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جداول إجمالية 
 



1 نظـام أمـد

ال اب الخامس عشر
وزارة التجارة

تم ض   نفقات التصرف و التنم ة و صنادی  الخز نة لوزارة التجارة   

. 2018 م د   سنة 1 660,762 مقابل    1 951,537 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نس ة 
التطور

الفارق   تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د )  العنوان األول 
%نفقات التصرف  17,1 281,775 1 926,037 1 644,262 1 556,728

العنوان الثاني 
%نفقات التنم ة  56,3 9,000 25,000 16,000 5,270

ـ اإلستثمارات الم اشرة
1,560* على الموارد العامة للمیزان ة    1,560 0,689

1,000* على الموارد الخارج ة الموظفة 1,000

م د

% 108,2 4,322 8,315 3,993 * على الموارد الخارج ة الموظفة
49,5 4,678% 14,125 9,447 4,581 * على الموارد العامة للمیزان ة   

ـ التمو ل العمومي

0,5000,500صنادی  الخز نة 

0,5000,500 صندوق النهوض  الصادرات

%951,537290,775 660,7621 561,9981 1 الجملـــــة 17,5



نظـام أمـد

1 926 037 000

25 000 000

2

ال اب الخامس عشر
وزارة التجارة

التوز ع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزان ة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنم ة

: نفقات التصرف 

تقدیرات ب ان األجزاء 
2019

  حساب الدینار

500 000 : الحسا ات الخاصة في الخز نةالجزء الخامس

000 537 951 1 الجملـــــة
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  وزارة التجارة

 أهم املعطيات املتعلقة  لوزارة

   م. ق     املعطيات
2018  

  تقدیرات
2019  

  النسبة  الفارق
% 

I -یناردملیون (بمیزانیة الوزارة  التذكیر(  
  نفقات التأجیر العمومي  -
  نفقات وسائل المصالح -
  نفقات التدخل العمومي -

  

  1الفرعیة  الجملة
 

اإلستثمارات المباشرة  -  
تمویل العموميال -  
 
 

  2جملة الفرعیة ال
 

  الخاصة في الخزینة نفقات الحسابات -
  

  3جملة الفرعیة ال
 
 المجموع
 
 اإلعتمادات المخصصة للتعویض ( م د )
 

الوسائل البشریة المتوفرة –  II 
 

مصالح الوزارة  - 1  
 

 أعوان الدیوان •
 

 قاّرونعوان الاأل •
 

    األعوان غیرالقارین                      •
 

ات        أعوان المؤسس -2      
     

 قاّرونعوان الاأل •
 

  غیر القارین عواناأل •
  

:الجملة                                     

  
36,629 
6,090 

1601,543 
1644,262 

 
2,560 

13,440 
 

16,000 
 

0,500 
 

0,500 
 

1660,762 
 
1570,000 
 
 
 

1267 
 

4 
 

1252 
 

11 
 

205 
 

205 
 

- 
 

 472 1  

 
37,870 
6,925 

1881,242 
1926,037 

 
2,560 

22,440 
 

25,000 
 

0,500 
 

0,500 
 

1951,537 
 
1800,000 

 
 
 

179 1  
 
6 
 

163 1  
 

10 
 

210 
 

201 
 

9 
 

1 389 

  
1,241 
0,835 

279,699 
281,775 

 
- 

9,000 
 

9,000 
 

- 
 
- 
 

290,775 
 

230,000 
 
 
 

-88 
 
2 
 

-89 
 

-1 
 
5 
 

-4 
 

9 
 

-83 

 
3,4  
13,7   
17,5  
17,1  

 
- 

67 
 

56,2 
 

- 
 
- 
 

17,5 
 

14,6 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 المحــور األول

 التقديم العـام
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                     إستراتیجیة القطاع -1
               

 )2020-2016( تھدف اإلستراتیجیة الوطنیة في مجال التجارة من خالل المخطط الخماسي              

إلى تأمین نجاعة القطاع وجعلھ في خدمة التنمیة فضال عن تدعیم اإلندماج في اإلقتصاد العالمي بما 

  .وتحسین صورة تونس في أوساط األعمال الّدولیّةنیة یتماشى مع المصلحة الوط

  :على أساسا  التجارة الداخلیةتوجھات على مستوى الھذا، وسترتكز 

  ضمان السیر التنافسي لألسواق والتحكم في األسعار وتعزیز حمایة المستھلك، -

 ترشید الدعم وتوجیھھ نحو مستحقیھ، -

سواق الجملة وتطویر شبكة المساحات التجاریة مواصلة دفع نمو النسیج التجاري وتعصیر شبكة أ -

  .الكبرى والمتوسطة

  :اإلستراتیجیّة الوطنیّة تھدف خاصة إلى ، فإنالتجارة الخارجیةأما على مستوى        

  مزید دفع الصادرات ودعم اإلندماج في اإلقتصاد العالمي، -

  تنویع القاعدة اإلنتاجیة القابلة للتصدیر،  -

وتطویر برامج الدعم والمساندة وتوجیھھا نحو القطاعات الواعدة وذات  توسیع قاعدة المصدرین -

  القیمة المضافة العالیة وخاصة الخدمات، 

 .التقدم في برنامج تسھیل إجراءات التجارة الخارجیةو تطویر السیاسات الترویجیة -

نولوجي ضرورة ملحة لمواكبة التطور التك التجارة اإللكترونیةھذا ویعتبر تطویر مناخ      

  :العالمي ولبلوغ ھذا التطور تھدف إستراتیجیة الوزارة خالل الخماسیة المقبلة إلى

  ملیون دینار كرقم معامالت للتجارة اإللكترونیة، 500بلوغ  -

  موقع للتجارة اإللكترونیة، 1500بلوغ  -

 شركة في منصات التجارة اإللكترونیة العالمیة في موفى سنة 15.000تدعیم تواجد أكثر من  -

2020. 
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 ھیكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعیة -2
  

إعتمادا على منھجیة التصرف في المیزانیة حسب األھداف تم حصر مھمة التجارة في ثالثة   

برامج عملیاتیة تترجم السیاسات العامة للوزارة و المھام الموكولة إلیھا وبرنامج قیادة ومساندة 

  :وذلك حسب البیان التالي

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
 

 
 

  ه  لة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرع ة

  
 المھمة

 التجارة      

  
التجارة : 1ب  البرامج

 الداخلیة
القیادة : 9ب

التجارة : 3ب والمساندة
اإللكترونیة واإلقنصاد 

 الالمادي

التجارة : 2ب
 الخارجیة

  
  

  البرامج 
  الفرعیة

التزوید  -1- 1
والدعم ومراقبة 

 السوق

االستثمار -2- 1
 التجاري

القیادة -2- 9
 واإلشراف

الدعم -1- 9
 والمساندة

المبادالت  -1- 2
 التجاریة

االندماج -2- 2
االقتصادي 
والتجاري 
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  داء الخاصة بالوزارةأھداف ومؤشرات األ -3
  مؤشرات ق س األداء  األهداف  البرامج الفرع ة  البرنامج

  التجارة الداخل ة -1

التزو د والدعم ومراق ة 
  السوق 

 :1.1.1الهدف  
ضمان السیر العاد  للسوق 

  وحما ة المستهلك

نس ة إنجاز  :1.1.1.1عدد  المؤشر
 المخزونات التعدیل ة

تغط ة السوق نس ة  :2.1.1.1لمؤشر ا
 من طرف جهاز المراق ة اإلقتصاد ة

الملفات المنجزة نس ة  :3.1.1.1المؤشر 
  المتعلقة  الممارسات المخلة  المنافسة

 :2.1.1الهدف 
ترشید الدعم وتوجیهه نحو 

  مستحق ه

مستهلكة الكم ات ال :1.2.1.1عدد المؤشر 
  من المواد المدعمة

  
 :1.2.1الهدف   االستثمار التجار  

تأهیل مسالك التوز ع وتطو ر 
  النسیج التجار  

 2نس ة إنجاز القس  :1.1.2.1عدد المؤشر 
  من برنامج تأهیل مسالك التوز ع

  التجارة الخارج ة -2

  الم ادالت التجار ة
 :1.1.2الهدف 

  تنو ع الم ادالت التجار ة

تطور نس ة الم ادالت : 1.1.1.2المؤشر 
التجار ة مع البلدان التي تر طها مع تونس 
إتفاق ات ت ادل تجار  حر  المقارنة مع 

 الحجم الجملي للم ادالت التجار ة
نس ة تنو ع الصادرات : 2.1.1.2المؤشر 

 من حیث المنتجات والوجهات

 :2.1.2الهدف 
  الدفاع التجار  

ض نس ة العرائ: 1.2.1.2المؤشر 
المتعلقة  الدفاع التجار  من جملة 

  العرائض المقدمة

االندماج االقتصاد  
  والتجار  

 :1.2.2الهدف 
تسهیل إجراءات التجارة 

  الخارج ة

عدد اإلجراءات غیر  :1.1.2.2المؤشر 
  التعر ف ة عند التور د والتصدیر

نس ة التقدم في تطبی   :2.1.2.2المؤشر 
تجارة حول تسهیل إتفاق المنظمة العالم ة لل

  التجارة في اآلجال

 واالقتصادالتجارة اإللكترون ة  -3
  -  الالماد 

نشا   تطو ر :1.3الهدف 

  التجارة االلكترون ة

نس ة تطّور عدد مواقع : 1.1.3المؤشر 
  التجارة االلكترون ة

نس ة تطّور ق مة  :2.1.3المؤشر 
  المعامالت التجارّ ة االلكترون ة

  ساندةالق ادة والم 9- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدعم والمساندة

 :1.1.9الهدف 
  تطو ر مؤهالت الموظفین

نس ة المنتفعین : 1.1.1.9المؤشر 
   التكو ن

 :2.1.9الهدف 
تحسین التصرف في الموارد 

  ال ةالم
معدل إستهالك الوقود : 1.2.1.9المؤشر 

   المتعل   س ارات المصلحة

 :3.1.9الهدف 
دعم اإلنخرا  في اإلدارة 

  اإلتصال ة

تغط ة الحاج ات من : 1.3.1.9المؤشر 
   التجهیزات اإلعالم ة

التغط ة الوظ ف ة : 2.3.1.9المؤشر 
  لنظام المعلومات

  الق ادة واإلشراف
 :1.2.9الهدف 

تفعیل إجراءات اإلصالح 
اإلدار  وتحسین عالقة اإلدارة 

  مع المواطن

نس ة التقدم في إنجاز : 1.1.2.9المؤشر 
  تحسین اإلستق البرنامج 
نس ة التقدم في إنجاز : 2.1.2.9المؤشر 

  برنامج ت س   اإلجراءات اإلدار ة

   النفقة حسب البرامج وطبیعة  2019توزیع میزانیة الوزارة لسنة  - 4



7 نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

توز ع المیزان ة حسب البرامج و طب عة النفقة

000 265 7التجارة الداخل ة 1 827 485 0001 834 750 000

000 445 16التجارة الخارج ة 91 569 000108 014 000

000 000277 277التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 

000 290 1الق ادة و المساندة 6 706 0008 496 000 500 000

1 926 037 00025 000 000 000 537 951 1الجملـة العـامة : 500 000

التجارة اإللكترون ة و
التجارة الخارج ةاإلقتصاد الالماد 

التجارة الداخل ة

الق ادة و المساندة

التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  0.0%
التجارة الخارج ة 5.5%
التجارة الداخل ة 94.0%
الق ادة و المساندة 0.4%

Total: 100.0%

توز ع المیزان ة حسب البرامج
  



8 نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

نفقات التصرف حسب البرامج واألقسام

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
000 454 3التجارة الداخل ة 23 582 0001 827 485 000 1 800 449 000

000 782 1التجارة الخارج ة 9 057 00091 569 000 80 730 000

000 49التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  225 000277 000 3 000

000 640 1الق ادة و المساندة 5 006 0006 706 000 60 000

37 870 0006 925 000 000 037 926 1الجملـة العـامة : 1 881 242 000



2019

ال اب

توز ع نفقات التنم ة لسنة 

9نظـام أمـد

 د1000 حساب 

15 وزارة التجارة   :

اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي طب عة النفقة

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

المجمـــو ع

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

البرامج

1 265 9957 2706التجارة الداخل ة:البرنامج

2 130 7التجارة الخارج ة:البرنامج 1 0008 3157 1309 315

9 290 2901 1الق ادة و المساندة:البرنامج

9 315 15 685 8 315 14 125 1 000 1 560 الجملة العامة
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  :كما یلي 2019التابعة للوزارة تتوزع تقدیرات میزانیاتھا لسنة في ما یتعلق بالمؤسسات 
  بحساب األلف دینار                                                                                                                      

منحة دولة  عنوان   المؤسسات  البرنامج
  نفقات التصرف

منحة دولة 
نفقات نوان  ع

  التنم ة
  ذات ةموارد 

  

  الجملة

  التجارة الداخل ة

مؤسسات خاضعة لمجلة 
  المحاس ة العموم ة

  مجلس المنافسة  -

  

المعهد الوطني  -
  لإلستهالك

  

  
  

1602  
  

587  

  
  

70  
  

170  

  

    
 

1672  
 

757  

  التجارة الخارج ة

خاضعة  غیر مؤسسات
  لمجلة المحاس ة العموم ة

مر ز النهوض -
   الصادرات

  
  

8234  

  
  

7130  

  
  

80  

 
 

15444  

التجارة اإللكترون ة 
    -  -  -  -  الالماد  واالقتصاد

-  

    -  -  -  -  الق ادة والمساندة
-  

  

                  أعوان الوزارة -5

بالنسبة لوزارة التجارة عونا  1179:  2019یبلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فیھم إلى موفى سنة 

  :موزعون كالتالي سات العمومیة التابعة لھا عونا بالنسبة للمؤس 210و 

  الجملة     المؤسسات العمومیة     الوزارة                                            
  

  1390               206                    1184فون القارون                ظ المو
                                                     -                    -                         -                         اإلنتدابات   

  ــــــ                ــــــ  ـــــــ                                                           
        1390                 206                         1184        :               الجملة          

  19                  9                       10 األعوان غیر القارین               
      ــــــ               ــ ــــ                      ـ ـــــ                                      

  1409                  215                        1194       :                الجملة           
  -20                  - 5                     -15                            التقاعد   

  ــــــ                ــــــ                      ــــــ                                      
  1389               210                    1179                        :  المجموع
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  :والمؤسسات العمومیة التابعة لھا عوان الوزارةیلي توزیع أوفیما 
أعوان االدارات   

المر ز ة 
  والجهو ة

أعوان المؤسسات 
العموم ة الخاضعة 
لمجلة المحاس ة 

  العموم ة
  1المجموع 

أعوان المؤسسات 
 العموم ة غیر
الخاضعة لمجلة 
  المحاس ة العموم ة

  2المجموع 

االعوان إلى غا ة -
  2018 مارس 31

  في حالة م اشرة -
في حالة عدم  -

  م اشرة
في حالة تحت  -

  السالح
  حاالت أخر   - 

1189 

  

48  1237  166  1403  

  التعد الت-
  2018إنتدا ات  -
  2018تقاعد  - 

 

 

-17  

   

 

-17  

 

 

-4  

 

 

