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1 نظـام أمـد

الباب السابع عشر
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة التجارة و الصناعات التقليدية  

. 2012 م د   سنة 1 338,818 م د   مقابل  1 446,077 في حدود  لسنة  2013

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2013 2012 2011

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

%نفقات التصرف  8,7 113,550 1 419,621 1 306,071 1 137,521

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -19,5 -6,291 25,956 32,247 14,365

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -27,1 -1,304 3,508 4,812 0,988

%* على الموارد الخارجية الموظفة -83,4 -1,360 0,270 1,630 0,616

% -16,7 -1,000 5,000 6,000 2,949 * على الموارد الخارجية الموظفة
-13,3 -2,627% 17,178 19,805 9,812 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

0,5000,500صناديق الخزينة

0,5000,500 صندوق النهوض بالصادرات

%446,077107,259 338,8181 151,8861 1 الجملـــــة 8,0



نظـام أمـد

1 419 621 000

25 956 000

2

الباب السابع عشر

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

500 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 077 446 1 الجملـــــة
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% التطور 2013 2012

تقديرات ق م

I - إعتمادات العنوان األول (م د)

15.5 4.987 37.154 32.167  - نفقات التأجير العمومي
4.9 0.419 8.955 8.536  - نفقات وسائل المصالح
8.5 108.144 1373.512 1265.368  - نفقات التدخل العمومي

8.7 113.550 1419.621 1306.071 الجملة الفرعية:

0.500 0.500  - نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 

8.7 113.550 1420.121 1306.571                            الجملة:

8.7 108.000 1350.000 1242.000  II- اإلعتمادات المخصصة للتعويض (م د)

 III- الوسائل البشرية المتوفرة

18 1404 1386 1- مصالح الوزارة

2 2  ▪ أعوان الديوان

18 1369 1351  ▪ األعوان القارون
13 969 956  - األعوان اإلداريون
1 226 225  - األعوان الفنيون
4 174 170  - العملة 

33 33  ▪ األعوان غير القارين

14 710 696 2- أعوان المؤسسات

32 2114 2082                        الجملة:

وزارة التجارة والصناعات التقليدية

العنوان األول

معطيات عامة

حول مشروع ميزانية سنة 2013

البيـــان
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  العنوان األول
*/*  

  نفقات التصرف
  
  
  

  تقديـم إجمالـي
  

كمـا   والصناعات التقليدية التجارةضبطت نفقات التصرف لوزارة   
  :يلي

  د م  1419,621       2013المقترحة لسنة  االعتمادات -  
  د م  1306,071       2012ة سنة رسمالم االعتمادات -  

  ـــــــ
  د م  113,550       هاقدر بزيادةأي         

  :عـن ةناتــج  

  د م  108,000      تعديالت في حاجيات التعويض -  
  د م  5,550            تعديالت أخرى -

  :إلى المقترحة خاصة وتهدف التقديرات  

  تلبية حاجيات دعم المواد األساسية  -

  االقتصاديةتعزيز جهاز المراقبة مواصلة   -

  تغطية التدخالت في مجال الصادرات  -

  .تأمين النشاط العادي للوزارة ومؤسساتها  -
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  :على النحو التالي 2013المقترحة لسنة  االعتماداتوتتوزع   

 2011  
  إنجازات

 )م د( 

2012  
  ق م

 )م د(

2013  
  تقديرات

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

نسبة 
  التطور

% 
      

 15,5 4,987 37,154 32,167 29,417 نفقات التأجير العمومي 

 4,9 0,419 8,955 8,536 7,731 نفقات وسائل المصالح

 8,5 108,144 1373,512 1265,368  1100,373 نفقات التدخل العمومي
 ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 

 8,7 113,550 1419,621 1306,071 1137,521 الجملة

  

ضمن  تدخل العموميالمتعلقة بالالنفقات وتجدر اإلشارة إلى أهمية 

  .نهام%  97ستأثر بحوالي تجملة نفقات التصرف حيث 

  العمومي نفقات التأجير

 م د 37,154بــ   2013حددت نفقات التأجير العمـومي لسـنة     

لتـأجير   خصـص ت م د 21,909منها  )2012سنة  م د 32,167 مقابل(

والبـاقي   1404والبـالغ عـددهم    لمصالح الـوزارة التابعين  األعـوان

المؤسسـات الخاضـعة إلشـراف    لتأجير أعوان  رسمي) م د 15,245(

  :وتفسر الزيادة في نفقات التأجير خاصة بـ عونا 710وعددهم  الوزارة 

  م د  1,771      :المالي للزيادة في األجور االنعكاس -

  م د  1,018        :2012سنة  انتداباتتعديل كلفة  -

  م د  0,440          :2013سنة  انتدابات كلفة -

  م د  -0,432      :2013 ةسنل تقاعدللاالنعكاس المالي  -
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حسب الصنف  والصناعات التقليدية التجارةويتوزع أعوان وزارة   

  :كما يلي

عدد  
األعوان 
إلى موفى 

2012 

اإلحاالت 
على 
 التقاعد

إنتدابات 
2013 

المرخص 
فيهم إلى 
موفى 
2013 

     
 1404 40 - 22 1386 مصالح الوزارة  ▪
          
  2      2  أعوان الديوان   
 1369 40 - 22 1351 األعوان القارون  

  969  25  -12  956  داريونإ -        
 226 4 -3 225  فنيون -        
 174 11 -7 170  عملة -        

 33   33 األعوان غير القارين  
     
 172 5 -3 170 مركز النهوض بالصادرات ▪
الديوان الـوطني للصـناعات    ▪

 التقليدية
453  13 -  20  460  

  37  4 -2  35 مجلس المنافسة ▪
المركز الفني لإلبتكار والتجديد           ▪

 واإلحاطة في الزربية والحياكة
20    1  21  

  20  2    18المعهد الوطني لإلستهالك                    ▪
  ــــ ــــ ــــ  ـــــ 

 2114 72 - 40 2082 الجملة
     
  

  نفقات وسائل المصالح
مقابل  م د 8,955بـ  2013ضبطت نفقات وسائل المصالح لسنة   

ترصد لفائدة الوزارة والباقي  م د 5,165 منها 2012سنة  م د 8,536

مركز و) د م 1,750(لديوان الوطني للصناعات التقليدية ليخصص 

   لإلستهالكلمعهد الوطني او) م د 1,340(النهوض بالصادرات 
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 لالبتكاروالمركز الفني  )د م 0,260(المنافسة  ومجلس )م د 0,320(

  .)م د 0,120( والحياكة والتجديد واإلحاطة في الزربية

  :وتتوزع هذه اإلعتمادات كما يلي 

  )م دبحساب (                       
      2013   

  165,5              نفقات الوزارة – 1
  1,951               األكرية -  
  0,818                الوقود -  
  0,520                اإلتصاالت -  
  0,415              التعهد والصيانة -  

 0,200          اإلختبار والمراقبة والتحاليل -
  0,130          مصاريف اإلستقباالت واإلقامة -  

  0,130            إرجاع مصاريف التنقل -
  0,125            إستهالك الكهرباء والغاز -
  0,116            مصاريف نقل األشخاص -
  0,100              مصاريف المهمات -  
  0,100              مصاريف اإلعالمية -  
  0,080              لوازم المكاتب -  

  0,070            تكوين ورسكلة األعوان -
  0,060              الصحف والمجالت -
  0,350              مصاريف مختلفة -  

  1,750        نفقات الديوان الوطني للصناعات التقليدية – 2
  1,340          نفقات مركز النهوض بالصادرات – 3
  020,3            نفقات المعهد الوطني لإلستهالك – 4
  0,260              نفقات مجلس المنافسة – 5
  واإلحاطة التجديدنفقات المركز الفني لإلبتكار و – 6
  120,0                ةفي الزربية والحياك 

  955,8              الجملة      

وتبلغ النفقات الجملية بعنوان وسائل المصالح بالنسبة للمؤسسـات  

د بواسطة منحة من ميزانية الدولة  م 3,790تمول في حدود  م د 3,840

  .ن طريق الموارد الذاتية للمؤسساتد ع م 0,050و
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  نفقات التدخل العمومي

