320142014 2013

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20132014

2 التشغيل: البرنامج

1 105 10-125 10020 10-000 10010 520-2520:البرنامج الفرعي 10 020 50-20-تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيل

2 400-400 4002-000 4002 2:البرنامج الفرعي 2 000 17-تنفيذ سياسات التشغيل

000 50012 22522جملة البرنامج 20-5-10 50022 52512 020-10 505 -20-47

3 القيادة و المساندة: البرنامج

1 30-30150-150120:البرنامج الفرعي 120 20-20-القيادة و الرقابة و التقييم

2 125985 1109851 1252 1:البرنامج الفرعي 2 110 8888المساندة و التصرف في الوسائل

230955 2752 2309551 2752 31جملة البرنامج 7575

550 9-250 80014 50023 10-000 50012 25095022 3002 1الجملة العامة 73-47-40



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم أو التكلفة

التشغيل

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

70

_271 الباب:

بناءات إدارية 066031201 2501 250

تجهيزات إدارية 066041 230680680

برامج إعالمية 06605180180180

المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 06788120120120

النهوض بالتكوين المهني و التشغيل 067892020

1 6502 2502 250 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2014ميزانية الدولة لسنة

التشغيل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

71نظـام أمـد

_271 الباب:

د1000بحساب 
التشغیل2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1البرنامج الفرعي

النهوض بالتكوين المهني و التشغيل 06789

2020نشر وثائق لإلعالم 00 0001
2020 06789جملــة الفصـل
2020 1جملــة البرنامج الفرعي
2020 2جملــة البرنامج

القیادة و المساندة3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

القیادة و الرقابة و التقییم 1البرنامج الفرعي

المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 06788

120120120المرصد الوطني للتشغيل والمهارات 00 0001
120120120 06788جملــة الفصـل
120120120 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المساندة و التصرف في الوسائل 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

120150150تهييئات مختلفة 00 0002

بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل
التابعة له

100100 11 0003

000 0001 1بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس 61 0004
1201 2501 250 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

000450450 1إقتناء وسائل نقل 00 0001

303030تجهيز مطبعة الوزارة 00 0004

707070تجهيز اإلدارات الجهوية 00 0005

707070تجهيز اإلدارة المركزية 00 0006

606060إعادة تجهيز قاعة اإلجتماعات الكبرى للوزارة 00 0007
1 230680680 06604جملــة الفصـل



72 نظـام أمـد

برامج إعالمية 06605

180180180اقتناء تجهيزات إعالمية 00 0002
180180180 06605جملــة الفصـل

1 5302 1102 110 2جملــة البرنامج الفرعي
1 6502 2302 230 3جملــة البرنامج
1 6502 2502 250 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2014 2013 2012 2011

2014

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201220132014 2011

التشغيل27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

73

1_

615دراسات عامة06600 567 466 716 1 182

36إقتناء مباني06602 50 14 36 50 14 100

719 20بناءات إدارية06603 1 250 450 15 299 18 869 1 250 2 242 10 362 22 733

388تجهيزات إدارية06604 680 475 470 3 138 376 680 475 466 3 154 46 5 151

108برامج إعالمية06605 180 150 104 1 746 75 180 150 97 1 786 2 288

053 2التكوين06606 4 242 1 386 4 909 2 310 6 295

135المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات06788 120 150 955 98 120 120 1 022 3 216 1 360

29النهوض بالتكوين المهني و التشغيل06789 20 25 5 237 20 23 5 268 316
39 4255 5725783 0602 25021 30611 1985941 3002 25024 083 12 231 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2014
نظـام أمـد

التشغيل_27 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

74

د1000بحساب 

التشغیل 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
615 567 466 716 1 182 دراسات قطاعية و جهوية000100

182716466567615 066001جملــة الفصـل

النهوض بالتكوين المهني و التشغيل 06789
29 20 25 5 237 20 23 5 268 316 نشر وثائق لإلعالم000100

06789316268523202375252029جملــة الفصـل

1 4989845232046680452520644 1جملــة البرنامج الفرعي

2 4989845232046680452520644 1جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

القیادة و الرقابة و التقییم 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

المرصد الوطني  للتشغيل والمهارات 06788
135 120 150 955 98 120 120 1 022 3 216 1 360 المرصد الوطني للتشغيل والمهارات000100

02212012098955150120135 2161 3603 067881جملــة الفصـل

1 02212012098955150120135 2161 3603 1جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

م.ق
2014

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2014 2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

75 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201120112012

تقديرات م.ق المسندة في
201220132014

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2014م.خ.ق.مم.ع.م 2013

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المساندة و التصرف في الوسائل 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

إقتناء مباني 06602
36 50 14 36 50 14 100 تهييئات مختلفة000200

06602100145036145036جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
23 150 50 13 299 18 150 42 10 315 535 تهييئات مختلفة000200

19 796 100 200 2 17 951 100 2 000 47 20 098  بناء المصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل والهياكل التابعة000311
له

900 1 000 200 900 1 000 200 2 100 بناء المركب الجهوي للتشغيل بصفاقس000461
719 25020 869299154501 25018 2421 733362102 0660322جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
368 450 300 384 2 225 365 450 300 385 2 227 46 3 727 إقتناء وسائل نقل000100
7 30 30 30 362 5 30 30 26 368 459 تجهيز مطبعة الوزارة000400
6 70 45 17 300 6 70 45 14 303 438 تجهيز اإلدارات الجهوية000500
3 70 40 20 242 70 40 20 245 375 تجهيز اإلدارة المركزية000600
4 60 60 19 9 60 60 21 11 152 إعادة تجهيز قاعة اإلجتماعات الكبرى للوزارة000700

138470475680388 1544664756803763 151463 066045جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
39 180 150 97 1 489 16 180 150 97 1 512 1 955 اقتناء تجهيزات إعالمية000200

233 233 233 استغالل رخص نظم وبرمجيات مايكروسوفت000300
69 7 24 59 41 100 تركيز مكونات االدارة االتصالية000400

746104150180108 78697150180751 2881 066052جملــة الفصـل

2 251 11021 1252 1975891 3565 11019 9172 3165732 272465 30جملــة البرنامج الفرعي

3 386 23021 2752 1525891 4546 23019 0372 3385733 2626 6323 31جملــة البرنامج

33 1303 2625783 0602 25019 9206 9565941 3002 25022 030 7 322 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التشغيل

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

76

_271 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 2اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 2 000 2 734

000 0002 7342 2الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

000 10التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 10 000 16 350

000 00010 35010 16تشجيعات مباشرة

000 00012 08412 19الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

إعادة تقييم

التشغيل

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

77

_271 الباب:

030 1اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 1 030 1 764

030 0301 7641 1الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

000 10التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 10 000 16 350

000 00010 35010 16تشجيعات مباشرة

030 03011 11411 18الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التشغيل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

78نظـام أمـد

_271 الباب:

2 التشغیلالبرنامج

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

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

1 تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیلالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806
320الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

005800320 صيانة المعدات و البرمجيات

07806320جملــة الفصـل
التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810

000 10تشجيعات مباشرة 10 000 16 350

00020010 000 10 000 16 350 الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى

000 00010 0781010جملــة الفصـل 16 350
16 67010 00010 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 تنفیذ سیاسات التشغیلالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806
030 1الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 1 030 1 444

001000-50 بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل  بالمنستير

002600-85 بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بقابس

00330038 بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بماطر

004200101 تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسيدي البشير

004800450 تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بطبرقة

00490070 70 150 تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية

005100-20 تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل ببن قردان

007500-80 بناء  وتجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بمارث

007800150 150 135 تهيئة  مركب التسشغيل والعمل المستقل ببنزرت

007900260 260 160 تهيئة و توسعة مركب التسشغيل والعمل المستقل بالمهدية



د1000بحساب 

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

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

78 نظـام أمـد

07806

008000100 100 100 بناء فضاء المبادرة بباجة

00860080 80 150 بناء فضاء المبادرة بالكاف

008800150 تهيئة  مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي

008900150 150 190 تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين

009900200 200 بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد

01030020 20 20 اصالح مكتب التشغيل بالعالية

01040035 اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص

030 0301 078061جملــة الفصـل 1 444
1 4441 0301 030 2 جملــة البرنامج الفرعي

18 11411 03011 030 2 جملــة البرنامج
030 03011 11411 18الجملة العامة

مكرر



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التكلفة

التشغيل

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

79

_271 الباب:

970اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 970 970

970970970الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

970970970الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

التشغيل

80نظـام أمـد

_271 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

2 التشغیلالبرنامج

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

البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

2 تنفیذ سیاسات التشغیلالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806
970الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 970 970

001400250 250 250 إصالحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل

00150020 20 20 تجديد تجهيزات مكتبية

002000300 300 300 إقتناء وسائل نقل

00370050 50 50 إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم  تظاهرات تحسيسية

007100100 100 100 تكوين أعوان الوكالة

00920020 20 20 تركيز نظام الجودة

010100230 230 230 تطوير و إقتناء برمجيات خصوصية

07806970970جملــة الفصـل 970
970970970 2 جملــة البرنامج الفرعي

970970970 2 جملــة البرنامج
970970970الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2013 2012 2011

2014
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20122013 2011

التشغيل

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20142014

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

81

_271 الباب:

911 6اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806 2 000 2 500 1 630 17 905 6 531 2 000 2 500 2 010 17 905 1 887 30 946

911 6الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 2 000 2 500 1 630 17 905 6 531 2 000 2 500 2 010 17 905 1 887 30 946
350 6التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 10 000 20 000 22 000 123 200 6 350 10 000 20 000 22 000 123 200 181 550

350 6تشجيعات مباشرة 10 000 20 000 22 000 123 200 6 350 10 000 20 000 22 000 123 200 181 550
488 15التدخآلت في الميدان اإلجتماعي07811 284 124 15 488 284 124 299 612

500 10تشجيعات مباشرة 9 100 10 500 9 100 19 600
988 4الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 275 024 4 988 275 024 280 012

512 1081 88724 01022 50012 00028 369425 22923 63022 50012 00028 749 425 229 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2014

نظـام أمـد

التشغيل

82

_271 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

التشغیل 2البرنامج

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تصور و قیادة و تقییم سیاسات التشغیل 1البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806
510الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 100 10 142 420 100 100 142 762

صيانة المعدات و البرمجيات 00580076214210010042014210100510
76214210010042014210100510جملــة الفصـل 07806

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
350 6تشجيعات مباشرة 10 000 20 000 22 000 123 200 6 350 10 000 20 000 22 000 123 200 181 550

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و المهن الصغرى 000200181 550123 20022 00020 00010 0006 350123 20022 00020 00010 0006 350
350 0006 00010 00020 20022 350123 0006 00010 00020 20022 550123 181جملــة الفصـل 07810

182 312123 34222 10020 10010 0006 770123 34222 01020 10010 0006 860 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

83 نظـام أمـد

2013 2012 201120122013 2011 20142014

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

ما بعد ما بعد م.خ.ق.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تنفیذ سیاسات التشغیل 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في الميدان اإلجتماعي07806
401 6الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل 2 000 2 400 1 620 17 763 6 111 2 000 2 400 1 910 17 763 1 887 30 184

بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل  بالمنستير 0010005004901049010
إصالحات و تجهيزات لتدعيم مكاتب التشغيل والعمل المستقل 0014004 658734 1083002504 108300250

تجديد تجهيزات مكتبية 00150050139630502053963050205
تكوين أعوان الوكالة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغرى 0016009318123702370

تكوين أعوان الوكالة في مجال التوظيف واإلدماج المهني 0017008628556305630
وضع نظام مركزي لمتابعة سوق الشغل 001900329818141814

إقتناء وسائل نقل 0020001 6901 250890250250300890250250300
دراسات مختلفة 002200580470203060470203060

بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بقابس 002600720720720
بناء وتجهيز مركب التشغيل والعمل المستقل بصفاقس 002700550348202348202

بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بحلق الوادي 0032003303161431614
بناء وتجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بماطر 0033005585203852038

إصدار نشرية الوكالة ونشر ثائق وتنظيم  تظاهرات تحسيسية 0037001 02086060505086020505040
بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بنابل 0038006007053070530

تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل الستقل بالقيروان 004100480480480
تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل بسيدي البشير 0042004812501003010125010030101

تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل  والعمل المستقل بسليانة 004300560560560
إقتناء أرض وبناء مركب التشغيل والعمل المستقل بقفصة 004400600600600

تعريب المنظومةاإلعالمية 0045001505010050100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

84 نظـام أمـد

07806

تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بطبرقة 004800920450470450470
تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل بقرمبالية 004900500226100247080226100247080
تهيئة و تجهيز مكتب التشغيل والعمل المستقل ببن قردان 005100230230230

دراسة و إعادة هيكلة والعمل المستقل بقبلي 00550014050905090
سالمة المعلومات 0057001201061410614

تعريب منظومة  التشغيل ومالءمتها  لمشروع المكاتب المتنقلة 005900150150150
تطوير موقع الواب و إسداء خدمات التشغيل عن بعد 006000176255695255695

تركيز نظام خاص للتصرف المالي و اإلداري 00610020020501302050130
إقتناء حواسيب 0064001 9851 201430300541 20143030054

بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بجندوبة 006632515515515
تركيز وحدات  توجيه  قارة بالفضاءات الجامعية 006700242424

تكوين أعوان الوكالة 00710051533630100493363010049
بناء  وتجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بمارث 007500160160160

بناء و تجهيز مكتب التشغيل و العمل المستقل بقصر هالل 007600450450450
اقتناء منظومة لمتابعة مؤشرات سوق الشغل 007700303030

تهيئة  مركب التسشغيل والعمل المستقل ببنزرت 007800620215100155150215100155150
تهيئة و توسعة مركب التسشغيل والعمل المستقل بالمهدية 0079006601158520026011585200260

بناء فضاء المبادرة بباجة 0080004801703010018017030100180
إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بمدنين 0081004404004040040
إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتوزر 0082003503005030050

شراء مقر مكتب التشغيل والعمل المستقل بسبيطلة 008300170170170
شراء اراضي لبناء مكاتب التشغيل والعمل المستقل 008400370110260110260

إحداث فضاء مبادرة بمركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين 0085001501513515135
بناء فضاء المبادرة بالكاف 00860045010050120801001005012080100
بناء فضاء المبادرة باريانة 00870030030301201203030120120

تهيئة  مركب التشغيل والعمل المستقل بقبلي 0088006001807035018070350



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20122013

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20112012غاية

المصروفة في
2013

ما بعدتقديراتم.ق
2011

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20142014

م.خ.ق.م

85 نظـام أمـد

07806

تهيئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل المستقل بالقصرين 008900700200100150150100200100150150100
بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد 009000300300300

اقتناء مراجع خاصة بفضاءات المبادرة 009100150705030705030
تركيز نظام الجودة 009200170100202030100202030

بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدهماني 0093003001029010290
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بالدقاش 00940030020100801002080200
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بدوز 0095003002028020280
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بمكثر 0096003002028020280
بناء مكتب التشغيل والعمل المستقل بنفطة 0097003001029010290

بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بتطاوين 009800720409015543540155525
بناء مركب التشغيل والعمل المستقل بسيدي بوزيد 00990067530902002001553090200200155

تدقيق سالمة المنظومة المعلوماتية 010022202020
تطوير و إقتناء برمجيات خصوصية 010100630400230400230

سالمة نظم االعالم 01020025251510
اصالح مكتب التشغيل بالعالية 0103001008020502030

اعادة بناء مكتب التشغيل بالفحص 0104003005025030270
401 0006 4002 6202 7631 11117 0006 4002 9102 7631 88717 1841 30جملــة الفصـل 07806

30 1841 88717 7631 9102 4002 0006 11117 7631 6202 4002 0006 401 2 جملــة البرنامج الفرعي

212 4961 887141 10524 01022 50012 00012 881141 10523 63022 50012 00013 261 2 جملــة البرنامج
212 4961 88724 01022 50012 00012 881141 10523 63022 50012 00013 261 141 105 الجملة  العامة



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

التكوين المهني 2-
وزارة التكوين المهني و التشغيل

86

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السابع و العشرون

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

الموارد 
النفقات 

50 000 000
50 000 000 60  000  000

60  000  000

000 000 50 الجملة :  60  000  000



نظـام أمـد

صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 014 2 013

م.ق 

000 00050 60 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

87

م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

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

9 8004 300 11225

300 8004 9مؤسسات التكوين 0008
000 0003 9الوكالة التونسية للتكوين المهني

300 8001المركز الوطني للتكوين المستمر و الترقية المهنية

000 0006 1منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت 11325
000 0006 1مؤسسات  التكوين 0008

000 0006 1الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

000 4001البرامج الإلعالمية 11605
000 4001إنجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالوزارة 0001

350دراسات و تدخالت لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال 11725
إنجاز خارطة طريق عملية للنظام المعلوماتي بالهياكل التابعة لوزارة التكوين المهني

والتشغيل
350 0001

200 50030 35اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين 11803
400400شراء قطعة أرض ودراسة إنجاز بناء  مقر مركب التكوين المستمر بسوسة 0060

100تهيئة وتجهيز الوحدة الجهوية بجندوبة 0061
25تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بتوزر 0064

25تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بتطاوين 0065
0066



م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

88 ( دينار1000بحساب  )

إقتناء أرض  ودراسة  تنفيذية   لبناء  مركب التكوين المستمر بسوسة 0067
100تهيئة وتجهيز مركب التكوين المستمر  بباجة 0069

200100دراسة إستراتيجية  حول المنظومة الوطنية للتكوين المستمر 0070
300دراسة تنفيذية لبناء المقر اإلجتماعي 0071

0074
210مركز التكوين  والتدريب في البناء بالنفيضة 0104

530مواصلة بناء مبيتات 0110
400المركز القطاعي للتكوين في اإللكترونيك بالدندان 0121

500 1001 1تهيئة وصيانة المراكز 0166
500 1001 1تجهيزات تكوين للمراكز 0167

000 2501إقتناء أراضي 0168
150مصاريف توريد تجهيزات 0170

500إعتمادات دراسات المشاريع 0171
000 0001 1إقتناء وسائل نقل 0172

730300مراكز إصالح األطفال الجانحين 0198
217مركز التكوين و التدريب المهني بالعمران 0212
مركز التكوين و التدريب المهني بسليانة 0213

مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي بوزيد 0214
810مركز التكوين و التدريب المهني بقفصة 0215

مركز التكوين و التدريب المهني بالمكناسي 0216
330345مركز التكوين و التدريب في الحرف التقليدية بقابس 0219

200دراسات لتطوير ودعم طاقة اإليواء 0222
137دراسات لتطوير نظام المعلومات للمراكز 0223

90192دراسات لتطوير و دعم طاقة إستيعاب مراكز التكوين المهني 0224
250560دعم الجودة  و تطوير الموارد البشرية للوكالة 0225

مركز التكوين و التدريب المهني بباش حامبة صفاقس 0228
مركز التكوين و التدريب المهني بمساكن 0233

سرير ببن عروس800بناء مبيت ب  0237
سرير بأريانة800بناء مبيت ب  0239

25245دعم المصالح المنفذة للمشاريع 0240
تجهيز مراكز التكوين و التدريب المهني 0241

500إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بقابس 0242
98074إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالوردنين 0244

500إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بحفوز القيروان 0245
إعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية بالمكناسي 0246

38063إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بتيبار 0260
308إحداث شعب التكوين في البناء وتوابعه وبناء مبيت بمركز التكوين والتدريب بجندوبة 0262

465المركز القطاعي للتكوين في التقنيات التطبيقية بخنيس 0264
000 4المركز القطاعي في تقنيات البناء وتوابعه بتونس 0271
700 1المركز القطاعي في اللحام والبناء المعدني بمدنين 0272



م.ق 
2 014 2 013

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

89 ( دينار1000بحساب  )

460678 1مركز التكوين والتدريب المهني في الصناعات التقليدية  بالبطان 0281
350312تحديث المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء والمعدات  البيوطبية بتونس 0290

210110تحديث المركز القطاعي في النقل واللوجستيك ببرج السدرية 0291
82080تحديث المركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب بالمنستير 0292

090500 1تحديث المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل 0293
050150 1تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بالقيروان 0294

3550تحديث المركز القطاعي للتكوين في الطاقة بجربة 0295
590تحديث المركز القطاعي للتكوين في الميكاترونيك ببرج السدرية 0296

580تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان 0297
75200تحديث المركز القطاعي للتكوين في البناء والتنقيب بقابس 0298
تحديث مركز التكوين والتدريب المهني باش حانبة صفاقس 0299

660300تحديث المركز القطاعي للتكوين في ااألشغال بالمرناقية 0300
600596تحديث المركز القطاعي في البناء ببن عروس 0301

300100تحديث المركز القطاعي في الصيانة الفندقية بطبرقة 0302
580478تحديث المركز القطاعي في للتكوين في اإلتصاالت بحي الخضراء 0303

45036 1تحديث المركز القطاعي في للتكوين في البناء المعدني بمنزل بورقيبة 0304
6050قصر- إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بقفصة   0305

150184تحديث مركز التكوين  والتدريب المهني بتطاوين 0306
70950تطوير التدريب المهني 0314

361 1801 2اعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في فنون الطباعة باريانة 0315
590500اعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بالجم 0316
467اعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بعين كتانة 0317

القسط األول(إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب المهني بسيدي عياد تونس  )550502 0318
30138إحداث مركز الفتاة الريفية ببوحجلة 0319

290200إحداث مركز الفتاة الريفية ببني خداش 0320
50200إحداث مركز التكوين و التدريب المهني بدوز 0321
26050إحداث شعب الصناعات الغذائية بمركز قمرت  0322

360220بناء مطبخ و مسكن وظيفي بمركز ميكانيك السيارات بأريانة 0323
500إحداث جهاز للتكوين في صناعة الطائرات 0324

60300مركز الفتاة الريفية بالسرس 0326
460900 1دعم مراكز التكوين المهني لجهات وسط و غرب و جنوب البالد 0327

55200دراسات إلعادة هيكلة مركز الفتاة الريفية ببئر مشارقة 0328
55200دراسات إلعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بطبرقة 0329

60300دراسات إلعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب بالسرس 0330
30200دراسات إلحداث مركز الفتاة الريفية بتالة 0331

235300إحداث وحدة مبيت بسليانة 0332
290300إحداث وحدة مبيت بالمكنين 0333

600187إحداث وحدة مبيت بالجم 0334
إحداث وحدة مبيت بطبرقة 0336

240إحداث وحدة مبيت بالقصرين 0339
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80300دراسات إلعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في الميكانيك الفالحي بالكاف 0340
55200دراسات إلعادة هيكلة مركز النهوض بالعمل المستقل بتالة 0341

290200إقتناء تجهيزات إضافية لمركز التكوين بسيدي بوزيد 0342
55200دراسات إلعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب المهني سيدي منصور صفاقس 0343

75200إعادة هيكلة المركز القطاعي للتكوين في ميكانيك السيارات بأريانة 0344
إحداث وحدة مبيت بالقلعة الكبرى 0345

25تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بمدنين 066ج
25تهيئة وتجهيز فضاء الوحدة الجهوية بمهدية 067ج

150قاعدة تكوين في السياحة بمركز التكوين والتدريب المهني بالزهور 346ج
210قاعدة تكوين في السياحة بمركز  القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بطبرقة 347ج