-21  

  التدابیر الجدیدة-
 2019إنتدا ات  -

 
  2019تقاعد  -

 

 
 

-15  

 

  

 

  

-15  

 

 
 

-5  

 

 
 

20-   

 التسو ات-
  

+22  +5  27+    27+  

  1389  157  1232  53  1179  المجموع

  

 :ویتوزعون حسب البرامج على النحو التالي
  

 البرنامج
أعوان االدارات 
المر ز ة 
 والجهو ة

أعوان المؤسسات 
  العموم ة الخاضعة
لمجلة المحاس ة 

 العموم ة

  1المجموع 
المؤسسات أعوان 

العموم ة غیر 
الخاضعة لمجلة 
 المحاس ة العموم ة

 2 المجموع

 950 - 950 53 897  التجارة الداخل ة

 226 157 69 - 69 التجارة الخارج ة

 واالقتصادالتجارة اإللكترون ة 
 9 - 9 - 9  الالماد 

 204 - 204 - 204 برنامج الق ادة والمساندة

 1179 المجموع 
 53 1232 157 1389 



 

 

 المحــور الثاني

 ميسانيت الوزارة حسب البرامج
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 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1البرنامج الفرعي 
 التزو د والدعم ومراق ة السوق  

  البرامج
  الفرع ة

 اإلدارة العامة للمنافسة واأل حاث اإلقتصاد ة 
 إدارة التجارة الداخل ة 

  وحما ة المستهلك إدارة الجودة
  وحدة تعو ض المواد األساس ة

  للتجارة اإلدارات الجهو ة
  مجلس المنافسة

  المعهد الوطني لإلستهالك
  شر ة اللحوم

  الدیوان التونسي للتجارة
  الشر ة التونس ة ألسواق الجملة

  شر ة معرض نابل
 الو الة الوطن ة للمترولوج ا 

  
  
  
  
  اله اكل
  المتدخلة

  2البرنامج الفرعي 
 االستثمار التجار   

  إدارة الحرف والخدمات
وحدة التصرف حسب األهداف لتأهیل مسالك 

 توز ع منتوجات الفالحة والصید ال حر  

 برنامج التجارة الداخل ة
 

  

   ر مج  الت ارة ا ا لیة 



13 
 

 التجارة الداخلیةأداء برنامج  -2
  تقدیم برنامج التجارة الداخلیة وإستراتیجیتھ -2-1

جیة الوزارة یخصوص برنامج التجارة الداخلیة خاصة في المساھمة في یترتكز إسترات

  :وذلك عبر  % 3,6حصر مستوى التضخم في حدود 

  : األسعار وتعزیر حمایة المستھلك بـضمان السیر التنافسي لألسواق والتحكم في  -
  إحكام تزوید البالد من المواد الحساسة وضمان الوفرة وإستقرار األسعار، §

إعتماد سیاسة أسعار ترتكز على تحفیز اإلنتاج الوطني وترشید مستوى الزیادات للمواد  §

 المؤطرة مع تحیینھا لمالئمتھا مع الواقع،

 % 1مواصلة سیاسة الدعم مع ترشید مستوى النفقات وحصر تكالیف الدعم في مستوى  §

 من الناتج الداخلي الخام في نھایة الخماسیة،

تحفیز المنافسة في السوق من خالل تطویر مناخ األعمال ودعم الشراكة بین القطاع العام  §

 والقطاع الخاص،

 إحكام التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة، §

 تطویر منظومة حمایة المستھلك، §

مواصلة المساھمة في مجابھة التھریب والتجارة الموازیة والحد من إنعكاساتھا على  §

 اإلقتصاد الوطني، 

  

ستثمار دفع النمو وتطویر النسیج التجاري  وذلك من خالل توفیر األرضیة المالئمة لإل -
 :عبر

علوماتیة لمتابعة األسعار في أسواق تطویر وتعصیر شبكة أسواق الجملة وتركیز منظومة م §

  الجملة،

  كة المساحات التجاریة الكبرى والمتوسطة بمختلف المناطق،بتطویر ش §

مزید توفیر الظروف المالئمة لتطویر نظام العقود تحت التسمیة األصلیة في القطاع  §

 التجاري وفي الخدمات الموجھة للمستھلك،

على مواكبة التطورات وتحسین أدائھا خاصة ضمان مصالح التجارة الصغرى ومساعدتھا  §

 .من خالل تسھیل النفاذ للتمویالت
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 أھداف برنامج التجارة الداخلیة وتطور مؤشرات االداء-2-2
 

ھدفان (مؤشرات لقیس األداء  5أھداف أساسیة و 3یشتمل برنامج التجارة الداخلیة على 

ھدف ومؤشر  01والتزوید والدعم ومراقبة السوق  مؤشرات بالنسبة للبرنامج الفرعي 4و

 ):اإلستثمار التجاريبالنسبة للبرنامج الفرعي 
 

 
  
  

  الوحدة  مؤشرات ق س أداء الهدف  االهداف
  إنجازات

2018  
  تقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 :1.1.1الهدف  
ضمان السیر العاد  

  للسوق وحما ة المستهلك

 :1.1.1.1عدد  المؤشر
نس ة إنجاز المخزونات 

 التعدیل ة
  96  95  90 85 84.92 91  79 نس ة

نس ة  :2.1.1.1لمؤشر ا
تغط ة السوق من طرف 

 جهاز المراق ة اإلقتصاد ة
  65  61  60 59.54 53 55  51.26 نس ة

نس ة  :3.1.1.1المؤشر 
الملفات المنجزة المتعلقة 
   الممارسات المخلة  المنافسة

  40  33  31.42 29  41.3  25  35.29 نس ة

 :2.1.1الهدف 
ترشید الدعم وتوجیهه 

  نحو مستحق ه

 
 

 :1.2.1.1عدد المؤشر 
الكم ات المستهلكة من 

 :المواد المدعمة
 
 
 
  م ات الفر نة المدعمة -
 
  
 
 م ات الز ت الن اتي -

  المدعم

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 م ق
 
 
 
 
 

 ألف طن

  
  
  
 
 

6.463  
  
 

165.7 

  
  
  
  
  

  
6.47  

  
  

165  
 

 
  
  
  
 
6.6  
  
 

164.655 

  
 
  
  
 
6.5  
  
  

165  

  
 
  
  
  
 
6.5  
  
 

165  
 

  
  
 
  
 
6.5  
  
 

165 

 
 
 
 
 
6.5  
  
 

165 

 :1.2.1الهدف 
تأهیل مسالك التوز ع 

  وتطو ر النسیج التجار  

نس ة  :1.1.2.1عدد المؤشر 
من برنامج  2إنجاز القس 

  تأهیل مسالك التوز ع
  -  100  45  30  12 ------   ------  نس ة
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 :الداخلیةأنشطة برنامج التجارة -2-3
 

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات األهداف
تقدیرات اإلعتمادات 

  2019لالنشطة لسنة 

 :1.1.1الهدف  
ضمان السیر العاد  
للسوق وحما ة 

 المستهلك

نس ة : 1.1.1.1المؤشر 
  إنجاز المخزونات التعدیل ة

  إستشراف وضعّ ة الّتزو د والبرمجة المس قة -
اإلستراتیج ة والّتعدیلّ ة الّضرورّ ة لتلب ة احت اجات المواسم توفیر المخزونات  -

  االستهالكّ ة
 ض   برنامج دفع الّتصدیر والّلجوء للّتور د عند االقتضاء -

- 

نس ة : 2.1.1.1المؤشر 
تغط ة السوق من قبل 

  أعوان المراق ة اإلقتصاد ة

  تكثیف الحمالت الوطن ة واالقل م ة والمحل ة -
  االعوان االدار ین في العمل الرقابيتشر ك  -
الرفع من مدة تواجد أعوان المراق ة  السوق وتحدیدها  فترة زمن ة مس قة صلب  -
  ذون  مهمةاأل
  توس ع مجاالت العمل الرقابي إلى القطاعات الخدمات ة -
  تكثیف المراق ة على المواقع االلكترون ة والواب -
  دة التوظیفعبر إعاتعز ز االم ان ات ال شر ة  -
 لمراق ة الجودة  إضاف ة إقتناء معدات -

  
  
  
  
  
  
  

 د.أ 30
نس ة : 3.1.1.1المؤشر 

الملفات المنجزة المتعلقة 
 الممارسات المخلة 

   المنافسة

  د.أ 4  تنظ م دورات تكو ن ة حول المنافسة لفائدة ش  ة المنافسة  مر ز التكو ن  الوزارة -
في إطار تعز ز الجهاز الم لف  ال حث في مجال الممارسات المخلة  المنافسة  -

  إعادة التوظیف
-  

    متا عة تنفیذ قرارات مجلس المنافسة -

 :2.1.1الهدف 
ترشید الدعم وتوجیهه 

  نحو مستحق ه

 :1.2.1.1المؤشر 
الكم ات المستهلكة من 

  المواد المدعمة

والذ  یتعل   2016جوان  22التجارة المؤرخ في قرار وز ر  مواصلة تطبی  -
 المتعلقة الممارسات الحد من إلى  صنع وعرض و  ع مادة الخبز و هدف

 :عبر وذلك الفر نة  مادة  التالعب
ü  نوعي استخراج الفر نة من الحصص نظام تطبی "PS"مخبزة لكل المخولة 

 المنطقة أو الجهة االعت ار حاج ات في تأخذ محددة مقای س أساس على
 العملة وعدد

ü العموم ة توجیهه للصفقات ومنع األسر   لالستهالك الكبیر الخبز تخص ص 
  المهني واالستعمال

ü ب المعروفة الب ع نقا  تم ین Point chauds ال اقات صنع وترو ج من 
 ونصف المجمد الخبز ومنع إنتاج ، PS-7نوعي استخراج الفر نة  استعمال

  PS نوعي  استخراج الفر نة من المنتهي
 قوار ر  الست   ة في مدعم الغیر الصوجا ز ت وترو ج تعلیب منع -
ü  االنطالق في تنفیذ مشروع إصالح منظومة دعم المواد األساس ة الذ  یهدف

وقد تم إحداث لجنة . إلى تعو ض نظام دعم األسعار بنظام دعم المداخیل
 : بوطن ة لتر یز اإلصالح انبثقت عنها فرق عمل تعنى 

ü  تحدید المستفیدین وض   معاییر اخت ارهم وطرق احتساب منحة الدعم
 الم اشرة

ü  تحدید طرق التسجیل واإلشهار والطعن وتر یز قاعدة المعلومات وخزنها
 وتأمینها

  ض   آل ة صرف المنح ودور تها

- 

 :1.2.1الهدف 
تأهیل مسالك التوز ع 
وتطو ر النسیج 

  التجار  

نس ة  :1.1.2.1المؤشر 
التقدم في إنجاز القس  
الثاني من برنامج تأهیل 
مسالك توز ع منتوجات 

  الفالحة والصید ال حر  

  د دفعا.أ 60  )دراسة متواصلة( انجاز الدراسة حول تطو ر منظومة اللحوم الحمراء -

دراسة جدو  إنجاز القس  الثاني من البرنامج الوطني لتاهیل مسالك توز ع  -
  )دراسة جدیدة( والصید ال حر  منتوجات الفالحة 

د .أ20و تعهدا دأ  200
  دفعا

إنجاز دراسة حول تحیین المخط  التوجیهي لتر یز المساحات التجار ة  -
  د دفعا.أ 70  )دراسة متواصلة(الكبر  والمتوسطة 
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : التجارة الداخل ة1البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

01514.76 761 519 1المجموع 236 030 000 1 598 720 000

1 519 650 0151 596 123 0001 827 485 00014.50

111 0002 597 0007 265 000179.75 4 668 000

231 362 000

   د  وتتوزع  ما یلي1834750000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التجارة الداخل ة  : 
 حساب الدینار

1 834 750 000

000 186 834 0001 265 0007 921 826 1التزو د و الدعم  و مراق ة السوق 
000 000564 564اإلستثمار التجار  

1 827 485 0007 265 000 000 750 834 1الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : التجارة الداخل ة1البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

01514.50 650 519 1المجموع 231 362 000 1 596 123 000

21 841 91522 771 00023 582 0003.56

3 625 8982 915 0003 454 000

1 494 182 2021 570 437 0001 800 449 00014.65

18.49

230 012 000

539 000

811 000

.  وتتوزع2018د  سنة 1596123000 مقابل 2019 د  سنة 1827485000ض طت نفقات التصرف لبرنامج التجارة الداخل ة في حدود     
 ما یلي

 حساب الدینار

1 827 485 000

000 921 826 0001 329 0003 149 23التزو د و الدعم  و مراق ة السوق  1 800 443 000
000 000564 000125 433اإلستثمار التجار   6 000

23 582 0003 454 000 000 485 827 1الجملـة العـامة : 1 800 449 000
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 العمويم نفقات ال ت ٔ ري  - أ
         مقابل أد 23 582 ـب بالنسبة لبرنامج التجارة الداخلیة 2019لسنة ر نفقات األجور تقدّ     

أساسا باألخذ بعین اإلعتبار  تفسر % 3,6و بنسبة أد  811أي بزیادة قدرھا  2018أد سنة  22 771

   المسداة في شكل إعتماد جبائي 2018و  2017لإلنعكاس المالي للزیادات في األجور بعنوان سنتي 

  : ھي تتوزع كالتالي و

  لوزارةاوان ــد بعنوان تأجیر أعأ 21 933 -

  .)داریةمؤسسة عمومیة ذات صبغة إ( تأجیر أعوان مجلس المنافسةمنحة بعنوان أد  1 265 -

  ).داریةمؤسسة عمومیة ذات صبغة إ( تأجیر أعوان المعھد الوطني لإلستھالكمنحة بعنوان أد  384 -

والتقاعد بإعتبار  لبرنامج التجارة الداخلیة 2019سنة  إلى موفىویبلغ عدد األعوان المرخص فیھم 

    :عونا موزعون كما یلي  950

                                     2019             
  

           957فون القارون                ظ المو
                                                                 -                             اإلنتدابات   

             ــــــ                                           
                 957        :               الجملة          

              2 األعوان غیر القارین               
                          ـ ـــــ                                      

   959       :                الجملة           
  - 9                            التقاعد   

  ــــــ                                      
  950                        :  المجموع

  

  :و یبرز الجدول التالي توزیع أعوان ھذا البرنامج بین البرامج الفرعیة حسب األسالك 
  

جملس   الوزارة    
  املنافسة

املعهد الوطين 
  لٕالس هتالك

  ا موع العام  ا موع

  
 ر مج 
  1فرعي 

    740  10  26  704  اداریني
  74  4  4  66  ف یني  936

  122  4  5  113  مع 
  

 ر مج 
  2فرعي 

    13  -  -  13  اداریني
  1  -  -  1  ف یني  14

  0  -  -  0  مع 
  950  950  18  35  897  ا موع العام
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 نفقات وسائل املصاحل  -   ٔ 
 

  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019لسنة  وسائل المصالحتتوزع نفقات 
  ألف دینار:الوحدة

 المجموع املعهد الوطين لٕالس هتالك جملس املنافسة الوزارة الب ان

التزو د : 1برنامج فرعي 
  والدعم ومراق ة السوق 

809 2 325 195 329 3 

:  2برنامج فرعي 
  االستثمار التجار  

125 - - 125 

 3 454 195 325 2 934 المجموع

 