المخصصـة لنفقـات التدخل العمومـي بالنسبة  االعتماداتتبلغ   

   2012 د سنة  م 1265,368د مقابل  م 1373,512ما قدره  2013لسنة 

  :وتتعلق بـ

  م د 1350,000        نفقات التعويض  -

 م د   23,000      النهوض بالصادرات  -

  م د   0,512        تدخالت أخرى  -

  الدعمنفقات   - 1

 م د 1350 بـ 2013تقدر حاجيات الدعم للمواد األساسية لسنة   

  .2012سنة مرسمة بقانون المالية ل م د 1242مقابل 

مسـتوى  على خاصة  باالعتماد 2013وقد تم ضبط تقديرات سنة   

األسعار العالمية المسجلة خالل األشهر األخيرة بالنسبة للحبوب والزيت 

  .المدعم وعلى الكميات الالزمة لالستهالك وعلى مستوى أسعار اإلنتاج

أن مجهود الدولة فـي   ، يتبينالمذكوردعم الخالل حجم هذا، ومن 

  :2013هاما إذ يمثل مبلغ الدعم المقترح لسنة  يعدهذا المجال 

 اإلجمالي ج المحليناتمن ال % 1,7 -

 الدين والدعم اعتبارمن ميزانية الدولة دون  % 7,4 -

 من نفقات التنمية  % 24,5 -
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  النھوض بالصادرات  - 2

  2013تقدر كلفة التدخالت المتعلقة بالنهوض بالصـادرات لسـنة   

بإشـهار المنتجـات   تمويل العمليات المتعلقة  وتهم خاصة م د 23,5بـ 

ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات في مجـال  المحلية باألسواق الخارجية 

  .التصدير

   مـن ميزانيـة الدولـة قـدره     باعتمادوسيتم تمويل هذه التدخالت 

وعن طريق الموارد الذاتية لصندوق النهوض بالصادرات في  م د 23,0

 .م د 0,5حدود 
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  العنوان الثاين
*/*  

  ةنفقـات التنميـ
  

  

 ما قدره 2013الدفع المقترحة بعنوان نفقات التنمية لسنة  اعتماداتتبلغ   

م د  6,291بانخفاض قدره أي  2012د سنة م  32,247د مقابل م  25,956

  .% 19,5يمثل نسبة 

  :كما يلي  االعتماداتوتتوزع هذه   

  

 2011  
  إنجازات

 )د م(

2012  
  ق م

 )د م(

2013 
تقديرات  

 )د م(

  الفارق
  

 )د.م(
     
 -  646,2 778,3 6,442  1,604 اإلستثمارات المباشرة 

 )- 1,304( )3,508( )4,812( )0,988( على الموارد العامة للميزانية*   

 )- 1,360( )0,270( )1,630( )0,616( على القروض الخارجية الموظفة*   

 - 3,627 22,178 25,805  761,12 التمويل العمومي  

 )- 2,627( )17,178( )19,805( )9,812( على الموارد العامة للميزانية *   

 )- 1,000( )5,000( )6,000( )2,949( على القروض الخارجية الموظفة*   

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 
         

 -  6,291 25,956 32,247 14,365 :الجملة 
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  :التالية  االعتماداتويستوجب هذا الحجم من الدفوعات ترسيم 

  
  )د م(              

  266,20          قانون البرامج

  
   2,450        المباشرة االستثمارات - 

  
  )2,180(    على الموارد العامة للميزانية*   

  )270(    القروض الخارجية الموظفةعلى *   

  
  18,176        التمويــل العمومـي - 

  
  )13,176(    على الموارد العامة للميزانية*   

  )5,000(    على القروض الخارجية الموظفة*   

  

  561,25          إعتمادات التعهد

  
  2,978        اإلستثمارات المباشرة -   

  
  )2,708(    على الموارد العامة للميزانية*   

  )270(    على القروض الخارجية الموظفة*   

  
  22,178         التمويــل العمومـي - 

  
  )17,178(    العامة للميزانية  على الموارد*   

  )5,000(    على القروض الخارجية الموظفة*   
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 I  – اإلستثمارات المباشرة
 

  :على النحو التالي 2013المقترحة لسنة  االعتماداتتوزع 

  )د مبحساب (             
  

 البيـــان  
  قانون
 البرامج

إعتمادات على 
الموارد العامة 
 للميزانية

إعتمادات على 
موارد القروض 

الخارجية 
 الموظفة 

  
  ملةجال

  
 

 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  
        
 1,328 0,528   1,328 0,528  مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز 

 2,450 2,450  0,270  0,270 2,180 2,180 2,450 مشاريع وبرامج جديدة 

        
  3,778  2,978  0,270  0,270  3,508  2,708  2,450 :الجملة 

  

  :حسب الفصول كما يلي االعتماداتوتوزع 

  )د مبحساب (                      

  
  

  الفصل

  
  

  البيـــان

  
  قانون
  البرامج

على  اعتمادات
الموارد العامة 
  للميزانية

على  اعتمادات
موارد القروض 

  الموظفةالخارجية 

  
  ملةجال

  
 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد      
    

مشاريع وبرامج  -1
  بصدد اإلنجاز

              

                  
  0,370  0,190      0,370  0,190    دراسات عامة -  06.600
06.603  
06.605  
06.608  

  

  بناءات إدارية -
  برامج إعالمية -
  مصاريف مختلفة -

  
  
  

  
0,140  
0,198  

0,620  
0,140  
0,198  

  
  
  

  
  
  

  
0,140  
0,198  

0,620  
0,140  
0,198  

  1الجملة   
  

  0,528  1,328      0,528  1,328  
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مشاريع وبرامج  -2
  جديدة

              
  
  

  0,605  0,605      0,605  0,605  0,605  دراسات عامة -  06.600
  0,880  0,880      0,880  0,880  0,880  ات إداريةبناء -  06.603
  0,580  0,580      0,580  0,580  0,580  تجهيزات إدارية -  06.604
  0,025  0,025      0,025  0,025  0,025  برامج إعالمية -  06.605
  0,090  0,090      0,090  0,090  0,090  مصاريف مختلفة -  06.608
  مصاريف مختلفة -  09.608

  
0,270      0,270  0,270  0,270  0,270  

  2,450  2,450  0,270  0,270  2,180  2,180  2,450  2الجملة   
  3,778  2,978  0,270  0,270  3,508  2,708  2,450  الجملة العامة  

 

 II – التمويل العمومي
 

  :على النحو التالي  2013المقترحة لسنة  االعتماداتتوزع 

  )د مبحساب (                      

  
 البيـــان

  
  قانون
 البرامج

إعتمادات على 
الموارد العامة 
 للميزانية

إعتمادات على 
القروض الخارجية 

 الموظفة

  
 الجملة

 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  

        
  4,902  4,902      4,902  4,902  0,900  مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 17,276 17,276 5,000 5,000 12,276 12,276 17,276 مشاريع وبرامج جديدة

 22,178 22,178 5,000 5,000 17,178 17,178 18,176 الجملة
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  :حسب الفصول كما يلي االعتماداتوتوزع 

  )د مبحساب (                        

  
 الفصل

  
 البيـــان

  
 التكلفة

إعتمادات على 
الموارد العامة 
 للميزانية

إعتمادات على 
القروض الخارجية 

 الموظفة

  
 الجملة

 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد   

مشاريع وبرامج  – 1  
  بصدد اإلنجاز

       

07.810  
 

التدخالت في الميدان 
 اإلقتصادي

  
0,900 

  
4,902 

  
4,902 

  
 

  
 

  
4,902 

  
4,902 

الديوان الوطني  ▪ 
 للصناعات التقليدية

  
)0,900( 

  
)4,902( 

  
)4,902( 

  
 

  
 

  
)4,902( 

  
)4,902( 

          
مشاريع وبرامج  -2 

 جديدة
  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

07.810  
 

التدخالت في الميدان 
 اإلقتصادي

  
12,276 

  
12,276 

  
12,276 

  
 

  
 

  
12,276 

  
12,276 

مركز النهوض  ▪ 
  بالصادرات

الديوان الوطني  ▪
  للصناعات التقليدية

المركز الفني لإلبتكار  ▪
في  والتجديد واإلحاطة
  الزربية والحياكة

 تأهيل قطاع الخدمات ▪

  
)4,530(  
  
)7,560(  
  
  
)156(  
)30( 

  
)4,530(  
  
)7,560(  
  
  
)156(  
)30( 

  
)4,530(  
  
)7,560(  
  
  
)156(  
)30( 

   
 

  
)4,530(  
  
)7,560(  
  
  
)156(  
)30( 

  
)4,530(  
  
)7,560(  
  
  
)156(  
)30( 

09.810  
 

لتدخالت في الميدان ا
 اإلقتصادي

  
5,000 

  
 

  
 

  
5,000 

  
5,000 

  
5,000 

  
5,000 

مركز النهوض  ▪ 
 بالصادرات

  
)5,000( 

    
)5,000( 

  
)5,000( 

  
)5,000( 

  
)5,000( 

                  
 22,178 22,178 5,000 5,000 17,178 17,178 18,176 الجملة  

ختلف معطيات حول م 83 إلى 78 ات منفي الصفح اولبرز الجدتو

  .والبرامج المشاريع
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  الحسابات الخاصة في الخزینة

  
  

  

  