210قاعدة تكوين في األلكترو ميكانيك بالمركز  القطاعي للتكوين في األلكترونيك بسوسة 348ج
150100قاعدة تكوين في األلكترو ميكانيك بالمركز  القطاعي للتكوين في البالستيك بسوسة 349ج

210قاعدة تكوين في الطاقات المتجددة بمركز  التكوين للنهوض بالعمل المستقل بالحامة 350ج
210قاعدة التكوين في الطاقات المتجددة بمركز التكوين والتدريب المهني بقبلي 351ج

210قاعدة التكوين في اإلكساء بالمركز القطاعي للتكوين في اإلكساء بمنوبة 352ج
275 6452 1دراسات إحداث و إعدة هيكلة مراكز تكوين وتدريب  مهني 353ج

210قاعدة تكوين في السياحة بالمركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات 354ج
000 4اقتناء تجهيزات إعالمية 355ج

000 0002 2تدخالت في ميدان التربية و التكوين 11811
000 0002 2صك التكوين المهني 0001

500 9506 10التدخالت في ميدان التربية و التكوين 11812
المركز الوطني للتكوين و الترقية المهنية( حقوق السحب   )9 7005 600 0001

250400تحمل الدولة الكلي أو الجزئي لمصارف تكوين األعوان في نطاق اإلستثمارات التكنولوجية 0002
000500 1التكوين حسب الطلب 0319

000 50الجملة :  60 000
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الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السابع و العشرون

تقديرات الحسابات
2014

 بحساب الدينار
م.ق 
2013

الصندوق الوطني للتشغيل

الموارد 
النفقات 

350 000 000
350 000 000 520  000  000

520  000  000

000 000 350 الجملة :  520  000  000
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الصندوق الوطني للتشغيل

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )
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000 000350 520 جملة موارد الصندوق 

النفقات 
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800 00085 202التدخالت في الميدان اإلقتصادي 11810
التشجيع على بعث المؤسسات الصغرى: برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى  0003

المشاريع الصغرى الممولة عن طريق البنك التونسي للتضامن 0051
القروض الصغيرة المسندة عن طريق الجمعيات التنموية 0054

التكوين و المرافقة: برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى  0056
000800 1التكفل بنسبة من األجر: برنامج خصوصي  0058
مرافقة مشخصة لتيسير اإلندماج و إعادة اإلندماج المهني: برنامج خصوصي  0059

600برنامج نموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 0061
200دراسات للبرنامج النموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 0062

200خدمات  خبرة ومساندة للبرنامج النموذجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 0063
000 5تونس الذكية"التكوين واالدماج في اطار مشروع  0064

000 00061 180دعم مؤسسات  التمويل  والجمعيات  وهياكل المساندة 0070
000 00015 20برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثين الشبان 0071

000 1إنقاذ المشاريع المتعثرة: برنامج دعم  باعثي المؤسسات الصغرى  0074
تحسين قابلية تمويل بعض أصناف المشاريع: برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى 

التكرارية
1 000 0075

إعادة هيكلة الجمعيات المانحة للقروض:  برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى 
الصغيرة

1 000 0076

000 1تمويل المؤسات التضامنية: برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى  0077
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000 000232 275التدخل في الميدان الإلجتماعي 11811
تشغيل إطارات من قبل الجمعيات 0006

برنامج خصوصي في الميدان اإلجتماعي: عقد التشغيل و التضامن  0012
برنامج تعليم الكبار: عقد التشغيل و التضامن  0013
000 32أشغال ذات مصلحة عامة: عقد التشغيل و التضامن  0014
تشغيل إطارات من قبل الجمعيات و المنظمات و الجماعات: عقد التشغيل و التضامن 

المحلية
2 000 0015

0055
000 00074 55تربصات اإلعداد للحياة المهنية 0056

000 00030 20برنامج الخدمة المدنية التطوعية 0059
نظام الباحث النشيط عن شغل لحاملي شهادات التعليم العالي: برنامج 0060
نظام الباحث النشيط عن شغل لغير  حاملي الشهادات العليا: برنامج 0061

اإلحاطة المشخصة  لفائدة المشاركين في برنامج البحث النشيط عن شغل 0066
000 5صك  تحسين التشغيلية 0068

صك تحسين التشغيلية المرافق المدرسي(  صك  تحسين التشغيلية   )20 000 0069
برنامج  شباب في طور التكوين( صك  تحسين التشغيلية   )15 0005 000 0070
المنحة(  صك  تحسين التشغيلية   )20 000 0071
التكوين(  صك  تحسين التشغيلية   )5 000 0072

000 00050 70برنامج التشجيع على العمل 0073
000 5برنامج الشراكة مع الجهات 0080

مبادالات محلية في نطاق التعاقد مع الجهات( برنامج الشراكة مع الجهات  )1 000 0081
دعم القطاعات واألنشطة الموسمية( برنامج الشراكة مع الجهات   )5 000 0082

000 44عقود تشغيل وتضامن: الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل  0084
جمعيات(عقد التشغيل والتضامن  : الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل )1 000 0085

000 00020 25صك اإلنتداب في نطاق مجلة تشجيع اإلستثمارات 0101
تتكفل بمساهمة األعراف في التغطية اإلجتماعية(صك اإلنتداب    )1 0002 000 0103

200 00031 37التدخالت في ميداني التربية و التكوين 11812
تأهيل األشخاص المعاقين: عقد التشغيل و التضامن  0005
تدريب مهني لدى الحرفين و المؤسسات الصغرى: عقد التشغيل و التضامن  0006
برنامج خصوصي في ميداني التربية و التكوين: عقد التشغيل و التضامن  0007

000400 1عقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي 0062
000 00030 35عقد التأهيل و اإلدماج المهني 0063

000800 1عقد إعادة إدماج في الحياة النشيطة 0064
000 0001 6النهوض بالتكوين المهني و التشغيل 11889

000 0001 1برامج التحسيس واإلعالم واإلتصال  حول آليات النهوض بالتشغيل والعمل المستقل 0001
000 1دراسات تقييمية   للتدخالت في مجاالت التشغيل 0002

900 3تركيز نظام البطاقة المغناطيسية لمتابعة  طالبي الشغل 0003
www.concours.gov.tn100 تطوير موقع الواب الخاص بالمناظرات الوطنية 0004

000 350الجملة :  520 000

http://www.concours.gov
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توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و الرقابة و التقييمالبرنامج الفرعي :

2014 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

7 مكلف بمأمورية

1 ملحق بالديوان

9جملة البرنامج الفرعي

9القيادة و المساندة جملة

9الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب
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2014توزيع االنتدابات لسنة

القيادة و المساندةالبرنـامج :
47 500 دينــارتكلفة االنتدابات : 

القيادة و الرقابة و التقييمالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 12 500  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

22السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

3 2 2متصرف

22السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3 2 2تقني

4جملة البرنامج الفرعي 4

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :

العدد الجملي
 تعويض اإلحاالت على

التقاعد
انتدابات جديدة

المدة العـدد المدة العـدد

دينــار 35 000  تكلفة : 
االنتدابات

السلك و الرتبة

33السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

3 2 2متصرف

3 1 1ملحق إدارة

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

3 1 1مهندس أول

1سلك العملة 45

1 8 4 25عامل صنف 

11سلك مستشاري المصالح العمومية
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3 1 1مستشار المصالح العمومية

10جملة البرنامج الفرعي 6 4

41014 جملة البرنامج

الجملة  العامة

14 10 4

47 500 دينــارتكلفة االنتدابات : 

العدد الجمليانتدابات جديدةتعويض اإلحاالت على التقاعد
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2014توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

التكوين المهنيالبرنـامج :

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  7 450

قيادة جهاز التكوين المهنيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

7 450

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2 متصرف
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس رئيس

3جملة البرنامج الفرعي

3جملة البرنامج

التشغيلالبرنـامج :

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  3 000

تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيلالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

3 000

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1 تقني رئيس

1جملة البرنامج الفرعي
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1جملة البرنامج
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القيادة و المساندةالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  40 000

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2014 تقديراتالسلك و الرتبة

40 000

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1 متصرف

1 متصرف عام
3سلك العملة

1 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 

1 1عامل صنف 

5جملة البرنامج الفرعي

5جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

9

50 450

العـدد : 
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توزيع األعوان المرخص فيهم

التكوين المهنيالبرنـامج :

قيادة جهاز التكوين المهنيالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
7 متصرف
1 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

20 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
7 مهندس رئيس
1 مهندس عام
12 مهندس أول

3 سلك العملة
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 

1 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1 أستاذ التعليم الثانوي

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
1 أخصائي اجتماعي

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس
1 تقني
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3 سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني
3 متفقد بيداغوجي للتكوين المهني

42جملة البرنامج الفرعي

42التكوين المهني جملة
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التشغيلالبرنـامج :

تصور و قيادة و تقييم سياسات التشغيلالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة
1 متفقد شغل

14 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
5 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
5 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
1 مهندس عام

3 سلك العملة
1 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل مركزي
2 واضع برامج

1 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1 أخصائي نفساني أول

3 سلك مستشاري المصالح العمومية
3 مستشار المصالح العمومية

1 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 تقني رئيس
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30جملة البرنامج الفرعي

30التشغيل جملة
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القيادة و المساندةالبرنـامج :

القيادة و الرقابة و التقييمالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

4 أسالك مختلفة
4 رتب مختلفة

36 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
7 متصرف
1 متصرف مستشار
4 متصرف رئيس
1 كاتب راقن
15 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
5 كاتب تصرف

15 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
7 مهندس رئيس
1 مهندس عام
7 مهندس أول

15 سلك العملة
1 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل
1 واضع برامج

4 السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
2 مستشار صحفي
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2 كاتب صحفي

3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
1 متصرف الخدمة اإلجتماعية
1 متصرف مستشار للخدمة اإلجتماعية
1 مرشد إجتماعي أول

1 سلك أعضاءالمحكمة اإلدارية
1 مستشار المحكمة اإلدارية

10 سلك مستشاري المصالح العمومية
10 مستشار المصالح العمومية

5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني رئيس
1 تقني أول
3 تقني

95جملة البرنامج الفرعي

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :
2014 تقديرات السلك و الرتبة

130 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
54 متصرف
13 متصرف مستشار
6 متصرف رئيس
3 متصرف عام
7 كاتب راقن
27 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
16 كاتب تصرف

19 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
8 مهندس رئيس
1 مهندس عام
10 مهندس أول

95 سلك العملة
5 1عامل صنف 
15 2عامل صنف 



106 نظـام أمـد

26 3عامل صنف 
7 4عامل صنف 
12 5عامل صنف 
10 6عامل صنف 
16 7عامل صنف 
4 8عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل
1 محلل رئيس
1 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمية
1 واضع برامج

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 موثق

2 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
2 أستاذ التعليم الثانوي

8 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية
2 متصرف الخدمة اإلجتماعية
2 أخصائي اجتماعي رئيس
2 متصرف مستشار للخدمة اإلجتماعية
2 مرشد إجتماعي أول

1 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
1 أخصائي نفساني

6 سلك مستشاري المصالح العمومية
6 مستشار المصالح العمومية

4 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
4 متصرف في الوثائق و األرشيف

34 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
11 تقني أول
22 تقني

1 التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة
1 أستاذ تعليم فوق الرتبة



107 نظـام أمـد

2 سلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني
2 متفقد بيداغوجي للتكوين المهني

308جملة البرنامج الفرعي

403القيادة و المساندة جملة

475الجملة  العامة



107نظـام أمـد

توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندةالبرنـامج :

المساندة و التصرف في الوسائلالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

323 متصرف مستشارمتصرف

23 متصرف رئيسمتصرف مستشار

23 متصرف عاممتصرف رئيس

103 متصرفملحق إدارة

13 كاتب تصرفمستكتب إدارة

13 مهندس عاممهندس رئيس

13 عون تقني7عامل صنف 

49جملة البرنامج الفرعي

49القيادة و المساندة جملة

49الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 6تكلفة الترقيـات  :

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

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

2980اإلطارات 1

2980متصرف  1

12980جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

450000اإلطارات 96

100000مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني  17

350000مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني  79

18000أعوان المساندة أو التسيير  2

18000عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني  2

1أعوان التنفيذ 

1عامل 

99468000جملة المؤسسة : 

100470980  الجملة العامة : 



109 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

2482اإلطارات

6متصرف عام 

6متصرف رئيس 

23متصرف مستشار 

789مهندس أول 

2تقني سامي رئيس 

171مستشار تكوين 

35مستشار تكوين رئيس 

320متصرف 

13محلل أول 

70محلل 

149مساعد تكوين 

583مكون أول 

315مهندس أشغال 

2880أعوان المساندة أو التسيير 

195ملحق إدارة 

16تقني 

1054مهندس مساعد 

8واضع برامج أو مبرمج 

485تقني سامي 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

16قيم أول 

440مكون 

59مساعد تقني 

17قيم درجة  

21كاتب أول 

233كاتب إدارة 

194قيم 

60أ.كاتب مديرية د 

52مستكتب إدارة 

40ملحق إدارة أول 

542أعوان التنفيذ 

214عامل 

29عامل مختص أول 

174عامل ذو كفاءة 

43عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 

37عامل ماهر 

45رئيس عملة 

5904جملة المؤسسة : 

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

138اإلطارات

12متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومية 

16مهندس أول 

98متصرف 

10مهندس 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1تقني أول 

88أعوان المساندة أو التسيير 

9ملحق إدارة 

3تقني 

3مهندس مساعد 

43تقني سامي 

24كاتب إدارة 

6مستكتب إدارة 

32أعوان التنفيذ 

1مخازني 

1موزع أو مشغل هاتف أول 

1عون طباعة 

26سائق 

2عامل مختص 

1عامل ذو كفاءة 

258جملة المؤسسة : 

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين

94اإلطارات

12متصرف مستشار 

2مهندس عام 

12مهندس رئيس 

23مهندس أول 

1تقني رئيس 

1محلل رئيس 

26متصرف 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

15تقني أول 

2محلل 

27أعوان المساندة أو التسيير 

18ملحق إدارة 

3تقني 

5كاتب تصرف 

1مساعد تقني 

43أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

14عامل مختص 

8عامل 

1عامل مختص أول 

7عامل ذو كفاءة 

4عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 

6عامل ماهر 

164جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

908اإلطارات

8متصرف عام 

5متصرف رئيس 

23متصرف مستشار 

1مهندس عام 

4مهندس رئيس 

11مهندس أول 

1مهندس معماري أول 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

99مستشار أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

3متفقد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

47متصرف 

3تقني أول 

1محلل أول 

1محلل 

698مستشار للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

3مهندس أشغال 

219أعوان المساندة أو التسيير 

72ملحق إدارة 

14ملحق أول 

21تقني سامي 

1مساعد للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

25عون أول للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

21مساعد تقني 

13كاتب أول 

14كاتب إدارة 

8مستكتب توثيق 

18عون للتشغيل و المهن الصغرى و للتوجيه المهني 

12مستكتب إدارة 

244أعوان التنفيذ 

4عون تقني 

36عامل مختص 

97عامل 

6عامل مختص أول 



114 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

36عامل ذو كفاءة 

18عامل ذو مهارة أو كفاءة عالية 

39عامل ماهر 

8رئيس عملة 

1371جملة المؤسسة : 

697 7  الجملة العامة : 



115 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

439اإلطارات

1متصرف مستشار 

3مهندس أول 

236متصرف 

14محلل 

183مكون أول 

2مهندس أشغال 

474أعوان المساندة أو التسيير 

31ملحق إدارة 

199تقني سامي 

24مكون 

9كاتب راقن 

72مساعد تقني 

139قيم 

905أعوان التنفيذ 

37مستكتب إدارة 

865عامل 

2عامل ذو كفاءة 

1عامل ماهر 

1818جملة المؤسسة : 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

2اإلطارات

1متصرف مستشار 

1متصرف 

21أعوان المساندة أو التسيير 

11كاتب إدارة 

10مستكتب إدارة 

40أعوان التنفيذ 

1موزع أو مشغل هاتف 

1سائق 

37عامل مختص 

1عامل ذو كفاءة 

63جملة المؤسسة : 

المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين

1اإلطارات

1متصرف 

1جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

107أعوان التنفيذ 

107عامل 

107جملة المؤسسة : 

989 1  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 

جداول نفقات المؤسسات العمومية

 
 
 
 
 
 
 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

117

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

27 الباب:
التشغيل

2014

20815900031305000450000010840002500002405480004750000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1697590002767500044000007240001500001981580004550000 مؤسسات التكوين

38400000363000010000036000010000042390000200000 مؤسسات العمل االجتماعي

000 750 0004 548 000240 000250 084 0001 500 0004 305 00031 159 208الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

118

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

27 الباب:
التشغيل

2014
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

1697590002767500044000007240001500001981580004550000مؤسسات التكوين

1600190002550000040000006000001500001861190004150000 الوكالة  التونسية  للتكوين  المهني

630000017000002000001100008110000200000 المركز  الوطني  للتكوين  المستمر  والترقية  المهنية

3440000475000200000140003929000200000 المركز الوطنى لتكوين المكونين وهندسة التكوين

38400000363000010000036000010000042390000200000مؤسسات العمل االجتماعي

38400000363000010000036000010000042390000200000 الوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل

000 750 0004 548 000240 000250 084 0001 500 0004 305 00031 159 208الجملة  العامة
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  التكوین المھني :ـامجــــــــــــالبرنـ

  تطویر التكوین المھني األساسي :البرنامج الفرعي

  الوكالة التونسیة للتكوین المھني :ةـــــــــــالمؤسس

  )البرنامج الفرعي(المؤسسة میزانیة 

 بحساب ألف دینار

  199.269  العنوان األّول
  186.119  الموارد العامة للمیزانیة

 9.000  الخاصة في الخزینة الحسابات

 4.150  الموارد الذاتیة

  30.000  العنوان الثاني
 30.000  الحسابات الخاصة في الخزینة

  229,269  میزانّیة المؤسسة
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العنوان األول - نفقات التصرف

بحساب  الدینار I -   توزیع نفقات األجور *

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

55 866 184 58 728 500 55 997 952 46 221 237 39 693 933 36 490 373 34 672 745 31 011 895 31 746 582 - األجر األساسي و التدرج  

 500 000  258 156   1 399 207 1 253 703  529 765  158 300  170 000 -  ترقیة في الصنف عن طریق المناظرات الداخلیة   

 21 507  12 207  112 926  217 235  90 680  93 041  135 950  171 178 - تأجیر المكونین األجانب

 557 598  538 800  619 283  510 242  487 889  456 389  444 268  417 868  410 045 - المنح العائلیة

 764 220  848 300  769 606  714 364  615 271  548 872  529 944  488 989  471 893 - منحة السكن

4 480 865 4 539 000 4 558 516 3 723 059 3 457 325 3 361 432 3 457 356 3 476 934 3 242 264 - المنحة البیداغوجیة

 4 200  4 200  4 993  4 888  4 200  4 200  4 200  5 098  4 200 -   منحة التصرف

6 854 771 7 680 600 6 964 137 6 468 090 5 531 667 4 855 223 4 717 879 4 416 824 3 920 187 -   منحة المشاریع

3 883 984 4 386 000 3 972 676 2 721 824 2 646 377 2 400 705 2 293 982 2 265 170 2 102 568 - منحة التصرف و التنفیذ

29 598 531 25 581 400 26 241 369 19 654 631 16 220 766 11 699 938 9 842 777 8 496 640 6 969 420 - منحة النھوض بالتكوین المھني

 64 269  66 200  66 280  37 584  37 574  35 351  35 484  35 844  36 199 - منحة الكلفة

 4 486  6 300  79 728  74 385  61 791  56 000  52 000  49 602  48 189 - منحة الساعات اإلضافیة : المنسقین الفنیین

 493 924  641 307  434 718  210 806  210 387  216 162  207 556  197 886  194 196 - المنحة الوظیفیة

 9 822  18 500  14 677  17 916  16 313  18 842  20 886  32 201  40 242 - منحة التأطیر

 9 540  9 500  11 342  11 899  9 540  8 910  8 700  10 561  7 660 - منحة التمثیل

 727 669  793 800  736 684  611 271  548 494  496 983  487 627  471 932  464 494 - منحة النقل

1 259 515 1 413 100 1 280 661 1 222 278 1 052 046  932 632  914 001  855 251  790 948 - المنحة الكیلومتریة

 8 460  8 500  10 058  10 552  8 460  8 460  7 378  8 230  5 500 - منحة المسؤولیة

 30 600  30 600  23 012  17 355  19 498  19 412  18 353  17 947  - منحة التصرف و خطأ الصندوق

 20 000  20 000  2 066  24 486  38 096  38 061  33 139  61 366  13 800 - ضم خدمات

 62 082  62 082  109 357  69 431  118 679  72 780  69 323  89 881  77 101   -  منح  متفرقة 

 100 982  70 400  38 223  57 479  50 935  64 700  61 861  72 602  50 800 -  إمتیازات عینیة : وقود

3 801 500 1 620 600  -  التدرج        

 198 500  113 900      100 164  102 863  - تنفیل المتقاعدین      

5 839 711 5 800 906 5 657 407 4 932 371 4 215 600 3 878 660 3 583 021 3 434 460 3 352 789 منحة آخر السنة

13 132 070 13 066 671 12 089 358 10 159 905 8 920 603 8 202 915 7 549 315 7 109 707 6 940 877 -   منحة اإلنتاج

1 300 000 1 525 700 1 607 364 2 128 929 2 636 098 2 300 206 1 966 886 1 924 597 -  منحة الساعات اإلضافیة

189 769 2 101 200 1 930 120 1 805 911 1 650 808 1 495 079 1 462 048 1 430 891 1 424 896  - التأمین  على المرض 

21 260 598 16 507 878 19 454 362 12 643 595 10 577 639 9 627 012 7 854 100 6 978 167 6 993 882  -  المساھمة في صندوق التقاعد 

     420 454  338 962   -  الزیادة في المساھمة في صندوق التقاعد

1 896 769 4 387 900   2 809 687 2 350 586 2 139 335 1 816 333  714 067 - المساھمة في صندوق  التأمین على المرض  

1 170 000 1 170 000 1 194 749  972 898  836 524 - المساھمة في صندوق المسكن لفائدة األجراء  

 3 370  55 769  42 855  9 311 منحة إضافیة للمتربصین لإلعداد للحیاة المھنیة

 7 197  13 312  10 249  3 156  127 743  229 889  120 946  -أجور اعوان وقتیین  

 870 162  845 007 إنعكاس المناظرات الداخلیة 

6 000 000 الزیادة في األجور  

5 156 874 إنتدابات  سنة 2012  /2013  

 750 000   2 854 036  - تأجیر أعوان المناولة

160 019 000 158 000 000 144 758 264 123 061 561 103 501 656 90 208 166 82 953 555 74 891 585 69 770 856  الجملة   بإعتبار موارد متبقیة  من سنوات سابقة

* دون إعتبار اإلنعكاس المالي الناتج عن الزیادة في األجور

البیــــان
تنفیذ

تقدیرات  2014 ق م  2013
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بحساب  الدینار بحساب  الدینار I I-   توزیع نفقات وسائل المصالح

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 50 000  34 050  16 475  359 153  187 838  362 031  274 544  74 928  188 599  إقتناء أصول  ثابتة

 - برامج إعالمیة للتكوین

 - تجھیزات عامة و تھیئة و تجھیز المباني
 - تجھیزات فنیة للمعدات و أجھزة إعالمیة لإلستعمال 