إلى أّن  إلى أّن اإلرتفاع المسجل بھذا القسم بالنسبة لھذا البرنامج یعود أساسا تجدر اإلشارة 

المنحة المرصودة لفائدة مجلس المنافسة بعنوان نفقات التسییر قد سجلت إرتفاعا مقارنة بسنة 

  . % 103أد  أي بنسبة  165بما قدره  2018
 

 نفقات التد ل العمويم  -  ب
 

  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019لسنة  التدخل العموميتتوزع نفقات 
  ألف دینار:الوحدة

 المجموع املعهد الوطين لٕالس هتالك جملس املنافسة الوزارة الب ان

التزو د : 1برنامج فرعي 
  والدعم ومراق ة السوق 

423 800 1 12 8 443 800 1 

:  2برنامج فرعي 
  االستثمار التجار  

6 - - 6 

 1 800 449 8 12 1 800 429 المجموع
  

ّم تسجیل إرتفاع في نفقات التدخل العمومي بھذا البرنامج و ھو ما یفسر بالترفیع في نفقات ت

 أي بزیادة  2019م د سنة  1800إلى  2018م د سنة 1570التعویض التي مّرت من 

  . % 14,6بنسبة  م د و 230قدرھا 

  :بین المواد األساسیة كالتالي ھذا و تتوزع نفقات التعویض المرسمة 

 م د 1325                               دعم الحبوب  -
 م د 240                          دعم الزیت النباتي -
 م د 180                                 دعم الحلیب -
 م د 40دعم العجین الغذائي و الكسكسي           -
 م د 10               دعم السكر                    -
 م د 5دعم الورق المدرسي                        -



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجارة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

20

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 2.597 أد   مقابل  7.265   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج التجارة الداخل ة  لسنـة  

2 0172 0182 019

15

 د1000 حساب 

 ال اب:

التجارة الداخلیة 1: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

103

8

265

2 332

270

6 995

103

8

265

2 332

270

6 995

265 5977 1112المجموع

5

5

4 663

4 663

4 668

1,887

1,887

199,957

199,957

179,746

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 265 9957 2706:البرنامج  الفرعي التزوید و الدعم  و مراقبة السوق

265 9957 2706الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجارة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

21

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

15  ال اب:

 د1000 حساب 

: التجارة الداخلیة1البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

265 5977 9252 2811111المجموع 171

-265

171

-11 660

-11 7544 668

-166

171

4 663

20103265265171270-945

811 6602 3326 995-11 6604 663

171

99

171

6 995

20

8

103

8

8

265

11 660

265

2 332
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لسنة ببرنامج التجارة الداخلیة المتعلقة  )اإلستثمارات المباشرة(التنمیة میزانیة  بلغت تقدیرات

أي بزیادة  2018أد سنة  2 597مقابل ) على موارد میزانیة الدولة(أد  7 265 ماقدره 2019

وتتوزع ھذه  .فقط 1وھي تھم البرنامج الفرعي  % 179,7أد وبنسبة زیادة بــ  4 668قدرھا 

 : اإلعتمادات كاآلتي

أد على مستوى التمویل العمومي  تتعلق  6 995أد منھا   7 094  :  مشاریع متواصلة - 1

بمواصلة انجاز مشروع المنطقة اللوجستیة والتجاریة ببن قردان بالتنسیق مع الدیوان التونسي 

العمومیة للمیاه الصالحة للشرب والكھرباء والغاز والتطھیر وھي تمثل  شبكاتالربط بال( للتجارة

توقعة نجاز الماإلعلما وأن مدة  دأ 11 658غة من التكلفة الجملیة النجاز المشروع البال % 60

تتعلق بالدراسات على مستوى اإلستثمارات المباشرة أد  99 و)  2020ستتواصل إلى غایة سنة 

  . الراجعة للمعھد الوطني لإلستھالك 
         

الغش لفائدة  مقاومةو بعنوان اقتناء معدات مراقبة الجودة أد 30منھا أد  171:  مشاریع جدیدة  2- 

 .لفائدة مجلس المنافسة أد 70لفائدة المعھد الوطني لالستھالك و  أد 71مصالح الوزارة و 
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 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 

  

  

  ر مج  الت ارة اخلارج ة 

   1البرنامج الفرعي 
 الم ادالت التجار ة 

  البرامج
  الفرع ة

  الخارج ةللتجارة اإلدارة العامة 
وحدة التصرف حسب األهداف لتأمین  تا ة 

المجلس الوطني للخدمات وٕانجاز برنامج 
  تأهیل الخدمات

  ومتا عة برنامج تنم ة الصادرات وحدة تنسی  
  مر ز النهوض  الصادرات

غرفة التجارة (غرف التجارة والصناعة 
غرفة التجارة والصناعة / والصناعة لتونس

التجارة والصناعة غرفة / للشمال الشرقي
غرفة التجارة والصناعة / للشمال الغر ي
غرفة التجارة والصناعة / للوطن القبلي

/ غرفة التجارة والصناعة لصفاقس/ للوس 
/ غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي

 التجارة والصناعة للجنوب الغر ي غرفة

  
  
  
  
  اله اكل
  المتدخلة

  2البرنامج الفرعي 
 االقتصاد  والتجار  االندماج 

 اإلدارة العامة للتعاون اإلقتصاد  والتجار  
 تصرف حسب األهداف إلنجازالوحدة 

ببن  مشروع إحداث منطقة تجار ة ولوجست ة
 قردان

 

الخارج ةبرنامج التجارة   
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 أداء برنامج التجارة الخارجیة -2
 

 برنامج التجارة الخارجیة وإستراتیجیتھتقدیم  -2-1
  

تسعى وزارة التجارة في إطار برنامج التجارة الخارجیة إلى مزید تعمیق مقومات االندماج      

االقتصادي والتجاري للبالد التونسیة في محیطھا العالمي واإلقلیمي ضمن إطار واضح مدعم 

ة مع المحافظة على خصوصیة النسیج بمجموعة من التشریعات والتراتیب واإلصالحات الھیكلی

الصناعي المحلي وتطویر القدرة التنافسیة للمنتوج الوطني وتمتیعھ بالحوافز والتشجیعات التي 

  تضمن لھ حدا أدنى من القدرات الترویجیة على مستوى األسواق التصدیریة القدیمة أو الجدیدة،

  :حیث تسعى الوزارة إلى

الوطني من الممارسات غیر المشروعة عند التورید على غرار تطویر آلیات حمایة  المنتوج  -

اإلجراءات الوقائیة والدعم واإلغراق والضغط على المیزان التجاري من حیث التقلیص من نسبة 

 المواد االستھالكیة ذات الخصوصیة الكمالیة وترشید الواردات في اتجاه الحد األدنى الممكن،

یین من خالل تطویر منظومة االتصال والتظلم لدى مصالح تحسین اإلحاطة بالصناعیین المحل-

اإلدارة العامة للتجارة الخارجیة وذلك بإقحام نظام الخدمات عن بعد ونقطة إعالم واتصال 

 باإلدارة العامة للتجارة الخارجیة إضافة إلى إحداث خط أخضر على ذمة المتعاملین االقتصادیین،

إلداریة وذلك بتحقیق التعامل الالمادي الكامل مع رخص تدعیم الطابع الالمادي للوثائق ا -

 التجارة الخارجیة وبطاقات اإلعالم في إطار تیسیر إجراءات التجارة الخارجیة،

إعادة ھیكلة اإلدارة العامة للتجارة الخارجیة على ضوء المستجدات الجدیدة الطارئة على  -

 ى بمجاراة نسق ھذه المستجدات،الساحة العالمیة وذلك من خالل بعث ھیاكل جدیدة تعن

إرساء أنظمة یقظة لتتبع ورصد المؤشرات المتعلقة بمیدان تدخل اإلدارة العامة للتجارة -

 ،...)واردات المنتجات التي لھا نظیر مصنع محلیا، واردات المواد االستھالكیة( الخارجیة 

 االنسجام بینھا،تطویر التشریعات المتصلة بالتجارة الخارجیة وتأمین حد أدنى من -

تعزیز العالقات والشراكات داخل تونس وخارجھا بتكثیف المشاركة في المعارض والصالونات -

 والتظاھرات االستثنائیة وتنظیم اللقاءات المھنیة المتخصصة،

المساندة الفنیة والمالیة للمؤسسات التصدیریة من خالل الیة صندوق النھوض بالصادرات وألیة -

 لبرنامج الثالث لتنمیة الصادرات،ضمن ا+" تصدیر"

 .توسیع شبكة التمثیل التجاري ببلدان افریقیا جنوب الصحراء-
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 داءلتجارة الخارجیة وتطور مؤشرات األأھداف برنامج ا-2-2
  

 :التالیة   مؤشرات لقیس األداء 5أھداف و 3یشتمل برنامج التجارة الخارجیة على 
  

  
 

 

 

 

  الوحدة  مؤشرات ق س أداء الهدف  الهداف
  إنجازات

2018  
  تقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 :1.1.2الهدف 
تنو ع الم ادالت 

  التجار ة

تطور : 1.1.1.2المؤشر 
نس ة الم ادالت التجار ة مع 
البلدان التي تر طها مع تونس 
إتفاق ات ت ادل تجار  حر 
 المقارنة مع الحجم الجملي 

 للم ادالت التجار ة

  84  83.2  82.2  81.2  74  73  85 %نس ة

المؤشر 
2.1.1.2 :

نس ة تنو ع 
الصادرات 

من حیث 
المنتجات 
  والوجهات

تطور نس ة 
الصادرات 

خارج األسواق 
التقلید ة       

 )UE  (
 المقارنة مع 

الحجم الجملي 
 للصادرات

  29  28  27  28  28  25 %نس ة

  

تطور نس ة 
البنود التعر ف ة 
للمواد المصدرة 
 المقارنة مع 
العدد الجملي 
  للبنود التعر ف ة

  38  37  36  36  36  36 %نس ة

  

 :2.1.2الهدف 
  الدفاع التجار  

نس ة : 1.2.1.2المؤشر 
العرائض المتعلقة  الدفاع 
التجار  من جملة العرائض 

  المقدمة

 70 70 50 50 40 10  20  %نس ة

 :1.2.2الهدف 
تسهیل إجراءات 

  التجارة الخارج ة

عدد  :1.1.2.2المؤشر 
اإلجراءات غیر التعر ف ة عند 

  التور د والتصدیر
 5 6 7 7 12 14  19 عدد

نس ة  :2.1.2.2المؤشر 
التقدم في تطبی  إتفاق المنظمة 
العالم ة للتجارة حول تسهیل 

  التجارة في اآلجال

  53  46  37  29  12  10 -  %نس ة
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  :أنشطة برنامج التجارة الخارجیة-3-2

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات األهداف
تقدیرات اإلعتمادات لالنشطة لسنة 

2019  

الهدف 
1.1.2: 
تنو ع 

الم ادالت 
  التجار ة

تطور : 1.1.1.2المؤشر 
نس ة الم ادالت التجار ة مع 
البلدان التي تر طها مع تونس 
إتفاق ات ت ادل تجار  حر 
 المقارنة مع الحجم الجملي 

  للم ادالت التجار ة

إنجاز المرحلة الثالثة من  وضع منظومة لمعالجة والتصرف في 
  سندات التجارة الخارج ة  

البرنامج الثالث لتنم ة (أد  17
 )إعتمادات دفع/   الصادرات

  تطو ر ووضع منظومة للتصرف في سندات التجارة الخارج ة 
البرنامج الثالث لتنم ة ( أد 126

 )إعتمادات دفع/    الصادرات

  المنظومة ر إقتناء معدات وتطو 
البرنامج الثالث لتنم ة ( أد 100

  )إعتمادات دفع/    الصادرات

مواصلة اجراءات انجاز دراسة حول تأثیر اتفاق الت ادل الحر المعم  
  األورو ي على االقتصاد التونسي والشامل مع االتحاد

البرنامج الثالث لتنم ة ( أد 144,5
  )إعتمادات دفع/    الصادرات

مواصلة أعمال اللجان المشتر ة الثنائ ة  + البرنامج العام تصدیر
  ومتعددة األطراف

  أد 150

  أد 100  دراسة المخط  المدیر  للمناط  الحرة  الحدود الجزائر ة

إنجاز مشروع البن ة االساس ة الخارج ة للمنطقة اللوجست ة والتجار ة 
  ببن قردان

  د أ 6995

المؤشر 
2.1.1.2 :

نس ة تنو ع 
الصادرات 

من حیث 
المنتجات 
  والوجهات 

تطور نس ة 
الصادرات 

خارج األسواق 
التقلید ة       

 )UE  (
 المقارنة مع 

الحجم 
الجملي 

  للصادرات

  وضع واعداد دراسة لبرنامج االتصال للبرنامج الثالث لتنم ة الصادرات
البرنامج الثالث لتنم ة (  أد20

  )إعتمادات دفع/    الصادرات

  تنفیذ برنامج االعالم والتواصل
البرنامج الثالث لتنم ة (  أد 30

  )إعتمادات دفع/    الصادرات

  تنفیذ برنامج التكو ن
البرنامج الثالث لتنم ة (  أد 150

  )إعتمادات دفع/    الصادرات

  + :برنامج تصدیر 
  
ذات المصلحة المشتر ة  تطو ر سالسل الق مة والش  ات العنقود ة -

   غا ة دفع التشغیل والتنم ة والتصدیر
  
 الدعم المالي للشر ات -

البرنامج الثالث لتنم ة (د أ 8315
  )إعتمادات دفع/    الصادرات

  

  دأ 500
  
  

 د  أ 6352

تطور نس ة 
البنود 

التعر ف ة 
للمواد 

المصدرة 
 المقارنة مع 
العدد الجملي 

للبنود 
  التعر ف ة

الدولة  عنوان النهوض ؤمنها تمواصلة دعم المجهودات التي 
   الصادرات 

  
  

  
  :تعز ز قدرات مر ز النهوض  الصادرات 

  مساندة تقن ة ودعم مؤسساتي  -
  
  
  إقتناء مواد إعالم ة وتجهیزات مختلفة -
  
  

التدخالت  عنوان د لدعم أ 80000
مفصلة  النهوض  الصادرات

  : االتي
  النقل: م د  45

العمل ات الترو ج ة : م د  23
  واالشهار ة الفرد ة والقطاع ة 

  دعم م اشر : م د  10
  دعم مؤسساتي : م د  2

  
البرنامج الثالث لتنم ة ( دأ 670

  )   الصادرات
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تحسین التطب قة االعالم ة لمر ز النهوض  الصادرات الخاصة  
   معالجة وصرف المنح

  الم اتب الجهو ة للصندوق دعم 
الكنغو، بولون ا،  الكامرون،(توس ع ش  ة التمثیل التجار   الخارج 

  )وهران
تظاهرة في مختلف  30ض   برنامج التظاهرات  الخارج و شمل 

خدمات ، نسیج ومال س وأحذ ة ، منتجات فالح ة : القطاعات 
سوقا  15و ستهدف قرا ة ..وغذائ ة وصناعات م  ان   ة و هر ائ ة 

 عر ي ، أورو ي،اسیو  ، أمر  ي: خارج ا 

  م د  1,8
  
  
  