الحسابات الخاصة في الخزينة الراجعة بالنظر إلـى وزارة   تشمل  

الصـندوق العـام للتعـويض وصـندوق      ،والصناعات التقليدية التجارة

  .النهوض بالصادرات

  

  الصندوق العام للتعويض – 1  

  

أدرج الصندوق العام للتعويض ضمن الحسـابات الخاصـة فـي      

ديسـمبر   31المؤرخ في  1970لسنة  66قتضى القانون عدد الخزينة بم

  .1971المتعلق بقانون المالية لسنة  1970

  

وتجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم ترسيم إعتمادات بالحساب الخـاص    

تمويـل   أنباعتبـار   2013سنة " الصندوق العام للتعويض"في الخزينة 

ـ في إطار اإلعتمـادات المخصصـة    تمينفقات التعويض  دعم المـواد  ل

  .دم  1350المدرجة ضمن نفقات التدخل العمومي والبالغة  األساسية
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  صندوق النهوض بالصادرات – 2  

  

 84أحدث صندوق النهوض بالصادرات بمقتضى القـانون عـدد     

    المتعلـق بقـانون الماليـة    1984ديسمبر  31المؤرخ في  1984لسنة 

  .1985لسنة 

  

وتتعلق تدخالت هذا الصندوق خاصة بالنهوض بالصادرات وذلك   

بتمويل العمليات المتعلقة بإشهار المنتجات المحلية باألسواق الخارجيـة  

  .ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات في مجال التصدير

  

 باعتبـار و  د م 0,5 بـ 2013لسنة  و تقدر موارد هذا الصندوق  

العامة للميزانية المخصصة للنهوض  ردالمواالمحمولة على  االعتمادات

المقترحة للنهوض  االعتماداتتبلغ جملة ، د م 23,0 بالصادرات و البالغة

  .د م 23,5 بالصادرات

   



نظـام أمـد

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

17

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب السابع عشر

تقديرات الحسابات
2013

 بحساب الدينار
م.ق 
2012

الصندوق العام للتعويض

الموارد 
النفقات 

صندوق النهوض بالصادرات

الموارد 
النفقات 

500 000
500 000 500  000

500  000

000 500 الجملة :  500  000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

17  الباب:
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

2013نفقات التصرف لسنة

18

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 173المنح المخولة للسلط العمومية

000 406 21تأجير األعوان القارين

000 330تأجير األعوان غير القارين

000 170 1منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 075 14منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 154 37 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 165 5نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

580 000

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

3 210 000

000 955 8 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 020 350 1التدخالت في الميدان االجتماعي

000 000 23التدخالت في الميادين االقتصادية

000 487المساهمات في المنظمات العالمية

000 5منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 512 373 1 القسم الثالث  :   جملة

000 621 419 1الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:17
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

19

173 000 000 113-000 286المنح المخولة للسلط العمومية01100

21 406 000 000 676 0006 730 14تأجير األعوان القارين01101

330 000 000 442 3-000 772 3تأجير األعوان غير القارين01102

1 170 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

1 100 00070 000

14 075 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

12 279 0001 796 000

000 154 37 القسم األول  :   جملة 32 167 0004 987 000

5 165 000 000 000199 966 4نفقات تسيير المصالح العمومية02201

580 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

560 00020 000

3 210 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

3 010 000200 000

000 955 8 القسم الثاني  :   جملة 8 536 000419 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:17
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

20

1 350 020 000 000 000 000108 020 242 1التدخالت في الميدان االجتماعي03302

23 000 000 000 000 23التدخالت في الميادين االقتصادية03306

487 000 000 000144 343المساهمات في المنظمات العالمية03307

5 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

5 000

000 512 373 1 القسم الثالث  :   جملة 1 265 368 000108 144 000

000 621 419 1الجملة  العامة 1 306 071 000113 550 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

21

000 173المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 286 000-113 000

000 99تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 124 000-25 000

000 74تأجير  أعضاء  الدواوين 162 000-88 000

000 406 21تأجير األعوان القارين:01101الفصل 14 730 0006 676 000

000 715 8األجر  األساسي  والتدرج 6 024 0002 691 000

100 884 6المنح  الخصوصية  القارة 4 505 9002 378 200

800 70090 320المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 229 900

200 636 2001 798 4منحة  التصرف  والتنفيذ 3 162 000

000 00022 62منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 40 000

400 000193 509منحة  الهندسة 315 600

300 300354 718منحة  المشاريع 364 000

900 19منحة  الوقت  الكامل 19 900

200 6008 22منحة  خطر  العدوى 14 400

500 00057 276المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 218 500

800 8004 90منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 86 000

900900منحة  الصحافة

200المنحة  التعويضية  التكميلية 200

700-600 5منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 6 300

000 1-700 3منحة  التكاليف  العسكرية 4 700

800 80011 55منحة تكاليف خاصة بالمهندسين 44 000

400منح  أخرى 400

100 986المنح  المرتبطة  بالوظيفة 915 50070 600

200 00039 656المنحة  الوظيفية 616 800



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

22نظـام أمـد

900 3007 13منحة  مكلف  بمأمورية 5 400

700 9009 131المنحة  الكيلومترية 122 200

100 7002 17منحة  السكن 15 600

000 50010 165المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 155 500

700 7001 1منح  أخرى

000 790المنح  الخصوصية  المتغيرة 790 000

000 790منحة  المراقبة  االقتصادية 790 000

700 762منحـة اإلنتـاج 652 700110 000

300 30027 27منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب

700 40082 735منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 652 700

000 35منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 33 0002 000

000 0002 35منحة  الساعات  اإلضافية 33 000

800 78المنح    العائلية 75 4003 400

900 1002 65المنحة  العائلية 62 200

700500 13منحة  األجر  الوحيد 13 200

300 154 3المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1 733 5001 420 800

000 330تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 3 772 000-3 442 000

000 14أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 57 000-43 000

000 43-000 14األجر  األساسي 57 000

000 316األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 3 715 000-3 399 000

000 417 3-000 203التأجير  المباشر  لألعوان 3 620 000

[ 000 00018 113اتفاقيات  مع  مؤسسات[ التأجير    غير  المباشر  لألعوان   95 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

1 170 000 1 100 00070 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

23نظـام أمـد

000 820مؤسسات  إدارة  عامة 800 00020 000

000 00020 820مجلس المنافسة 800 000

000 350مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 300 00050 000

000 00050 350المعهد الوطني لالستهالك 300 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

14 075 000 12 279 0001 796 000

000 075 14مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 12 279 0001 796 000

000 000605 405 5مركز  النهوض  بالصادرات 4 800 000

000 00041 320المركز الفني لإلبتكار و التجديد و اإلحاطة في الزربية و الحياكة 279 000

000 150 0001 350 8الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية 7 200 000

37 154 000 000 987 0004 167 32جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

24

000 000199 165 5نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 4 966 000

000 000111 951 1األكرية واألداءات البلدية 1 840 000

000 0003 18إستهالك الماء 15 000

000 00021 125إستهالك الكهرباء والغاز 104 000

000 00030 520اإلتصاالت 490 000

000 00030 320االتصاالت الهاتفية 290 000

000 200تراسل المعطيات 200 000

000 0005 50إقتناء األثاث 45 000

000 0005 50تأثيث اإلدارة 45 000

000 00055 818الوقود 763 000

000 00060 650شراء الوقود لوسائل النقل 590 000

000 5-000 3شراء الوقود للتسخين 8 000

000 165حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 165 000

350 2-150 13نفقات البريد 15 500

000 3-000 12المراسالت اإلدارية 15 000

150650 1نفقات أخرى 500

000 0005 30إقتناء المعدات 25 000

000 0005 30معدات التصرف اإلداري 25 000

700 2002 18مصاريف التأمين 15 500

700 2002 18تأمين وسائل النقل 15 500

000 00010 415التعهد والصيانة 405 000

000 55اإلعتناء بالبنايات 55 000

000 00020 320تعهد وصيانة وسائل النقل 300 000

000 10-000 40تعهد وصيانة المعدات و األثاث 50 000

000 20مصاريف التنظيف 20 000

000 20النفقات المباشرة للتنظيف 20 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 0005 80لوازم المكاتب 75 000