 - تجھیزات فنیة للمعدات و أجھزة التكویناإلداري

 - تجھیزات فنیة لمعدات و أجھزة إعالمیة للتكوین

 - معدات مبیت
 - معدات مطعم

 - معدات تسلیة و تنشیط

 - معدات سالمة

 50 000  34 050  16 475  359 153  187 838  362 031  274 544  74 928  188 599  - أثاث و معدات مكتبیة

9 944 000 11 060 864 7 884 333 8 826 717 10 607 947 10 692 140 9 603 184 7 924 417 6 894 299 مصاریف التكوین

6 844 000 6 665 198 4 804 950 5 123 126 5 660 047 5 389 195 5 026 458 4 298 046 4 076 263  -  مواد وقطع مختلفة للتكوین

2 100 000 2 782 906 2 117 567 3 078 697 4 130 178 4 258 745 3 739 053 2 985 160 2 399 747  - منحة دروس للعرضیین 

 500 000  450 000  260 750  293 132  336 978  398 549  285 788  270 794  225 586  -  صیانة  لمعدات  التكوین

 100 000  100 000  193 192  77 102  76 539  60 257  67 053  175 521  55 743  -  خدمات مختلفة للتكوین

 31 850  21 838  28 954  24 170  22 376  18 356  24 156  -  نقل المترصین

 400 000 1 062 760  473 841  228 153  372 111  336 613  253 268  172 521  107 331 خدمات إجتماعیة للمتربصین

 2 183  4 669  3 140  224 611  209 188  4 019  5 473  - لوازم أخرى   

10 180 000 9 648 308 7 831 148 7 770 479 7 834 462 7 182 242 6 157 031 5 342 255 4 377 626 إقتناء لوازم مطعم و مبیتات

10 000 000 9 463 958 7 703 776 7 656 325 7 709 319 7 038 308 6 037 822 5 245 539 4 282 741  - إقتناء مواد غذائیة

 100 000  85 000  35 934  31 642  40 136  42 904  46 910  40 483  35 980  - إقتناء  لوازم  المبیت

 80 000  99 350  91 438  82 512  81 470  94 317  69 704  51 609  54 095  -  إقتناء لوازم المطعم

     3 537  6 713  2 595  4 624  4 810  -   إقتناء لوازم أخرى

10 500 000 11 531 020 8 982 503 12 864 846 15 328 653 13 123 624 11 435 866 9 970 605 9 419 349  نفقات مشتركة

 300 000  555 185  411 431  366 050  508 340  510 975  411 522  309 757  276 849  - إقتناء مواد بناء
 40 000  38 618  34 015  30 879  25 697  27 570  23 497  20 181  20 977  - إقتناء وقود و محروقات قابلة للخزن

 500 000  709 953  630 618  632 685  628 436  542 112  482 944  438 365  499 503  -  إقتناء وقود و محروقات للسیارات اإلداریة

 200 000  344 131  302 371  244 441  215 782  202 714  163 871  136 852  131 196  - إقتناء مواد تنظیف
 300 000  535 375  492 749  487 891  570 316  440 413  414 418  376 808  316 531  - إقتناء مواد مكتبیة
 150 000  286 035  246 907  224 660  240 910  234 166  187 393  156 213  155 171  - إقتناء  لوازم إعالمیة
 250 000  309 895  334 273  295 948  287 773  266 623  259 487  186 422  255 760  -  إقتناء  قطع  غیار  قصد  التسییر

 50 000  59 174  47 380  53 061  38 382  29 692  26 478  17 232  18 634  -  إقتناء لوازم  ومواد   التسییر
1 200 000  474 975  459 593  467 413  355 856  472 059  313 680  375 620  389 190  - تسویغ و أعباء كرائیة

 8 000  8 180  4 260  2 045  7 216  7 129  8 084  6 693  5 060  - كراء معدات وأدوات قصد التسییر 
 20 000  21 490  12 990  20 026  24 380  11 152  20 970  9 637  10 068  - كراء ات أخرى مختلفة 

 200 000  285 569  227 392  199 225  298 613  232 940  192 393  184 444  155 153  - التنظیف المتداول  للمساحات  والمحیط
 560 000  865 888  505 064  492 953  579 104  812 120  569 717  422 310  385 915  - صیانة و إصالح بناءات
 300 000  311 300  228 032  241 326  263 966  221 878  165 717  144 031  123 460  -  صیانة و إصالح معدات النقل لإلستعمال  اإلداري   

 100 000  105 611  41 629  38 246  60 956  55 105  46 896  45 713  -  صیانة و إصالح معدات إعالمیة لإلستعمال  اإلداري   522 50 

 330 000  338 234  300 996  297 867  288 337  293 653  254 371  179 868  197 244  - صیانة و إصالح األثاث و المعدات المكتبیة

 800 000 1 027 795  918 625  917 958  882 912  799 982 762373  685 881  633 701  - مصاریف إستھالك الماء
 220 000  229 363  181 406  174 079  189 421  178 103  173 907  156 374  129 329  - مصاریف إستھالك الغاز

1 800 000 1 846 415 1 842 950 1 718 886 1 728 072 1 626 926 1 428 532 1 204 461 1 275 695 مصاریف استھالك  الكھرباء
 170 000  171 850  30 923  63 121  64 209  69 233  61 229  14 774  86 351 -  مرتبات  وأتعاب الوسطاء

3 928 438 5 513 149 4 241 977 3 449 496 3 088 379 2 736 266 - خدمات المناولة

ق م  2013 البیــــان
تنفیذ

تقدیرات  2014
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 1 400  1 450    1 494  3 430  3 586  2 400  2 304  5 208  - مصاریف  االعوان العرضیین 

 25 000  25 400  43 023  17 000  20 024  26 749  10 600  10 015  15 000  - مصاریف النزاعات

 2 000  2 760  2 403  2 146     680   409   546  3 369  - منح تأمین ضد السرقة و الحرائق

 170 000  170 000  145 000  142 154  127 563  120 246  135 000  130 000  100 000  - منح تأمین على السیارات

 350 000  375 256  333 781  283 160  360 004  294 838  308 230  283 995  258 910  - منح التنقل داخل البالد

 150 000  122 500  120 000  120 300  133 000  137 000  157 000  139 460  127 000  - منحة تنقل للرسكلة و التكوین

 1 000  1 450  8 179   857  1 227  1 481  3 017  4 342  7 003  - المنحة الكیلومتریة

 100 000  113 717  79 818  80 031  89 441  83 085  79 973  82 801  92 282  - مصاریف نقل األعوان داخل البالد

 20 000  21 000  19 524  14 408  18 330  11 362  14 295  9 370  2 944  -  مصاریف نقل األعوان للخارج

 20 000  21 000  6 283  14 992  23 973  16 438  2 708  5 431  10 267  - مصاریف التنقل للخارج للرسكلة و التكوین

 20 000  21 000  12 428  16 627  13 187  8 953  16 207  9 606  3 570  - منحة المھمات بالخارج

 8 000  8 000  8 000  13 976  8 000  8 000  8 000  14 518  12 730  - مصاریف نقل و تنقل المتعاونین األجانب

 100 000  103 962  62 525  61 595  144 283  93 753  81 897  50 842  52 537  - مصاریف اإلستقباالت

 390 000  390 021  357 854  328 277  326 891  285 411  258 396  215 464  253 413  - إستھالك الھاتف 

 10 000  10 728  3 613  12 599  7 581  5 470  10 832  21 480  4 933  - مصاریف تنظیم الملتقیات  والندوات 

 5 000  5 250  6 407  3 338  4 585  23 186  9 114  11 294  9 287  -   مصاریف رسكلة األعوان

 100 000  116 244  53 372  56 703  103 749  83 408  77 464  74 125  85 684  - مراجع التوثیق

 60 000  64 502  39 167  118 485  147 170  114 178  77 666  60 179  52 103  - خدمات خارجیة مختلفة

 4 000  4 230   504   546   862  1 738  1 440  2 116  1 121  - اإلعالن و النشر

 85 000  84 750  17 470  7 770  411 200  39 041  194 090  197 363  7 240  - معارض و عروض

 200 000  194 546  104 590  80 998  203 014  155 529  172 972  124 400  119 481  - مطویات معلقات و مطبوعات إشھاریة

 70 000  69 440  48 719  62 916  202 044  99 321  105 667  75 604  57 868  - مصاریف إشھار و عالقات عامة مختلفة

 40 000  39 827  26 690  19 729  33 239  32 646  28 182  24 128  21 900  - إقتناء الطوابع البریدیة

 900 000  906 196  122 355  381 040  53 781  90 401  150 237  148 132  151 929  - نفقات اإلتصال و تبادل المعلومات 

 17 000  17 302  7 751  21 740  12 361  4 776  5 799  3 589  2 897  -مصاریف أخرى للبرید  

 3 000  3 210   514  1 374   115   465  1 868  1 860  4 148  - معالیم تسجیل و طوابع جبائیة

 149 200  110 753  97 212  102 605  106 525  103 124  105 169  106 284  102 714  - معلوم جوالن السیارات

 1 400  1 490  1 717   788  1 247  2 237   259  1 342  1 236  - أداءات و ضرائب أخرى 

1 551 000 1 484 808 1 556 538  993 092  922 460  795 386  742 025  676 562 2 498 172  -    مصاریف  أخرى لألعوان

1 761 100  - ساعات إضافیة بعنوان أعمال متنوعة

1 306 000 1 255 780 1 283 118  807 366  757 274  662 154  633 056  596 079  595 008  - شراء زي الشغل 

   18 000  - منحة التصرف و خطأ الصندوق

 50 862  - خدمات  اجتماعیة لصالح األعوان

 245 000  229 028  273 420  185 726  165 186  133 232  108 969  80 483  73 202  - أعباء أخرى ملحقة لألجور

 275 000  240 950  -    مصاریف  أخرى للعملیات الخاصة    

32 500 000 34 000 000 26 270 997 30 814 287 34 881 360 32 155 423 28 212 650 23 988 767 23 378 045 (*)II الجملة

III -   توزیع نفقات التدخل

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

 750 000  650 000  500 225  638 112  449 221  550 000  459 759  425 892  293 813  - منح مختلفة : التدخالت العادیة

6 000 000 1 000 000  343 174  639 346  436 973  410 171  70 000   -  منحة لفائدة المتكونین في القطاعات ذات األولویة 
(1)

6 750 000 1 650 000  843 399 1 277 458  886 194  960 171  529 759  425 892  293 813  III الجملة

199 269 000 193 650 000 171 872 660 155 153 306 139 269 210 123 323 760 111 695 964 99 306 244 93 442 714  جملة نفقــات العنــوان األول 
   

VI-  التمویل  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

9 000 000 10 000 000 19 028 000 40 000 000 26 400 000 25 200 000 25 000 000 13 000 000 25 000 000 إعتمادات الصندوق  الخاص  في  الخزینة(2)

186 119 000 179 650 000 151 963 000 120 245 000 102 750 000 88 040 000 82 216 000 76 600 000 69 673 250 إعتمادات الموارد  العامة  للمیزانیة

2 886 340 2 212 000 6 427 000 4 856 000 2 631 000  935 439 موارد متبقیة من سنوات سابقة        (في بدایة السنة)

4 150 000 4 000 000 3 768 000 4 714 681 5 910 000 5 868 306 6 050 999 5 231 091 4 965 445 الموارد الذاتیة 

199 269 000 196 536 340 174 759 000 164 959 681 137 272 000 125 535 306 118 122 999 97 462 091 100 574 134 الجملـــة

البیــــان

ق م  2013

تنفیذ

تنفیذ

تنفیذ

البیــــان

تقدیرات  2014البیــــان ق م  2013

تقدیرات  2014

تقدیرات  2014 ق م  2013
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
ع م

اإلنجازات المتوقعة 30 جوان المحتوى الماديالمجموعھباتق خ م
2013

اإلنجازات المتوقعة خالل سنة 2014اإلنجازات المتوقعة 31 دیسمبر 2013

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في فنون أریانة315
الطباعة بأریانة

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات600 600006 0116 2

في الطور األخیر النتھاء 
األشغال األقساط المختلفة وشبكة 

الطرقات    إعداد كراسات 
الشروط الفنیة لألثاث والتأثیث

في مرحلة الفرز الفني لتجھیزات 
اإلعالمیة                        

إعداد كراسات الشروط الفنیة 
للتجھیزات

القبول الوقتي لألشغال     إعالن طلب 
العروض من قبل وحدة الصفقات       

إعداد الصفقة   
اعالن طلب العروض     إعداد كراسات 

الشروط الفنیة للبرمجیات اإلعالمیة 
الخاصة

إعالن القبول النھائي لألشغال وختم المشروع   
                      إعداد وإبرام الصفقة والقبول 

الوقتي لألثاث والتأثیث        القبول الوقتي 
لتجھیزات اإلعالمیة                             

إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي 
للتجھیزات                     إعداد وإبرام 

الصفقة والقبول الوقتي  للبرمجیات اإلعالمیة 
الخاصة

أریانة314
تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب 

إحداث وحدات للتدریب المھني011800800 2المھني بأریانة

مناقشة ملفات الدراسات األولیة 
المجزاة ألقساط الكھرباء 

والسوائل والطرقات والشبكات 
المختلفة قبل المصادقة علیھا   

مناقشة ملفات طلب العروض (DAO) و 
المصادقة علیھا وإحالتھا على وحدة 
الصفقات للقیام بإجراءات اإلستشارة

إنطالق األشغال خالل الثالثي الثالث

أریانة344
إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في میكانیك 

السیارات بأریانة (التعاون التونسي األلماني 
( Séqua

تجھیز قاعدة تكوین في میكانیك 000 40010 60001 0128 2
السیارات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن 
اإلستشارة واختیار المقاولة وإنجاز أشغال 
التھیئة  واإلنتھاء منھا                         
               وصول وتركیب التجھیزات 

إلى المركز (ألمانیا)

بناء مطبخ ومسكن وظیفي بمركز میكانیك أریانة323
السیارات بأریانة

  بناء مطبخ ومسكن وظیفي01260000600 2
اإلنتھاء من أشغال الھندسة 

المدنیة ومواصلة إنجاز األقساط 
المختلفة

القبول الوقتي لألشغال  
إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي 
لألثاث والتأثیث وتجھیزات المطبخ

إعالن القبول النھائي وختم المشروع

بصدد إنجاز أشغال البالط بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات500 5001 0091 2بناء مبیت بـ240 سریر بالقصرینالقصرین339
والتلبیس

القبول الوقتي لألشغال                         
 إعداد كراسات الشروط الفنیة  وإبرام 
الصفقة والقبول الوقتي لألثاث والتأثیث

إعالن القبول النھائي وختم المشروع

إعادة ھیكلة مركز النھوض بالعمل المستقل بتالة  القصرین341
+ وحدة مبیت 300 سریر

بناء وتھیئة على قطعة أرض 700 7009 0129 2
جدیدة واقتناء تجھیزات إضافیة

القیام بإجراءات إقتناء قطعة 
أرض واختیار مجمع الدراسات

القیام بإجراءات إقتناء قطعة أرض 
واختیار مجمع الدراسات

اإلنطالق في الدراسات الفنیة وإعداد ملفات 
طلب العروض واختیار المقاولة

إحداث مركز الفتاة الریفیة بتالة + وحدة مبیت ب القصرین331
176 سریر

القیام بإجراءات إقتناء قطعة بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات125 1254 0124 2
أرض واختیار مجمع الدراسات

القیام بإجراءات إقتناء قطعة أرض 
واإلنطالق في الدراسات الفنیة

اإلنطالق في الدراسات الفنیة وإعداد ملفات 
طلب العروض واختیار المقاولة

القصرین327
دعم مراكز التكوین المھني (إعادة ھیكلة مركز 

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات800 8001 0131 2التكوین والتدریب المھني بالقصرین)
مناقشة الدراسة األولیة APS و إعداد 

ملف استشارة للحملة الجیوتقنیة
مواصلة إنجاز الدراسات األولیة المجزأة 

وإعداد ملفات طلب العروض واختیار المقاولة

متابعة مشاریع الوكالة
االنجاز الماديالكلفة باأللف دینارالمشاریع
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
ع م

اإلنجازات المتوقعة 30 جوان المحتوى الماديالمجموعھباتق خ م
2013

اإلنجازات المتوقعة خالل سنة 2014اإلنجازات المتوقعة 31 دیسمبر 2013

االنجاز الماديالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في الطاقة القیروان294
بالقیروان + بناء مبیت بـ300 سریر

2 0093 8243 824

إقتناء تجھیزات إضافیة (1200) 
- أشغال تھیئة وتوسعة (625)- 

بناء وحدة مبیت 400 سریر 
(1500)- توسعة المطبخ 

والمطعم

الدخول في مرحلة االستغالل بالنسبة لألشغال 
في طور االستغالل بالنسبة لألشغال        

و إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي 
لألثاث والتأثیث

إعالن القبول النھائي وختم المشروع بالنسبة 
لألشغال و إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي 

لتجھیزات المطبخ والتجھیزات

تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب القیروان314
المھني بالعال القیروان

المصادقة على ملف الدراسات بناء وتھیئة وتجھیزات011800800 2
APS األولیة للھندسة المعماریة

المصادقة على ملف الدراسات األولیة 
المجزأة بالنسبة لقسط الھندسة المعماریة 

APD وإعداد ملف استشارة للحملة 
الجیوتقنیة و الشروع في مناقشة ملفات 

الدراسات األولیة المجزأة بالنسبة ألقساط 
الھندسة الكھربائیة و السوائل و الھندسة 

إعداد ملفات طلب العروض واختیار المقاولة 
وانطالق األشغال

دعم مراكز التكوین المھني إعادة ھیكلة مركز القیروان327
التكوین والتدریب المھني بالقیروان (د.م)

إعداد كراسات الشروط الفنیة وإبرام بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات230 2301 0131 2
الصفقة لألثاث والتأثیث والتجھیزات

اإلنتھاء من األشغال وإعالن القبول الوقتي 
إعداد كراسات الشروط الفنیة لألثاث والتأثیث 

ولتجھیزات اإلعالمیة  إعداد وإبرام الصفقة 
والقبول الوقتي لألثاث والتأثیث ولتجھیزات 

اإلعالمیة

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني القیروان245
بحفوز + مبیت بـ300 سریر

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات بناء 500 5003 0073 2
وحدة مبیت ب 300 سریر

إعالن القبول الوقتي لألشغال
إعداد كراسات الشروط الفنیة وإبرام 

الصفقة والقبول الوقتي لألثاث والتأثیث 
والتجھیزات

إعالن القبول النھائي لألشغال وختم المشروع

إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببوحجلة + وحدة القیروان319ج
مبیت 200 سریر

بناء وتھیئة على قطعة أرض 000 0004 0124 2
جدیدة واقتناء تجھیزات

إعداد الدراسات األولیة المجزأة 
والمصادقة علیھا  وإعداد ملفات 

طلب العروض
إنطالق األشعالاعالن طلب العروض واختیار المقاولة

الكاف314
 تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب 

011800800 2المھني بالكاف
مراسلة الوكالة العقاریة 
الصناعیة القتناء أرض

إنتضار تسویة الوضعیة العقاریة لإلطالق 
في اعداد االستشارات الختیار مجمع 

الدراسات

إعداد ملفات طلب العروض واختیار المقاولة 
وانطالق األشغال

الكافج 353
دراسة إلحداث مركز التكوین والتدریب المھني 

بالكاف مع تغییر موقعھ في قطعة  أرض جدیدة  
(االبنك األسالمي للتنمیة)

بناء وتھیئة على قطعة أرض 610 8497 0117616 2
جدیدة واقتناء تجھیزات

مراسلة الوكالة العقاریة 
الصناعیة القتناء أرض

إنتضار تسویة الوضعیة العقاریة لإلطالق 
في اعداد االستشارات الختیار مجمع 

الدراسات

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

الكاف340
إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في 

المیكانیك الفالحي بالكاف ( البنك االسالمي 
للتنمیة)

في انتضار إعداد دراسة مكونات بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات000 60014 40012 0121 2
DPP المشروع

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

الكاف330
إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني 

بالسرس  + وحدة مبیت ب 300 سریر(االبنك 
األسالمي للتنمیة)

إعداد الدراسات األولیة  APSبناء وتھیئة واقتناء تجھیزات610 8497 0127616 2
المصادقة على الدراسة األولیة APS و 
مناقشة ملف الدراسات األولیة المجزأة 
APD بالنسبة لقسط الھندسة المعماریة

مواصلة إعداد الدراسات األولیة المجزأة 
والمصادقة علیھا وإعداد ملفات طلب العروض
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إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالسرس  (االبنك الكاف326
األسالمي للتنمیة)

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات535 2822 0122532 2
إختیار مجمع الدراسات                        

     الشروع في مناقشة الدراسة األولیة 
APS

مواصلة إعداد الدراسات األولیة المجزأة 
والمصادقة علیھا وإعداد ملفات طلب العروض

الكافج 353
دراسات إلحداث مركز تكوین وتدریب مھني (م 

ت ت م تاجروین) (االبنك األسالمي للتنمیة)
بناء وتھیئة على قطعة أرض 700 7309 0129708 2

جدیدة واقتناء تجھیزات
تمت مراسلة وزارة الصناعة القتناء 

قطعة أرض بالمنطقة الصناعیة

إختیار مجمع الدراسات وإالدراسات األولیة 
والدراسات األولیة المجزأة وإعداد ملفات طلب 

العروض

إحداث المركز القطاعي للتكوین في التقنیات المنستیر264
التطبیقیة بخنیس + مبیت بـ300 سریر

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات - 675 2637 4124 0083 2
بناء وحدة مبیت ب 300 سریر

المشروع في طور االستغالل 
منذ فیفري 2011 و قد تم قبولھ 

نھائیا

المشروع في طور االستغالل منذ فیفري 
2011 و قد تم قبولھ نھائیا

 إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث 
والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة والتجھیزات

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات500 5001 0091 2إحداث وحدة مبیت بالمكنینالمنستیر333

المصادقة على ملف الدراسات 
األولیة المجزأة بالنسبة لقسط 

الھندسة المعماریة APD وإعداد 
ملف استشارة للحملة الجیوتقنیة 

و الشروع في مناقشة ملفات 
الدراسات األولیة المجزأة 

بالنسبة ألقساط الھندسة 
الكھربائیة و السوائل و الھندسة 

APD  المدنیة

مناقشة ملفات طلب العروض (DAO) و 
المصادقة علیھا والقیام بإجراءات اصفقة

إعالن الصفقة واختیار المقاولة وانطالق 
األشغال

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في مھن المنستیر292
الخشب بالمنستیر + مبیت بـ400 سریر

2 0093 2703 270

إقتناء تجھیزات إضافیة (350) - 
أشغال تھیئة وتوسعة (520) - 
بناء وحدة مبیت 400 سریر - 

توسعة المطبخ والمطعم (2400)

الدخول في مرحلة االستغالل 
بالنسبة للمبیت                       

            إعداد ملف طلب 
العروض إلصالح الورشات

إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث 
والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة والتجھیزات 

وتجھیزات المطعم

إحداث وحدة مبیت (300 سریر) ومسكن وظیفي المنستیر258
ببنبلة

2 0121 2001 200
بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات - 
بناء وحدة مبیت ب 300 سریر 

ومسكن وظیفي
الدخول في مرحلة االستغالل بالنسبة لألشغال 

إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي 
لألثاث والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة 