  
  

الهدف 
2.1.2: 

  الدفاع التجار  

نس ة : 1.2.1.2المؤشر 
العرائض المتعلقة  الدفاع 
التجار  من جملة العرائض 

  المقدمة

  تر یز رقم أخضر مجاني على ذمة المتعاملین االقتصادیین
  
  
  
  
  
  

لفائدة المتعاملین االقتصادیین لتعر ف  تحس س ة أ امتنظ م 
الصناعیین المحلیین  الدور الحمائي لوزارة التجارة وطرق االستفادة 

 من االحاطة الفن ة التي  م ن توفیرها

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 التنسی  مع غرف التجارة 
  والصناعة

الهدف 
1.2.2: 
تسهیل 

إجراءات 
التجارة 

  الخارج ة

عدد  :1.1.2.2المؤشر 
اإلجراءات غیر التعر ف ة عند 

  التور د والتصدیر
 تنق ح القوانین المتعلقة  الصرف و التجارة الخارج ة

  
  
  
- 

نس ة  :2.1.2.2المؤشر 
التقدم في تطبی  إتفاق 
المنظمة العالم ة للتجارة حول 

  تسهیل التجارة في اآلجال

العالم ة للتجارة              المشار ة في اجتماعات لجنة تسهیل التجارة  المنظمة 
  )اجتماعات في السنة  5معدل ( 

عقد اجتماعات دور ة مع األطراف الوطن ة المعن ة بوضع اتفاق 
 تسهیل التجارة حیز التطبی 

- 
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : التجارة الخارج ة2البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

306101.71 762 34المجموع 54 465 000 53 549 000

30 189 30641 441 00091 569 000120.96

4 573 00012 108 00016 445 00035.82 4 337 000

50 128 000

   د  وتتوزع  ما یلي108014000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التجارة الخارج ة  : 
 حساب الدینار

108 014 000

000 482 000106 445 00016 037 90الم ادالت التجار ة
000 532 0001 532 1اإلندماج اإلقتصاد  و التجار  

91 569 00016 445 000 000 014 108الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : التجارة الخارج ة2البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

306120.96 189 30المجموع 50 128 000 41 441 000

8 672 5098 704 0009 057 0004.06

1 832 1531 722 0001 782 000

19 684 64431 015 00080 730 000160.29

3.48

49 715 000

60 000

353 000

.  وتتوزع  ما2018د  سنة 41441000 مقابل 2019 د  سنة 91569000ض طت نفقات التصرف لبرنامج التجارة الخارج ة في حدود     
یلي

 حساب الدینار

91 569 000

000 037 00090 584 0001 433 8الم ادالت التجار ة 80 020 000
000 532 0001 000198 624اإلندماج اإلقتصاد  و التجار   710 000

9 057 0001 782 000 000 569 91الجملـة العـامة : 80 730 000



طب عة النفقة

د1000 حساب 

تقدیرات
الفـارق  النس ة % 2019

ق م
2018

 الموارد الذات ة للبرنامج حسب طب عة النفقة

وزارة التجارة 15 ال اب:

30نظـام أمـد

التجارة الخارج ة2 البرنامج :

التأجیر العمومي

8080وسائل المصالح

التدخل العمومي

8080المجموع



التأجیر العمومي المجموع وسائل المصالحالبرنامج الفرعي

د1000 حساب 
التجارة الخارج ة 2  البرنامج :

 الموارد الذات ة حسب البرامج الفرع ة

وزارة التجارة 15 ال اب:

31 نظـام أمـد

التدخل العمومي

8080المبادالت التجاریة

8080 المجموع : 
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 نفقات ال ت ٔ ري العمويم  -   ٔ 
 

         منھا أد 9 057بـ الخارجیةبالنسبة لبرنامج التجارة  2019لسنة  نفقات األجورتقّدر 

تأجیر أعوان مركز النھوض بعنوان أد  7 000و  لوزارةاوان ــد بعنوان تأجیر أعأ 2 057

 ).داریةإ مؤسسة عمومیة ذات صبغة غیر(بالصادرات 

بإعتبار  لبرنامج التجارة الخارجیة 2019سنة  إلى موفىویبلغ عدد األعوان المرخص فیھم 

    :عونا موزعون كما یلي  226التقاعد 

                                     2019             
  

           222فون القارون                ظ المو
                                                                 -                             اإلنتدابات   

             ــــــ                                           
                 222        :               الجملة          

              9 األعوان غیر القارین               
                          ـ ـــــ                                      

   231       :                الجملة           
  - 5                            التقاعد   

  ــــــ                                      
  226                        :  المجموع

  
  

  :و یبرز الجدول التالي توزیع أعوان ھذا البرنامج بین البرامج الفرعیة حسب األسالك 
  

مركز ا هنوض   الوزارة    
   لصادرات

  ا موع العام  ا موع

الم ادالت : 1برنامج فرعي 
  التجار ة

  

    148  107  41  اداریني
  32  26  6  ف یني  205

ٔ عوان ( 24  1   مع 
  )تنف ذ

ٔ عوان ( 25
  )تنف ذ

اإلندماج :  2برنامج فرعي 
  اإلقتصاد  والتجار  

    20  -  20  اداریني
  0  -  0  ف یني  21

  1  -  1  مع 
  226  226  157  69  ا موع العام
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 نفقات وسائل املصاحل  -  ب
 

  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019لسنة  وسائل المصالحتتوزع نفقات 
  ألف دینار:الوحدة                                                                     

 المجموع مركز ا هنوض  لصادرات الوزارة الب ان

الم ادالت : 1برنامج فرعي 
  التجار ة

350 234 1 584 1 

اإلندماج :  2برنامج فرعي 
  التجار  اإلقتصاد  و 

198 - 198 

 1 782 1 234 548 المجموع

  
 2019سنة أد  80ھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة لمركز النھوض بالصادرات و المقدرة بـ

وبالتالي فإّن جملة نفقات  لتمویل جزء من نفقات التسییر الخاصة بھوالتي سیتم تخصیصھا 

  .أد  1862التسییر بھذا البرنامج تكون في حدود 

 
 نفقات التد ل العمويم  -  ت

 
  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019لسنة  التدخل العموميتتوزع نفقات 

  ألف دینار:الوحدة                                                                         
 المجموع مركز ا هنوض  لصادرات الوزارة الب ان
الم ادالت : 1برنامج فرعي 

 80 020 - 80 020  التجار ة

اإلندماج :  2برنامج فرعي 
  اإلقتصاد  والتجار  

710 - 710 

 80 730 - 80 730 المجموع

  
أي بنسبة زیادة م د  50حوالي المرسمة بھذا البرنامج إرتفاعا بالعمومي سجلت نفقات التدخل  

و ھو ما یفسر بالترفیع في اإلعتمادات المخصصة للنھوض بالصادرات التي  % 160تفوق 

لقرارات المجلس األعلى  او ذلك تطبیق 2019سنة م د  80إلى  2018سنة م د  30مّرت من 

  .للتصدیر 
  
  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجارة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

34

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 12.108 أد   مقابل  16.445   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج التجارة الخارج ة  لسنـة  

2 0172 0182 019

15

 د1000 حساب 

 ال اب:

التجارة الخارجیة 2: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

4 573

1 000

7 115

3 993

1 000

7 130

8 315

4 573

1 000

11 108

1 000

15 445

445 10816 57312 4المجموع

4 337

15

4 322

4 337

39,044

0,211

108,239

35,819

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 315 1309 3157 1308 0007 1:البرنامج  الفرعي المبادالت التجاریة

315 1309 3157 1308 0007 1الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجارة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

35

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

15  ال اب:

 د1000 حساب 

: التجارة الخارجیة2البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

445 10816 66512 57321 3444 7المجموع 24 664

-135

-3 996

7 130

2 9994 337

-2 793

7 130

4751 9501 0001 8151 000-135

6 86919 71511 10822 84915 4453 1344 337

1 815

15 719

7 130

1 000

7 130

8 315

475

6 8694 573

4 573

1 950

19 715

1 000

11 108
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 منھا ( أد  16 445 ماقدره 2019لسنة ببرنامج التجارة الخارجیة المتعلقة التنمیة تقّدر نفقات 

على موارد میزانیة  محمولةأد  7 130قروض خارجیة موظفة و موارد محمولة على أد 9 315

   .% 35,8أد وبنسبة زیادة بــ  4 337أي بزیادة قدرھا  2018أد سنة  12 108مقابل ) الدولة

الذي یمثل مشروعا  3ویتعلق القسط األكبر من ھذه اإلعتمادات ببرنامج تنمیة الصادرات 

ویھدف ھذا إلى االستغالل األمثل نموذجیا لتنفیذ الدراسة اإلستراتیجیة لتطویر قطاع التجارة، 

للمخزون التصدیري في تونس وتوفیر تسھیالت على مستوى التمویالت بالنسبة للمؤسسات 

  .الصغرى والمتوسطة

إبرام اتفاقیة القرض مع البنك الدولي لإلنشاء و التعمیر بمبلغ  2014أوت  19حیث تم بتاریخ 

  .2015-2021ن مدة اإلنجاز قد ضبطت للفترة ملیون أورو لتمویل ھذا البرنامج، علما وأ 36,3

  :وتتمثل مكونات ھذا المشروع باألساس في ما یلي

دعم (تحسین مناخ االستثمار لدعم القدرات التنافسیة للمصدرین و نشر التكنولوجیا واالبتكار  -    

  ھیكلة الدیوانة وخدماتھا،

  ).تكنولوجیاتطویر الوسائل اللوجستیة لتعزیز التجارة، تعزیز ونشر ال -

صندوق دعم القدرة التنافسیة : توفیر الخدمات المالیة و الغیر المالیة للمؤسسات التصدیر التالیة -

، )ویعھد التصرف فیھ لمركز النھوض بالصادرات(   TASDIRplusوتنمیة الصادرات

والتى یعھد للشركة  (Dhamen Finance)لشحناصندوق ضمان تمویل الصادرات ما قبل 

 ،(COTUNACE)ھ التونسیة لتأمین التجارة الخارجیة بالتصرف فی

  .من خالل توفیر المساعدات الفنیة CEPEX تعزیز قدرات مركز النھوض بالصادرات -

  ) .UCSP(التصرف في المشروع دعم وحدة التنسیق و -
 

  : كاآلتي المشار إلیھا أعاله  وتتوزع اإلعتمادات 

 :تفصیلھا كما یلي 3أد بعنوان برنامج تنمیة الصادرات  9 315:  متواصلةمشاریع 

 المباشرة  االستثماراتعلى مستوى لفائدة الوزارة أد  1 000

 أد لفائدة مركز النھوض بالصادرات على مستوى التمویل العمومي 8 315

 .2019سنة مركز النھوض بالصادرات لأد تتعلق بنفقات التنمیة ل 7 130  :مشاریع جدیدة
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 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
 

 
   

 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  ر مج  الت ارة إاللكرتونیة وإالق صاد الالمادي 

  

  اله اكل
  المتدخلة

إدارة تنم ة التجارة اإللكترون ة واإلقتصاد 
 الالماد 

  التجارة اإللكترون ة
  واإلقتصاد الالماد 
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 أداء برنامج التجارة االلكترونیة واالقتصاد الالمادي-2
 

  تقدیم برنامج التجارة االلكترونیة واالقتصاد الالمادي وإستراتیجیتھ -2-1
  

تبرز الدراسات والبحوث العالمیة أن التجارة اإللكترونیة أصبحت بالنسبة للدول النامیة    

ضرورة ملحة لزیادة إسھامھا في التجارة العالمیة وكذلك لتطویر قطاعاتھا اإلنتاجیة الوطنیة 

 . وإتاحة فرص متزایدة لرفع معدالت نموھا االقتصادي

یر متطلبات ومقومات التجارة اإللكترونیة مع وحتى یتحقق ذلك، ال بد من العمل على توف

  .تذلیل التحدیات والعقبات للحاق بركب االقتصاد الالحدودي العالمي

وفي ھذا اإلطار، تعتمد إستراتیجیة تنمیة التجارة اإللكترونیة على مجموعة من التوجھات 

  :وھي

تجارة (اعتبار التجارة االلكترونیة عامال مھما في تطویر وتعصیر القطاع التجاري بتونس  §

 ).داخلیة وخارجیة

نشاطا واعدا قادرا على فتح اآلفاق أمام التشغیل ودفع االستثمار  اعتبار التجارة االلكترونیة §

 .المحلي واألجنبي

الرقمي المعولم من خالل تنمیة تسھیل اندماج النسیج االقتصادي الوطني في االقتصاد  §

 .المحتوى الرقمي للمؤسسات والفاعلین االقتصادیین في إطار صناعة وطنیة للمحتوى

وإعتبارا لذلك تعمل إدارة تنمیة التجارة اإللكترونیة واإلقتصاد الالمادي على إنجاز جملة 

  :من المشاریع والبرامج تھدف إلى 

  لمؤسسات اإلقتصادیة،نشر ثقافة التجارة اإللكترونیة لذى ا §

  متابعة تطّور التجارة اإللكترونیة من خالل جمع إحصائیات الدفع اإللكتروني، §

 تنظیم نشاط التجارة اإللكترونیة في تونس، §

تنمیة صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر التجارة اإللكترونیة والمنصات  §

  التجاریة اإللكترونیة 

 إرشاد وتوجیھ أصحاب المشاریع، §
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  أھداف برنامج التجارة االلكترونیة واالقتصاد الالمادي وتطور مؤشرات االداء-2-2
لقیس األداء  مؤشرینو  ھدفعلى  االلكترونیة واالقتصاد الالماديیشتمل برنامج التجارة 

  :التالیة

  
 :االلكترونیة واالقتصاد الالماديأنشطة برنامج التجارة -2-3

  

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات األهداف
تقدیرات اإلعتمادات 

  2019لالنشطة لسنة 

  :1.3الهدف
نشا  التجارة  تطو ر 

 االلكترون ة

نس ة :  1.1.3المؤشر 
تطّور عدد مواقع التجارة 

 االلكترون ة

 الجهات حول  تحس س ةدورات  لتنظ مالتنسی  مع غرف التجارة والصناعة  -
 .التجارة اإللكترون ة والتسو   اإللكتروني

- 

  .إنجاز دراسة حول واقع وآفاق التجارة اإللكترون ة في تونس -
 )مرحلة تقی م العروض:  صدد اإلنجاز(

  ألف دینار 30

تحیین االستب ان المتعّل   سلوك المستهلك التونسي على الخّ  المنجز في  -
 .في إطار التعاون الدولي 2012أكتو ر 

- 

نس ة :  2.1.3المؤشر 
تطّور ق مة المعامالت 

 التجارّ ة االلكترون ة

  .ط اعة نسخ من دلیل التجارة االلكترون ة في تونس -
دلیل خاّص  اإلجراءات المتعّلقة  التصدیر عبر التجارة إعداد وط اعة  -

  . االلكترونّ ة أو المنّصات التجارّ ة
التصدیر عبر التجارة اإللكترون ة من خالل رفع الصعو ات التي تعی  دفع  §