000500 28المطبوعات 27 500

000 27المطبوعات الرسمية 27 000

000500 1مطبوعات األخرى 500

000 1-000 5التوثيق 6 000

000 1-000 5الوثائق المكتوبة 6 000

000 60الصحف والمجالت 60 000

000 00015 27إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12 000

000 12-000 13تعليق ونشر اإلعالنات 25 000

000 12-000 13نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 25 000

000 2-000 100مصاريف  اإلعالمية 102 000

000 0005 45شراء اللوازم والمعدات 40 000

000 7-000 55نفقات الصيانة 62 000

000 3-000 19نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 22 000

" 000 11أدب"نفقات استغالل منظومة  11 000

" 500 7إنصاف"نفقات استغالل منظومة  7 500

" 500رشاد"نفقات استغالل منظومة  500

000 3-استغالل منظومات إعالمية أخرى 3 000

000 10-000 130مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 140 000

000 10-000 80مصاريف اإلستقباالت 90 000

000 50مصاريف اإلقامة 50 000

000 15-000 100مصاريف المهمات 115 000

000 52إكساء األعوان 52 000

000 52إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 52 000

100 130إرجاع مصاريف التنقل 130 100

000 130المنحة اليومية للتنقل 130 000

100إرجاع مصاريف نقل األشخاص 100



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

26نظـام أمـد

000 10-500 116مصاريف نقل األشخاص 126 500

000 120-مصاريف نقل األشخاص بالداخل 120 000

500 6إشتراكات النقل 6 500

000 000110 110مصاريف نقل األشخاص بالخارج

000 70تكوين ورسكلة األعوان 70 000

000 35ملتقيات للتكوين 35 000

000 15تربصات تكوين 15 000

000 10التكوين المستمر 10 000

000 10التكوين في اإلعالمية 10 000

900 1نفقات طبية لفائدة األعوان 1 900

500 1نفقات التداوي 1 500

400شراء األدوية والمواد الصيدلية 400

000 4-000 8تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 12 000

000 5-تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 5 000

500مصاريف النزاعات والتعويضات 500

500أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 500

000 0008 40معاليم الجوالن و العبور 32 000

500 5007 36معاليم الجوالن 29 000

500500 3معاليم العبور 3 000

000 10-500 203خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 213 500

000 3نقل األثاث والمعدات 3 000

500الترجمة 500

000 10-000 200المراقبة والتحاليل، اإلختبار  210 000

150 1502 2نفقات التصرف األخرى

150 1502 2نفقات مختلفة

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

580 00020 000 560 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

27نظـام أمـد

000 00010 260مؤسسات  إدارة  عامة 250 000

000 00010 260مجلس المنافسة 250 000

000 00010 320مؤسسات النهوض بالقطاعات 310 000

000 00010 320المعهد الوطني لالستهالك 310 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

3 210 000200 000 3 010 000

000 000200 210 3مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 3 010 000

000 000100 340 1مركز  النهوض  بالصادرات 1 240 000

000 120المركز الفني لإلبتكار و التجديد و اإلحاطة في الزربية و الحياكة 120 000

000 000100 750 1الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية 1 650 000

8 955 000419 000 000 536 8جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

28

000 020 350 1التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 1 242 020 000108 000 000

000 000 000117 000 341 1دعم المواد األساسية 1 224 000 000

000 000 104دعم الحبوب 913 000 0001 017 000 000

000 000 6دعم الحليب 24 000 00030 000 000

000 000 6-دعم السكر 17 000 00011 000 000

000 000 12دعم الزيت 266 000 000278 000 000

000 000 1دعم العجين الغذائي و الكسكسي 4 000 0005 000 000

000 000 9-000 000 9دعم منتوجات أخرى 18 000 000

000 000 0004 000 4دعم الورق المدرسي

000 000 9-دعم معجون الطماطم 14 000 0005 000 000

000 20منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 20 000

000 00020 20وداديات األعوان

000 000 23التدخالت في الميادين االقتصادية:03306الفصل 23 000 000

000 000 23النهوض بالصادرات 23 000 000

000 487المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 343 000144 000

000 000144 487منظمات ذات صبغة خصوصية 343 000

000 142المنظمة العالمية للتجارة 248 000390 000

000 2المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 40 00042 000

000 00055 55الوحدة الفنية التفاقية أغادير

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة:03325الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

5 000 5 000

000 5مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 5 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

29نظـام أمـد

000 0005 5الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية

1 373 512 000 000 144 000108 368 265 1جملة التدخل العمومي : 



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

30

1رئيس أو مدير ديوان
1مكلف بمأمورية

2الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

31

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 60 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0محلل مركزي 1 محلل

3,0متفقد الشؤون اإلقتصادية 20 ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية

3,0كاتب تصرف 2 مستكتب إدارة

3,0مراقب الشؤون اإلقتصادية 3 عون معاينة للشؤون اإلقتصادية

3,0ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية 20 مراقب

3,0مستكتب إدارة 1 عون إستقبال

3,0مهندس رئيس 3 مهندس أول

3,0متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية 30 متفقد الشؤون اإلقتصادية

3,0متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية 5 متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية

3,0متقفد عام للشؤون اإلقتصادية 2 متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية

3,0محلل رئيس 1 محلل مركزي

3,0تقني رئيس 2 تقني أول

3,0تقني أول 5 تقني

3,0ملحق إدارة 10 كاتب تصرف

105الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية 17

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

32

دينــار000 200 تكلفة االنتدابات : 

22السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

23,02مهندس أول

1111سلك العملة

183,08عامل صنف 
433,03عامل صنف 

2525سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية

103,010ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية
153,015مراقب الشؤون اإلقتصادية

22السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

23,02تقني

4040  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

33

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 200 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

6السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2متصرف مستشار

1كاتب راقن

1ملحق إدارة

2كاتب تصرف

7سلك العملة
51عامل صنف 

61عامل صنف 

71عامل صنف 

104عامل صنف 

1سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1محلل رئيس

6سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
2ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية

1متفقد الشؤون اإلقتصادية

1متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية

1متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية

1متقفد عام للشؤون اإلقتصادية

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2تقني

22الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

34

141السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
14متصرف

8متصرف مستشار
5متصرف رئيس

23كاتب راقن
49ملحق إدارة

11مستكتب إدارة
3راقن

2عون إستقبال
26كاتب تصرف

61السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
10مهندس رئيس
6مهندس عام
40مهندس أول

5مهندس أشغال
174سلك العملة

150عامل صنف 
23عامل صنف 
35عامل صنف 
419عامل صنف 
56عامل صنف 
612عامل صنف 
728عامل صنف 
813عامل صنف 
920عامل صنف 
1018عامل صنف 

12سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
4محلل

3محلل رئيس
5محلل مركزي

3سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
3رئيس مخبر رئيس

1سلك اإلطار المشترك لألطباء البياطرة
1طبيب بيطري

1سلك العسكريين
1رائد



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

35

1سلك أعوان وزارة المالية
1متفقد رئيس للمصالح المالية

791سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية
253ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية

10عون معاينة للشؤون اإلقتصادية
168مراقب الشؤون اإلقتصادية
257متفقد الشؤون اإلقتصادية

84متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادية
17متفقد رئيس للشؤون اإلقتصادية
2متقفد عام للشؤون اإلقتصادية

2السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
2كاتب صحفي

26سلك مستشاري المصالح العمومية
26مستشار المصالح العمومية

6السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
2فني سامي للصحة العمومية

4فني سامي أول للصحة العمومية
7سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

2متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
3متصرف في الوثائق و األرشيف

2متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف
143السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

3مساعد تقني
1عون تقني
9تقني رئيس
29تقني أول

101تقني
369 1الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

36

20سلك العملة

14عامل صنف  

316عامل صنف  

4المتعاقدون

32عون متعاقد صنف أ 

2عون متعاقد صنف ج 

6العملة العرضيون

6عامل عرضي

3سلك الملحقون

3أعوان ملحقون بمقتضى اتفاقيات

33الجملة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

37

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

17 الباب:
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

000 750 0001 000580 170 1المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 080 0001 000260 820مؤسسات  إدارة  عامة

000 000670 000320 350مؤسسات  النهوض  بالقطاعات

000 00050 290 00017 0005 00050 210 0003 075 14المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 00050 290 00017 0005 00050 210 0003 075 14مؤسسات  النهوض  بالقطاعات

000 00050 040 00019 0005 00050 790 0003 245 15الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

38

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

17 الباب:
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

000 080 1مؤسسات  إدارة  عامة 260 000 820 000

000 670مؤسسات النهوض بالقطاعات 320 000 350 000

000 750 0001 000580 170 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

39

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

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

17  الباب:

000 080 1مؤسسات  إدارة  عامة 260 000 820 000

000 080 0001 000260 820مجلس المنافسة

000 670مؤسسات النهوض بالقطاعات 320 000 350 000

000 000670 000320 350المعهد الوطني لالستهالك

000 750 0001 000580 170 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

40

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2013 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

17 الباب:

000 080 0001 080 0001 080 1مؤسسات  إدارة  عامة

000 080 0001 080 0001 080 1مجلس المنافسة

000 000670 000670 670مؤسسات النهوض بالقطاعات

000 000670 000670 670المعهد الوطني لالستهالك

000 750 0001 750 0001 750 1الجملة  العامة



41 نظـام أمـد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينارالعدد 
الكلفة السلك و الرتبة/ المؤسسة      