والتجھیزات وتجھیزات المطعم

المنستیر244
إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني 

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات600 6001 0081 2بالوردانین
إحالة ملف طلب العروض 

الختیار المقاولة
طلب تحیین  الكلفة ،                     

إعداد الملفات الفنیة للتجھیزات
إختیار المقاولة وانطالق األشغال ، إبرام 

الصفقات المتعقة بإقتناء التجھیزات ،

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني مركز المنستیرج 353
التكوین والتدریب المھني بطبلبة

تحیین دراسة مكونات المشروع DPP بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات162 1626 0136 2
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة



126

صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
ع م

اإلنجازات المتوقعة 30 جوان المحتوى الماديالمجموعھباتق خ م
2013

اإلنجازات المتوقعة خالل سنة 2014اإلنجازات المتوقعة 31 دیسمبر 2013

االنجاز الماديالكلفة باأللف دینارالمشاریع

500 5001 0091 2إحداث وحدة مبیت بالجمالمھدیة334
بناء وحدة مبیت  واقتناء 

تجھیزات

بصدد إعداد ملفات الدراسة 
األولیة المجزأة بالنسبة لقسط 

 (APD rectifié) السوائل
وملفات طلب العروض لبقیة 

األقساط (DAO  ) - إعداد ملف 
للحملة الجیوتقنیة 15/03/2013

تم اختیار المقاولة وسیقع اإلنطالق في 
األشغال

مواصلة األشغال واإلنتھاء منھا وإعالن القبول 
الوقتي                    إعداد وإبرام الصفقة 
والقبول الوقتي لألثاث والتأثیث ولتجھیزات 

اإلعالمیة وتجھیزات المطعم

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات680 6803 0113 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالجمالمھدیة316

تم إحالة ملف طلب العروض 
الختیار شركة مقاوالت على 
وحدة الصفقات  في نوفمبر 

2012  ملف طلب العروض 
للسوائل 06/03/2013  ملف 

طلب العروض للكھرباء 
06/03/2013

إختیار المقاولة واإلنطالق في األشغال

مناقشة ملفات طلب العروض (DAO) و بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات011800800 2تطویر التدریب المھني بالمھدیةالمھدیة314
المصادقة علیھا

إختیار المقاولة واإلنطالق في األشغال   إعداد 
كراسات الشروط الفنیة لألثاث والتأثیث 

ولتجھیزات اإلعالمیة

المھدیةج 353
دراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: 
الجلود واألحدیة بالجم + وحدة مبیت ب 300 

سریر
تحیین دراسة مكونات المشروع DPP بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات940 9406 0136 2

من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني باجة
بتیبار + مبیت بـ160 سریر ( قسط أول )

2 0081 950
بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات - 
بناء وحدة مبیت ب 160 سریر 

+ ورشة + مسكن وظیفي
 إعداد وإبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث الدخول في مرحلة االستغالل بالنسبة لألشغال 

والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة والتجھیزات

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني باجة
بتیبار  ( قسط ثاني)

مناقشة الدراسة األولیة APS و إعداد بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات950 0081 2
ملف استشارة للحملة الجیوتقنیة

دراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: باجةج 353
الفتاة الریفیة بمجاز الباب

تحیین دراسة مكونات المشروع DPP بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات710 7101 0131 2
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء بن عروس301
ببن عروس

إقتناء تجھیزات إضافیة 200 2001 0091 2
أشغال تھیئة وتوسعة

 إعداد كراسات الشروط الفنیة لألثاث 
والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة 

والتجھیزات

 إبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث والتأثیث 
ولتجھیزات اإلعالمیة والتجھیزات

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في بن عروس296
المیكاترونیك ببرج السدریة

إقتناء تجھیزات إضافیة 080 0801 0091 2
أشغال تھیئة وتوسعة

 إبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث 
والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة 

والتجھیزات ،

2601 950
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إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في النقل بن عروس291
واللوجستیك ببرج السدریة

إقتناء تجھیزات إضافیة - أشغال 060 0601 0091 2
تھیئة وتوسعة

 إعداد كراسات الشروط الفنیة لألثاث 
والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة 

والتجھیزات

 إبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث والتأثیث 
ولتجھیزات اإلعالمیة والتجھیزات

بن عروس324
إحداث جھاز تكوین في صناعة مكونات 

الدخول في مرحلة االستغالل بناء وتھیئة وتجھیزات500 62010 0128809 2الطائرات بالمغیرة

549 5495 5التكوین حسب الطلب (المغیرة)بن عروس319

بنزرت
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء 
المعدني بمنزل بورقیبة مع إحداث مبیت ب300 

سریر: القسط األول
2 0082 630602 850

إقتناء تجھیزات إضافیة (2560) 
- أشغال تھیئة وتوسعة (1480)- 

بناء وحدة مبیت 300 سریر  
. (1500)

إعالن القبول الوقتي بالنسبة لألشغال

الدخول في مرحلة االستغالل                
وإبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث 

والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة 
والتجھیزات

إعالن القبول النھائي وختم المشروع

بنزرت
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء 
المعدني بمنزل بورقیبة مع إحداث مبیت ب300 

سریر:القسط الثاني
2 008

 القسط الثاني: إعادة شبكة . 
 . الطرقات - بناء فضاء للتنشیط
 تھیئة المبیت القدیم - بناء فضاء

 لإلستقبال - إحداث ملعب ریاضة
بناء مطبخ وتوسعة المطعم -

  القسط الثاني: ملف طلب 
العروض ألقساط الكھرباء 

والھیاكل مصادق علیھ       - 
قسط السوائل في مستوى 

 - APD الدراسات األولیة
الھندسة المعماریة في انتظار 

اعالن طلب العروض من قبل وحدة 
الصفقات

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: الفتاة الریفیة بنزرتج 353
ببسجنان

تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة وتجھیزات168 1682 0132 2
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بنزرتج 353
بمنزل بورقیبة

تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة وتجھیزات705 7056 0136 2
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني تطاوین306
بتطاوین

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات013500500 2
 إعداد كراسات الشروط الفنیة لألثاث 

والتأثیث ولتجھیزات اإلعالمیة 
والتجھیزات

 إبرام الصفقة والقبول الوقتي لألثاث والتأثیث 
ولتجھیزات اإلعالمیة والتجھیزات

تطاوینج 353
إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: الصناعات 

التقلیدیة بتطاوین وتغییر موقعھ على قطعة أرض 
جدیدة (الصندوق السعودي)

البحث بالتنسیق مع الجھة   610 8497 0127616 2
القتناء قطعة أرض

بصدد اتخاذ اإلجراءات القتناء قطعة 
أرض

إختیار مجمع الدراسات وإالدراسات األولیة 
والدراسات األولیة المجزأة وإعداد ملفات طلب 

العروض

بناء وتجھیزات0120 2إحداث مبیت بـ200 سریرتطاوینج 353
أقساط الكھرباء والسوائل 

والھیاكل في طور الدراسات 
APD األولیة المجزأة

مناقشة ملفات طلب العروض (DAO) و 
المصادقة علیھا وإحالتھا على وحدة 

الصفقات للقیام بإجراءات اصفقة
انطالق األشغال

تونس271
إحداث المركز القطاعي للتكوین في تقنیات البناء 
وتوابعھ بابن سینا تونس + إحداث مبیت بـ400 

سریر
2 0099 75512 54022 295

بناء وتجھیزات - بناء وحدة 
مبیت ب 400 سریر - بناء قاعة 

محاضرات

الدخول في مرحلة االستغال 
لبالنسبة لألشغال

القبول النھائي للتجھیزات وختم المشروع

3045 540



128

صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
ع م

اإلنجازات المتوقعة 30 جوان المحتوى الماديالمجموعھباتق خ م
2013

اإلنجازات المتوقعة خالل سنة 2014اإلنجازات المتوقعة 31 دیسمبر 2013

االنجاز الماديالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في تونس303
االتصاالت بحي الخضراء

2 0123 0021 4044 406

اقتناء تجھیزات إضافیة (2250) 
أشغال توسعة و بناء وحدة مبیت 

قسط ثاني (قاعات تدریس 
ومطبخ ومطعم) (2250)

إقتناء جزء من التجھیزات 
ومناقشة ملفات طلب العروض 

(DAO) و المصادقة علیھا

اعالن طلب العروض من قبل وحدة 
الصفقات

إختیار المقاولة واإلنطالق في األشغال ، إعداد 
الملفات الفنیة  بخصوص إقتناء التجھیزات ، 

اإلعالن عن طلب العروض

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في تونس290
الكھرباء والمعدات البیوطبیة بتونس

إقتناء تجھیزات إضافیة (780) - 009900900 2
أشغال تھیئة وتوسعة (70)

القبول النھائي للتجھیزاتبصدد مراجعة الملفات الفنیة للتجھیزات

الدخول في طور اإلستغاللبناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات846 8461 0061 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب بالعمرانتونس212

تونس276/232
إعادة ھیكلة مركز التكوین والنھوض بالعمل 

الدخول في طور اإلستغاللبناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات158 1582 0032 2المستقل بالكرم

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني تونس
بسیدي عیاد - قسط أول

الدخول في مرحلة االستغالل بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات200 0121 2

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني تونس
بسیدي عیاد -  قسط ثاني

2 0121 200

القسط الثاني: إدارة واستقبال- 
قاعات دروس وقاعة إعالمیة - 

مرافق صحیة - مطعم ومشرب - 
بیت حراسة

دراسات،ھندسة معماریة ومدنیة 
بالنسبة للقسط الثاني: %80  
مراجعة ملف طلب العروض 

(ملف اإلنجاز المادي)

إحالة ملف طلب العروض اعلى وحدة 
الصفقات

إختیار المقاولة وانطالق األشغال واإلنتھاء 
منھا وإعالن القبول الوقتي

مركز التكوین والتدریب المھني بالزھور تونس تونس ج346
(SEQUOI التعاون األلماني)

2 0132008001 000
تجھیز قاعدة تكوین في السیاحة 

في إطار التعاون التونسي 
األلماني

في طور إعداد الملفات الفنیة 
الخاصة باإلستشارات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن 
اإلستشارة واختیار المقاولة وإنجاز أشغال 

التھیئة والتجھیزات واإلنتھاء منھا

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بالمالسین تونسج 353
+ وحدة مبیت ب 300 سریر

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 814 8147 0137 2
وإحداث وحدة مبیت

تحیین دراسة مكونات المشروع 
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 
الصفقة واختیار المقاولة ، إعداد الملفات الفنیة 

للتجھیزات

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بجبل الجلود تونسج 353
+ وحدة مبیت ب 300 سریر

تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات610 6107 0137 2
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 
الصفقة واختیار المقاولة ، إعداد الملفات الفنیة 

للتجھیزات

بناء وتجھیزات000 0005 0125 2إحداث شعب الصناعات الغذائیة بمركز قمرت 2تونس322

المصادقة على ملفات الدراسات 
األولیة ألقساط الكھرباء 

والسوائل والھیاكل(APD) وفي 
انتضار اإلعالن عن استشارة 

لتعیین مھندس معماري إلتمام ما 

اعالن طلب العروض من قبل وحدة 
الصفقات ، إعداد الملفات الفنیة بخصوص 

إقتناء التجھیزات
اإلنطالق في األشغال،اإلعالن عن الصفقة

3181 400
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تونسج 353
إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بسیدي فتح 

اهللا + وحدة مبیت ب300 سریر
تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات610 6107 0137 2

DPP من قبل الوزارة
 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع

من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات255 2555 0135 2إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بالمرسىتونسج 353
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

إحداث شعب للبناء + مبیت بـ300 سریر بمركز جندوبة262
التكوین والتدریب بجندوبة

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات - 000 0002 0082 2
بناء وحدة مبیت ب 300 سریر

الدخول في طور اإلستغالل

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في جندوبة302
الصیانة الفندقیة بطبرقة

2 009590590
إقتناء تجھیزات إضافیة (445) - 

 إنجاز أشغال تھیئة وتوسعة 
(145)

القبول النھائي للتجھیزاتبصدد إعداد الملفات الفنیة للتجھیزات

جندوبة ج347
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في 

التقنیات الفندقیة بطبرقة (البرنامج 
(Séquaاأللماني

2 0133009001 200
تجھیز قاعدة تكوین في السیاحة 

في إطار التعاون التونسي 
األلماني

في طور إعداد الملفات الفنیة 
الخاصة باإلستشارات              
                   وصول وتركیب 
التجھیزات إلى المركز (المقتناة 

من تونس)

الإلنتھاء من األشغال وإعالن القبول 
الوقتي

بناء وحدة مبیت ب 300 سریر 500 5002 0072 2إحداث مبیت بـ300 سریر بطبرقةجندوبة336
واقتناء تجھیزات

المشروع في طور اإلستغالل

جندوبةج 353
إعادة ھیكلة مركز التكوین و النھوض بالعمل 

المستقل ببوسالم  (البنك االسالمي)
تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات290 9613 0133292 2

DPP من قبل الوزارة
 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع

من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

جندوبةج 353
دراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب 

مھني:الفتاة الریفیة ببوسالم   (البنك االسالمي)
تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات535 2822 0132532 2

DPP من قبل الوزارة
 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع

من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

جندوبة329
إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني 

بطبرقة  (البنك االسالمي)
في طور إعداد الدراسات األولیة بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات610 8497 0127616 2

(APS)

المصادقة على الدراسة األولیة APS و 
مناقشة ملف الدراسات األولیة المجزأة 
APD بالنسبة لقسط الھندسة المعماریة

مواصلة إعداد الدراسات األولیة المجزأة 
والمصادقة علیھا وإعداد ملفات طلب العروض

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 500 5003 0123 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببئر مشارقةزغوان328
على قطعة أرض جدیدة

البحث بالتنسیق مع الجھة   
القتناء قطعة أرض

البحث بالتنسیق مع الجھة   القتناء قطعة 
أرض

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

إحداث وحدة مبیت ب 240 سریر بمركز التكوین سلیانة332
والتدریب المھني بسلیانة

بناء وحدة مبیت ب 240 سریر 500 5001 0091 2
واقتناء تجھیزات

إعالن القبول النھائي وختم المشروعالدخول في مرحلة االستغالل 
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دعم مراكز التكوین المھني إعادة ھیكلة مركز سلیانة327
التكوین والتدریب المھني بسلیانة ( د م )

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات400 4001 0131 2
إعالن طلب العروض واختیار المقاولة 
وانطالق األشغال إعداد الملفات الفنیة 

للتجھیزات والمعدات ، اإلعالن عن الصفقة

تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب سلیانة314
المھني بسلیانة (وحدات للتدریب المھني)

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات013800800 2

إعداد ملفات طلب العروض 
ألقساط الكھرباء والسوائل 

 - (DAO) والھندسة المعماریة
بصدد إعداد ملف طلب 

العروض الوقتي للمناقشة

اعالن طلب العروض من قبل وحدة 
الصفقات خالل شھر سبتمبر 2013

إنطالق األشغال خالل الثالثي الثاني ،إعداد 
الملفات الفنیة للتجھیزات والمعدات ، اإلعالن 

عن الصفقة

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: الفتاة الریفیة سلیانةج 353
بالعروسة

مناقشة الدراسة األولیة APS و إعداد إعداد الدراسات األولیةبناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات478 4782 0132 2
ملف استشارة للحملة الجیوتقنیة

بناء وحدة مبیت ب 400 سریر 200 2002 0072 2إحداث مبیت بـ400 سریر بالقلعة الكبرىسوسة345
واقتناء تجھیزات

الفبول النھائي للتجھیزاتالمشروع في طور اإلستغالل

إعادة ھیكلة مركز التكوین في مھن البناء سوسة104
بالنفیضة + مبیت بـ400 سریر

2 0078184 4825 300
بناء و تھیئة - بناء وحدة مبیت 

ب 400 سریر - إقتناء تجھیزات 
إضافیة

الفبول النھائي للتجھیزاتالمشروع في طور اإلستغالل

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في سوسة ج349
البالستیك بسوسة

2 0133009001 200
تجھیز قاعدة تكوین في في 

كھرباء اآللیة في إطار التعاون 
التونسي األلماني

في طور إعداد الملفات الفنیة 
الخاصة باإلستشارات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن 
اإلستشارة واختیار المقاولة وإنجاز أشغال 

التھیئة والتجھیزات واإلنتھاء منھا

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في سوسة ج348
اإللكترونیك بسوسة

في طور إعداد الملفات الفنیة بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات200 0133009001 2
الخاصة باإلستشارات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن 
اإلستشارة واختیار المقاولة وإنجاز أشغال 

التھیئة والتجھیزات واإلنتھاء منھا

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في سوسة ج354
التقنیات الفندقیة بحمامات الجنوبیة (السلوم)

2 0133009001 200
تجھیز قاعدة تكوین في في 
السیاحة في إطار التعاون 

التونسي األلماني

في طور إعداد الملفات الفنیة 
الخاصة باإلستشارات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن 
اإلستشارة واختیار المقاولة وإنجاز أشغال 

التھیئة والتجھیزات واإلنتھاء منھا

إعادة  مركز التكوین والتدریب المھني النقل سوسةج 353
بمساكن

تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات737 7376 0136 2
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

805 8051 0131 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالنفیضةسوسةج 353
بناء قاعات دروس وورشات - 
مسكن وظیفي - توسعة المطبخ 

والمطعم

تحیین دراسة مكونات المشروع 
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة
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إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني سوسةج 353
المعدات بسوسة

تحیین دراسة مكونات المشروع بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات540 5404 0134 2
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

بناء وحدة مبیت ب 200 سریر 350 3501 0071 2إحداث مبیت بـ200 سریر بسیدي بوزیدسیدي بوزید337
واقتناء تجھیزات

إعالن القبول النھائي وختم األشغالالدخول في مرحلة االستغالل إعالن القبول الوقتي لألشغال

628 6281 0091 2إحداث مبیت بـ240 سریر بالمكناسيسیدي بوزید338
بناء وحدة مبیت ب 240 سریر 

واقتناء تجھیزات
في طور صب الخرسانة للطابق 

الثالث واألخیر
اإلنتھاء من أشغال البالط والتلبیس 

انتھاء األشغال وإعالن القبول الوقتيوالتبلیس

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني سیدي بوزید214
بسیدي بوزید

المشروع في طور اإلستغاللتجھیز شعبة الصناعات الغذائیة500 5003 0063 2

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات - 822 8221 0071 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالمكناسيسیدي بوزید246
بناء وحدة مبیت ب 80 سریر

إعالن القبول النھائي لألشغال وختم المشروع في طور اإلستغالل
المشروع

إقتناء تجھیزات إضافیة لمراكز التكوین سیدي بوزید342
والتدریب المھني بسیدي بوزید

دعم مراكز سیدي بوزید 000 5423 0134582 2
بتجھیزات إضافیة

إعداد الملفات الفنیة للتجھیزات ، اإلعالن 
و إبرام الصفقة

قبول التجھیزات

إحداث مركز تكوین وتدریب مھني بسیدي بوزید سیدي بوزیدج 353
(الصندوق السعودي للتنمیة)

بصدد تسویة الوضعیة العقاریة لقطعة بناء واقتناء تجھیزات610 8497 0127616 2
األرض المقترحة

إختیار مجمع الدراسات وإالدراسات األولیة 
والدراسات األولیة المجزأة وإعداد ملفات طلب 

العروض

500 5003 0073 2وحدة مبیت (800 سرسر) بصفاقسصفاقس110
بناء وحدة مبیت ب 800 سریر 

واقتناء تجھیزات + تركیز محول 
كھربائي

المشروع في طور اإلستغالل

إعادة ھیكلة  مركز التكوین والتدریب المھني صفاقس299
باش حامبة صفاقس

بناء 4 قاعات تدریس (100) 009555555 2
واقتناء تجھیزات إضافیة (450)

المشروع في طور اإلستغالل

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب بسیدي صفاقس343
منصور

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 660 6606 0126 2
إضافیة

إعداد الدراسات األولیة والدرات 
(APD) األولیة المجزأة

المصادقة على الدراسة األولیة APS و 
مناقشة ملف الدراسات األولیة المجزأة 
APD بالنسبة لقسط الھندسة المعماریة

مواصلة إعداد الدراسات األولیة المجزأة 
والمصادقة علیھا وإعداد ملفات طلب العروض

 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني صفاقسج 353
بالمحرص

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 670 6708 0138 2
إضافیة

تحیین دراسة مكونات المشروع 
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني صفاقسج 353
بقرقنة

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 863 8636 0136 2
إضافیة

تحیین دراسة مكونات المشروع 
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

ددراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب صفاقسج 353
مھني:ببوثدي

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 889 8891 0131 2
إضافیة

تحیین دراسة مكونات المشروع 
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة
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إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء قابس298
والتنقیب بقابس+ إحداث مبیت بـ300 سریر

2 0097 4987 498

إقتناء تجھیزات إضافیة(1450) -
 أشغال تھیئة وتوسعة (60)- بناء 

وحدة مبیت  300 سریر 
-(1450)

المصادقة على الدراسة األولیة 
APS و 

مناقشة ملف الدراسات األولیة 
المجزأة بالنسبة لقسط الھندسة 

APD المعماریة

تم إعداد ملفات طلب العروض ألقساط 
السوائل والكھرباء والھندسة المدنیة وفي 
انتظار اختیار مھندس معماري لمواصلة 

ما تم إعداده من طرف فریق الوحدة

إعالن الصفقة واختیار المقاولة وانطالق 
األشغال ،إعداد الملفات الفنیة للتجھیزات 

والمعدات ، اإلعالن عن الصفقة للتجھیزات

قابس242
إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في الصیانة 

بقابس   (التعاون االیطالي)
بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 455 4557 0077 2

إضافیة

ختم المشروع مرتبط بتقریر 
الخبراء المعینین من طرف 

المحكمة إلعالن القبول النھائي

بصدد تسویة وضعیة إقتناء التجھیزات مع 
المزودین اإلیطالیین

بناء وحدة مبیت ب 240 سریر بالمركز القطاعي قابس335
للتكوین في الصیانة بقابس

بناء وحدة مبیت ب 240 سریر 350 3501 0091 2
واقتناء تجھیزات

في طور ختم المشروع (الملف 
لدى وحدة الصفقات)

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب في الحرف قابس219
التقلیدیة بقابس

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 600 6002 0062 2
إضافیة

في طور ختم المشروع (الملف 
لدى وحدة الصفقات)

مركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل بالحامة قابس ج350
قابس

2 0133009001 200
تجھیز قاعدة تكوین في في 
الطاقات المتجددة في إطار 
التعاون التونسي األلماني

في طور إعداد الملفات الفنیة 
الخاصة باإلستشارات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن 
اإلستشارة واختیار المقاولة وإنجاز أشغال 

التھیئة والتجھیزات واإلنتھاء منھا

تحدید موقع األرض والقیام بإجراءات  اقتناء تجھیزات0135050 2 إحداث مركز تكوین للفتاة الریفیة بقابسقابسج 353
التخصیص

عداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض، إعالن 

الصفقة واختیار المقاولة

انشاء مركز التكوین والتدریب المھني بدوز   ( قبلي321
البنك االسالمي)

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 610 8497 0127616 2
إضافیة - بناء وحدة مبیت