  .تطّورها
بین مر ز النهوض  الصادرات والدیوان الوطني مز د التعر ف  اإلتفاق ة  §

من تكلفة  50%للبر د والقاض ة بدعم المؤسسات المصّدرة على الخ  بنس ة 
 هوض  الصادراتالطرود البر د ة الموجهة للخارج من میزان ة صندوق الن

 .وٕاعادة النظر في ت سیر شرو  اإلنتفاع بها

- 

  

  

  

  
  
  
  

  الوحدة  مؤشرات ق س أداء الهدف  االهداف
  إنجازات

2018  
  تقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 :1.3الهدف 

نشا  التجارة  تطو ر
  االلكترون ة

نس ة تطّور : 1.1.3المؤشر 
 +50 40+ 30+ 20+ 10+ -  - %نس ة  عدد مواقع التجارة االلكترون ة

نس ة تطّور  :2.1.3المؤشر 
ق مة المعامالت التجارّ ة 

  االلكترون ة
 +60 50+ 40+ 30+ 30+ 20+  - %نس ة
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 3البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

5979.06 266المجموع 23 000 254 000

266 597254 000277 0009.06

0.00

23 000

   د  وتتوزع  ما یلي277000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد   : 
 حساب الدینار

277 000

277 000 000 277الجملـة العـامة :
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 3البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

5979.06 266المجموع 23 000 254 000

210 051207 000225 0008.70

53 54643 00049 000

3 0004 0003 000-25.00

13.95

-1 000

6 000

18 000

2018د  سنة 254000 مقابل 2019 د  سنة 277000ض طت نفقات التصرف لبرنامج التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  في حدود    .  
وتتوزع  ما یلي

 حساب الدینار

277 000

225 00049 000 000 277الجملـة العـامة : 3 000
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 نفقات ال ت ٔ ري العمويم  -   ٔ 
 

 اإللكترونیة و اإلقتصـاد الالمـادي  ارةـلبرنامج التج بالنسبة 2019ات األجور لسنة ـنفقتقّدر 

ناتجة أساسا عن  % 8,7و بنسبة  أد 18أي بزیادة قدرھا  2018أد سنة  207مقابل  أد 225ـب

 2018و  2017ادات في اإلجور بعنوان سنتي اإلنعكاس المالي لألخذ بعین اإلعتبار للزی

 .المسداة في شكل إعتماد جبائي 

التجارة اإللكترونیة واالقتصاد  لبرنامج 2019سنة  إلى موفىویبلغ عدد األعوان المرخص فیھم 

    :موزعون كما یلي  أعوان 9التقاعد بإعتبار  الالمادي 
  

                                     2019             
  

           9      فون القارون            ظ المو
                                                                 -                             اإلنتدابات   

             ــــــ                                           
                 9             :            الجملة          

              - األعوان غیر القارین               
                          ـ ـــــ                                      

  9         :                الجملة           
  -                             التقاعد   

  ــــــ                                      
  9                          :  المجموع

  
  
  

  :و یبرز الجدول التالي توزیع أعوان ھذا البرنامج بین البرامج الفرعیة حسب األسالك 
  

  

  الوزارة  الس   الرب مج
  

  ر مج
الت ارة 

إاللكرتونیة 
وإالق صاد 

    الالمادي 

  

  اداریني
  

8  
  

  
  ف یني

  
1  

  9  ا موع العام
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  نفقات وسائل املصاحل  -  ب
 

لسنة المتعلقة ببرنامج التجارة اإللكترونیة واإلقتصاد الالمادي  وسائل المصالحنفقات  تقّدر

  .أد  6إي بزیادة قدرھا  2018أد سنة  43أد مقابل  49بــ   2019
  

 نفقات التد ل العمويم  -  ث
 

لسنة التدخل العمومي المتعلقة ببرنامج التجارة اإللكترونیة واإلقتصاد الالمادي نفقات تقّدر 

  .أد  1أي بنقص قدره  2018أد سنة  4أد مقابل  3بــ   2019
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 السید دمحم صالح البرقاوي رئیس الدیوان، : رئیس البرنامج  -

  2016أكتوبر  12تولى مھامھ بتاریخ 
  
 

  
  

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ر مج  الق  ادة واملس اندة

   1البرنامج الفرعي 
 الدعم والمساندة

  البرامج
  الفرع ة

  للمصالح المشتر ةاإلدارة العامة 
إلنجاز وحدة التصرف حسب األهداف 

  مشروع تطو ر التصرف في میزان ة الدولة
 
 

  
  
  
  
  اله اكل
  المتدخلة

  2البرنامج الفرعي 
 الق ادة واالشراف

 الدیوان
م تب (: الم اتب واله اكل الملحقة  الدیوان

 /م تب اإلعالم والصحافة  /الض   المر ز  
م تب / م تب الدراسات والبرمجة والتخط  

والمجالس متا عة قرارات مجلس الوزراء 
 /ة المض قة وجلسات العمل الوزار ةالوزار 

م تب العالقات مع  /م تب الشؤون العامة
المجلس الخل ة الم لفة   تا ة  / المواطن

 /خل ة الحو مة /األعلى للتصدیر واإلسثمار
 وحدة اإلحاطة  المستثمر ن

 ،التفقد ة العامة
 

الق ادة والمساندةبرنامج   
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 القیادة والمساندةأداء برنامج  -2
  تقدیم برنامج القیادة والمساندة وإستراتیجیتھ -2-1

المنتمیة إلیھ برنامجا أفقیا یھدف یعتبر برنامج القیادة والمساندة بحكم طبیعة مشموالت الھیاكل اإلداریة    

إلى دعم بقیة البرامج الخاصة بالوزارة وذلك من خالل توفیر الوسائل المادیة والخدمات الضروریة  

وتتضمن  .وتنمیة الموارد البشریة بإعتبارھا العنصر الرئیسي لتأھیل اإلدارة وتحسین جودة خدماتھا

  :برنامج القیادة والمساندة خاصة إستراتیجیة 

  زات اإلعالمیة یعلوماتي و التجھالتحسین من مستوى النظام الم - 

  تطبیق سیاسة الدولة في ترشید إستھالك الطاقة وحسن التصرف في وسائل النقل ، - 

  تأھیل الموارد البشریة ودعم التكوین والرسكلة ، - 

ت من خالل المساھمة دعم أسالیب اإلشراف على المؤسسات العمومیة عبر متابعة مشاریع القطاعا - 

  في إعداد وتنفیذ عقود البرامج،

  ذ مھمات التفقد ألوجھ التصرف ومتابعة تقاریر الرقابة الصادرة عن ھیئات الرقابة األخرى،یتنف - 

  .السھر على حسن تطبیق مبادئ الحوكمة والوقایة من الفساد  - 

  أھداف برنامج القیادة والمساندة  وتطور مؤشرات االداء-2-2
 مؤشرات 4أھداف و 3(ألداء مؤشرات لقیس القدرة على ا 6أھداف و  4على  ھذا البرنامجیحتوي         

  ):للبرنامج الفرعي القیادة واإلشراف م والمساندة وھدف ومؤشرینللبرنامج الفرعي الدع

  الوحدة  مؤشرات ق س أداء الهدف  االهداف
  إنجازات

2018  
  تقدیرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
 :1.1.9الهدف 

تطو ر مؤهالت 
  الموظفین

نس ة : 1.1.1.9المؤشر 
  70  65  60  55  47  50  25.35 %نس ة  المنتفعین  التكو ن

 :2.1.9الهدف 
تحسین التصرف في 

  ال ةالموارد الم

معدل : 1.2.1.9المؤشر 
إستهالك الوقود المتعل  

    س ارات المصلحة
 100/لتر

  7.6  7.7  7.8  7.9  8.28  8.3  8.57   لم

 :3.1.9الهدف 
دعم اإلنخرا  في 

  اإلدارة اإلتصال ة

تغط ة : 1.3.1.9المؤشر 
الحاج ات من التجهیزات 

   اإلعالم ة
  90  86.8  75.2  63  57  51.1  39.9 %نس ة

التغط ة : 2.3.1.9المؤشر 
  70  65  55  45  35  25  20 %نس ة  الوظ ف ة لنظام المعلومات

 :1.2.9الهدف 
تفعیل إجراءات 
اإلصالح اإلدار  
وتحسین عالقة اإلدارة 

  مع المواطن

نس ة : 1.1.2.9المؤشر 
التقدم في إنجاز برنامج تحسین 

  اإلستق ال
  100  80  70  50  30  20  - %نس ة

نس ة : 2.1.2.9المؤشر 
التقدم في إنجاز برنامج ت س   

  اإلجراءات اإلدار ة
  -  -  100  83.8  64.5  64.5  35.5 %نس ة
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  :برنامج القیادة والمساندة أنشطة -2-3
  

 األنشطة والتدخالت  المؤشرات األهداف
تقدیرات اإلعتمادات 

  2019لالنشطة لسنة 

 :1.1.9الهدف 
تطو ر مؤهالت 

  الموظفین

نس ة : 1.1.1.9المؤشر 
  المنتفعین  التكو ن

  العمل على تخص ص اإلعتمادات الكاف ة للغرض -
تنو ع مواض ع الدورات التكو ن ة  ما یتماشى مع العدید من اإلختصاصات  -

  والمؤهالت 
 

 أد 1,600

 :2.1.9الهدف 
تحسین التصرف في 

  ال ةالموارد الم

معدل : 1.2.1.9المؤشر 
إستهالك الوقود المتعل  

    س ارات المصلحة

واستهالك الوقود  اعتماد ال طاقة الذ  ة الخاصة  التزود لمز د التح م في توز ع -
  مما  سمح بتفاد  اإلستهالك المتعل    التنقالت  غرض التزود

عدم استغالل الس ارات التي ال تتوفر على عداد الكیلومترات أل  سبب من  -
  األس اب 

التنسی  بین اإلدارات الجهو ة للتجارة على مستو   ل اقل م قصد تسلم  -
  .دةوصوالت البنز ن من طرف ادارة جهو ة واح

تغییر الز وت والشماعات (الحرص على المتا عة الدور ة لص انة الس ارات  -
 .)   في الوقت المناسب تفاد ا لإلستهالك المش  للبنز ن...

- 

 :3.1.9الهدف 
دعم اإلنخرا  في 

  اإلدارة اإلتصال ة

: 1.3.1.9المؤشر 
تغط ة الحاج ات من 

   التجهیزات اإلعالم ة

اج ات الوزارة من تجهیزات اعالم ة عن طر   الق ام حرصد میزان ة لتغط ة -
  طلب عروض سنو   م ن من توقیر المستلزمات االعالم ة

 أد 140

: 2.3.1.9المؤشر 
التغط ة الوظ ف ة لنظام 

  المعلومات

تطو ر نظم معلومات ة ألهم مشموالت الوزارة على غرار التجارة الخارج ة  -
  وصندوق الدعم

 توجیهي لنظام المعلومات صلب الوزارةانجاز مخط    -
- 

 :1.2.9الهدف 
تفعیل إجراءات 
اإلصالح اإلدار  
وتحسین عالقة اإلدارة 

  مع المواطن

نس ة : 1.1.2.9المؤشر 
التقدم في إنجاز برنامج 

  تحسین اإلستق ال

 .توفیر فرص التكو ن لكل األعوان الم لفین  االستق ال -
 وعالمات التوج ه الداخل ةمز د تدع م معلقات اإلرشاد  -
 : إضفاء أكثر نجاعة لدور م تب العالقات مع المواطن من خالل  -

 تعز ز الم تب  الموارد ال شر ة
تحسین وظ فة اإلرشاد اإلدار  عبر توفیر مطو ات تتضمن مختلف المط ات -

 .الخاصة  الخدمات اإلدار ة المسداة من قبل مصالح الوزارة
  

- 

نس ة : 2.1.2.9المؤشر 
التقدم في إنجاز برنامج 

  ت س   اإلجراءات اإلدار ة

 التنسی  مع مصالح الوزارة المعن ة  الستحثاث نس  االنجاز -
 متا عة صدور النصوص القانون ة والترتیب ة مع االطراف المتدخلة

  اعداد ا ام اعالم ة اقل م ة للتعر ف بنتائج برنامج ت س   االجراءات االدار ة -
- 
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میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

5803.12 208 7المجموع 257 000 8 239 000

6 622 5806 444 0006 706 0004.07

586 0001 295 0001 290 000

500 000500 000

-0.39 -5 000

262 000

   د  وتتوزع  ما یلي8496000تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الق ادة و المساندة  : 
 حساب الدینار

8 496 000

000 704 0005 010 0001 194 4الدعم و المساندة 500 000
000 792 0002 000280 512 2الق ادة و اإلشراف

6 706 0001 290 000 000 496 8الجملـة العـامة : 500 000
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نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

نظـام أمـد

  : وزارة التجارة15البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

البرنامج الفرعي
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :وتتوزع نفقات التصرف لسنة 2019

الفارق البیـان قانون المال ة النس ةتقدیراتإنجازات 2018 20172019

التدخل العمومي

وسائل المصالح

التأجیر العمومي

5804.07 622 6المجموع 262 000 6 444 000

4 640 7394 947 0005 006 0001.19

1 721 8411 410 0001 640 000

260 00087 00060 000-31.03

16.31

-27 000

230 000

59 000

.  وتتوزع  ما یلي2018د  سنة 6444000 مقابل 2019 د  سنة 6706000ض طت نفقات التصرف لبرنامج الق ادة و المساندة في حدود   

 حساب الدینار

6 706 000

000 194 0004 000933 221 3الدعم و المساندة 40 000
000 512 0002 000707 785 1الق ادة و اإلشراف 20 000

5 006 0001 640 000 000 706 6الجملـة العـامة : 60 000
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 فقات ال ت ٔ ري العمويمن  -   ٔ 
 

أد  4 947أد مقابل  5 006ـبرنامج القیادة والمساندة ببالنسبة ل 2019نفقات األجور لسنة  قّدرت

بعین اإلعتبار ألخذ وھو مایفسر أساسا با % 1,2مسجلة  بذلك إرتفاعا بنسبة ،  2018 سنة

 المسداة في شكل إعتماد جبائي  2018و  2017إلنعكاس المالي للزیادات في األجور بعنوان ل

  .و باإلنعكاس المالي للترقیات المرخص فیھا 

التقاعد بإعتبار لبرنامج القیادة والمساندة  2019سنة  إلى موفىویبلغ عدد األعوان المرخص فیھم 

    :عونا موزعون كما یلي  204

                                           2019             
  

           197      فون القارون           ظ المو
                                                                 -                             اإلنتدابات   

             ــــــ                                           
                 197             :            الجملة          

              8 األعوان غیر القارین               
                          ـ ـــــ                                      

  205            :            الجملة           
  - 1                            التقاعد   

  ــــــ                                      
  204                         :  المجموع

  
  

  
  :و یبرز الجدول التالي توزیع أعوان ھذا البرنامج بین البرامج الفرعیة حسب األسالك 

  
  ا موع العام  الوزارة    
  

 ر مج 
  1فرعي 

    77  اداریني
  14  ف یني  140

  49  مع 
  

 ر مج 
  2فرعي 

    50  اداریني
  3  ف یني  64

  11  مع 
  204  204  ا موع العام
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 نفقات وسائل املصاحل  -  ب
 

  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019لسنة  وسائل المصالحتتوزع نفقات 
  