مجلس المنافسة

1سلك العملة

51عامل صنف  

1سلك مستشاري المصالح العمومية

1مستشار المصالح العمومية 

000 235جملة المؤسسة : 

000 35  الجملة العامة :  2



42 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
السلك و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

مجلس المنافسة

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

16.0متصرف 

1سلك العملة

416.0عامل صنف  

2سلك مستشاري المصالح العمومية

26.0مستشار المصالح العمومية 

 ---- 000 435جملة المؤسسة : 

المعهد الوطني لإلستهالك

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

16.0مهندس أول 

1سلك العملة

216.0عامل صنف  

 ---- 000 213جملة المؤسسة : 

000 48---- 6  الجملة العامة : 



43 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

مجلس المنافسة

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

2متصرف 

1متصرف مستشار 

3سلك العملة

22عامل صنف  

41عامل صنف  

2سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية

1عون معاينة للشؤون اإلقتصادية 

1متفقد الشؤون اإلقتصادية 

2سلك أعضاء دائرة المحاسبات

2مستشار لدائرة المحاسبات 

2سلك أعضاءالمحكمة اإلدارية

2مستشار المحكمة اإلدارية 

13سلك مستشاري المصالح العمومية

13مستشار المصالح العمومية 

1سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

26جملة المؤسسة : 

المعهد الوطني لإلستهالك

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

1متصرف مستشار 



44 نظـام أمـد

السلك و الرتبة/ المؤسسة    العدد   

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1مهندس عام 

3مهندس أول 

3سلك العملة

21عامل صنف  

42عامل صنف  

1سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

1حافظ مكتبات أو توثيق 

10سلك أعوان الشؤون اإلقتصادية

3ملحق تفقد للشؤون اإلقتصادية 

7متفقد الشؤون اإلقتصادية 

1سلك مستشاري المصالح العمومية

1مستشار المصالح العمومية 

20جملة المؤسسة : 

46  الجملة العامة : 



45نظـام أمـد

توزيع األعوان غير القارين المرخص فيهم

المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  السلك و الرتبة/ المؤسسة      

مجلس المنافسة

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

3ملحق إدارة 

6سلك العملة

22عامل صنف  

43عامل صنف  

51عامل صنف  

1سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

1تقني سامي في اإلعالمية 

11جملة المؤسسة : 

11  الجملة العامة : 



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

46

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

17 الباب:
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 50مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 17 290 000 5 000 50 000 3 210 000 14 075 000

000 00050 290 00017 0005 00050 210 0003 075 14الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

47

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

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية
17  الباب:

000 50مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 17 290 000 5 000 50 000 3 210 000 14 075 000

000 745 6مركز  النهوض  بالصادرات 1 340 000 5 405 000

000 440المركز الفني لإلبتكار و التجديد و اإلحاطة في الزربية و الحياكة 120 000 320 000

000 50الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية 10 105 000 5 000 50 000 1 750 000 8 350 000

000 00050 290 00017 0005 00050 210 0003 075 14الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

48

17 الباب:
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 50مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 17 290 00017 340 00017 340 000

000 745 0006 745 0006 745 6مركز  النهوض  بالصادرات

000 000440 000440 440المركز الفني لإلبتكار و التجديد و اإلحاطة في الزربية و الحياكة

000 50الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية 10 105 00010 155 00010 155 000

000 340 00017 340 00017 00050 290 17الجملة  العامة



49نظـام أمـد

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

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

مركز  النهوض  بالصادرات

3اإلطارات

3متصرف 

000 373جملة المؤسسة : 

الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية

12اإلطارات

7متصرف رئيس 

5محرر 

1أعوان المساندة أو التسيير 

1أ.كاتب مديرية د 

000 13124جملة المؤسسة : 

000 197  الجملة العامة :  16



50 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

مركز  النهوض  بالصادرات

5اإلطارات

56.0متصرف 

---- جملة المؤسسة :  535 000

المركز الفني لإلبتكار و التجديد و اإلحاطة في الزربية و الحياكة

1أعوان المساندة أو التسيير 

16.0تقني 

---- جملة المؤسسة :  17 000

الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية

20اإلطارات

206.0متصرف 

---- جملة المؤسسة :  20150 000

000 192---- 26  الجملة العامة : 



51 نظـام أمـد

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

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مركز  النهوض  بالصادرات

94اإلطارات

7متصرف عام 

21متصرف رئيس 

12متصرف مستشار 

3مستشار المصالح العمومية 

3مهندس أول 

4مهندس مركزي 

44متصرف 

58أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

4مهندس مساعد 

2واضع برامج أو مبرمج 

1مبرمج أول 

4كاتب مديرية 

2كاتب إدارة 

4فني سامي 

8مساعد فني 

4ملحق مديرية 

4عون إدخال معلومات ذو كفاءة 

13ملحق إدارة أول 



52 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

6ملحق مديرية أول 

4عون إداري مختص 

20أعوان التنفيذ 

2عون إستقبال 

5حارس 

1عون خدمات 

5عامل مختص 

3عامل 

1عون إستقبال ذو كفاءة 

3عون خدمات ذو كفاءة 

172جملة المؤسسة : 

المركز الفني لإلبتكار و التجديد و اإلحاطة في الزربية و الحياكة

9اإلطارات

2متصرف رئيس 

1مهندس أول 

4متصرف 

2متفقد الشؤون اإلقتصادية 

7أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

5تقني 

1كاتب تصرف 

5أعوان التنفيذ 

1حاجب 

4عامل 

21جملة المؤسسة : 



53 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

الديوان  الوطني  للصناعات  التقليدية

205اإلطارات

33متصرف رئيس 

113متصرف 

59محرر 

205أعوان المساندة أو التسيير 

133كاتب إدارة 

72مستكتب إدارة 

50أعوان التنفيذ 

50عامل 

460جملة المؤسسة : 

653  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

17  الباب:

( بحساب الدينار )

000 508 0003 708 2اإلستثمارات المباشرة

17 178 00017 178 000

5 270 000

25 956 000

دينارا000 626 20 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2013

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

25 156 000

54

5 270 000

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية



نفقات التنمية لسنة

البــنود

17  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

2 450

900

17 276

5281 328

2 1802 180270270

4 902

12 2765 000

4 902

12 2765 000

التعهد

5281 328

2 4502 450

4 9024 902

17 27617 276

2 4502 7083 5082702702 9783 778

18 17617 17817 1785 0005 00022 17822 178

20 62619 88620 6865 2705 27025 15625 956

 II جملة فرعية

2013

55

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

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

56

17 الباب:

دراسات عامة 06600605795975

بناءات إدارية 066038808801 500

تجهيزات إدارية 06604580580580

برامج إعالمية 0660525165165

مصاريف مختلفة 0660890270288288270270

2 1802702 7083 508270270 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

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

57

17 الباب:

دراسات عامة 06600190370

بناءات إدارية 06603620

برامج إعالمية 06605140140

مصاريف مختلفة 06608198198

5281 328 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

58

17 الباب:

دراسات عامة 06600

190370مختلفــة دراســات   00 0001
190370 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

100بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بسليانة 34 0005

50بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بنابل 21 0007

470بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد 43 0008
620 06603جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

140140إعالمية تجهيزات إقتناء 00 0002
140140 06605جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

198198برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفالحة و الصيد البحري 00 0002
198198 06608جملــة الفصـل

5281 328 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

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

59

17 الباب:

دراسات عامة 06600605605605

بناءات إدارية 06603880880880

تجهيزات إدارية 06604580580580

برامج إعالمية 06605252525

مصاريف مختلفة 06608902709090270270

2 1802702 1802 180270270 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

60

17 الباب:

دراسات عامة 06600

مختلفــة دراســات   000100400400400
دراسات للمعهد الوطني لإلستهالك 000300155155155

مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني لإلستهالك 000400505050
605605605 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بباجة 00131630630630ج
توسعة مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بالقصرين 00242250250250ج

880880880 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

نقل وسائل إقتناء 000100435435435
إقتناء تجهيزات مختلفة 000900100100100

اقتناء تجهيزات المترولوجيا القانونية و مراقبة الجودة 001000151515
إقتناء تجهيزات مختلفة للمعهد الوطني لإلستهالك 001400303030

580580580 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

إقتناء تجهيزات إعالمية لمجلس المنافسة 000600333
إقتناء تجهيزات إعالمية للمعهد الوطني لإلستهالك 000700222222

252525 06605جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608

عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني لإلستهالك 000300505050
3مشروع تنمية الصادرات  0004004027040270 40270