إعادة مناقشة ملف الدراسات 
االولیة على إثر البرنامج 

الوظیفي الجدید

 مناقشة ملف الدراسات االولیة على إثر 
البرنامج الوظیفي الجدید واإلنطالق في 

إعداد الدراسات األولیة المجزأة

المصادقة على الملفات األولیة وإعداد الملفات 
األولیة المجزأة وإعداد ملفات طلب العروض 

واختیار المقاولة

200 0133009001 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقبليقبلي ج351
تجھیز قاعدة تكوین في في 
الطاقات المتجددة في إطار 
التعاون التونسي األلماني

في طور إعداد الملفات الفنیة 
الخاصة باإلستشارات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن 
اإلستشارة واختیار المقاولة وإنجاز أشغال 

التھیئة والتجھیزات واإلنتھاء منھا

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني قفصة215
بقفصة العقیلة + مبیت بـ300 سریر_قسط ثاني

2 0092 5002 500
إقتناء تجھیزات إضافیة - أشغال 

تھیئة وتوسعة - بناء وحدة مبیت  
300 سریر -

في الطور األخیر النتھاء 
األشغال (قسط السوائل)

إعالن القبول النھائي وختم المشروعالقبول الوقتي لألشغال

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني قفصة305
بقفصة قصر

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 500 0001 0104 2
إضافیة

اعداد االستشارات الختیار مجمع 
الدراسات

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة وإعالن اإلستشارة 
واختیار المقاولة وإنجاز األشغال  إعداد 

الملفات الفنیة للتجھیزات والمعدات ، اإلعالن 
عن الصفقة للتجھیزات
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  إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني قفصة327
بقفصة العقیلة (دعم المراكز)

بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات 050 0502 0132 2
إضافیة

إعداد الملفات الفنیة للتجھیزات ، اإلعالن 
و إبرام الصفقة

القبول الوقتي للتجھیزات

تحدید الموقع وفي طور إجرءات بناء وتھیئة  واقتناء تجھیزات610 8497 0127616 2إحداث مركز تكوین وتدریب مھني: بوالیة قفصةقفصةج 353
تخصیص قطعة األرض

إختیار مجمع الدراسات وإالدراسات األولیة 
والدراسات األولیة المجزأة وإعداد ملفات طلب 

العروض

مدنین272
إحداث المركز القطاعي للتكوین في اللحام والبناء 

المعدني بمدنین في إطار التعاون التونسي 
الفرنسي (التنمیة المتضامنة)

إعالن القبول النھائيالقبول الوقتي لألشغال والتجھیزاتإقتناء تجھیزات - أشغال بناء150 00010 1504 0086 2

إعادة ھیكلة  مركز التكوین والتدریب في الحرف مدنین295
التقلیدیة بجربة + مبیت بـ300 سریر

2 0093 8613 861
إقتناء تجھیزات إضافیة (861) - 
أشغال تھیئة وتوسعة (1500) - 

بناء وحدة مبیت (1500)

تحدید الموقع وتخصیص قطعة 
األرض

تحدید الموقع وتخصیص قطعة األرض 
لبناء وحدة المبیت

إختیار مجمع الدراسات وإالدراسات األولیة 
والدراسات األولیة المجزأة وإعداد ملفات طلب 

العروض

مدنین314
تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب 

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات013800800 2المھني بجرجیس
المصادقة على ملف الدراسات 
األولیة   بالنسبة لقسط الھندسة 

APS المعماریة

المصادقة على ملف الدراسات األولیة 
المجزأة بالنسبة لقسط الھندسة المعماریة 

APD وإعداد ملف استشارة للحملة 
الجیوتقنیة و الشروع في مناقشة ملفات 

الدراسات األولیة المجزأة بالنسبة ألقساط 
الھندسة الكھربائیة و السوائل و الھندسة 

APD  المدنیة

مواصلة إنجاز الدراسات األولیة المجزأة 
وإعداد ملفات طلب العروض واختیار المقاولة 

وانطالق األشغال خالل الثالثي الثالث

بناء وتھیئة على قطعة أرض 170 1705 0125 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببني خداشمدنین320
جدیدة واقتناء تجھیزات إضافیة

المصادقة على ملف الدراسات 
األولیة   المجزأة لألقساط 

APD   المختلفة

المصادقة على ملفات طلب العروض 
وإحالتھا لوحدة الصفقات التخاذ إجراءات 

اختیار المقاولة
إنطالق األشغال خالل الثاثي الثاني لسنة 2013

دعم مراكز التكوین المھني إعادة ھیكلة مركز مدنین327
التكوین والتدریب المھني بمدنین (دعم المراكز)

إعداد الملفات الفنیة للتجھیزات،إعالن و إبرام إقتناء تجھیزات إضافیة013840840 2
الصفقة للتجھیزات

مدنینج 353
إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني 

000 0007 0137 2بجربة
بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات 

إضافیة

المصادقة على ملف الدراسات األولیة 
المجزأة بالنسبة لقسط الھندسة المعماریة 

APD وإعداد ملف استشارة للحملة 
الجیوتقنیة و الشروع في مناقشة ملفات 

الدراسات األولیة المجزأة بالنسبة ألقساط 
الھندسة الكھربائیة و السوائل و الھندسة 

APD  المدنیة

المصادقة على ملفات طلب العروض وإحالتھا 
لوحدة الصفقات التخاذ إجراءات اختیار 

المقاولة ،إعداد الملفات الفنیة للتجھیزات و 
اإلعالن عن الصفقات
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منوبة300
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في 

األشغال العمومیة بالمرناقیة + إحداث مبیت 
بـ300 سریر

2 0094 3504 350

إقتناء تجھیزات إضافیة - أشغال 
تھیئة وتوسعة (مسكن وظیفي، 

تھیئة شبكة الطرقات، تھیئة 
المرافق الصحیة، فضاء تقني 

للتدفئة) - بناء وحدة مبیت  300 
سریر -

في طور اإلستغالل

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب في الحرف منوبة281
التقلیدیة بالبطان

2 0094 9854 985
بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات 
إضافیة - بناء وحدة مبیت ب 

200 سریر
إعالن القبول النھائي لألشغال وختم المشروعالدخول في مرحلة االستغالل 

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بواد منوبةج 353
قریانة

بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات 790 7906 0136 2
إضافیة

تحیین دراسة مكونات المشروع 
DPP من قبل الوزارة

 DPP تحیین دراسة مكونات المشروع
من قبل الوزارة

إعداد الدراسات األولیة والدراسات األولیة 
المجزأة وملفات طلب العروض

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في منوبة ج353
(S)  اإلكساء بمنوبة

2 0133009001 200
تجھیز قاعدة تكوین في اإلكساء 

في إطار التعاون التونسي 
األلماني

اإلنتھاء من الدراسات الفنیة 
وإعالن اإلستشارة واختیار 

المقاولة وإنجاز أشغال التھیئة 
والتجھیزات واإلنتھاء منھا

 مواصلة إنجاز أشغال التھیئة والتجھیزات 
واإلنتھاء منھا

نابل314
تطویر التدریب المھني بالمركز القطاعي للتكوین 

بناء وتجھیز013800800 2في اآللیة العامة بقرنبالیة

مناقشة ملفات الدراسات األولیة 
المجزاة ألقساط الكھرباء 

والسوائل والطرقات والشبكات 
المختلفة قبل المصادقة علیھا   

بصدد إعداد ملف قسط الھیاكل  -
 إعداد ملف اإلستشارة للدراسة 

الجیوتقنیة

مناقشة ملفات طلب العروض (DAO) و 
المصادقة علیھا وإحالتھا على وحدة 
الصفقات للقیام بإجراءات اإلستشارة

إختیار المقاولة وانطالق األشغال،إعداد 
الملفات الفنیة للتجھیزات و اإلعالن عن 

الصفقات بخصوص التجھیزات

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء نابل297
بسلیمان

إقتناء تجھیزات إضافیة (790) - 150 1501 0091 2
أشغال تھیئة وتوسعة (360)

المصادقة على ملف الدراسات 
األولیة المجزأة بالنسبة لقسط 

APS الھندسة المعماریة

المصادقة على ملف الدراسات األولیة 
المجزأة بالنسبة لقسط الھندسة المعماریة 

APD  والشروع في مناقشة ملفات 
الدراسات األولیة المجزأة بالنسبة ألقساط 
الھندسة الكھربائیة و السوائل و الھندسة 

إعداد ملفات طلب العروض واختیار المقاولة 
وانطالق األشغال،إعداد الملفات الفنیة 
للتجھیزات ، اإلعالن عن الصفقات،

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في نابل293
الصیانة بنابل + مبیت بـ300 سریر

2 0095 6985 698

إقتناء تجھیزات إضافیة (1570) 
- أشغال تھیئة وتوسعة (1750) -

 بناء وحدة مبیت  300 سریر 
-(1500)

الدخول في مرحلة االستغالل 
الدخول في مرحلة االستغالل ، إعداد 

الملفات الفنیة للتجھیزات وإحالتھا لوحدة 
الصفقات

800 8002 0112 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بعین كتانةنابل317
بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات 

إضافیة - بناء وحدة مبیت ب 80 
سریر

الدخول في مرحلة االستغالل 
القبول الوقتي لألشغال،إعداد الملفات 
للتجھیزات ، إحالة الملفات إلى وحدة 

الصفقات

الدخول في طور اإلستغالل وإعالن القبول 
النھائي وختم المشروع

855 8556 0136 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقربةنابلج 353
بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات 

إعداد الدراسات األولیة APSإضافیة
مناقشة الدراسة األولیة APS و إعداد 

ملف استشارة للحملة الجیوتقنیة وإعداد 
الدراسات األولیة المجزأة

المصادقة على ملفات طلب العروض وإحالتھا 
لوحدة الصفقات التخاذ إجراءات اختیار 

المقاولة وانطالق األشغال ،إعداد الملفات الفنیة 
للتجھیزات ، اإلعالن عن الصفقة و إبرامھا
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
ع م

اإلنجازات المتوقعة 30 جوان المحتوى الماديالمجموعھباتق خ م
2013

اإلنجازات المتوقعة خالل سنة 2014اإلنجازات المتوقعة 31 دیسمبر 2013

االنجاز الماديالكلفة باأللف دینارالمشاریع

945 9451 0131 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بباطرونابلج 353
بناء وتھیئة واقتناء تجھیزات 

إعداد الدراسات األولیة APSإضافیة
مناقشة الدراسة األولیة APS و إعداد 

ملف استشارة للحملة الجیوتقنیة

مواصلة إنجاز الدراسات األولیة المجزأة 
وإعداد ملفات طلب العروض واختیار المقاولة 
وانطالق األشغال خالل الثالثي الثالث ،إعداد 

الملفات الفنیة للتجھیزات ، اإلعالن عن 
الصفقة و إبرامھا

إقتناء معدات إعالمیة000 0004 0144 2إقتناء معدات إعالمیةج 355

إحداث وحدة مبیت  بـ300 سریر بـ م ق ت نابل110
بقرنبالیة

  بناء وحدة مبیت  300 سریر 080 0802 0132 2
وتجھیزھا

مناقشة الدراسة األولیة APS و 
إعداد ملف استشارة للحملة 

الجیوتقنیة وإعداد الدراسات 
األولیة المجزأة

اعالن طلب العروض                         
   ختم الدراسات وإعداد ملفات طلب 

العروض

إعالن المناقصة واختیار المقاولة وانطالق 
األشغال خالل الثالثي الثالث،إعداد الملفات 
الفنیة للتجھیزات ، اإلعالن عن الصفقة و 

إبرامھا

 تجھیز المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك سوسة241
بسوسة

2 012550550

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في منوبة241
اإللكترونیك بالدندان

2 013550550

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في صفاقس241
اإللكترونیك  بساقیة الزیت بصفاقس

2 013550550

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في تونس241
الصناعات اإللكترونیة والكھربائیة بتونس

2 013150150

300 300003 3مراكز إصالح األطفال الجانحینتونس198

50000500دعم المصالح المنفذة للمشاریع240

60000600دراسات لدعم طاقة اإلیواء222

140 34002 8001دراسات لتطویر نظام المعلومات للمراكز223

اقتناء تجھیزات اعالمیة قصد تطویر تطبیقة 
simforme بمراكز التكوین المھني واقتناء 

االتراخیص واقتناء تطبیقات للتأجیر والعملیات 
المحاسبیة

دراسات لتطویر ودعم طاقة إستعاب مراكز 224
التكوین المھني

60000600

857 35703 5001 2دعم الجودة وتطویر الموارد البشریة للوكالة225
500 5001 1تھیئة وصیانة المراكزبرامج سنویة166

تجھیز قاعدة تكوین في في 
كھرباء اآللیة في إطار التعاون 

التونسي اإلیطالي
إقتناء جزء من التجھیزات

بصدد تسویة وضعیة إقتناء التجھیزات مع 
المزودین اإلیطالیین

المصالح 
المركزیة
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
ع م

اإلنجازات المتوقعة 30 جوان المحتوى الماديالمجموعھباتق خ م
2013

اإلنجازات المتوقعة خالل سنة 2014اإلنجازات المتوقعة 31 دیسمبر 2013

االنجاز الماديالكلفة باأللف دینارالمشاریع

500 5001 1تجھیزات تكوین للمراكزبرامج سنویة167
اقتناء تجھیزات اضافیة للمراكز (تجھیزات 
تكوین، لوازم مطبخ وترفیھ وأثاث وتأثیث 

ومعدات السالمة المھنیة.)

000 0001 1إقتناء أراضيبرامج سنویة168
150150مصاریف تورید تجھیزاتبرامج سنویة170
500500اعتمادات الدراساتبرامج سنویة171
000 0001 1إقتناء وسائل نقلبرامج سنویة172

343 99790 68340 873470 1030000 المجموع
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الكلفة التقدیریةمحتوى المشروعالعدد

11400إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في المیكانیك بقرمبالیة1

2000إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في النسیج  ببئر القصعة2

5000تحدیث المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك بالدندان (اقتناء تجھیزات)3

3000إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقبلي 4

8000إعادة ھیكلة مركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل ببن قردان5

1600إعادة ھیكلة مركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل بتوزر6

5000إعادة ھیكلة المبنى الفرعي إلى مركز تكوین وتدریب مھني بتوزر7

2200إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بسبیطلة8

1500تحدیث مركز التكوین خمیسة بقفصة9

4000إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني قصر قفصة (مراجعة الكلفة)10

43700

قائمة المشاریع المقترحة لسنة 2014

المجموع
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في فنون أریانة315
361 3391 6004 7392 6003411 600006 0116 2الطباعة بأریانة

تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب أریانة314
011800800001515200 2المھني بأریانة

أریانة344
إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في میكانیك 

السیارات بأریانة (التعاون التونسي األلماني 
( Séqua

2 0128 60001 40010 00000

      

1 6001 600200

بناء مطبخ ومسكن وظیفي بمركز میكانیك أریانة323
012600006007676304380220 2السیارات بأریانة

260240 5002564807801 5001 0091 2بناء مبیت بـ240 سریر بالقصرینالقصرین339

إعادة ھیكلة مركز النھوض بالعمل المستقل بتالة  القصرین341
+ وحدة مبیت 300 سریر

2 0129 7009 700005050200

الكلفة باأللف دینارالمشاریع

متابعة مشاریع الوكالة
االنجازالمالي
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إحداث مركز الفتاة الریفیة بتالة + وحدة مبیت ب القصرین331
176 سریر

2 0124 1254 125005050200

دعم مراكز التكوین المھني (إعادة ھیكلة مركز القصرین327
800001515200 8001 0131 2التكوین والتدریب المھني بالقصرین)

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في الطاقة القیروان294
624150 0625622 824232 8243 0093 2بالقیروان + بناء مبیت بـ300 سریر

تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب القیروان314
011800800001515150 2المھني بالعال القیروان

دعم مراكز التكوین المھني إعادة ھیكلة مركز القیروان327
230001515250 2301 0131 2التكوین والتدریب المھني بالقیروان (د.م)

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني القیروان245
332500 2321002 500402 5003 0073 2بحفوز + مبیت بـ300 سریر

إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببوحجلة + وحدة القیروان319ج
000001212138 0004 0124 2مبیت 200 سریر
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

 تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب الكاف314
011800800001515150 2المھني بالكاف

الكافج 353
دراسة إلحداث مركز التكوین والتدریب المھني 
بالكاف مع تغییر موقعھ في قطعة  أرض جدیدة  

(االبنك األسالمي للتنمیة)
2 0117616 8497 610005050100

الكاف340
إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في 

المیكانیك الفالحي بالكاف ( البنك االسالمي 
للتنمیة)

2 0121 40012 60014 000005050300

الكاف330
إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني 

بالسرس  + وحدة مبیت ب 300 سریر(االبنك 
األسالمي للتنمیة)

2 0127616 8497 610005050300

إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالسرس  (االبنك الكاف326
األسالمي للتنمیة)

2 0122532 2822 535005050300

الكافج 353
دراسات إلحداث مركز تكوین وتدریب مھني (م 

700005050100 7309 0129708 2ت ت م تاجروین) (االبنك األسالمي للتنمیة)

إحداث المركز القطاعي للتكوین في التقنیات المنستیر264
710465 71006 675646 2637 4124 0083 2التطبیقیة بخنیس + مبیت بـ300 سریر
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

500295059300 5001 0091 2إحداث وحدة مبیت بالمكنینالمنستیر333

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في مھن المنستیر292
92080 0002 1901 2703112 2703 0093 2الخشب بالمنستیر + مبیت بـ400 سریر

إحداث وحدة مبیت (300 سریر) ومسكن وظیفي المنستیر258
2400 24001 2001171 2001 0121 2ببنبلة

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني المنستیر244
600026507674 6001 0081 2بالوردانین

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني مركز المنستیرج 353
162005050100 1626 0136 2التكوین والتدریب المھني بطبلبة

500013200213187 5001 0091 2إحداث وحدة مبیت بالجمالمھدیة334
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

400500 4001 680001 6803 0113 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بالجمالمھدیة316

011800800001515150 2تطویر التدریب المھني بالمھدیةالمھدیة314

المھدیةج 353
دراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: 
الجلود واألحدیة بالجم + وحدة مبیت ب 300 

سریر
2 0136 9406 940000075

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني باجة
58763 58701 95031 0081 2بتیبار + مبیت بـ160 سریر ( قسط أول )

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني باجة
بتیبار  ( قسط ثاني)

2 0081 95000000

2601 950
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

دراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: باجةج 353
7100000100 7101 0131 2الفتاة الریفیة بمجاز الباب

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء بن عروس301
20003040504596 2001 0091 2ببن عروس

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في بن عروس296
0800 08002478331 0801 0091 2المیكاترونیك ببرج السدریة

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في النقل بن عروس291
060034555450110 0601 0091 2واللوجستیك ببرج السدریة

إحداث جھاز تكوین في صناعة مكونات بن عروس324
000500 5009 500009 62010 0128809 2الطائرات بالمغیرة

549500 4004 1493 54901 5495 5التكوین حسب الطلب (المغیرة)بن عروس319

بنزرت
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء 

المعدني بمنزل بورقیبة مع إحداث مبیت ب300 
سریر: القسط األول

2 0082 630602 85082 7492 7915 5400

بنزرت
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء 

المعدني بمنزل بورقیبة مع إحداث مبیت ب300 
سریر:القسط الثاني

2 00801019020036

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: الفتاة الریفیة بنزرتج 353
168000050 1682 0132 2ببسجنان

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بنزرتج 353
70500250250100 7056 0136 2بمنزل بورقیبة

3045 540
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني تطاوین306
0135005006728630316184 2بتطاوین

تطاوینج 353
إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: الصناعات 

التقلیدیة بتطاوین وتغییر موقعھ على قطعة أرض 
جدیدة (الصندوق السعودي)

2 0127616 8497 610000050

012000000 2إحداث مبیت بـ200 سریرتطاوینج 353

تونس271
إحداث المركز القطاعي للتكوین في تقنیات البناء 
وتوابعھ بابن سینا تونس + إحداث مبیت بـ400 

سریر
2 0099 75512 54022 2951 86915 1647 13122 2950

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في تونس303
628478 62801 40601 4044 0021 0123 2االتصاالت بحي الخضراء

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في تونس290
الكھرباء والمعدات البیوطبیة بتونس

2 009900900192880288312

629217 62901 84611 8461 0061 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب بالعمرانتونس212

إعادة ھیكلة مركز التكوین والنھوض بالعمل تونس276/232
1580 100582 158482 1582 0032 2المستقل بالكرم
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني تونس
بسیدي عیاد - قسط أول

2 0121 200188833115948252

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني تونس
2000000250 0121 2بسیدي عیاد -  قسط ثاني

مركز التكوین والتدریب المھني بالزھور تونس تونس ج346
(SEQUOI التعاون األلماني)0000 0001 000001 0132008001 2

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بالمالسین تونسج 353
+ وحدة مبیت ب 300 سریر

2 0137 8147 814000050

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بجبل الجلود تونسج 353
+ وحدة مبیت ب 300 سریر

2 0137 6107 610000050

00000141450 0005 0125 2إحداث شعب الصناعات الغذائیة بمركز قمرت 2تونس322

تونسج 353
إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بسیدي فتح 

610000050 6107 0137 2اهللا + وحدة مبیت ب300 سریر

255000050 2555 0135 2إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: بالمرسىتونسج 353

3181 400
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إحداث شعب للبناء + مبیت بـ300 سریر بمركز جندوبة262
التكوین والتدریب بجندوبة

2 0082 0002 00001 4422501 692308

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في جندوبة302
الصیانة الفندقیة بطبرقة

2 0095905907016050210100

جندوبة ج347
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في 

التقنیات الفندقیة بطبرقة (البرنامج 
(Séquaاأللماني

2 0133009001 200001 2001 2000

5000 2742262 5001292 5002 0072 2إحداث مبیت بـ300 سریر بطبرقةجندوبة336

جندوبةج 353
إعادة ھیكلة مركز التكوین و النھوض بالعمل 

290005050100 9613 0133292 2المستقل ببوسالم  (البنك االسالمي)

جندوبةج 353
دراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب 

535005050100 2822 0132532 2مھني:الفتاة الریفیة ببوسالم   (البنك االسالمي)

جندوبة329
إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني 

610005050200 8497 0127616 2بطبرقة  (البنك االسالمي)

500005050200 5003 0123 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببئر مشارقةزغوان328

إحداث وحدة مبیت ب 240 سریر بمركز سلیانة332
التكوین والتدریب المھني بسلیانة

2 0091 5001 5003896313691 000300
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

دعم مراكز التكوین المھني إعادة ھیكلة مركز سلیانة327
400005050100 4001 0131 2التكوین والتدریب المھني بسلیانة ( د م )

تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب سلیانة314
013800800005050150 2المھني بسلیانة (وحدات للتدریب المھني)

إحداث مراكز تكوین وتدریب مھني: الفتاة الریفیة سلیانةج 353
بالعروسة

2 0132 4782 478005050100

4080 2581502 2001172 2002 0072 2إحداث مبیت بـ400 سریر بالقلعة الكبرىسوسة345

إعادة ھیكلة مركز التكوین في مھن البناء سوسة104
بالنفیضة + مبیت بـ400 سریر

2 0078184 4825 30015 0102905 3000

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في سوسة ج349
200100 2001 200001 0133009001 2البالستیك بسوسة

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في سوسة ج348
2000 2001 200001 0133009001 2اإللكترونیك بسوسة