  دینارألف :الوحدة
 الم الغ الب ان

 933  الدعم والمساندة: 1برنامج فرعي 

 707  الق ادة واإلشراف:  2برنامج فرعي 

 1 640 المجموع

  

زیادة قدرھا سجلت اإلعتمادات المرسمة بھذا القسم بالنسبة لبرنامج القیادة والمساندة 

   . % 16,3 بنسبةأد أي  230
  

 نفقات التد ل العمويم  -  ت
 

  :حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2019لسنة  التدخل العموميتتوزع نفقات 
  

  ألف دینار:الوحدة
 الوزارة الب ان

 40  الدعم والمساندة: 1برنامج فرعي 

 20  الق ادة واإلشراف:  2برنامج فرعي 

 60 المجموع

  

نقصا قدره     سجلت اإلعتمادات المرسمة بھذا القسم بالنسبة لبرنامج القیادة والمساندة 
  . % 31 بنسبةأد أي  27

  
  
  
  
  
  
  
  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجارة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

51

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 1.295 أد   مقابل  1.290   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الق ادة و المساندة  لسنـة  

2 0172 0182 019

15

 د1000 حساب 

 ال اب:

القیادة و المساندة 9: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

5861 2951 290

5861 2951 290

290 2951 5861المجموع

-5

-5

-5

-0,386

-0,386

-0,386

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 010 0101 1:البرنامج  الفرعي الدعم و المساندة

2 280280:البرنامج  الفرعي القیادة و اإلشراف

290 2901 1الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة التجارة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

52

تقدیرات

  على مستو  إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع  ما یلي2019و قد تطورت تقدیرات  : 

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

15  ال اب:

 د1000 حساب 

: القیادة و المساندة9البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

290 2951 2175864651 2المجموع 2 840

1 845

530

2 375-5

-355

350

2 2175864651 2952 8401 2902 375-5

2 310

530

940

350

2 2175864651 295
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       أد مقابل 1 290 ماقدره 2019لسنة  ببرنامج القیادة والمساندةالمتعلقة التنمیة نفقات بلغت 

 :، وتتوزع ھذه اإلعتمادات كاآلتي2018أد سنة  1 295

 :تفصیلھا كاآلتيأد   940: مشاریع متواصلة 
  ألف دینار:الوحدة                              

 

  2019اع دات ا فع   بیان املرشوع

  
  
  

  ا راسات

دراسة ا طط املد ري  لمناطق احلرة  حلدود 
 اجلزا ریة

100  

  60 دراسة حول تطو ر م ظومة ا لحوم امحلراء 

ا طط التوجهي ي لرتكزي دراسة حول حتیني 
 املسا ات الت اریة الكربى واملتوسطة

70  

دراسة حول واقع و ٓفاق الت ارة إاللكرتونیة 
 وإالق صاد الالمادي يف تو س

30  

  260  مجموع ا راسات

  
  البناءات إالداریة

  380 بناء مقر إالدارة اجلهویة  لت ارة ببزنرت 

  300 بناء مقر إالدارة اجلهویة  لت ارة  سوسة 

  680  محموع البناءات إالداریة

  940  ا موع العام
  

          :تفصیلھا كاآلتي) إعالمیةتجھیزات إداریة وتتعلق باقتناء (أد  350 :مشاریع جدیدة

 ألف دینار:الوحدة                                                                                      
  2019اع دات ا فع   2019اع دات التعهد   بیان املرشوع

  ا راسات
دراسة  دوى اجناز القسط الثاين من  ر مج ت ٔهیل 

  مسا  توزیع م ت ات الفال ة والصید البحري

  
200  

  
20  

  20  200  ا راسات

  
  

  جتهزيات اداریة

  120  120 اق ناء وسائل النقل

  70  70  اق ناء جتهزيات خمتلفة

  190  190  جتهزيات اداریة

  140  140  رامج ا الم ة

  350  530  ا موع العام



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات المیزان ة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2019

2019

 حساب الدینار

وف  منهج ة التصرف حسب األهداف

وزارة التجارة

النس ة المبلغ
الفـارق  ق م

2018

المجموع
تقدیرات
النس ة2019 المبلغ

الفـارق  ق م
2018

نفقات التنم ة نفقات التصرف
الفـارق 

النس ة المبلغ
تقدیرات
2019 2018

ق م

54

000 265 0007 597 2التجارة الداخل ة 1 827 485 000 1 596 123 000231 362 0004 668 000236 030 000 1 598 720 0001 834 750 000 1418015

000 265 0007 597 0002 921 826 0001 670 595 1التزو د و الدعم  و مراق ة السوق  231 251 0004 668 000235 919 000 1 834 186 000 1 598 267 000 1418015

000 000111 000111 000564 453اإلستثمار التجار   564 000 453 000 2510025

000 445 00016 108 12التجارة الخارج ة 91 569 000 41 441 00050 128 0004 337 00054 465 000 53 549 000108 014 000 12136102

000 445 00016 108 00012 037 00090 570 39الم ادالت التجار ة 50 467 0004 337 00054 804 000 106 482 000 51 678 000 12836106

000 339-000 339-000 532 0001 871 1اإلندماج اإلقتصاد  و التجار   1 532 000 1 871 000 -18100-18

000 277التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  254 00023 000254 000277 000 91009

000 000277 00023 000277 254التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  254 000 91009

000 290 0001 295 1الق ادة و المساندة 6 706 000 6 444 000262 000-5 000257 000 7 739 0007 996 000 402

000 010 0001 000915 194 0004 148 4الدعم و المساندة 46 00095 000141 000 5 204 000 5 063 000 1103

000 000280 000380 512 0002 296 2الق ادة و اإلشراف 216 000-100 000116 000 2 792 000 2 676 000 9-264

1 644 262 0001 926 037 00016 000 00025 000 000 000 775 000290 000 0009 775 281الجملـة العـامة : 1 660 262 0001 951 037 000 56 1718



نظـام أمـد

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة
2019 نفقات التصرف لسنة

وزارة التجارة 15  ال اب:
55

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 012 000230 449 800 0001 437 570 0001 000539 454 0003 915 0002 000811 582 00023 771 22التجارة الداخل ة1 418151 596 123 0001 827 485 000231 362 00014

000 012 000230 443 800 0001 431 570 0001 000511 329 0003 818 0002 000728 149 00023 421 22التزو د و الدعم  و مراق ة السوق 1 318151 595 670 0001 826 921 000231 251 00014

000 0006 0006 00028 000125 00097 00083 000433 350اإلستثمار التجار  2 2429453 000564 000111 00025

000 715 00049 730 00080 015 00031 00060 782 0001 722 0001 000353 057 0009 704 8التجارة الخارج ة2 4316041 441 00091 569 00050 128 000121

000 998 00049 020 00080 022 00030 00076 584 0001 508 0001 000393 433 0008 040 8الم ادالت التجار ة1 5516739 570 00090 037 00050 467 000128

000 000283 000710 000993 16-000 000198 000214 40-000 000624 664اإلندماج اإلقتصاد  و التجار  2 -6-7-281 871 0001 532 000-339 000-18

000 1-000 0003 0004 0006 00049 00043 00018 000225 207التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 3 914-25254 000277 00023 0009

000 0001 0003 0004 0006 00049 00043 00018 000225 207التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 0 914-25254 000277 00023 0009



56

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 27-000 00060 00087 000230 640 0001 410 0001 00059 006 0005 947 4الق ادة و المساندة9 116-316 444 0006 706 000262 0004

000 00025 00040 00065 00070 000933 000863 0001 221 0003 220 3الدعم و المساندة1 08-384 148 0004 194 00046 0001

000 0002 00020 00022 000160 000707 000547 00058 785 0001 727 1الق ادة و اإلشراف2 329-92 296 0002 512 000216 0009

000 699 279  الجملة 1 881 242 000 1 601 543 000 835 000 6 925 000 6 090 000 1 241 000 37 870 000 36 629 000314171 644 262 0001 926 037 000281 775 00017



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة

وزارة التجارة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

57نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة  اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق الفارق 

النس ةالنس ةالنس ةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ
%%%%

20182019

1 التجارة الداخل ة: البرنامج

1 668 5974 6632 9954 3326 26527052:البرنامج الفرعي 7 265 2180التزو د و الدعم  و مراق ة السوق 

995 3326 12652جملة البرنامج 27054 6632 5977 2654 668 2180

2 التجارة الخارج ة: البرنامج

1 315 9939 4:البرنامج الفرعي 7 1157 130154 32212 1084 337 16 445 8736الم ادالت التجار ة

993 1304 1157 27جملة البرنامج 159 3154 32212 10816 4454 337 8736

9 الق ادة و المساندة: البرنامج

1 0109591595 9151:البرنامج الفرعي 1 010 1010الدعم و المساندة

2 100-100380-380280:البرنامج الفرعي 280 26-26-الق ادة و اإلشراف

5-290 2951 51-290 2951 91جملة البرنامج 00

000 0009 00025 32216 3154 9939 6784 1254 44714 5609 5601 1الجملة العامة 508756



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
التجارةالجزء:
وزارة التجارة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و ه  لة التمو ل

58نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة 

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق 

النس ةالنس ة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ

الموارد العامة للمیزان ة 

20182019
%%%

1 التجارة الداخل ة: البرنامج
1 668 4التزو د و الدعم  و مراق ة السوق :البرنامج الفرعي 7 265 2 597 4 668 7 265 2 597180180

668 2654 5977 6682 2654 5977 12جملة البرنامج 180180
2 التجارة الخارج ة: البرنامج

1 337 4الم ادالت التجار ة:البرنامج الفرعي 16 445 12 108 4 322 9 315 4 993 15 7 130 7 11508736

337 4454 10816 32212 3154 9939 130154 1157 27جملة البرنامج 08736
9 الق ادة و المساندة: البرنامج

1 95الدعم و المساندة:البرنامج الفرعي 1 010 915 95 1 010 9151010

2 100-الق ادة و اإلشراف:البرنامج الفرعي 280 380 -100 280 380-26-26

5-290 2951 51-290 2951 91جملة البرنامج 00

000 9الجملة العامة 25 000 4 322 9 315 4 993 4 678 15 685 11 007438756 16 000

2018/10/25 11صفحة:تار خ الط اعة: //



التوز ع حسب األقســام

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

59

2019

2019

ب ان األقسام و الفصول

: وزارة التجارة15ال اب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 221 29نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 649 1منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 000 7منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 870 37 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 171 5نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 520منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 234 1منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 925 6 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 222 881 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 20منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 242 881 1 القسم الثالث  :  جملة

000 037 926 1الجملة  العامة



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

60

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة التجارة15ال اب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 221 29نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 28 534 000687 000

000 649 1منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 1 395 000254 000

000 000 7منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 6 700 000300 000

000 870 37 القسم األول  :  جملة 36 629 0001 241 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 171 5نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 4 535 000636 000

000 520منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 355 000165 000

000 234 1منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 1 200 00034 000



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

61

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة التجارة15ال اب 

000 925 6 القسم الثاني  :  جملة 6 090 000835 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 222 881 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 1 601 532 000279 690 000

000 20منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 11 0009 000

000 242 881 1 القسم الثالث  :  جملة 1 601 543 000279 699 000

000 037 926 1الجملة  العامة 1 644 262 000281 775 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التأجیر العمومي

61

التجارة الداخل ة1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التزو د و الدعم  و مراق ة السوق  1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113621 026 00021 500 000474 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0105 781 4005 535 000-246 400

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0118 791 3009 410 000618 700

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012936 9001 052 000115 100

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0131 773 0001 721 200-51 800

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014476 700487 50010 800

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01686 10086 000-100

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0173 100 0003 082 000-18 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ أعوان  شغلون خط  وقت ة 0309 00010 3001 300

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03154 90092 50037 600

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المنح العائل ة 0355 5005 500

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 03611 20018 0006 800

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

011371 395 0001 649 000254 000

مؤسسات إدارة عامة 02990 0001 265 000275 000

مجلس المنافسة 020990 0001 265 000275 000

مؤسسات النهوض  القطاعات 17405 000384 000-21 000

المعهد الوطني لالستهالك 081405 000384 000-21 000

23 149 000 000 728جملة البرنامج الفرعي 22 421 000

مكرر 



62 نظـام أمـد

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلستثمار التجار   2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136350 000433 00083 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 01097 200112 50015 300

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011136 000177 80041 800

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01241 95057 70015 750

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01312 20011 400-800

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 0149 05010 4001 350

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 5001 200-300

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01752 10062 0009 900

433 000 000 83جملة البرنامج الفرعي 350 000

دالتجارة الداخل ة جملة 23 582 000



63 نظـام أمـد

التجارة الخارج ة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الم ادالت التجار ة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 340 0001 433 00093 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010360 500356 400-4 100

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011563 600640 00076 400

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012134 300144 0009 700

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01343 10040 000-3 100

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01436 40037 000600

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0163 5003 600100

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017198 600212 00013 400

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

011386 700 0007 000 000300 000

مؤسسات النهوض  القطاعات 176 700 0007 000 000300 000

مر ز النهوض  الصادرات 0216 700 0007 000 000300 000

8 433 000 000 393جملة البرنامج الفرعي 8 040 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلندماج اإلقتصاد  و التجار   2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136664 000624 000-40 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010180 000156 000-24 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011269 500272 0002 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01276 40067 000-9 400

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01319 30018 500-800

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01418 30015 700-2 600

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 6002 300700

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01798 90092 500-6 400

624 000 000 40-جملة البرنامج الفرعي 664 000

دالتجارة الخارج ة جملة 9 057 000
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التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136207 000225 00018 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 01057 00058 0001 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 01185 900100 00014 100

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01220 90022 0001 100

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0136 5006 000-500

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 0145 5005 500

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 016500500

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01730 70033 0002 300

225 000 000 18جملة البرنامج الفرعي 207 000

دالتجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  جملة 225 000
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الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدعم و المساندة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 220 0003 221 0001 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010887 700882 000-5 700

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0111 451 0001 506 00055 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012129 000133 0004 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 013132 100108 000-24 100

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01488 10077 000-11 100

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01514 00014 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01612 6005 700-6 900

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017444 500432 000-12 500

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03161 00063 3002 300

3 221 000 000 1جملة البرنامج الفرعي 3 220 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة و اإلشراف 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 727 0001 785 00058 000

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له 002193 500195 0001 500

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 004162 000158 100-3 900

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010352 300314 300-38 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011541 000571 80030 800

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01292 80092 600-200

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 01350 00051 3001 300

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01435 20031 000-4 200

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0162 9003 000100

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017204 400160 000-44 400

تأجیر األعوان غیر القار ن _ أعوان  شغلون خط  وقت ة 0309 0005 700-3 300

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03182 300195 700113 400

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0361 6006 5004 900
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1 785 000 000 58جملة البرنامج الفرعي 1 727 000

دالق ادة و المساندة جملة 5 006 000

دالجملة  العامة 37 870 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

وسائل المصالح

67

التجارة الداخل ة1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التزو د و الدعم  و مراق ة السوق  1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022362 463 0002 809 000346 000

األكر ة واألداءات البلد ة 0201 158 7001 415 700257 000

استهالك الماء 02117 80017 000-800

استهالك الكهر اء والغاز 02248 60041 000-7 600

االتصاالت الهاتف ة 02354 00054 000

تراسل المعط ات 02422 80022 800

تأثیث اإلدارة 03414 00020 0006 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043314 000314 000