902709090270270 06608جملــة الفصـل

2 1802702 1802 180270270 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

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

201120122013 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية17 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

61

611دراسات عامة06600 975 580 125 612 556 795 350 128 1 074 2 903

572بناءات إدارية06603 1 500 1 205 71 819 572 880 1 150 64 1 501 4 167

489تجهيزات إدارية06604 580 2 116 357 3 962 475 580 2 040 136 4 273 7 504

631برامج إعالمية06605 165 321 259 2 448 570 165 262 213 2 614 3 824

536مصاريف مختلفة06608 288 590 176 359 427 288 590 110 534 6 771 1 949
20 3476 7716514 3922 7082 6008 2009884 8123 5082 839 9 996 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية17 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

62

دراسات عامة06600
437 770 380 49 612 435 590 150 49 1 024 2 248 مختلفــة دراســات  000100
162 155 140 38 109 155 140 41 50 495 دراسات للمعهد الوطني لإلستهالك000300
12 50 60 38 12 50 60 38 160 مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني لإلستهالك000400

074128350795556612125580975611 9031 066002جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
47 94 25 70 47 64 125 236 مختلفة تهيئات000200
25 81 46 749 25 876 901 تهيئة المقر الفرعي بالبحيرة لوزارة التجارة و الصناعات التقليدية000400

100 400 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بسليانة000534
500 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بمدنين000682

50 600 650 650 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بنابل000721
470 30 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد000843
630 630 630 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بباجة00131ج
250 250 250 توسعة مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بالقصرين00242ج

500572 2051 150880572819711 501641 1671 066034جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
332 435 1 805 214 3 172 331 435 1 805 3 387 5 958 نقل وسائل إقتناء000100
71 100 100 109 315 63 100 100 100 332 695 إقتناء تجهيزات مختلفة000900
71 15 111 3 305 71 15 35 25 359 505 اقتناء تجهيزات المترولوجيا القانونية و مراقبة الجودة001000
6 25 20 98 1 25 123 149 إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة001100
2 11 20 2 11 20 33 إقتناء تجهيزات مختلفة لمجلس المنافسة001200
1 25 52 1 25 52 78 إقتناء وسائل نقل للمعهد الوطني لإلستهالك001300



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

63 نظـام أمـد

06604
6 30 50 6 30 50 86 إقتناء تجهيزات مختلفة للمعهد الوطني لإلستهالك001400

116580489 9623572 0405804753 2731362 5044 066047جملــة الفصـل

برامج إعالمية06605
622 140 299 126 2 105 562 140 240 82 2 268 3 292 إعالمية تجهيزات إقتناء000200

114 337 114 337 451 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000400
2 3 6 2 6 1 3 6 9 19 إقتناء تجهيزات إعالمية لمجلس المنافسة000600
7 22 16 17 7 22 16 17 62 إقتناء تجهيزات إعالمية للمعهد الوطني لإلستهالك000700

448259321165631 6142132621655702 8242 066053جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة06608
158 200 143 158 92 200 63 304 3 171 659 2مشروع تنمية الصادرات 000100
284 198 290 20 198 254 198 290 47 201 3 060 990 برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفالحة و الصيد البحري000200
94 50 60 13 3 81 50 60 29 220 عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد الوطني لإلستهالك000300

40 40 40 40 540 80 3مشروع تنمية الصادرات 000400
771534110590288427359176590288536 9496 066081جملــة الفصـل

20 3476 7716514 3922 7082 6008 2009884 8123 5082 839 9 996 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

64

17 الباب:

2 620 270 1 630 616 1 635 2 032 270 1 630 331 2 508 6 771 مصاريف مختلفة 09608

6 7713311 6302702 0321 6356161 6302702 620 2 508 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

65

17 الباب:

مصاريف مختلفة 09608

750 900 570 951 198 900 302 1 771 3 171 2مشروع تنمية الصادرات 000100
1 870 460 46 684 1 834 460 29 737 3 060 برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات الفالحة و الصيد البحري000200

270 270 270 270 540 3مشروع تنمية الصادرات 000400
620 6302702 6356161 0321 6302702 5083311 7712 6جملــة الفصـل 09608

6 7713311 6302702 0321 6356161 6302702 620 2 508 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

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

66

17 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

000 5التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 5 000 17 178 17 178 13 1765 000

000 0005 5305 5304 0004 5305 4مركز النهوض بالصادرات

462 46212 46012 8الديوان الوطني للصناعات التقليدية

 المركز الفني لالبتكار و التجديد و االحاطة في الزربية
والحياكة

156156156

303030تأهيل قطاع الخدمات

000 0005 1785 17817 00017 1765 13الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

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

67

17 الباب:

902 4التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 4 902 900

902 9024 9004الديوان الوطني للصناعات التقليدية

902 9024 9004الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م م.خ.ق.مج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

68

17 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
902 4الديوان الوطني للصناعات التقليدية 4 902 900

012500950 950 إحداث قرية حرفية بجربة

012600400 400 إحداث قرية حرفية بوالية زغوان

013100150 150 دار الصناعات التقليدية ببن عروس

0132001 887 1 887 900 إحداث قرية حرفية بالمهدية

0134001 000 1 000 إحداث قرية حرفية بالمطوية

013600500 500 إحداث قرية حرفية بباجة

01370015 15 إحداث قرية حرفية بمجاز الباب

902 9024 078104جملــة الفصـل 900

902 9024 9004الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

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

69

17 الباب:

000 5التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 5 000 12 276 12 276 12 2765 000

000 0005 5305 5304 0004 5305 4مركز النهوض بالصادرات

560 5607 5607 7الديوان الوطني للصناعات التقليدية

 المركز الفني لالبتكار و التجديد و االحاطة في
الزربية والحياكة

156156156

303030تأهيل قطاع الخدمات

000 0005 2765 27612 00012 2765 12الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

70

17 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
000 5مركز النهوض بالصادرات 5 000 4 530 4 530 5 000 4 530

00040060 60 60 تجهيزات إعالمية إقتناء
000500700 700 700 بالصادرات النهوض
0006003 400 3 400 3 400 والتظاهرات المعارض
00080050 50 50 نقل وسائل إقتناء
00090020 20 20 تجهيزات مختلفة إقتناء
0012005 000 300 300 300 000 35مشروع تنمية الصادرات  5 000

560 7الديوان الوطني للصناعات التقليدية 7 560 7 560

0100001 950 1 950 1 950 عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية
01010050 50 50 دراسات وبحوث
010200100 100 100 تجهيزات مختلفة
010400125 125 125 إقتناء سيارات
010500200 200 200 إقتناء تجهيزات إعالمية
01060050 50 50 ندوات  جهوية
0110003 000 3 000 3 000 مال متداول للحرفيين
01120010 10 10 المتحف الوطني للصناعات التقليدية

00100600ج 600 600 إحداث قرية حرفية بالوسالتية بوالية القيروان
00200800ج 800 800 إحداث قرية حرفية بحاجب العيون بوالية القيروان
00300600ج 600 600 إحداث قرية حرفية بالعال بوالية القيروان
0040015ج 15 15 ( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بسوسة 
0050015ج 15 15 ( دراسة جدوى(مدينة الصناعات التقليدية بالمعمورة 
0060015ج 15 15 ( دراسة جدوى(دار الصناعات التقليدية بسكرة 
0070015ج 15 15 ( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بدوز 
0080015ج 15 15 ( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بالمكنين 

 المركز الفني لالبتكار و التجديد و االحاطة في الزربية
والحياكة

156 156 156

0201007 7 7 إقتناء تجهيزات إعالمية
02020050 50 50 إقتناء وسائل النقل
02030050 50 50 دراسات و بحوث
02040015 15 15 عمليات شراكة مع مصممين إلبتكار نماذج جديدة
02060024 24 24 ورشة تجارب نموذجية
0207005 5 5 ندوات جهوية
0208005 5 5 معارض و تظاهرات

30تأهيل قطاع الخدمات 30 30

03000030 30 30 تأهيل قطاع الخدمات
000 0005 2765 27612 00012 078105جملــة الفصـل 12 276

000 0005 2765 27612 00012 2765 12الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013
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

20112012 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

71

17 الباب:

448 10التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810 17 178 19 805 9 812 113 140 9 727 17 178 19 805 9 808 113 865 56 837 170 383

144 1مركز النهوض بالصادرات 4 530 4 925 4 505 61 361 1 144 4 530 4 925 4 505 61 361 56 837 76 465
293 5الديوان الوطني للصناعات التقليدية 12 462 14 735 5 170 51 341 4 573 12 462 14 735 5 170 52 061 89 001

55المركز الفني لالبتكار و التجديد و االحاطة في الزربية والحياكة 156 115 137 394 55 156 115 133 398 857
956 3تأهيل قطاع الخدمات 30 30 44 3 955 30 30 45 4 060