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في سوسة ج354
2000 2001 200001 0133009001 2التقنیات الفندقیة بحمامات الجنوبیة (السلوم)
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة  مركز التكوین والتدریب المھني النقل سوسةج 353
737005050100 7376 0136 2بمساكن

805005050100 8051 0131 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالنفیضةسوسةج 353

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني سوسةج 353
540005050100 5404 0134 2المعدات بسوسة

3500 0403101 3501391 3501 0071 2إحداث مبیت بـ200 سریر بسیدي بوزیدسیدي بوزید337

6280 1351 62804931 6281 0091 2إحداث مبیت بـ240 سریر بالمكناسيسیدي بوزید338

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني سیدي بوزید214
بسیدي بوزید

2 0063 5003 5004562 9865143 5000

8220 2655571 8221441 8221 0071 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بالمكناسيسیدي بوزید246

إقتناء تجھیزات إضافیة لمراكز التكوین والتدریب سیدي بوزید342
المھني بسیدي بوزید

2 0134582 5423 0000000200

إحداث مركز تكوین وتدریب مھني بسیدي بوزید سیدي بوزیدج 353
610005050100 8497 0127616 2(الصندوق السعودي للتنمیة)

5000 3091913 500293 5003 0073 2وحدة مبیت (800 سرسر) بصفاقسصفاقس110

إعادة ھیكلة  مركز التكوین والتدریب المھني صفاقس299
باش حامبة صفاقس

2 009555555162543015550
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب بسیدي صفاقس343
660005050200 6606 0126 2منصور

 إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني صفاقسج 353
670000050 6708 0138 2بالمحرص

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني صفاقسج 353
863000050 8636 0136 2بقرقنة

ددراسات إلحداث مراكز تكوین وتدریب صفاقسج 353
889000050 8891 0131 2مھني:ببوثدي

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء قابس298
498318520105200 4987 0097 2والتنقیب بقابس+ إحداث مبیت بـ300 سریر

قابس242
إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في الصیانة 

4550 3947 0611 455286 4557 0077 2بقابس   (التعاون االیطالي)

بناء وحدة مبیت ب 240 سریر بالمركز القطاعي قابس335
للتكوین في الصیانة بقابس

2 0091 3501 35006207301 3500

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب في الحرف قابس219
التقلیدیة بقابس

2 0062 6002 600142 05502 055345
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

مركز التكوین والنھوض بالعمل المستقل بالحامة قابس ج350
2000 2001 200001 0133009001 2قابس

0135050000050 2 إحداث مركز تكوین للفتاة الریفیة بقابسقابسج 353

انشاء مركز التكوین والتدریب المھني بدوز   ( قبلي321
البنك االسالمي)

2 0127616 8497 610005050200

2000 2001 200001 0133009001 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقبليقبلي ج351

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني قفصة215
7200 5701503 5001353 5002 0092 2بقفصة العقیلة + مبیت بـ300 سریر_قسط ثاني

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني قفصة305
بقفصة قصر

2 0104 0001 50021401450

  إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني قفصة327
بقفصة العقیلة (دعم المراكز)

2 0132 0502 050000050

610005050100 8497 0127616 2إحداث مركز تكوین وتدریب مھني: بوالیة قفصةقفصةج 353

مدنین272
إحداث المركز القطاعي للتكوین في اللحام والبناء 

المعدني بمدنین في إطار التعاون التونسي 
الفرنسي (التنمیة المتضامنة)

2 0086 1504 00010 1502 7925 8154 33510 1500
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة ھیكلة  مركز التكوین والتدریب في الحرف مدنین295
861000050 8613 0093 2التقلیدیة بجربة + مبیت بـ300 سریر

تطویر التدریب المھني بمركز التكوین والتدریب مدنین314
013800800001515150 2المھني بجرجیس

170005050200 1705 0125 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة ببني خداشمدنین320

دعم مراكز التكوین المھني إعادة ھیكلة مركز مدنین327
التكوین والتدریب المھني بمدنین (دعم المراكز)

2 0138408400000300

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني مدنینج 353
000005050150 0007 0137 2بجربة

منوبة300
إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في 

األشغال العمومیة بالمرناقیة + إحداث مبیت 
بـ300 سریر

2 0094 3504 35002 43402 434300
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب في الحرف منوبة281
التقلیدیة بالبطان

2 0094 9854 9858172 6983002 998678

إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بواد منوبةج 353
790000050 7906 0136 2قریانة

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في منوبة ج353
(S)  2000 2001 200001 0133009001 2اإلكساء بمنوبة

تطویر التدریب المھني بالمركز القطاعي للتكوین نابل314
0138008000015150 2في اآللیة العامة بقرنبالیة

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في البناء نابل297
1500790790 1501 0091 2بسلیمان

إعادة ھیكلة  المركز القطاعي للتكوین في نابل293
869500 3195504 6985884 6985 0095 2الصیانة بنابل + مبیت بـ300 سریر

133467 6335002 8003571 8002 0112 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بعین كتانةنابل317
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

855005050100 8556 0136 2إعادة ھیكلة مركز التكوین والتدریب المھني بقربةنابلج 353

945003030100 9451 0131 2إعادة ھیكلة مركز الفتاة الریفیة بباطرونابلج 353

000 0000030304 0004 0144 2إقتناء معدات إعالمیةج 355

إحداث وحدة مبیت  بـ300 سریر بـ م ق ت نابل110
080005050530 0802 0132 2بقرنبالیة

 تجھیز المركز القطاعي للتكوین في اإللكترونیك سوسة241
بسوسة

2 0125505500

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في منوبة241
اإللكترونیك بالدندان

2 013550550400

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في صفاقس241
اإللكترونیك  بساقیة الزیت بصفاقس

2 0135505500

إعادة ھیكلة المركز القطاعي للتكوین في تونس241
الصناعات اإللكترونیة والكھربائیة بتونس

2 0131501500

140300 096442 3001122 300003 3مراكز إصالح األطفال الجانحینتونس198

5000050013025155245دعم المصالح المنفذة للمشاریع240

1 3041 800 162496
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صندوق  م سنة الترسیمالمشروعالوالیةالفقرة
المجموعھباتق خ مع م

الدفوعات بین 1 
جانفي 2013 إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 جوان 

2013

الدفوعات إلى 
غایة 30 سبتمبر 

2013

الدفوعات  
1جویلیة  إلى 

غایة  31 
دیسمبر 2013

المجموع
الدفوعات 

المتوقعة سنة 
2014

االنجازالماليالكلفة باأللف دینارالمشاریع

703137 6031001 1401 34002 8001دراسات لتطویر نظام المعلومات للمراكز223

دراسات لتطویر ودعم طاقة إستعاب مراكز 224
التكوین المھني

60000600408408192

857160160560 35703 5001 2دعم الجودة وتطویر الموارد البشریة للوكالة225
500 5001 5001 1تھیئة وصیانة المراكزبرامج سنویة166

500 5001 5001 1تجھیزات تكوین للمراكزبرامج سنویة167

000 0001 0001 1إقتناء أراضيبرامج سنویة168
150150150مصاریف تورید تجھیزاتبرامج سنویة170
500500500اعتمادات الدراساتبرامج سنویة171
000 0001 0001 1إقتناء وسائل نقلبرامج سنویة172

343 99790 68340 873470 1039 961100 840057 750158 07030 000

المصالح 
المركزیة

المجموع



  154 مكرر 
 

  التكوین المھني :ـامجــــــــــــالبرنـ

  تطویر التكوین المستّمر :البرنامج الفرعي

  للتكوین المستّمر والترقیة المھنّیةالمركز الوطني  :ةـــــــــــالمؤسس

  )البرنامج الفرعي(میزانیة المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

  9.760  العنوان األّول
  8.110  الموارد العامة للمیزانیة

 1.300  الحسابات الخاصة في الخزینة

 350  الموارد الذاتیة

  7.430  العنوان الثاني
  730  الموارد العامة للمیزانیة

 700  إستثمارات/ الخاصة في الخزینةالحسابات 

 6.000  تكوین مستمر / الحسابات الخاصة في الخزینة

  17.190  میزانّیة المؤسسة
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I -  توزیع نفقات التأجیر العمومي 
بحساب الدینار  

  الحجم   الفارق تقدیراتق.م  إنجازاتإنجازاتالبیــــان
20112012201320142013-2014

%00017,9 000350 300 0002 950 2711 865 2671 625 1األجر األساسي

%00025,6 00010 00049 49839 54818 32التدرج والترقیة

640660000 2المنحة البیداغوجیة

%00014,1 00081 000655 625574 476517 430المساھمة في صندوق التقاعد

 المساھمة في نظام التأمین على
المرض

142 825165 640183 000209 00026 00014,2%

%00015,6 0007 00052 41045 70641 35المساھمة في صندوق السكن

%0008,0 0002 00027 48625 55020 17منحة التنقل

%00000,0 00014 69214 67813 11المنحة العائلیة

%20,0-500-000 5002 4702 8602 1منحة األجر الواحد

%4,4-000 3-000 00065 46968 10267 44المنحة الوظیفیة

%5006,7 0001 50024 34522 52020 17منحة السكن

%0005001,0 50049 36548 70844 31المنحة الكیلومتریة

%00026,4 000114 000546 692432 440360 317منحة اإلنتاج

%40081,8 0005 60012 5716 1309 6الساعات اإلضافیة

%00018,6 000190 210 0001 020 9331 068903 771منحة النھوض بالتكوین المھني      

%0009,5 00040 000460 446420 471318 286منحة التصرف والتنفیذ

%0005,9 00010 000180 980170 720155 126منحة  المشروع    

%0003,5 0008 000238 540230 460183 162منحة آخر السنة

%00050,0 00010 00030 29020 65117 17منح مختلفة

%5,0-000 1-000 00019 32920 3331 19امتیازات عینیة

%00019,3 00022 000136 581114 812113 92أعباء التأمین

%10054,4 0008 90023 05014 40920 17حوادث الشغل

%100,0-000 1-0000 1509601منح تربص

27900 21-760 30-الحجز بعنوان األمومة والنصف وقت

000 330-0000 869330 145الزیادة في  األجور

%100,0-000 150-0000 150اإلنتدابات

I 0006,8 000400 300 0006 900 8935 987 7644 180 4الجملة%
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II -   توزیع نفقات وسائل المصالح 
بحساب الدینار  

  الحجم   الفارق تقدیراتق.مإنجازاتإنجازاتالبیــــان
20112012201320142013-2014

%90026 000124 100604 810479 601522 317العقارات

%00025 00094 000468 013374 085395 244-  األكریة

%7-500 1-000 50020 91121 2777 3-  التدفئة والتنظیف

%000100 00010 00020 14710 96431 8- اإلعتناء بالعقارات

%0004004 60011 94910 7125 6-  مصاریف إستھالك الماء

%00051 00022 00065 26443 56365 54 - مصاریف إستھالك الكھرباء والغاز

%00000 00020 52620 17-  تأمین مقرات المركز

%000100 00010 00020 07110 44224 13  تجھیز  تركیب وتھیئة  وأثاث

%000100 0005 00010 7255 51211 7- صیانة المعدات و األثاث

 -التجھیزات الخفیفة : معدات وأدوات 
مختلفة

5 93012 3465 00010 0005 000100%

المواصالت الھاتفیة والبریدیة 
%0007 00010 000155 838145 349112 100والبرقیة

%00010 0005 00055 44350 21555 45 - الھاتف  والبرید

%0005 0005 000100 39595 13457 55 - تراسل المعطیات

%14-000 16-000 00096 278112 35650 79المطبوعات و لوازم المكاتب

%00000 00030 08130 31221 16- المطبوعات

%00000 00045 76345 1367 47- لوازم المكاتب

%00000 0002 6022- مصاریف المكتبة

%90-000 18-000 0002 45820 7943 4- مصاریف اإلعالنات

%00013 0002 00017 37415 11417 11- مصاریف الجرائد و الدوریات

%60036 00043 400164 224120 402130 111مصاریف السیارات اإلداریة

%00080015 2006 5975 5173 3- مصاریف التأمین

%80030 0002 20012 4809 0559 9- أداءات موظفة على السیارات

%00000 0001 4538881- معالیم  العبور

%00033 00025 000100 75075 47071 72- الوقود والتشحیم

%00050 00015 00045 50930 90744 25- صیانة السیارات

%000133 00020 00035 91615 92424 12مصاریف اإلكساء

%00000 0005 8505 2875 5مصاریف اإلستقباالت
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بحساب الدینار  

  الحجم   الفارق تقدیراتق.مإنجازاتإنجازاتالبیــــان
20112012201320142013-2014

%00000 00047 46847 38135 35مصاریف إعالمیة ومكتبیة

%00000 00017 64317 5018 10- العنایة بالتجھیزات اإلعالمیة

%70000 70029 82529 88026 24- أدوات و لوازم اإلعالمیة 

%030030000- معدات إعالمیة

%00025 0005 00025 95420 85724 385مرتبات الوسطاء

%00025 0005 00025 95420 68024 77مختلف الوسطاء

 - خدمات خارجیة في الحراسة 
واإلستقبال وتوزیع الھاتف

308 1770000

%0005002 50030 46029 04815 11مصاریف التنقل

%00000 0005 0085 5743 2 - مصاریف مھمات داخل تونس

%00000 00011 02611 8599 6- مصاریف تنقل األعوان

%00050033 5002 01مصاریف التنقل للتكوین والرسكلة

 مصاریف التنقل للتكوین والرسكلة
-بالخارج

1 33302 0002 00000%

%00000 0005 9795 1-مصاریف التنقل للخارج

%00000 0005 4475 2821-منحة التنقل للخارج : مھمات

%00000 00010 29110 1359 8رسكلة األعوان

%00000 0008 2918 1359 8ـ تكوین مستمر  

%00000 0002 02ـ تكوین في اإلعالمیة

%000200 0002 0003 6741 8693 2مصاریف التسجیل

%00000 00025 13425 77016 22مصاریف تنظیم الحلقات التكوینیة

%00000 0001 01تأمین الطلبة

0000جوائز ومكافآت

 منح الحضور ألعضاء مجلس
%00000 00020 00020 00020 200المؤسسة

%00000 000 0001 000 4221 018 5851 679نفقات الترقیة المھنّیة

II 00010 000200 240 0002 040 3902 014 0062 986 1الجملة%
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III -  توزیع نـفـقـات التدخل العمومي

بحساب الدینار 

  الحجم   الفارق تقدیراتق.مإنجازاتإنجازاتالبیــــان
20112012201320142013-2014

%00030,3 00050 000215 343165 284146 143- ودادیة األعوان الخدمات اإلجتماعیة

%0000,0 0005 0005 8505 2ـ  منح للجمعیات

III 00029,4 00050 000220 343170 134151 146الجملة%

   جملة نفقات تصرف المركز 
%0008,0 000650 760 0008 110 6268 153 9047 312 6بإعتبار  جمیع الموارد

%0007,7 000600 410 0008 810 6267 799 9046 053 6 منحة الدولة بعنوان تصرف المركز

%00016,7 00050 000350 000300 000354 259الموارد الذاتیة للمركز
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المحتوى الماديالمحتوى الماديالمحتوى المادي

التسبقة على األداء (إنطالًقا من 11812
سنة 2009)

 تتمثل التسبقة على األداء في تمكین المؤسسات 
الخاضعة لألداء على التكوین المھني والتي تتخذ 

إجراءات قصد النھوض بالتكوین داخلھا من االستعمال 
المباشر لنسبة من ھذا األداء

 - عدد المؤسسات 1364
- عدد المشاركات 97779

- المبالغ المصادق علیھا 27.2 م د.

- عدد المؤسسات 1900
- عدد المشاركات : 130000

- اإلعتمادات المرصودة 34.5 ملیون دینار

- عدد المؤسسات 2250
- عدد المشاركات 185000

- اإلعتمادات المرصودة 34.5 ملیون دینار

حقوق السحب (إنطالًقا من سنة 0001
(2009

تمكن حقوق السحب المؤسسات من االنتفاع بتمویل 
العملیات التكوینیة المنجزة لفائدة أعوانھا على حساب 

صندوق النھوض بالتكوین والتدریب المھني وذلك 
شریطة مساھمتھا في التكوین األساسي

* الدراسات واإلستشارات في التكوین
- عدد المؤسسات 8

- اإلعتمادات المصادق علیھا 68.994 أ.د.ت 
* التكوین المستمر في إطار الفردي

- عدد المؤسسات 493
- عدد المشاركات 22844

- اإلعتمادات المصادق علیھا 3778 أ.د.ت
* العملیات الجماعیة

- عدد المؤسسات 2127
- عدد المشاركات 11774

- اإلعتمادات المرصودة 2741 أ.د.ت           
                                                       

   عدد المؤسسات 2620
عدد المشاركات 34618

االعتمادات المرصودة 6520 أ.د.ت

* الدراسات واإلستشارات في التكوین
- عدد المؤسسات 50

- اإلعتمادات المرصودة 400 أ.د.ت
* التكوین المستمر في إطار الفردي

- عدد المؤسسات 600
- عدد المشاركات 22000

- اإلعتمادات المرصودة 4000 أ.د.ت
*العملیات الجماعیة

- عدد المؤسسات 5900 
- عدد المشاركات 28000

- اإلعتمادات المرصودة 5300 أ.د.ت           
                                                      
                                                      

      عدد المؤسسات 6550
عدد المشاركات : 40000

االعتمادات المرصودة 9700 أ.د.ت

* الدراسات واإلستشارات في التكوین            
- عدد المؤسسات 20

- اإلعتمادات المرصودة 200 أ.د.ت
* التكوین المستمر في إطار الفردي

- عدد المؤسسات 550
- عدد المشاركات 20000

- اإلعتمادات المرصودة 3500 أ.د.ت
* العملیات الجماعیة

- عدد المؤسسات 3000 
- عدد المشاركات 25000

- اإلعتمادات المرصودة 5300 أ.د.ت          
                                                      
                                                      

     عدد المؤسسات 3550
عدد المشاركات 45000

االعتمادات المرصودة 9000 أ.د.ت

0002
الفصل 39 من التشجیع على 

اإلستثمارات التكنولوجیة (إنطالًقا 
من سنة 2002)

تساھم الدولة بمصاریف تكوین األعوان المتعلقة 
باإلستثمارات التي تقوم بھا المؤسسات وذلك في إطار 

تطویر التكنولوجیا بھا وتحسین إنتاجیتھا

- عدد المؤسسات 10
- عدد المشاركات 500

- اإلعتمادات المرصودة 250 أ.د.ت

- عدد المؤسسات 10
- عدد المشاركات 500

- اإلعتمادات المرصودة 400 أ.د.ت

إنجاز العملیات التكوینّیة المبرمجة في  البرنامج  تأھیل إطارات وأعوان المركزتأھیل إطارات وأعوان المركز78030006
 التكویني للمركز

إنجاز العملیات التكوینّیة المبرمجة في  
البرنامج  التكویني للمركز

إنجاز العملیات التكوینّیة المبرمجة في  
البرنامج  التكویني للمركز

إقتناء وسائل نقل0013
تتمثل أھداف ھذا المشروع في دعم أسطول النقل 

بالمركز والوحدات الجھویة وتعصیره لتیسیر المتابعة 
والمراقبة لعملیات التكوین تفادیا لكل أنواع التجاوزات.

إقتناء وسائل نقلإقتناء وسائل نقلإقتناء وسائل نقل

دراسات مختلفةدراسات مختلفةدراسات مختلفةدراسات مختلفةدراسات مختلفة0014

نفقات التنمیة لسنة 2014 : تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المادّیة  المنتظرة إلى غایة 31 
دیسمبر 2013

اإلنجازات المادّیة المتوقعة إلى غایة 31 
دیسمبر 2014 الفقرةالفصل

اإلنجازات المادّیة إلى غایة 31 دیسمبر 2012
المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج
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المحتوى الماديالمحتوى الماديالمحتوى المادي

نفقات التنمیة لسنة 2014 : تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المادّیة  المنتظرة إلى غایة 31 
دیسمبر 2013

اإلنجازات المادّیة المتوقعة إلى غایة 31 
دیسمبر 2014 الفقرةالفصل

اإلنجازات المادّیة إلى غایة 31 دیسمبر 2012
المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

برامج اشھاریة للتكوین المستمر78030015

یھدف المشروع إلى التعریف بآلیات تمویل التكوین 
الجدیدة وتحسیس المؤسسات حول جدوى التكوین 

للرفع من كفاءات أعوانھا من خالل تحسین وتدعیم 
مكتسباتھم الفنیة والمھنیة خدمة لإلقتصاد  الوطني، كما 

یتوجھ التحسیس نحو الشغالین قصد متابعة برامج 
تكوین مستمر تھدف إلى الترقیة المھنّیة.

تم إعداد ومضات إشھارّیة حول التكوین 
المستمر وتم بث الومضات اإلشھارّیة بالقنوات 

الوطنّیة والخاصة.
إعداد ومضات إشھاریة وإذاعیةإعداد ومضات إشھاریة وإذاعیة

 تطویر تطبیقات وتحیینھا، اقتناء تطبیقات إعداد تطبیقات إعالمیة0029

تطویر تطبیقات وتحیینھا، اقتناء تطبیقات :      -
 تحدیث نسخة تطبیقة المالیة، 

- تحدیث وتحیین منظومة التواصل وتعمیم 
استعمالھا على جمیع الھیاكل الجھویة،
- تركیز وحدة لتعزیز العمل الجماعي 

والتخاطب اآللي،
- تركیز وحدة لتبادل ونشر المعطیات بین جمیع 

مستعملي الشبكة،
- تحیین تطبیقة التصرف المندمج،

- تطویر وحدة التصرف في الخزینة ضمن 
تطبیقة التصرف المندمج،

- تطویر وحدة لتحدید قیمة المخزون بالمغازة 
وإعداد وصول استرجاع.

 - تحدیث نسخة تطبیقة التأجیر،                   
-  تحدیث نسخة تطبیقة المالیة،

-  تعمیم وحدة التخاطب اآلني قصد تعزیز 
العمل الجماعي (إثر تركیز مشروع تأھیل شبكة 
اإلتصال والمرور إلى شبكة ذات سعة عالیة من 

الجیل الجدید (F.O)  بكل من الوزارة 
والھیاكل تحت اإلشراف )،

- تحیین تطبیقة التصرف في الممتلكات أو 
اقتناء تطبیقة جدیدة تفي بالحاجیات،

- تحیین تطبیقة التصرف المندمج.              

 - تحدیث نسخة تطبیقة التأجیر عبر اقتناء 
،SQL نسخة تعمل وفق معالج المعطیات

- مواصلة تحیین منظومة التواصل ومكتب 
الضبط للوحدات الجھوّیة الجدیدة،

- تركیز وحدة التصرف اإللكتروني في الوثائق،
(audit ACL) إقتناء تطبیقھ للتدقیق  -
- تحیین تطبیقة التصرف في الممتلكات،

- تحیین تطبیقة التصرف المندمج (استغالل 
وحدة التصرف في الخزینة بعد تكوین 

المعنیین،                                           
     - تعمیم استعمال تطبیقة التصرف المندمج 

على جمیع الھیاكل الجھویة، تطویر محور 
السالمة وحقوق النفاذ...)،

- تطویر منظومة للتصرف في طلبات التدخل 
التقني ضمن تطبیقة التصرف المندمج،

- تطویر وحدة للتصرف في ملفات التأمین 
الجماعي ضمن تطبیقة التصرف المندمج.