شراء الوقود للتسخین 0448 0008 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04599 80094 300-5 500

المراسالت اإلدار ة 05411 00013 0002 000

مصار ف الحسا ات الجار ة  البر د 0552 5003 000500

معدات التصرف اإلدار   06216 30019 0002 700

تأمین وسائل النقل 08036 60042 7006 100

اإلعتناء  البنا ات 09125 00040 00015 000

تعهد وص انة وسائل النقل 092119 000150 60031 600

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09319 60020 000400

النفقات الم اشرة للتنظیف 1035 2008 0002 800

لوازم الم اتب 11145 00062 00017 000

الصحف والمجالت 1258 4005 700-2 700

إشتراكات بو االت اإلعالم 12615 10012 500-2 600

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 13515 40017 0001 600
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نفقات الص انة  اإلعالم ة 13719 80042 00022 200

مصار ف المهمات 1639 000-9 000

إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 16538 70045 0006 300

المنحة الیوم ة للتنقل 174130 000132 0002 000

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 1864 000-4 000

ملتق ات للتكو ن 1945 0004 000-1 000

معال م الجوالن 24124 70032 7008 000

نقل األثاث والمعدات 3025 0003 000-2 000

اإلخت ار , المراق ة والتحالیل 304170 000170 000

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

02237355 000520 000165 000

مؤسسات إدارة عامة 02160 000325 000165 000

مجلس المنافسة 020160 000325 000165 000

مؤسسات النهوض  القطاعات 17195 000195 000

المعهد الوطني لالستهالك 081195 000195 000

3 329 000 000 511جملة البرنامج الفرعي 2 818 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلستثمار التجار   2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223697 000125 00028 000

األكر ة واألداءات البلد ة 02071 60094 80023 200

استهالك الماء 021500800300

استهالك الكهر اء والغاز 0222 9001 900-1 000

االتصاالت الهاتف ة 0231 4001 400

تراسل المعط ات 024300300

شراء الوقود لوسائل النقل 0434 0004 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 0458 50011 6003 100

تأمین وسائل النقل 080500500

تعهد وص انة وسائل النقل 0921 4002 200800

الصحف والمجالت 125200500300

إشتراكات بو االت اإلعالم 1265001 300800

نفقات الص انة  اإلعالم ة 1374 5004 800300

ملتق ات للتكو ن 194300500200

معال م الجوالن 241400400
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125 000 000 28جملة البرنامج الفرعي 97 000

دالتجارة الداخل ة جملة 3 454 000
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التجارة الخارج ة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الم ادالت التجار ة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236308 000350 00042 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020224 900280 50055 600

استهالك الماء 0212 5002 500

استهالك الكهر اء والغاز 0229 7006 100-3 600

االتصاالت الهاتف ة 0234 0004 000

تراسل المعط ات 0241 5001 500

شراء الوقود لوسائل النقل 0435 0005 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04537 20035 400-1 800

تأمین وسائل النقل 080600600

تعهد وص انة وسائل النقل 0921 9002 9001 000

الصحف والمجالت 125700500-200

إشتراكات بو االت اإلعالم 1262 5004 0001 500

مصار ف المهمات 1637 000-7 000

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 1864 000-4 000

ملتق ات للتكو ن 1941 000700-300

معال م الجوالن 241500500

المساهمة في مصار ف تعل م أبناء األعوان العائدین من الخارج 3015 0005 800800

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

022381 200 0001 234 00034 000

مؤسسات النهوض  القطاعات 171 200 0001 234 00034 000

مر ز النهوض  الصادرات 0211 200 0001 234 00034 000

1 584 000 000 76جملة البرنامج الفرعي 1 508 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلندماج اإلقتصاد  و التجار   2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236214 000198 000-16 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020102 100140 20038 100

استهالك الماء 0211 4001 300-100
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استهالك الكهر اء والغاز 0226 6003 300-3 300

االتصاالت الهاتف ة 0233 4003 400

تراسل المعط ات 024800800

شراء الوقود لوسائل النقل 0432 2002 200

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04528 00039 20011 200

تأمین وسائل النقل 080800800

تعهد وص انة وسائل النقل 0922 4003 7001 300

الصحف والمجالت 125600500-100

إشتراكات بو االت اإلعالم 1261 1002 000900

مصار ف المهمات 16332 000-32 000

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 18632 000-32 000

معال م الجوالن 241600600

198 000 000 16-جملة البرنامج الفرعي 214 000

دالتجارة الخارج ة جملة 1 782 000
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التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223643 00049 0006 000

األكر ة واألداءات البلد ة 02036 70045 4008 700

استهالك الماء 021400400

استهالك الكهر اء والغاز 0221 400900-500

االتصاالت الهاتف ة 023500500

تراسل المعط ات 024300300

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 0452 900-2 900

الصحف والمجالت 125200-200

إشتراكات بو االت اإلعالم 126300700400

ملتق ات للتكو ن 194300800500

49 000 000 6جملة البرنامج الفرعي 43 000

دالتجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  جملة 49 000
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الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدعم و المساندة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236863 000933 00070 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020469 760538 26068 500

استهالك الماء 0214 3004 800500

استهالك الكهر اء والغاز 02217 0009 400-7 600

االتصاالت الهاتف ة 02310 50010 500

تراسل المعط ات 0242 5002 500

تأثیث اإلدارة 0346 00010 0004 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04351 20051 200

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04514 3007 900-6 400

المراسالت اإلدار ة 0547 0005 000-2 000

معدات التصرف اإلدار   06213 70011 000-2 700

تأمین وسائل النقل 0806 7006 700

اإلعتناء  البنا ات 09125 00030 0005 000

تعهد وص انة وسائل النقل 09225 30032 2006 900

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09310 40010 000-400

النفقات الم اشرة للتنظیف 1034 8003 000-1 800

لوازم الم اتب 11120 00028 0008 000

المطبوعات الرسم ة 11226 00026 000

مطبوعات األخر   117500500

الوثائ  الم تو ة 1231 5001 500

الصحف والمجالت 1253 300600-2 700

إشتراكات بو االت اإلعالم 1264 2007 5003 300

نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت 1273 0004 0001 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 1354 6005 000400

نفقات الص انة  اإلعالم ة 13755 70043 200-12 500

نفقات استغالل منظومة أدب 1459 0009 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14612 00012 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 2402 240

استغالل منظومات إعالم ة أخر   1505 0005 000
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إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 16521 30025 0003 700

ملتق ات للتكو ن 1941 0001 000

تر صات تكو ن 1956 0006 000

التكو ن في اإلعالم ة 1972 5003 000500

التكو ن في التصرف حسب األهداف 1993 0003 000

نفقات التداو   2121 5003 0001 500

شراء األدو ة والمواد الصیدل ة 213200200

تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 2192 0003 0001 000

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

أتعاب وٕاخت ار ومصار ف أخر   2334001 000600

معال م الجوالن 2415 8006 8001 000

معال م العبور 2422 0002 000

الترجمة 303300500200

خدمات مختلفة 311500500

933 000 000 70جملة البرنامج الفرعي 863 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة و اإلشراف 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236547 000707 000160 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020298 140349 94051 800

استهالك الماء 0213 1003 200100

استهالك الكهر اء والغاز 02213 8007 400-6 400

االتصاالت الهاتف ة 02316 20016 200

تراسل المعط ات 0241 8001 800

شراء الوقود لوسائل النقل 04323 60023 600

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 04569 30081 60012 300

تأمین وسائل النقل 0803 8003 700-100

تعهد وص انة وسائل النقل 09220 00018 400-1 600

الصحف والمجالت 1256005 2004 600

إشتراكات بو االت اإلعالم 1269 3005 000-4 300

نفقات استغالل منظومة أمان 1483 3603 360

مصار ف اإلستق االت 15613 00018 0005 000

مصار ف اإلقامة 15710 00017 0007 000

مصار ف المهمات 16322 00070 00048 000

المنحة الیوم ة للتنقل 1745 0003 000-2 000
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مصار ف نقل األشخاص  الخارج 18630 00075 00045 000

ملتق ات للتكو ن 1941 000600-400

معال م الجوالن 2413 0004 0001 000

707 000 000 160جملة البرنامج الفرعي 547 000

دالق ادة و المساندة جملة 1 640 000

دالجملة  العامة 6 925 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التدخل العمومي

76

التجارة الداخل ة1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التزو د و الدعم  و مراق ة السوق  1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033361 570 420 0001 800 423 000230 003 000

دعم المواد األساس ة _ دعم الحبوب 1501 200 000 0001 325 000 000125 000 000

دعم المواد األساس ة _ دعم الحلیب 15170 000 000180 000 000110 000 000

دعم المواد األساس ة _ دعم الس ر 15210 000 00010 000 000

دعم المواد األساس ة _ دعم الز ت 153250 000 000240 000 000-10 000 000

دعم المواد األساس ة _ دعم العجین الغذائي والكس سي 15436 000 00040 000 0004 000 000

دعم منتوجات أخر  _ دعم الورق المدرسي 1604 000 0005 000 0001 000 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 234420 000423 0003 000

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

0333711 00020 0009 000

مؤسسات إدارة عامة 0211 00012 0001 000

مجلس المنافسة 02011 00012 0001 000

مؤسسات النهوض  القطاعات 178 0008 000

المعهد الوطني لالستهالك 0818 0008 000

1 800 443 000 000 012 230جملة البرنامج الفرعي 1 570 431 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلستثمار التجار   2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033366 0006 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 2346 0006 000
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6 000 000 6جملة البرنامج الفرعي

000 449 800 1دالتجارة الداخل ة جملة
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التجارة الخارج ة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الم ادالت التجار ة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333630 022 00080 020 00049 998 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 23422 00020 000-2 000

النهوض  الصادرات 59030 000 00080 000 00050 000 000

80 020 000 000 998 49جملة البرنامج الفرعي 30 022 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلندماج اإلقتصاد  و التجار   2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336993 000710 000-283 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 23411 00010 000-1 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ المنظمة العالم ة للتجارة 806817 000519 000-298 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ المر ز اإلسالمي لتنم ة التجارة 80986 00094 0008 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ الوحدة الفن ة التفاق ة أغادیر 81079 00087 0008 000

710 000 000 283-جملة البرنامج الفرعي 993 000

دالتجارة الخارج ة جملة 80 730 000
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التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد 3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033364 0003 000-1 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 2344 0003 000-1 000

3 000 000 1-جملة البرنامج الفرعي 4 000

دالتجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  جملة 3 000
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الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدعم و المساندة 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333665 00040 000-25 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 23465 00040 000-25 000

40 000 000 25-جملة البرنامج الفرعي 65 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة و اإلشراف 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333622 00020 000-2 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 23422 00020 000-2 000

20 000 000 2-جملة البرنامج الفرعي 22 000

دالق ادة و المساندة جملة 60 000

000 242 881 1دالجملة  العامة
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توز ع الم اشر ن  الدیوان

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الدعم و المساندةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة
1 رئ س أو مدیر دیوان

5 م لف  مأمور ة

6جملة البرنامج الفرعي

6الق ادة و المساندة جملة

6الجملة  العامة
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توز ع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الدعم و المساندةالبرنامج الفرعي :

الرت ة الجدیدة المدة  الشهرالرت ة الحال ة العــدد

13 متصرف رئ سمتصرف مستشار

13  اتب تصرفمستكتب إدارة

23 مستكتب إدارةعون إستق ال

13 مهندس عاممهندس رئ س

33 مهندس رئ سمهندس أول

13 مستشار صحفي اتب صحفي

13 تقني رئ ستقني أول

23 تقني أولتقني

53 متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ةمتفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة

263 متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ةمتفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة

313 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ةمتفقد للمراق ة اإلقتصاد ة

403 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ةملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة



83 نظـام أمـد

113 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ةعون مراق ة إقتصاد ة

125جملة البرنامج الفرعي

125الق ادة و المساندة جملة

125الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 461 66تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

84

2019توز ع اإلحاالت على التقاعد لسنة

التجارة الداخل ةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  126 875

التزو د و الدعم  و مراق ة السوق البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

126 875

2سلك العملة 

1 1عامل صنف 

1 9عامل صنف 
1السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 

1 تقني رئ س
6سلك المراق ة اإلقتصاد ة 

2 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة

3 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة

1 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة

9جملة البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج

التجارة الخارج ةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  55 399
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الم ادالت التجار ةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

43 198

1السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

1 مستكتب إدارة
3سلك المراق ة اإلقتصاد ة 

1 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة

1 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة

1 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة

4جملة البرنامج الفرعي

اإلندماج اإلقتصاد  و التجار  البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

12 201

1سلك المراق ة اإلقتصاد ة 

1 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة

1جملة البرنامج الفرعي

5جملة البرنامج
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الق ادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  16 885

الدعم و المساندةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

16 885

1سلك المراق ة اإلقتصاد ة 

1 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة

1جملة البرنامج الفرعي

1جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

15

199 159

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب
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توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

التجارة الداخل ةالبرنـامج :

التزو د و الدعم  و مراق ة السوق البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

22 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1  اتب راقن
6 مستكتب إدارة
11 عون إستق ال
2  اتب تصرف

29 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
14 مهندس رئ س
4 مهندس عام
11 مهندس أول

113 سلك العملة 
24 1عامل صنف 
23 2عامل صنف 
21 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
8 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
7 8عامل صنف 
11 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
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1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل رئ س

36 سلك أعوان الشؤون اإلقتصاد ة 
35 عون معاینة للشؤون اإلقتصاد ة
1 مراقب الشؤون اإلقتصاد ة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
1  اتب صحفي

1 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
1 مستشار المصالح العموم ة

1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العموم ة 
1 فني سامي رئ س أول للصحة العموم ة

2 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

35 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 مساعد تقني
2 عون تقني
2 تقني رئ س
10 تقني أول
20 تقني

630 سلك المراق ة اإلقتصاد ة 
4 متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ة
28 متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة
144 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة
174 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
220 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
60 عون مراق ة إقتصاد ة

10 سلك الملحقون  
10 أعوان ملحقون 

881جملة البرنامج الفرعي
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اإلستثمار التجار  البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس رئ س

1 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
1 مستشار المصالح العموم ة

12 سلك المراق ة اإلقتصاد ة 
3 متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة
3 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة
4 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
1 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
1 عون مراق ة إقتصاد ة

14جملة البرنامج الفرعي

895التجارة الداخل ة جملة
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التجارة الخارج ةالبرنـامج :

الم ادالت التجار ةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 عون إستق ال

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

1 سلك العملة 
1 9عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل مر ز  

1 سلك أعوان الشؤون اإلقتصاد ة 
1 عون معاینة للشؤون اإلقتصاد ة

9 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
9 مستشار المصالح العموم ة

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
2 عون تقني
1 تقني أول

30 سلك المراق ة اإلقتصاد ة 
6 متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة
11 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة
5 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
7 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
1 عون مراق ة إقتصاد ة

48جملة البرنامج الفرعي

اإلندماج اإلقتصاد  و التجار  البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة
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2 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
2 متصرف مستشار