170 38356 8379 80819 80517 1789 727113 1409 81219 80517 17810 448 113 865 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

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

20112012 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

72

17 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي07810
144 1مركز النهوض بالصادرات 4 530 4 925 4 505 61 361 1 144 4 530 4 925 4 505 61 361 56 837 76 465

المصدر دار بناء 0001008 2008 2008 200
000200484848 تهيئات
دراسات 0003001 0451 020251 02025

تجهيزات إعالمية إقتناء 0004001 1239512080601295120806012
بالصادرات النهوض 0005008 3536 3303696807002746 330369680700274

والتظاهرات المعارض 00060044 32232 9424 0003 8003 40018032 9424 0003 8003 400180
نقل وسائل إقتناء 0008005563955045501639550455016
تجهيزات مختلفة إقتناء 00090011828362020142836202014

2مشروع تنمية الصادرات  0010001 70035 8371 447301001231 44730100123
برنامج إستثنائي لدعم تنمية الصادرات 00110010 00010 00010 000

3مشروع تنمية الصادرات  0012001 00021 000200300500200300500
293 5الديوان الوطني للصناعات التقليدية 12 462 14 735 5 170 51 341 4 573 12 462 14 735 5 170 52 061 89 001

عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية 01000020 04914 3699402 0001 95079014 3699402 0001 950790
دراسات وبحوث 0101001 4421 02250503209725050370
تجهيزات مختلفة 0102002 0341 7116915010041 711691501004
تهييئات مختلفة 0103002 7802 370300100101 700300100680
إقتناء سيارات 0104001 19087380100125128738010012512

إقتناء تجهيزات إعالمية 0105002 1051 5051003002001 505100300200
ندوات  جهوية 0106005203631150504636311505046

برنامج تكوين و رسكلة 0107001 7981 598174261 59817426
برنامج التأهيل 0109005004257542575



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20132013

م.خ.ق.م

73 نظـام أمـد

07810

مال متداول للحرفيين 01100026 20017 2003 0003 0003 00017 2003 0003 0003 000
المتحف الوطني للصناعات التقليدية 011200805010101050101010

قريتان حرفيتان بالكاف و سجنان 011300270270270
مركز نموذجي لتنمية الكفاءات بقفصة 01140020182182

خارطة حول اإلمكانات الجهوية 011500505050
تهيئة فضاء متحفي بمحالت الديوان بجربة 011600202020

إرساء منظومة جودة 011700450100725093100725093
إحداث منطقة حرفية ببلخير من والية قفصة 011800500500500

إحداث منطقة حرفية للصناعات التقليدية بالقطار من والية قفصة 011900500500500
تأهيل القرية الحرفية ببروطة بالقيروان 012000200200200

تأهيل المتحف الوطني للزربية بالقيروان 012100350350350
بناء قرية حرفية بمدينة القيروان 012200700700700

إحداث قرية حرفية بقابس 012300600600600
إحداث قرية حرفية بقبلي 012400876700176700176

إحداث قرية حرفية بجربة 0125001 450500950500950
إحداث قرية حرفية بوالية زغوان 012600750350400350400
تأهيل حي الحرفيين الجرابة بنابل 012700100100100

إحداث قرية حرفية بالقصرين 012800500500500
إحداث قرية حرفية وخدماتية بوالية جندوبة 0129005 0005 0005 000

إقتناء عقار بالعمران تونس 013000117117117
دار الصناعات التقليدية ببن عروس 013100650500150500150

إحداث قرية حرفية بالمهدية 0132001 900131 887131 887
إحداث قرية حرفية بالحامة 0133001 0001 0001 000

إحداث قرية حرفية بالمطوية 0134001 0001 0001 000
إحداث قرية حرفية بمارث 0135001 0001 0001 000
إحداث قرية حرفية بباجة 013600500500500

إحداث قرية حرفية بمجاز الباب 0137005001548515485
إحداث قرية حرفية بتطاوين 013800750500250500250

إحداث قرية حرفية بغمراسن 013900700450250450250



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20132013

م.خ.ق.م

74 نظـام أمـد

07810

إحداث قرية حرفية ببني خداش 014000300300300
دراسة حول مدينة الصناعات التقليدية 014100200200200

إحداث قرية حرفية ببئر الحفي سيدي بوزيد 0142001 2001 2001 200
إحداث قرية حرفية بتستور بوالية باجة 0143001 0001 0001 000

( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بالوسالتية بوالية القيروان  014400151515
( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بحاجب العيون بوالية القيروان  014500151515

( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بالعال بوالية القيروان  014600151515
تهيئة ورشة نموذجية للزربية بالقيروان 014700303030

تهيئة مركز الحرف و الفنون بنابل 0148005 0005 0005 000
إحداث قرية حرفية بالوسالتية بوالية القيروان 00100600600600ج

إحداث قرية حرفية بحاجب العيون بوالية القيروان 00200800800800ج
إحداث قرية حرفية بالعال بوالية القيروان 00300600600600ج

( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بسوسة  00400151515ج
( دراسة جدوى(مدينة الصناعات التقليدية بالمعمورة  00500151515ج

( دراسة جدوى(دار الصناعات التقليدية بسكرة  00600151515ج
( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بدوز  00700151515ج

( دراسة جدوى(إحداث قرية حرفية بالمكنين  00800151515ج
 المركز الفني لالبتكار و التجديد و االحاطة في الزربية

والحياكة
55 156 115 137 394 55 156 115 133 398 857

إقتناء تجهيزات مختلفة 020000191322213222
إقتناء تجهيزات إعالمية 020100963835271438352714

إقتناء وسائل النقل 02020011565506550
دراسات و بحوث 0203002801252650502912130505029

عمليات شراكة مع مصممين إلبتكار نماذج جديدة 0204001196420201564202015
 عمليات شراكة لتطوير المنسج و نوعية الخيوط المستعملة في

الزربية و الحياكة
02050015510510

ورشة تجارب نموذجية 0206001636840312468403124
ندوات جهوية 020700251055510555

معارض و تظاهرات 020800251055510555



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20132013

م.خ.ق.م

75 نظـام أمـد

07810

956 3تأهيل قطاع الخدمات 30 30 44 3 955 30 30 45 4 060

تأهيل قطاع الخدمات 0300004 0604530303 9554430303 956
448 17810 80517 81219 1409 727113 1789 80517 80819 8659 837113 38356 170جملــة الفصـل 07810

170 38356 8379 80819 80517 1789 727113 1409 81219 80517 17810 448 113 865 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

20132013

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

76

17 الباب:

113 12التدخالت في الميدان اإلقتصادي 5 000 6 000 2 949 30 775 11 000 5 000 6 000 3 500 31 337 56 837 09810

113 12مركز النهوض بالصادرات 5 000 6 000 2 949 30 775 11 000 5 000 6 000 3 500 31 337 56 837

56 8373 5006 0005 00011 00030 7752 9496 0005 00012 113 31 337 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

د.ت.خ.قالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة التجارة و الصناعات التقليدية

20132013
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

77

17 الباب:

التدخالت في الميدان اإلقتصادي 09810

113 12مركز النهوض بالصادرات 5 000 6 000 2 949 30 775 11 000 5 000 6 000 3 500 31 337 56 837

2مشروع تنمية الصادرات  00100035 83731 3373 5001 00030 7752 9491 0001 113
3مشروع تنمية الصادرات  00120021 0005 0005 00011 0005 0005 00011 000

113 00012 0005 9496 7752 00030 00011 0005 5006 3373 83731 56جملــة الفصـل 09810

56 8373 5006 0005 00011 00030 7752 9496 0005 00012 113 31 337 الجملة  العامة



 78

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

 1- اإلستثمارات المباشرة
 دراسات عامة

%76 56% إنجاز قسط من الدراسات إنجاز قسط من الدراسات %36 إنجاز قسط من الدراسات ▪ دراسات مختلفة دراسات

بناءات إدارية
%100 إنجاز المشروع %80 إنجاز قسط من المشروع إنجاز البناية ▪ بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بسليانة
%100 إنجاز المشروع %92 إنجاز قسط من المشروع إنجاز البناية ▪ بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بنابل
%100 إنجاز المشروع %6 إنجاز قسط من المشروع إنجاز البناية ▪ بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بسيدي 

بوزيد
برامج إعالمية

%81 إنجاز االقتناءات %77 إنجاز قسط من المشروع %68 إنجاز قسط من المشروع إقتناء تجهيزات 
وإنجاز تطبيقات

▪ إقتناء تجهيزات إعالمية

مصاريف مختلفة

%71 إنجاز قسط من المشروع %51 إنجاز قسط من المشروع %22 إنجاز قسط من المشروع الدعم المؤسساتي 
للبرنامج المذكور