0031
 تركیز ومراجعة سالمة الشبكة 

اإلعالمیة
مواصلة تركیز المشروع بالھیاكل تبعا لربطھا بالشبكة 

المركزیة في إطار مشروع الترابط

 - مواصلة تركیز المشروع بالھیاكل تبعا 
لربطھا بالشبكة المركزیة في إطار مشروع 

الترابط                                               
   - تركیز منظومة مراقبة المحتوى على 

مستوى الربط باألنترنات                           
  - تركیز الحائط الناري (Firewall) لمزید 

تأمین الربط باألنترنات                             
 - تركیز منظومة التدخل والصیانة عن بعد 

Télémaintenance

  - القیام باستشارة لتحیین المنظومة المضادة 
للفیروسات للمركز والھیاكل الجھویة

- إقتناء معدات ومنظومات لتدعیم عملّیة تأمین 
سالمة الشبكة وتعمیم وتدعیم إجراءات السالمة 

المعلوماتیة على جمیع الھیاكل باعتماد نتائج 
وتوصیات التدقیق الدوري للسالمة المعلوماتیة

- إنجاز مشروع تأھیل شبكة اإلتصال والمرور 
إلى شبكة ذات سعة عالیة من الجیل الجدید توفر 
خدمات ذات قیمة مضافة         وذلك بالتنسیق 

CNTE مع

 - إقتناء معدات ومنظومات لتدعیم عملّیة تأمین 
سالمة الشبكة وتعمیم وتدعیم إجراءات السالمة 

المعلوماتیة على جمیع الھیاكل باعتماد نتائج 
وتوصیات التدقیق الدوري للسالمة المعلوماتیة  
- إنجاز مشروع تأھیل شبكة اإلتصال والمرور 

إلى شبكة ذات سعة عالیة من الجیل الجدید 
توفر خدمات ذات قیمة مضافة وذلك بالتنسیق 

  CNTE مع

إقتناء تجھیزات78030035

یھدف ھذا المشروع إلى تعزیز وسائل المركز في ما 
یتعلق بالتجھیزات المكتبیة لتسدید الحاجیات الخاصة 

بالمصالح واإلطارات واألعوان والحاجیات المتأتیة من 
االنتدابات الجدیدة وتقادم اآلالت الناسخة واألثاث حیث 

فاتت مدة االستھالك القانونیة

إقتناء أثاث وتجھیزات لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

إقتناء أثاث وتجھیزات لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

إقتناء أثاث وتجھیزات لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

تھیئات وإصالحات مختلفة بالمقراالجتماعي تھییئات وإصالحات مختلفةتھیئات وإصالحات مختلفة0038
والھیاكل التابعة لھ.

تھیئات وإصالحات مختلفة بالمقراالجتماعي 
والھیاكل التابعة لھ.

تھیئات وإصالحات مختلفة بالمقراالجتماعي 
والھیاكل التابعة لھ.
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 تركیز نظام الجودة78030041

المشروع یتمثل في التركیز التدریجي لنظام الجودة 
بالمركز والھیاكل الجھوّیة التابعة لھ

كما یتضمن ھذا المشروع طابع إستمراري بما أّنھ 
یستوجب العمل على المحافظة على نظام الجودة 

والقیام بمھام دورّیة لإلشھاد على ذلك.

 - تجدید اإلشھاد طبًقا للمواصفة إیزو9001 
إصدار 2008

- القیام بعملیات مساندة وتكوین لتحسین وتطویر 
منظومة الجودة طبقا للمواصفات إیزو 9001 

إصدار 2008.                              - 
مساندة لتوسیع تركیز نظام الجودة وتطبیق 

عملیات اإلصالح والتحسین.
- تكوین مدققین لنظام الجودة.

- تدقیق تجدید اإلشھاد طبًقا للمواصفة 
إیزو9001 إصدار 2008  

                

 - المحافظة على شھادة المواصفة إیزو9001 
إصدار 2008

- تكوین وإحاطة لتوسیع حقل اإلشھاد (5 
وحدات إضافّیة)

- مساندة لتركیز نظام الجودة وتطبیق عملیات 
اإلصالح والتحسین

- تدقیق المحافظة على اإلشھاد طبًقا للمواصفة 
إیزو9001 إصدار 2008

 - المحافظة على شھادة المواصفة إیزو9001 
إصدار 2008

- تكوین وإحاطة لتوسیع حقل اإلشھاد لیشمل 
كافة الھیاكل التابعة للمركز.

- مساندة لتركیز نظام الجودة وتطبیق عملیات 
اإلصالح والتحسین في كافة الھیاكل المعنیة.

- تطویر التدقیق الداخلي ضمن منظومة الجودة 
للرفع من مؤھالت المدققین ولضمان مساھمة 

نتائج التدقیق في فاعلیة منظومة الجودة
- تدقیق المحافظة على اإلشھاد طبًقا للمواصفة 

إیزو9001 إصدار 2008

0048
إقتناء معدات إعالمیة لفائدة المركز 

والھیاكل التابعة لھ

 اقتناء معدات إعالمیة لفائدة المركز والھیاكل الجھویة 
لدعم وتطویر أسالیب العمل وتعویض المعدات التي 

زال اإلنتفاع بھا والتي ال تستجیب للحاجة

 اقتناء معدات إعالمیة لفلئدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

 اقتناء معدات إعالمیة لفائدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

 اقتناء معدات إعالمیة لفلئدة المركز والھیاكل 
التابعة لھ

0049
تدقیق نظام السالمة المعلوماتیة 

وتقییسھ وتحیینھ
تدقیق نظام السالمة المعلوماتیة بصفة دوریة و تحسینھ 

حسب مالحظات المدققین

 - إنجاز التدقیق السنوي اإلجباري لنظام 
السالمة المعلوماتیة بعنوان سنة 2012 

- إنجاز عملیات تدقیق للتطبیقات اإلعالمیة

- إنجاز التدقیق السنوي لنظام السالمة 
المعلوماتیة بعنوان سنة 2013

- إنجاز التدقیق السنوي لنظام السالمة 
المعلوماتیة بعنوان سنة 2014
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تحدیث المكونات التقنیة للشبكة المعلوماتیة بالھیاكل تشبیك داخل الوحدات الجھویة0051

تمت توسعة تشبیك مقرات بعض الھیاكل 
الجھویة من طرف تقنیي المركز على غرار 

الوحدة الجھویة بقفصة والوحدة الجھویة بالكاف 
والوحدة الجھویة ببنزرت إثر نقل مقراتھا.

 - تركیز شبكات محلیة بالھیاكل الجدیدة التي 
یعتزم المركز إحداثھا.

- إقتناء معدات شبكة لفائدة قاعة اإلعالمیة 
المركزیة قصد تحدیثھا الشبكة المحلیة 

وتوسعتھا لمسایرة التطور التقني ولتحسین 
المردودیة وسرعة النفاذ.

  - تركیز شبكات محلیة بالھیاكل الجدیدة التي 
یعتزم المركز إحداثھا،

- إقتناء معدات شبكة لفائدة قاعة اإلعالمیة 
المركزیة قصد تحدیثھا وتوسعتھا لمسایرة 

التطور التقني ولتحسین المردودیة وسرعة 
النفاذ، 

- تشبیك  الوحدات  الجھوّیة  الجدیدة (بزغوان  
وقبلي و تطاوین وسلیلنة وسیدي بوزید 

وجندوبة) ومعاھد الترقیة العلیا للشغل (بسوسة 
وباجة).

78030059
إستعمال التقنیات الحدیثة لربط 
المركز والھیاكل الجھویة ضمن 
شبكة إعالمیة متكاملة وموحدة

 یھدف المشروع  إلى مواصلة تركیز مشروع ربط 
المركز بالھیاكل  الجھویة ضمن شبكة إعالمیة متكاملة 

وموحدة

 - تم إقتناء وتركیز مكونات ذات قیمة مضافة 
في إطار مواصلة مشروع استعمال التقنیات 

الحدیثة لمزید استغالل اإلمكانیات المتاحة على 
مستوى التقنیات الحدیثة لتطویر وتحدیث أسالیب 

العمل والتصرف والتواصل.
- تم ربط الوحدات الجھویة بالكاف وقفصة 

المحدثة بالشبكة اإلعالمیة المندمجة للمركز في 
إطار مشروع استعمال التقنیات الحدیثة لمزید 

استغالل اإلمكانیات المتاحة على مستوى 
التقنیات الحدیثة لتطویر وتحدیث أسالیب العمل 
والتصرف والتواصل إلى جانب مواصلة العمل 

على تجسید مشروع تأھیل شبكة اإلتصال 
والمرور إلى شبكة ذات سعة عالیة من الجیل 

الجدید بكل من الوزارة والھیاكل تحت اإلشراف 
مشروع مع اتصاالت تونس. ومن المتوقع إنجاز 
ھذا المشروع خالل الثالثیة الثانیة لسنة 2013.

 -الشروع في إنجاز مشروع تأھیل شبكة 
اإلتصال والمرور إلى شبكة ذات سعة عالیة من 

الجیل الجدید توفر خدمات ذات قیمة مضافة 
وذلك بالتنسیق مع CNTE بھدف إضفاء مزید 

من النجاعة ودعم مردودیة النشاط وتحسین 
جودة الخدمات المسداة لفائدة المستعملین 

الداخلیین والمواطنین والمؤسسات اإلقتصادیة 
والمنخرطین بمنظومة التشغیل والتكوین المھني 

والتكوین المستمر وھندسة التكوین.

 - إنجاز مشروع تأھیل شبكة اإلتصال 
والمرور إلى شبكة ذات سعة عالیة من الجیل 

الجدید بكل من المركز والھیاكل الجھویة ( 
الوحدة الجھوّیة بتونس والوحدة الجھوّیة بسوسة 
والوحدة الجھوّیة بصفاقس ) وذلك بالتنسیق  مع 

.CNTE 
- إفتناء معدات إعالمّیة لفائدة المركز والھیاكل 
الجھوّیة وإدارة الترقیة المھنّیة ومعاھد الترقیة 

العلیا للشغل والھیاكل الجدیدة التي یعتزم 
المركز إحداثھا (حاسوب موزع مركزي،..)

0060
توسیع وتجھیز مقر أرشیف المركز 

طلب عروض في طور اإلنجازطلب عروض في طور اإلنجازتوسیع وتجھیز مقر األرشیف برادسبرادس

0065

تطویرمنظومة نظم اإلعالم 
للتصرف في اآللیات الجدیدة 

لتمویل التكوین المستمر

إمكانیة النظر في تحیین التطبیقة (تحیین على مستوى 
األلیات، إضافة مكونات جدیدة،...)

 - تم تجمیع المعطیات المتعلقة بالتكوین 
المستمر آللیة التسبقة على األداء للسنوات 

الثالث األخیرة 2009-2011 المتوفرة لدى 
مختلف الھیاكل الجھویة والمركزیة قصد انجاز 
قواعد وبنوك معطیات مركزیة مھیكلة وتمكین 

جمیع المصالح من استخراج اإلحصائیات.
- قام المركز بعرض ملف تطبیقة التصرف في 

اآللیات الجدیدة لتمویل التكوین المستمرعلى 
القضاء، وتبًعا لذلك تكفل المزّود بمواصلة 

إصالح األخطاء المرصودة والتي تعیق إستغالل 
التطبیقة.

- تكفل المزّود بمواصلة إصالح األخطاء 
المرصودة والتي تعیق إستغالل التطبیقة.

          

- استغالل تطبیقیة التصرف في اآللیات الجدیدة 
لتمویل التكوین المستمر خالل سنة 2014.

- إحداث محاور جدیدة في منظومة نظم 
اإلعالم للتصرف في آلیات تمویل التكوین 

المستمر إثر بروز حاجیات جدیدة. 

0068
تركیز وظیفة الیقظة ومرصد 

التكوین المستمر

 الشروع في تركیز وظیفة الیقظة ومرصد 
التكوین المستمر والبحث عن امكانّیة المساندة 

في اطار التعاون الدولي.
تركیز وظیفة الیقظة ومرصد التكوین المستمر
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0069
تطویر وظیفة مستشار التكوین 

المستمر

شارك المركز في إعداد ملف طلب العروض 
وذلك في إطار جلسات عمل خالل شھري أوت 

 PEFEESE وسبتمبر مع منسق مشروع
بوزارة اإلشراف، في انتظار نتائج فرز 

العروض التي لم یشرع االتحاد األوروبي في 
اإلعالن عن طلبھا بعد.

مواصلة إنجاز البرنامج التكویني.

118030060

شراء قطعة أرض والقیام 
بدراسة لبناء مركب التكوین 

المستمر والترقیة المھنّیة 
بسوسة

تم اقتناء مقسم اداري بسوسة من الوكالة 
العقارّیة للسكنى .                                   

  تعیین مكتب للدراسات إلعداد الدراسة.

- إعداد الدراسة األولّیة للمشروع.
- إعداد كراس الشروط الخاص بطلب العروض.

 - إنجاز طلب العروض الخاص باألشغال.
- الشروع في اإلنجاز.

118030061

تھیئة وتجھیز مركب التكوین 
المستمر والترقیة المھنّیة 

بجندوبة

تھیئة وتجھیز مركب التكوین المستمر والترقیة 
المھنّیة بجندوبة

قام المركز بانجاز طلب عروض عدد 
03/2012 لتھیئة مركب التكوین المستمر 
والترقیة المھنّیة بجندوبة كانت نتیجتھ غیر 
مثمرة للتباین المسجل بین معدل العروض 

والتقدیرات األولیة.

  سیتم كراء مقر للوحدة الجھوّیة بجندوبة في 
انتظار إعادة طلب العروض الخاص بالتھیئة.

 - إعادة طلب العروض الخاص بالتھیئة.
- القیام باألشغال.

- تجھیز مركب التكوین المستمر والترقیة 
المھنّیة بجندوبة.

0068
بناء مركب التكوین المستمر 
والترقیة المھنّیة بصفاقس

بناء مركب التكوین المستمر والترقیة المھنّیة 
بصفاقس

وقع الشروع في انجاز المشروع (مرحلة 
الدراسات) بالتنسیق مع وزارة التكوین المھني 
والتشغیل واإلدارة الجھوّیة للتجھیز بصفاقس)

مواصلة إنجاز المشروع

0069
تھیئة وتجھیز مركب التكوین 

المستمر والترقیة المھنّیة بباجة
تھیئة وتجھیز مركب التكوین المستمر والترقیة 

المھنّیة بباجة

قام المركز بانجاز طلب عروض عدد 
03/2012 لتھیئة مركب التكوین المستمر 

والترقیة المھنّیة بباجة كانت نتیجتھ غیر مثمرة 
للتباین المسجل بین معدل العروض والتقدیرات 

األولیة.

 - تم كراء مقر للوحدة الجھوّیة بباجة في 
انتظار إعادة طلب العروض الخاص بالتھیئة.

 - إعادة طلب العروض الخاص بالتھیئة.
- القیام باألشغال.

- تجھیز مركب التكوین المستمر والترقیة 
المھنّیة بباجة.

0070

دراسة إستراتیجّیة حول 
المنظومة الوطنّیة للتكوین 
المستمر والترقیة المھنّیة

دراسة إستراتیجّیة حول المنظومة الوطنّیة للتكوین 
المستمر والترقیة المھنّیة

تم إعداد مشروع الخطوط المرجعیة للدراسة في 
انتظار رد الوزارة حول تركیبة لجنة القیادة

الشروع في إعداد طلب العروض للقیام 
بالدراسة.

إنجاز الدراسة اإلستراتیجیة حول المنظومة 
الوطنیة للتكوین المستمر والترقیة المھنیة.

0071

إقتناء قطعة أرض والقیام 
بدراسة لبناء المقر اإلجتماعي 

للمركز الوطني للتكوین 
المستمر والترقیة المھنّیة

إقتناء قطعة أرض والقیام بدراسة لبناء المقر 
اإلجتماعي للمركز الوطني للتكوین المستمر 

والترقیة المھنّیة

إقتناء قطعة أرض والقیام بدراسة لبناء المقر 
اإلجتماعي للمركز الوطني للتكوین المستمر 

والترقیة المھنّیة

ج002

دعم تمشي االتصرف التقدیري 
للمھن والكفایات بالمؤسسة 

التونسیة الصغرى والمتوسطة

یتمّثل المشروع في تكوین مستشاري تكوین بالمركز 
الوطني للتكوین المستمر والترقیة المھنیة (15 على 
أقصى تقدیر) والمتدّخلین الخواص (15 على أقصى 

تقدیر) في مجاالت التصّرف التقدیري في المھن 
والكفایات قصد إرساء ھذا التمّشي داخل المؤّسسات 

التونسیة الّصغرى والمتوّسطة.

تكوین مستشاري تكوین بالمركز الوطني 
للتكوین المستمر والترقیة المھنیة (6 على 

أقصى تقدير) والمتدخّلين الخواص (6 على 
أقصى تقدير) في مجاالت التصرف التقديري 
في المهن والكفايات قصد إرساء هذا التمشّي 

داخل المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة.

تكوین مستشاري تكوین بالمركز الوطني 
للتكوین المستمر والترقیة المھنیة (15 على 

أقصى تقدیر) والمتدّخلین الخواص (15 على 
أقصى تقدیر) في مجاالت التصّرف التقدیري 
في المھن والكفایات قصد إرساء ھذا التمّشي 

داخل المؤّسسات التونسیة الّصغرى والمتوّسطة.
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الجملةصندوقم.ع.م

7803
دراسة لبناء مركب التكوین المستمر 

والترقیة المھنّیة بتوزر
القیام بدراسة لبناء مركب التكوین المستمر 

4040والترقیة المھنّیة بتوزر
إختیار مكتب دراسات والقیام بدراسة لبناء 

مركب التكوین المستمر والترقیة المھنّیة 
بتوزر

المحتوى المادي التكلفة بحساب 1000 دینارالفقرة

بحساب األلف دینار

نفقات التنمیة لسنة 2014 : تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

المالحظاتالفصل اإلنجازات المتوقعة إلى غایة 31 دیسمبر 
2014 بیان المشاریع والبرامج



  164 مكرر 
 

   التكوین المھني :ـامجــــــــــــالبرنـ

   تكوین المكونین وھندسة التكوین :ةـــــــــــالمؤسس

  )البرنامج الفرعي(میزانیة المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

  4.129  العنوان األّول
  3.929  الموارد العامة للمیزانیة

 200  الموارد الذاتیة

  600  العنوان الثاني
  400  الموارد العامة للمیزانیة

  200  الموارد الخارجیة الموظفة

  4.729  میزانّیة المؤسسة
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منظومة 
االعالمیة

القائدة 
الیدویة

 انتدابات 
2013

ترقیات  
2012

تدرج في 
الدرج

تدرج في 
حاالت اخرىالصنف

أ- التدابیر المتواصلة
699 350 8961 46334 74920 93119 66035 239 1001 383 1061 862 2االجر االساسي والتدرج

978 118 0001 0000 0000 4760 2987 02021 18438 052 9001 118 1المنح

968 904206428 08026 29المنحة الكلم

164 340182425 60023 24منحة السكن

300 3006 3006 6منحة التنفیذ

272 27210 30010 14المنحة الوظیفیة

504 0809 4241 0808 9منحة التكالیف

660660المنحة التكمیلیة الوقتیة

200 2004 2004 4محة التصرف

776 60016 6605160 90015 18منحة النقل

726 646644 4282165212 000610 629منحة النھوض بالتكوین المھني

588 328144 296119642 500130 141منحة المشاریع

992 148211 9725 8726 300199 208منحة التصرف والتنفیذ

368 36810 60010 28منحة الھندسة

440 4404 9804 1المنحة التكمیلیة للمنحة الخصوصیة

020 0201 0601 3المنحة التكالیف الخاصة بالھندسة

000 0000 0منح اخرى

944 000461 1020 2891 41938254 3466 96214 000431 000415 0منحة االنتاج ومنحة آخر السنة
957 820320 1890 77328443 7464 5859 800299 285منحة االنتاج

987 283140 1000 6469811 6001 3774 200132 129منح خاصة (منحة آخر السنة)

752 75210 00010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3180 0منحة العمل االضافي والعمل اللیلي
000 0006 3186 0منحة الساعات االضافیة

752 7524 4منحة العمل اللیلي

332 00010 0000 0000 0000 0000 0000 3320 10010 0009 0المنح العائلیة
368 3681 2001 1منحة االجر الوحید

964 9648 9008 7المنحة العائلیة

021 781494515 9047 4174 3071 4528 66615 900476 000478 0المساھمات المحمولة على المشغل
872 558353367 5035 0123 9331 0375 47611 300340 342المساھمة في انظمة التقاعد

238 23827 30027 27المساھمة في انظمة الحیطة االجتماعیة

719 3001089523532189932411211779113117 109المساھمة في التامین على المرض

192 88347581280445282المساھمة في صندوق النھوض بالمسكن

000 440 2463 27511 38912 48922 77324 74955 803103 210 0003 405 4243 862 2مجموع التدابیر المتواصلة
ملحق 3ملحق 2ملحق 1

الفصل 01125  : االجور
بالدینار

قانون 
المالیة 
2013

مجموع 
تقدیرات 
2013

تقدیرات 2014
  انجازات الفصول

2012
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بالدینار

%9-000 68-000 000675 467743 712نفقات تسییر المصالح العمومیة2
%10000 1003 0003 3اآلداءات البلدیة02.01
%00000 00022 98922 19إستھالك الماء02.02
%00000 00060 03160 52إستھالك الكھرباء والغاز02.03
%00000 00035 90635 32اإلتصاالت الھاتفیة02.04
%00000 00043 38943 33تراسل المعطیات02.05
%00000 00025 12325 2تأثیث اإلدارة02.06
%00000 00013 73013 12شراء الوقود لوسائل النقل02.07
%00000 00013 62413 7حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفین بخطط وظیفیة02.08
%00000 00010 56710 29معدات التصرف اإلداري02.09
%00000 00010 63710 0معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة02.10

%00000 00027 14427 23معدات التدریس2,11
%00000 0002 2معدات المطبخ02.12
%00000 0002 2تأمین وسائل النقل02.13
%25-20000-000 00060 42580 31اإلعتناء بالبناءات02.14

%00010000100 00020 60810 11االعتناء بالمساحات الخضراء2,15
%00000 00015 94915 19تعھد وصیانة وسائل النقل02.16
%00000 00015 89115 17تعھد وصیانة المعدات واألثاث02.17
%00000 0005 6655 3النفقات المباشرة للتنظیف02.18
%00000 00035 79235 11لوازم المكاتب02.20
%50000 5001 3171 1المطبوعات الرسمیة02.21
%00000 0008 7098 2الوثائق المكتوبة02.22
%50000 5007 4697 6الصحف والمجالت02.23
%00000 00012 45112 9تعلیق ونشر اإلعالنات واإلشھار  والتعریف بالمركز02.24
%00000 00012 38312 8شراء اللوازم والمعدات اإلعالمیة02.25
%00000 0008 8شراء منظومات02.26
%00000 0008 62948نفقات استغالل المنظومات االعالمیة02.27
%00000 0001 4531 4نفقات الصیانة اإلعالمیة02.28
%00000 00012 32012 157مصاریف االستقباالت02.29
%00000 00015 69315 6مصاریف المھمات بالخارج02.30
%000200011 00020 22718 21إلكساء العملة وأعوان االستقبال02.31
%50000 5002 6942 1المنحة الیومیة للتنقل02.32
%20020000 0إرجاع مصاریف نقل األشخاص02.33
%00000 00016 79416 1مصاریف نقل األشخاص بالخارج02.34
%00000 0002 2ملتقیات التكوین02.35
%50000 5001 1تربصات التكوین02.36
%00000 00012 40012تكوین أعوان و إطارات المركز02.37
%00000 00090 57990 81مصاریف المناولة في التغذیة02.38
%20020000 5410 1نفقات التداوي02.39
%80000 8002 6802 1اتفاقیات مع األطباء02.40
%70070000 4910شراء األدویة والمواد الصیدلیة02.41
%50000 5005 8115 3معالیم الجوالن02.42
%00000 0001 10571معالیم العبور02.43
%00000 0005 5طبع ونشر الوثائق والمجالت02.44
%00000 0001 1النفقات الخصوصیة للورشات02.45
%50000 5001 9751 1شراء أغطیة ومفروشات02.44
%00000 00010 33010 2مصاریف مدقق الحسابات02.45
%97-000 60-000 0002 63562 74منحة دروس للعرضیین02.47
%19550050000المراسالت اإلداریة والبرید02.48
%49950050000 1مصاریف مختلفة02.49