▪ برنامج تأهيل مسالك توزيع منتوجات 
الفالحة والصيد البحري

% 100 إنجاز المشروع %34 إنجاز قسط من المشروع %34 إنجاز قسط من المشروع إحداث القرية الحرفية ▪ إحداث قرية حرفية بجربة
%100 إنجاز المشروع %47 إنجاز قسط من المشروع %47 إنجاز قسط من المشروع إحداث القرية الحرفية ▪ إحداث قرية حرفية بوالية زغوان

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية

2013-12-31

الباب 17 : وزارة التجارة والصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2013  :  تقديم المشاريع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية

2012-12-31

اإلنجازات المادية إلى غاية

2011-12-31
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

 2- التمويل العمومي
%100 إنجاز المشروع %77 إنجاز قسط من المشروع إنجاز دار الصناعات 

التقليدية
▪ دار الصناعات التقليدية ببن عروس

%100 إنجاز المشروع %1 إنجاز قسط من المشروع %1 إنجاز قسط من المشروع إحداث القرية الحرفية ▪ إحداث قرية حرفية بالمهدية
%100 إنجاز المشروع إحداث القرية الحرفية ▪ إحداث قرية حرفية بالمطوية
%100 إنجاز المشروع إحداث القرية الحرفية ▪ إحداث قرية حرفية بباجة
%3 إنجاز قسط من المشروع إحداث القرية الحرفية ▪ إحداث قرية حرفية بمجاز الباب

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية اإلنجازات المنتظرة إلى غاية اإلنجازات المادية إلى غاية

2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 1- اإلستثمارات المباشرة

 دراسات عامة

%100 400 إنجاز الدراسات 400  دراسات (دراسة قابلية التنفيذ الفني 
والمالي لمشروع إحداث سوق إنتاج 

كبرى بسيدي بوزيد والدراسة التنفيذية 
للمشروع المذكور)

 دراسات مختلفة

%100 155 إنجاز الدراسات 155  دراسات للمعهد الوطني لإلستهالك دراسات 

%100 50 إنجاز المسوحات وسبر اآلراء 50  مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني مسوحات وسبر آراء

 لإلستهالك

 بناءات إدارية

%100 630 إنجاز البناية 630 بناء مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بباجة إنجاز البناية

%100 250 إنجاز التوسعة 250 توسعة مقر اإلدارة الجهوية للتجارة بالقصرين إنجاز التوسعة

 تجهيزات إدارية

%100 435 إنجاز الشراء 435  إقتناء وسائل نقل إقتناء سيارات إدارية

%100 100 إنجاز الشراء 100  إقتناء تجهيزات مختلفة إقتناء تجهيزات مختلفة

%100 15 إنجاز الشراء 15 إقتناء تجهيزات مراقبة الجودة  إقتناء تجهيزات المترولوجيا  القانونية 
ومراقبة الجودة

%100 30 إنجاز الشراء 30  إقتناء تجهيزات مختلفة للمعهد الوطني   إقتناء تجهيزات مختلفة
لإلستهالك

الباب 17 : وزارة التجارة والصناعات التقليدية

نفقات التنمية لسنة 2013  :  تقديم المشاريع والبرامج الجديدة

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2013التكلفة بحساب ألف دينار
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 برامج إعالمية

%100 3 إنجاز الشراء 3  إقتناء تجهيزات إعالمية لمجلس المنافسة إقتناء تجهيزات إعالمية

%100 22 إنجاز الشراء 22  إقتناء تجهيزات إعالمية للمعهد الوطني   إقتناء تجهيزات إعالمية
لالستهالك

 مصاريف مختلفة

%100 إنجاز عمليات إشهارية وتحسيسية 50 50 عمليات إشهارية وتحسيسية  عمليات إشهارية وتحسيسية للمعهد
الوطني لالستهالك

%100 310 إنجاز البرنامج 270 40  مشروع تنمية الصادرات 3 برنامج المراقبة الفنية والمتابعة وتسهيل
 عمليات التجارة الخارجية

 2- التمويل العمومي

 مركز النهوض بالصادرات

%100 60 إقتناء تجهيزات وإنجاز تطبيقات إعالمية 60  إقتناء تجهيزات إعالمية إقتناء تجهيزات وإنجاز تطبيقات إعالمية

%100 700 إنجاز التدخالت المبرمجة 700  النهوض بالصادرات - تعليق ونشر اإلعالنات
 - إعداد النشريات اإلشهارية

 - ندوات
 - تظاهرات بالخارج

%100 3400 إنجاز البرنامج 3400  المعارض والتظاهرات التنظيم والمشاركة في برنامج 

 المعارض والتظاهرات

%100 50 إنجاز الشراء 50  إقتناء وسائل نقل إقتناء سيارات إدارية

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2013 التكلفة بحساب ألف دينار
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

%100 20 إنجاز الشراء 20  إقتناء تجهيزات مختلفة إقتناء تجهيزات مختلفة

%100 5300 إنجاز قســط من برنامــج  5000 300  مشروع تنمية الصادرات 3 مساعدة المؤسسات على إقتحام 
 األسواق الخارجية المساعدة على إقتحام األسواق  الخارجية

 الديوان الوطني للصناعات التقليدية

%100 1950  إنجاز البرنامج 1950  عمليات تطوير قطاع الصناعات تنمية القطاع عن طريق برنامج 
 التقليدية المعارض في الداخل والخارج ومختلف

  وسائل الترويج واإلشهار

%100 50 إنجاز الدراسات والبحوث 50  دراسات وبحوث دراسات وبحوث

%100 100 إنجاز الشراء 100  تجهيزات مختلفة إقتناء تجهيزات مختلفة

%100 125 إنجاز الشراء 125 إقتناء سيارات إدارية إقتناء سيارات

%100 200 إنجاز الشراء 200  إقتناء تجهيزات إعالمية إقتناء تجهيزات إعالمية

%100 50 تنظيم الندوات والملتقيات 50  ندوات جهوية ندوات وملتقيات داخل الواليات

%100 3000 تحويل االعتماد إلسناده في شكل  3000  مال متداول للحرفيين إعتماد يتم إسناده في شكل قروض 

 لفائدة الحرفيين  قروض لفائدة الحرفيين

%100 10 صيانة ومعالجة القطع المتحفية 10  المتحف الوطني للصناعات التقليدية صيانة ومعالجة قطع متحفية

%100 600 إحداث القرية الحرفية 600  إحداث قرية حرفية بالوسالتية بوالية  إحداث القرية الحرفية
القيروان

%100 800 إحداث القرية الحرفية 800  إحداث قرية حرفية بحاجب العيون بوالية  إحداث القرية الحرفية
القيروان

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2013 التكلفة بحساب ألف دينار
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المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

%100 600 إحداث القرية الحرفية 600 إحداث قرية حرفية بالعال بوالية القيروان إحداث القرية الحرفية

%100 إنجاز الدراسة 15 15 إنجاز دراسة الجدوى إحداث قرية حرفية بسوسة (دراسة جدوى)

%100 إنجاز الدراسة 15 15 إنجاز دراسة الجدوى مدينة الصناعات التقليدية بالمعمورة (دراسة 
جدوى)

%100 إنجاز الدراسة 15 15 إنجاز دراسة الجدوى دار الصناعات التقليدية بسكرة (دراسة جدوى)

%100 إنجاز الدراسة 15 15 إنجاز دراسة الجدوى إحداث قرية حرفية بدوز (دراسة جدوى)

%100 إنجاز الدراسة 15 15 إنجاز دراسة الجدوى إحداث قرية حرفية بالمكنين (دراسة جدوى)

 المركز الفني لإلبتكار والتجديد
 واإلحاطة في الزربية والحياكة

%100 7 إنجاز الشراء 7  إقتناء تجهيزات مختلفة إقتناء تجهيزات مختلفة

%100 50 إنجاز الشراء 50  إقتناء تجهيزات إعالمية إقتناء تجهيزات إعالمية

%100 50 إنجاز الدراسات والبحوث 50  دراسات وبحوث دراسات وبحوث

%100 15 إنجاز عمليات الشراكة 15  عمليات شراكة مع مصممين إلبتكار إنجاز عمليات شراكة
 نماذج جديدة

%100 24 إقتناء التجهيزات  24  ورشة تجارب نموذجية إقتناء تجهيزات

%100 5 تنظيم الندوات 5 ندوات جهوية تنظيم ندوات

%100 5 المشاركة في المعارض والتظاهرات 5  معارض وتظاهرات المشاركة في معارض وتظاهرات

 تأهيل قطاع الخدمات

%100 30 تأهيل قطاع الخدمات 30  تأهيل قطاع الخدمات تأهيل قطاع الخدمات

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2013 التكلفة بحساب ألف دينار
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