%00043 0006 00014 99714 9نفقات التدخل العمومي3
%000400033 00016 12منح لفائدة جمعیات ودادیات ذات صبغة إجتماعیة03.01
%000100 0001 0002 7901 4جمعیات تطویر التكوین وھندسة التكوین03.02
%000100 0001 0002 5001 1منح مختلفة03.03
0000 0000 37070نفقات الجمعیة الریاضیة03.04

722 464757 000689 000-62 000-8,2% جملة المیزانیـــة
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الفصل 0225 /03325  : التسییر والتدخالت
المركز الوطني لتكوین المكونین وھندسة التكوین

مشروع میزانیة 2014

تنفیذ میزانیة 
2013

مقترحات 
%الفارق2014 البیان تنفیذ میزانیة الرمز

2012
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تقدم اإلنجاز المادي إلى غایة المشروع
جوان 2013

تقدم اإلنجاز المادي إلى غایة 
سبتمبر 2013

تقدم اإلنجاز المادي إلى موفى 
2013

اإلنجازات المتوقعة إلى 
نھایة2014

اإلنجازات المتوقعة إلى موفى 
المالحظات2015

1ISO ممول بالتساوي على م ع إنجاز 10 %إنجاز 40 %منجز 50 %تركیز نظام الجودة طبقا لمواصفات
PEFESE م و

8 برنامج منجز8 برنامج منجز17 برنامج منجز 100 %12 برنامج منجزة 70 %5 برنامج منجزة 30 %إعداد وتحیین برامج التكوین2

ھبة ( AFD)5 برنامج منجزة 100 %إعداد برامج تطویر التكوین في قطاع البناء3

ھبة ( AFD)8 برنامج منجزة 100 %إعداد برامج تطویر التكوین في قطاع اتركیب المعدني4

5
إعداد برامج تطویر التكوین في مھن جدیدة  (برنامج التعلیم من 

قرض البنك اإلسالمي مع البنك 10 برامج منجز 100 %إعداد كراس الشروطأجل التشغیل البنك اإلسالمي)
السعودي

تكوین إطارات التكوین6

7
التكوین التقني للمكونین و مستشاري التدریب في إطار مشاریع 

تكوین منجز 100 %تكوین منجز 90 %التنمیة المتضامنة

8
تطویر كفاءة إطارات التكوین و مكوني منظومة التكوین المھني 

باعتماد المواصفات العالمیة و مزید التفتح على الخبرات المتوفرة 
بالخارج الممول من البنك اإلسالمي

انطالق المشروع بعد إمضاء 
اإلتفاقیة خالل شھر جویلیة

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

قرض البنك اإلسالمي

9
تطویر كفاءة إطارات التكوین و مكوني منظومة التكوین المھني 

باعتماد المواصفات العالمیة و مزید التفتح على الخبرات المتوفرة 
بالخارج الممول من البنك السعودي

انطالق المشروع بعد إمضاء 
اإلتفاقیة خالل شھر جویلیة

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

التكوین التقني          التكوین 
البیداغوجي   التكوین الوظیفي

 البنك السعودي

دراسة لنظام المعلومات :منجزة  البنیة التحتیة اإلعالمیة و نظم المعلومات10
إقتناء معدات إعالمیة : منجزة

تطویر أسطول اإلعالمیة و 
الشبكات و تدقیق السالمة 

المعلوماتیة و دراسة لتطویر 
نظام المعلومات 100 %

إقتناء 4 وسائل نقلمنجز 100 %تعزیز أسطول السیارات11

التقدم المادي للمشاریع المتواصلة

630 منتفع630 منتفع تكوین منجز 100 %
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المشروع
تقدم اإلنجاز 
المادي إلى 
غایة جوان 

2012

تقدم اإلنجاز 
المادي إلى 

غایة سبتمبر 
2012

تقدم اإلنجاز 
المادي إلى 

موفى 2013
المالحظاتاإلنجازات المتوقعة إلى موفى 2015اإلنجازات المتوقعة إلى نھایة2014

إرساء وظیفة البحث و التطویر في 1
صلب المركز و اآللیات الھیكلیة و 

المالیة لھا

دراسة كیفیة إدماج وظیفة البحث العلمي التطبیقي 
في منظومة التكوین المھني  30%

مواصلة الدراسة و بعث التدابیر اإلجرائیة و اآللیات 
المالئمة مع ضمان الدیمومة و اإلستمراریة %70

2

إرساء آلیات إلشعاع المركز الوطني 
لتكوین المكونین و ھندسة التكوین 

على المستوى الدولي

 إعداد منظومة معلوماتیة جغرافیة على األسواق 
المستھدفة تمكن من أخذ القرار 25 %

 دراسات سوق تتعلق باألسواق اإلفریقیة الناطقة 
بالفرنسیة و بالبلدان العربیة و إعداد منظومة 

معلوماتیة جغرافیة على األسواق المستھدفة تمكن من 
أخذ القرار و تطویر خدمة االستقبال والمرافقة 

واللوجیستیك عموما 
والتفاوض وإعداد اتفاقیات الشراكة مع مزودي 

خدمات تكوین عالمیین75 %.

3
تطویر وظیفة اإلتصال و إعطائھا 
دور مساندة الرؤىالمستقبلیة للمركز

تطویر و تطبیق إستراتیجیة إتصال داخلي 
وخارجي ومؤسسساتي %25

تطویر و تطبیق إستراتیجیة إتصال داخلي وخارجي 
ومؤسسساتي و المشاركة في صالونات مختصة في 

التكوین و تنظیم ندوات وطنیة في مجال التكوین 
المھني%75

تطویر الوسائل الرقمیة لھندسة 4
التكوین ( تركیز شبكة تحتیة رقمیة 

بالمركز)

 وحدة إنتاج فیدیو رقمي و منظومة تكوین عن 
بعد متعددة األنماط و إرساء WEB TV (قناة  

تربویة على شبكة األنترنات ) 3 %

 منظومة vidéo conférence    و شبكة من 
المصار یف التفاعلیة لخدمات المركز (االستقبال، 

تكوین، إعالم ....) و  منظومة تكوین عن بعد متعددة 
األنماط  و مركز موارد بیداغوجي رقمي و  وحدة 

إنتاج فیدیو رقمي و  إرساء WEB TV (قناة  
تربویة على شبكة األنترنات ) و   تعمیم استعمال 
الصبورات التفاعلیة و تغطیة كامل المركز بشبكة 

5

إنتاج أدوات تعلمیة

 تكوین عملي حول تسییر منظومة ھندسة التكوین 
و إعداد وحدات تعلمیة في مجاالت مختلفة ذات 

أولیة و تكوین إطارات المركز في تصمیم 
وإستعمال الوسائل التعلمیة %10

 إحداث مخبر لتطویر وسائل المحاكات والوسائل 
التعلمیة ذات الثالث أبعاد و إعداد وحدات تعلمیة في 

مجاالت مختلفة ذوي أولیة و إحداث وحدة یقظة تقنیة 
بیداغوجیة لمواكبة التطورات في المجال و تكوین 

إطارات المركز في تصمیم وإستعمال الوسائل التعلمیة 
% 90

اإلنجازات المادیة للمشاریع الجدیدة
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المشروع
تقدم اإلنجاز 
المادي إلى 
غایة جوان 

2012

تقدم اإلنجاز 
المادي إلى 

غایة سبتمبر 
2012

تقدم اإلنجاز 
المادي إلى 

موفى 2013
المالحظاتاإلنجازات المتوقعة إلى موفى 2015اإلنجازات المتوقعة إلى نھایة2014

  تحسین المكتبة و تحسین قاعة المحاضرات و %65تحسین المكتبة o%35تحسین البنیة التحتیة للمركز6
ترمیم قاعات التدریس و تحسین قاعات االجتماعات

تطویركفاءات مكوني المكونین7

دراسة تشخیص حاجیات تطویر كفاءات إطارات 
المركز بالنظر إلى مشاریع المركز و خاصة 

مشروع تحویل المركز إلى مركز امتیازو تنظیم 
حلقات تكوینیة في مجاالت إستراتجیة ( تطویر 

االستراتجیات، االستشراف...)%30

إرساء منظومة تصرف في المعرفة 
Management (Knowledge)  و ذلك عبر 

 (Corporate Memory)ذاكرة مؤسساتیة
باستعمال الوسائل التكنولوجیة بغیة تبادل التجارب و 

تمكین اإلطارات من االرتقاء المھني من خالل 
التكوین المستمر%70

تكوین المكونین في مجال تكنولوجیا 8
اإلتصال و المعلومات

 إرساء جامعة شتویة وجامعة صیفیة  30%
 لتكوین المكونین في مجال تكنولوجیا االتصال

والمعلومات

  تعمیم تكوین المكونین على الصابورات التفاعلیة و 
إرساء شبكات تبادل ممارسات تربویة ترتكزعلى 

 Réseaux) إستعمال التكنولوجیا في عملیة التكوین
de spécialités) و مواصلة الجامعة الصیفیة و 

الشتویة 70 %

9
إرساء مراحل تكوین علیا  في 
اإلختصاصات المتعلقة بھندسة 

التكونین (ماجستیر)

 إرساء مراحل تكوین علیا في االختصاصات 
المتعلقة بھندسة التكوین (ماجیستیر) 30 %

 إرساء مراحل تكوین علیا في االختصاصات المتعلقة 
بھندسة التكوین (ماجیستیر) 70 %

10
المبادرة و ثقافة المھن (تركیز 

 Centre محضنة ھندسة التكوین
(d'incubation

إعداد نموذج أعمال للفضاءات الجھویة للنھوض 
بالمبادرة و إعداد  منھجیات وطرق جدیدة تتالءم 

مع نشر ثقافة المبادرة و تنظیم ندوات وملتقیات 
حول المبادرة و تكوین ومصاحبة المؤّسسات 

على المبادرة الداخلیة و على استكشاف قدرات 
خفیة للمؤسسات و تكوین المنشطین والمرافقین 

 30%(start up) على بعث المؤسسات المجددة

إعداد نموذج أعمال للفضاءات الجھویة للنھوض 
بالمبادرة و إعداد  منھجیات وطرق جدیدة تتالءم مع 

نشر ثقافة المبادرة و تنظیم ندوات وملتقیات حول 
المبادرة و تكوین ومصاحبة المؤّسسات على المبادرة 
الداخلیة و على استكشاف قدرات خفیة للمؤسسات و 

تكوین المنشطین والمرافقین على بعث المؤسسات 
 70%(start up) المجددة

اإلنجازات المادیة للمشاریع الجدیدة
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  التشغیل :ـامجــــــــــــالبرنـ

  التشغیل سیاسات تنفیذ  :البرنامج الفرعي

  الوكالة الوطنّیة للتشغیل والعمل المستقل :ةـــــــــــالمؤسس

  )البرنامج الفرعي(میزانیة المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

  42.590  العنوان األّول
  42.390  الموارد العامة للمیزانیة

 200  الموارد الذاتیة

  280.000  العنوان الثاني
  2.000  الموارد العامة للمیزانیة

 278.000  آلیات التشغیل / الحسابات الخاصة في الخزینة

  322.590  میزانّیة المؤسسة
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031 089 30014 918 74812 339 11األجر األساسي و التدرج

000 000750 641200 449التدرج والترقیة 

994 884 0003 300 0363 138 3المساھمة في صندوق التقاعد

799 000310 032240 251المساھمة في صندوق السكن

198 243 0001 050 1621 004 1المساھمة في  التأمین على المرض

472 00092 72878 85المنحة العائلیة 

692 00019 02816 26 منحة األجر الواحد

340 000188 937170 152منحة التنقل

520 000506 751380 539المنحة الوظیفیة

320 00031 99829 26منحة السكن

796 000122 447123 119المنحة الكیلومتریة

846 375 0003 500 4562 527 2منحة اإلنتاج

553 150 0007 500 3387 749 5منحة النھوض بالتشغیل

420 000864 495800 707منحة التصرف و التنفیذ

252 826 0002 200 9422 262 2منحة التكالیف الخاصة

580 000164 346230 162منحة المشروع

564 548 0001 300 4931 200 1منحة آخر السنة

800 0001 8002 1منحة الخوذة

200 2004 8004 2منحة التصرف

460 5008 6408 5منحة المسؤولیة

560 00034 70423 21منحة الكلفة

540 0009 3609 6منحة التمثیل

000 856700 971مستحقات الزیادات في األجور

032 000821 805650 714أعباء التأمین 

757 00056 38التأمین على الوفاة

000 00011 00011 11منحة التصرف و أخطاء الخزینة

000 00030 00030 15التأمین على الحوادث

848 000121 86920 63منحة الساعات اإلضافیة

000 0006 6منح لجان تنظیم المناظرات

000 0005 10منحة للمتربصین فى إطار  ت أ ح م 

000 0005 10منحة لمتربصي الموسسات التكوینیة

000 000 0001 400الترقیة في الصنف( مناظرة داخلیة)

421 00058 105الترقیة في الرتبة ( مناظرة داخلیة )

993 986-000 706-تأثیر اإلحالة على التقاعد

المنحة العائلیة  للمطلقات
000 1منحة الجرایة العمریة

000 50 تسمیات في الخطط الوظفیة

000 150 1  اإلنتدابات 
000 400 00038 000 41235 070 32المجموع   أ

قانون المالیة 2013إنجازات 2012المنح
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قانون المالیةإنجازات
20122013

000 287 0001 205 3051 397 1العقارات

000 000970 644830 801األكریة

000 00022 93222 35التدفئة والتنظیف

000 00070 85570 52اإلعتناء بالعقارات

000 00022 71523 21مصاریف استھالك الماء

000 000200 674200 225مصاریف استھالك الكھرباء والغاز

0مصاریف استھالك الكھرباء

0مصاریف استھالك الغاز

000 0003 48560 259تجھیزات عامة

000 00052 826111 27األثاث والمعدات

000 0005 87065األثاث 

000 00040 03045 22 صیانة  األثاث و المعدات 

000 9266 4مصاریف نقل مواد ومعدات

000 0001 01التامین  الحرائق

000 000765 214790 452المواصالت الھاتفیة والبریدیة والبرقیة

000 000210 714200 188المواصالت الھاتفیة 

000 00035 32740 20المواصالت البریدیة والبرقیة

000 000520 173550 243ارسال المعطیات

500 000433 374530 291المطبوعات ولوازم المكاتب

000 000155 731290 92مطبوعات

000 000150 823135 135 لوازم المكاتب 

500 0005 3675 4 شراء أدویة    

000 00063 60250 32مصاریف االعالنات 

000 00060 85150 25مصاریف شراء الصحف و الدوریات

000 000522 910565 485مصاریف السیارات اإلداریة

000 00045 00050 9مصاریف التامین 

000 00037 98545 34األ داء الموظف على السیارات

000 000210 549220 182الوقود والتشحیم

000 000230 376250 259 صیانة  السیارات

000 00060 31475 87مصاریف االكساء

000 00020 68027 17مصاریف االستقباالت

000 000100 870100 108مصاریف إعالمیة ومكتبیة

000 0006 29830 2العنایة بالتجھیزات اإلعالمیة

0صیانة البرمجیات

0حمایة الشبكة والتراسل

000 000100 57270 106ادوات و لوازم االعالمیة 

000 00037 59337 136مرتبات الوسطاء

000 000187 967286 170مصاریف التنقل

000 000103 090116 119مصاریف تنقل االعوان

000 00010 035مصاریف تنقل للتكوین والرسكلة

000 00012 47015 7مصاریف ومنحة التنقل للتكوین والرسكلة بالخارج

000 00012 30260 7مصاریف التنقل بالخارج

000 00050 10560 37مصاریف  منح التنقل  بالخارج (مھمات )

000 00010 00012 30رسكلة األعوان

500 0001 4582 1مصاریف النزاعات

00مصاریف تسییر وحدة بعث المؤسسات

000 00050 50مصاریف فضاءات المبادرة 

000 00030 30مصاریف تسییر مكاتب التشغیل الجدیدة

000 000065 150خدمات بریدیة وبنكیة و خدمات مماثلة

00حراسة المباني والمرافق المتصلة بھا

000 0010تجھیزات ومعدات النجدة

000 630 0003 820 5113 357 3المجموع   ب

ب- توزیع نفقات وسائل المصالح

تقدیرات 2014
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قانون المالیةإنجازات
20122013

000 00034 73834 34خدمات اجتماعیة 

000 000305 000305 241مصاریف المطاعم

000 0005 0005 6اعتمادات لفائدة الودادیة

000 0005 0005 7اعتمادات لفائدة منظمات اخرى

000 0001 0001 1اعتمادات لفائدة الجمعیة الریاضیة

000 00010 95010 9تدخالت إجتماعیة عاجلة لفائدة األعوان

000 000360 688360 299المجموع   ج

جملة منحة الدولة بعنوان تصرف الوكالة الوطنیة للتشغیل و 
العمل المستقل ( أ+ ب + ج )

35 727 00039 180 00042 290 000

جملة  الموارد الذاتیة للوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل
37 000200 000200 000

تقدیرات 2014

مشروع میزانیة 2014
الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل

ج- توزیع نفقات التدخل
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  تقدیم المشاریع والبرامج بصدد اإلنجاز:  2013نفقات التنمیة لسنة 

                                  31/08/2013الوضعیة إلى غایة 

بیان المشروع أو البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

 31/08/2013 اإلنجازات المادیة إلى غایة 2012اإلنجازات المادیة إلى غایة  2011اإلنجازات المادیة إلى غایة 

نسبة  اإلنجاز المادي
نسبة  اإلنجاز المادي اإلنجاز

نسبة  اإلنجاز المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

  :االستثمارات يف امليدان االجتماعي 
                :بناء وتوسيع مكاتب التشغيل  -1

 مبساحة مجلية تقدروطابق حتيت مبىن ذو طابقني   بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل مباطر
  -  -  -  -  % 100 إمتام األشغال  2م 450بـ 

مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة    شغيل والعمل املستقل بصفاقسبناء وجتهيز مركب الت
  -  -  -  -  -  -  2م 950مجلية تقدر بـ 

مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة   بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بقابس
  -  -  -  -  -  -  2م 950مجلية تقدر بـ 

  عمل املستقل بنابلبناء وجتهيز مركب التشغيل وال
مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة 

 - يف انتظار تسوية الوضعية العقارية - يف انتظار تسوية الوضعية العقارية  -  تسوية الوضعية العقارية  2م 950مجلية تقدر بـ 

يئة وتوسعة مكتب التشغيل والعمل املستقل بسيدي 
تودع املركزيواملس يئة املقر احلايل  البشري   -  -  -  -  % 100 إمتام األشغال 

  مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بطربقة
 - - - -  % 100 إمتام األشغال  2م 350بـ 

احة يئة املقر احلايل وإحداث فضاء مبادرة مبس  يئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل باملهدية
  2م 250مجلية تقدر بـ 

وإعالن طلب  إمتام الدراسات
  % 95 األشغال جارية  % 80 منتصف األشغال  % 50  العروض

إحداث فضاء مبادرة يئة مكتيب التشغيل و  يئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل ببرترت
2م 250 تقدر بـ مبساحة مجلية  

وإعالن طلب  إمتام الدراسات
  % 95 األشغال جارية  % 80 منتصف األشغال  % 50  العروض

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  يئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل بباجة
2م 250تقدر بـ   

  % 55 تعيني املقاولة % 30 الدراسات إمتام  -  -

فضاء مبادرة مبساحة يئة املقر احلايل وإحداث   يئة وتوسعة مكتب التشغيل والعمل املستقل مبدنني
  -  -  -  -  % 100 إمتام األشغال  2م 250مجلية تقدر بـ 

إحداث فضاء مبادرة يئة اإلدارة اجلهوية و  يئة وتوسعة مركب التشغيل والعمل املستقل بتوزر
 2م 250 تقدر بـ مبساحة مجلية

 - - - -  % 100 إمتام األشغال
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بیان المشروع أو البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

 31/08/2013 اإلنجازات المادیة إلى غایة 2012اإلنجازات المادیة إلى غایة  2011اإلنجازات المادیة إلى غایة 

نسبة  اإلنجاز المادي
نسبة  اإلنجاز المادي اإلنجاز

نسبة  اإلنجاز المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة   ل بتطاوينبناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستق
  - يف انتظار تسوية الوضعية العقارية % 30 الدراسات إمتام  -  -  2م 900مجلية تقدر بـ 

بناء وجتهيز مركب التشغيل والعمل املستقل بسيدي 
  بوزيد

مبىن ذو طابق سفلي وطابقني علويني مبساحة 
  2م 900مجلية تقدر بـ 

  % 80 منتصف األشغال % 60 الق األشغالإنط  -  -

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  إحداث فضاء مبادرة بأريانة
2م 450تقدر بـ   

 % 30 الدراسات إمتام % 30 الدراسات إمتام  -  -

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  إحداث فضاء مبادرة بالقصرين
2م 250تقدر بـ   

  % 80 صف األشغالمنت % 60 إنطالق األشغال  -  -

 إحداث فضاء مبادرة مبساحة مجلية  إحداث فضاء مبادرة بالكاف
2م 250تقدر بـ   

وإعالن طلب  إمتام الدراسات
  % 100 إمتام األشغال  % 80 منتصف األشغال  % 50  العروض

وإحداث  وتوسعة اإلدارة اجلهوية يئة املقر احلايل  إحداث فضاء مبادرة بقبلي
  % 55 تعيني املقاولة % 30 الدراسات إمتام  -  -  2م 250حة مجلية تقدر بـ فضاء مبادرة مبسا

2م 250بـ  مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بالدمهاين  -  -  -  -  -  -  
2م 250بـ  تقدر مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بالدقاش  % 30 الدراسات إمتام % 30 الدراسات إمتام  -  - 
2م 250بـ  مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بدوز  -  -  -  -  -  -  
2م 250بـ  مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل بنفطة  -  -  -  -  -  -  
2م 250بـ  مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر  بناء وجتهيز مكتب التشغيل والعمل املستقل مبكثر  -  -  -  -  -  -  
  % 95 األشغال جارية % 60 إنطالق األشغال     إصالح األضرار الناجتة عن عملية حرق املكتب  إصالح مكتب التشغيل والعمل املستقل بالعالية

  % 55 تعيني املقاولة % 30 الدراسات إمتام     إصالح األضرار الناجتة عن عملية حرق املكتب  ب التشغيل والعمل املستقل بقرمباليةبناء مكت
2م 250بـ  مبىن ذو طابقني مبساحة مجلية تقدر  إعادة بناء مكتب التشغيل والعمل املستقل بالفحص  % 30 الدراسات إمتام % 30 الدراسات إمتام  -  - 
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