1 سلك العملة 
1 2عامل صنف 

3 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
3 مستشار المصالح العموم ة

15 سلك المراق ة اإلقتصاد ة 
1 متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ة
1 متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة
4 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة
5 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
4 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة

21جملة البرنامج الفرعي

69التجارة الخارج ة جملة
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التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد البرنـامج :

التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف مستشار

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس رئ س

7 سلك المراق ة اإلقتصاد ة 
2 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة
2 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
2 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
1 عون مراق ة إقتصاد ة

9جملة البرنامج الفرعي

9التجارة اإللكترون ة و اإلقتصاد الالماد  جملة



93 نظـام أمـد

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الدعم و المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

4 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 مستكتب إدارة
3 عون إستق ال

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
4 مهندس أول

49 سلك العملة 
11 1عامل صنف 
27 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
3 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل مر ز  

2 سلك أعوان الشؤون اإلقتصاد ة 
2 عون معاینة للشؤون اإلقتصاد ة

1 سلك إطارات وأعوان األمن الوطني و الشرطة الوطن ة 
1 محاف  شرطة عام من الصنف الثاني

1 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
1 مستشار المصالح العموم ة

2 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
2 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

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

57 سلك المراق ة اإلقتصاد ة 
1 متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ة
5 متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة
10 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة
20 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
15 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
6 عون مراق ة إقتصاد ة

2 سلك الملحقون  
2 أعوان ملحقون  مقتضى اتفاق ات

132جملة البرنامج الفرعي

الق ادة و اإلشرافالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

4 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 مستكتب إدارة
1 راقن
1 عون إستق ال
1  اتب تصرف

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس عام
2 مهندس أول

7 سلك العملة 
3 2عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك أعوان وزارة المال ة 
1 متفقد عام للمصالح المال ة

1 سلك أعوان الشؤون اإلقتصاد ة 
1 عون معاینة للشؤون اإلقتصاد ة



95 نظـام أمـد

1 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 
1 أستاذ مساعد  التعل م العالي

2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
2  اتب صحفي

1 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
1 مستشار المصالح العموم ة

23 سلك المراق ة اإلقتصاد ة 
3 متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة
5 متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة
5 متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
8 ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة
2 عون مراق ة إقتصاد ة

15 سلك الملحقون  
15 أعوان ملحقون 

58جملة البرنامج الفرعي

190الق ادة و المساندة جملة

163 1الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب
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توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

التجارة الداخل ةالبرنـامج :

التزو د و الدعم  و مراق ة السوق البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

2 سلك الملحقون  
2 أعوان ملحقون  مقتضى اتفاق ات

2جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

2التجارة الداخل ة جملة

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الدعم و المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

2 سلك الملحقون  
2 أعوان ملحقون  مقتضى اتفاق ات

2جملة البرنامج الفرعي

الق ادة و اإلشرافالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة



97 نظـام أمـد

4 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
1 4عامل صنف 

2 سلك الملحقون  
2 أعوان ملحقون  مقتضى اتفاق ات

6جملة البرنامج الفرعي

8الق ادة و المساندة جملة

10الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

منح المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

98

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

15 ال اب:
التجارة

2019

1649000520000200002189000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

1265000325000120001602000 مؤسسات إدارة عامة

3840001950008000587000 مؤسسات النهوض  القطاعات

7000000123400080000823400080000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

7000000123400080000823400080000 مؤسسات النهوض  القطاعات

000 00080 423 00010 00020 00080 754 0001 649 8الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

99

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

15 ال اب:
التجارة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

1265000325000120001602000مؤسسات إدارة عامة 

3840001950008000587000مؤسسات النهوض  القطاعات 

000 189 0002 00020 000520 649 1الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

100

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

15 ال اب:
التجارة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

1265000325000120001602000مؤسسات إدارة عامة 

1265000325000120001602000 مجلس المنافسة

3840001950008000587000مؤسسات النهوض  القطاعات 

3840001950008000587000 المعهد الوطني لالستهالك

000 189 0002 00020 000520 649 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

101

15 ال اب:
التجارة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
التجارة الداخل ة
1

موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة
المؤسسات العموم ة

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

التزو د و الدعم  و مراق ة السوق البرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

1265000325000120001602000 مؤسسات إدارة عامة 

1265000325000120001602000 مجلس المنافسة

3840001950008000587000 مؤسسات النهوض  القطاعات 

3840001950008000587000 المعهد الوطني لالستهالك

2 189 000 20 000 520 000 1 649 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

2 189 000 20 000 520 000 1 649 000 1 جملة البرنامج 

000 189 2الجملة  العامة 20 000 520 000 1 649 000



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
102

توز ع نفقات التصرف لسنة
التجارة

15 ال اب:

2019

التجارة الداخل ة
1 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
التزو د و الدعم  و مراق ة السوق  البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

000 602 1مؤسسات إدارة عامة 1 602 000 1 602 000

000 602 1مجلس المنافسة 1 602 000 1 602 000

000 587مؤسسات النهوض  القطاعات 587 000 587 000

000 587المعهد الوطني لالستهالك 587 000 587 000

000 189 12 جملة البرنامج الفرعي  2 189 000 2 189 000

12 189 000 2 189 000 000 189 2جملة البرنامج 

000 189 0002 189 0002 189 2الجملة  العامة



103نظـام أمـد

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة
توز ع الترق ات حسب األسالك و الرتب 

الكلفة العدد  الرت ة الجدیدة  الرت ة الحال ة   المدة المؤسسة 
  حساب الدینار الشهر

مجلس المنافسة

سلك المراق ة اإلقتصاد ة 

13,0450متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ةمتفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة

---- جملة المؤسسة :  1450

المعهد الوطني لالستهالك

سلك المراق ة اإلقتصاد ة 

13,0450متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ةمتفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة

---- جملة المؤسسة :  1450

----   الجملة العامة :  2900



104 نظـام أمـد

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

مجلس المنافسة 

1السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

1متصرف رئ س 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

1مهندس رئ س 

5سلك العملة

22عامل صنف  

41عامل صنف  

51عامل صنف  

71عامل صنف  

2سلك أعضاء دائرة المحاس ات

2مستشار لدائرة المحاس ات 

2سلك أعضاءالمح مة اإلدار ة

2مستشار المح مة اإلدار ة 

10سلك مستشار  المصالح العموم ة

10مستشار المصالح العموم ة 

3السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

2عون تقني 

1تقني 

11سلك المراق ة اإلقتصاد ة

2متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ة 

2متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة 



105 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

3متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة 

3متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة 

1ملح  تفقد للمراق ة اإلقتصاد ة 

35جملة المؤسسة : 

المعهد الوطني لالستهالك 

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

1مهندس رئ س 

1مهندس أول 

4سلك العملة

12عامل صنف  

22عامل صنف  

1سلك مستشار  المصالح العموم ة

1مستشار المصالح العموم ة 

2السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

1تقني رئ س 

1تقني 

9سلك المراق ة اإلقتصاد ة

1متفقد عام للمراق ة اإلقتصاد ة 

1متفقد رئ س للمراق ة اإلقتصاد ة 

3متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة 

3متفقد للمراق ة اإلقتصاد ة 

1عون مراق ة إقتصاد ة 

18جملة المؤسسة : 

53  الجملة العامة : 



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

106

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

15 ال اب:
التجارة

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

7000000123400080000823400080000مؤسسات النهوض  القطاعات 

000 00080 234 0008 00080 234 0001 000 7الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

107

مصار ف التأجیر
موارد ذات ةمنحة الدولةموارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة موارد ذات ةمنحة الدولة

15 ال اب:
التجارة

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

7000000123400080000823400080000مؤسسات النهوض  القطاعات 

7000000123400080000823400080000 مر ز  النهوض   الصادرات

000 00080 234 0008 00080 234 0001 000 7الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

108

15 ال اب:
التجارة

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
التجارة الخارج ة
2

موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة موارد ذات ة منحة الدولة
المؤسسات العموم ة

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

الم ادالت التجار ةالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

7000000123400080000823400080000 مؤسسات النهوض  القطاعات 

7000000123400080000823400080000 مر ز  النهوض   الصادرات

80 000 8 234 000 80 000 1 234 000 7 000 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

80 000 8 234 000 80 000 1 234 000 7 000 000 2 جملة البرنامج 
000 80الجملة  العامة 8 234 000 80 000 1 234 000 7 000 000



نظـام أمـد
109

توز ع نفقات التصرف لسنة
التجارة

15 ال اب:

2019
 منح المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

التجارة الخارج ة
2 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

الم ادالت التجار ة البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

000 314 8مؤسسات النهوض  القطاعات 8 314 000 80 000 8 234 000

000 314 8مر ز  النهوض   الصادرات 8 314 000 80 000 8 234 000

000 314 18 جملة البرنامج الفرعي  8 314 000 80 000 8 234 000

28 314 000 8 314 000 80 000 000 234 8جملة البرنامج 

000 314 0008 314 0008 00080 234 8الجملة  العامة



110 نظـام أمـد

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

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

مر ز  النهوض   الصادرات 

9000اإلطارات 2

9000متصرف عام  2

11800أعوان التنفیذ  3

4500عون خدمات  1

7300سائ   2

520800جملة المؤسسة : 

520800  الجملة العامة : 



111 نظـام أمـد

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

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

مر ز  النهوض   الصادرات 

84اإلطارات

23متصرف رئ س 

6متصرف مستشار 

1مهندس رئ س 

1مهندس أول 

45متصرف 

8مهندس 

49أعوان المساندة أو التسییر 

2ملح  إدارة 

3مهندس مساعد 

3مبرمج أول 

2تقني سامي 

2 اتب مدیر ة 

6مساعد تقني 

6 اتب إدارة 

2عون مختص 

4ملح  مدیر ة 

5عون إدخال معلومات ذو  فاءة 

4رئ س إدخال معلومات 

5ملح  إدارة أول 



112 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

4ملح  مدیر ة أول 

1مبرمج 

15أعوان التنفیذ 

1حارس 

1عون خدمات 

4عون خدمات مختص 

2أمین مخزن  

2سائ  

4عامل مختص 

1سائ  م  ان  ي 

148جملة المؤسسة : 

148  الجملة العامة : 



113 نظـام أمـد

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

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

مر ز  النهوض   الصادرات 

9أعوان التنفیذ 

1عون إستق ال 

4حارس 

4عون خدمات 

9جملة المؤسسة : 

9  الجملة العامة : 



نفقات التنم ة لسنة

15  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 560 0001 011 3اإلستثمارات الم اشرة

7 130 00014 125 000

17 534 000

25 000 000

دینارا000 675 27 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

27 675 000

114

9 315 000

وزارة التجارة



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

15  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

4 125

701

15 719

7 130

2 3101 0391 8151 000

701521

7 130

15 719 6 995

7 130

8 315

التعهد

4 1252 039

701521

15 71915 310

7 1307 130

4 8263 0111 5601 8151 0004 8262 560

22 8497 13014 12515 7198 31522 84922 440

27 67510 14115 68517 5349 31527 67525 000

 II جملة فرع ة

2019

115

وزارة التجارة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م أو التكلفة

التجارة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

116

15 ال اب:

دراسات عامة 06600245245424

بناءات إدار ة 066032 3102 310680

تجهیزات إدار ة 06604260260260

برامج إعالم ة 06605186186186

مصار ف مختلفة 06608101 81510101 8151 000

3 0111 8153 0111 5601 8151 000 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

التجارة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

117

15 ال اب:

دراسات عامة 06600359

بناءات إدار ة 066032 3102 310680

مصار ف مختلفة 066081 8151 8151 000

2 3101 8152 3101 0391 8151 000 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

التجارة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

118نظـام أمـد

15 ال اب:

د1000 حساب 
التجارة الداخلیة1البرنامج

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

التزوید و الدعم  و مراقبة السوق 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

99دراسات للمعهد الوطني لإلستهالك 00 0003
99 06600جملــة الفصـل
99 1جملــة البرنامج الفرعي
99 1جملــة البرنامج

التجارة الخارجیة2البرنامج

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

المبادالت التجاریة 1البرنامج الفرعي

مصار ف مختلفة 06608

000 8151 8151 31مشروع تنم ة الصادرات  00 0004
1 8151 8151 000 06608جملــة الفصـل
1 8151 8151 000 1جملــة البرنامج الفرعي
1 8151 8151 000 2جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

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

الدعم و المساندة 1البرنامج الفرعي

بناءات إدار ة 06603

670670380بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة ببنزرت 23 0011
640300 6401 1بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  سوسة 51 0012

2 3102 310680 06603جملــة الفصـل
2 3102 310680 1جملــة البرنامج الفرعي

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

القیادة و اإلشراف 2البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600



119 نظـام أمـد

06600

260دراســات مختلفــة   00 0001
260 06600جملــة الفصـل
260 2جملــة البرنامج الفرعي

2 3102 310940 9جملــة البرنامج
2 3101 8152 3101 0391 8151 000 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

التجارة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

120

15 ال اب:

دراسات عامة 0660024524565

تجهیزات إدار ة 06604260260260

برامج إعالم ة 06605186186186

مصار ف مختلفة 06608101010

701701521 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

التجارة

121نظـام أمـد

15 ال اب:

د1000 حساب 

مشار ع و برامج جدیدة

التجارة الداخلیة1البرنامج

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

التزوید و الدعم  و مراقبة السوق 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

454545مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني لإلستهالك 00 0004
454545 06600جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604

303030اقتناء تجهیزات المترولوج ا القانون ة و مراق ة الجودة 00 0010
404040إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة 00 0011

707070 06604جملــة الفصـل
برامج إعالم ة 06605

303030إقتناء تجهیزات إعالم ة لمجلس المنافسة 00 0006
161616إقتناء تجهیزات إعالم ة للمعهد الوطني لإلستهالك 00 0007

464646 06605جملــة الفصـل
مصار ف مختلفة 06608

101010عمل ات إشهار ة وتحس س ة للمعهد الوطني لإلستهالك 00 0003
101010 06608جملــة الفصـل

171171171 1جملــة البرنامج الفرعي
171171171 1جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

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

الدعم و المساندة 1البرنامج الفرعي

تجهیزات إدار ة 06604

120120120إقتناء وسائل نقل 00 0001
707070إقتناء تجهیزات مختلفة 00 0009

190190190 06604جملــة الفصـل
برامج إعالم ة 06605

140140140إقتناء تجهیزات إعالم ة 00 0002
140140140 06605جملــة الفصـل
330330330 1جملــة البرنامج الفرعي



122
نظـام أمـد

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

القیادة و اإلشراف 2البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

20020020دراســات مختلفــة   00 0001
20020020 06600جملــة الفصـل
20020020 2جملــة البرنامج الفرعي
530530350 9جملــة البرنامج
701701521 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التجارة15 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

123

547 2دراسات عامة06600 424 535 42 1 321 1 918 245 155 300 2 251 4 869
315إقتناء م اني06602 17 298 315
919 5بناءات إدار ة06603 680 540 343 2 925 1 100 2 310 90 1 383 5 524 10 407
673تجهیزات إدار ة06604 260 255 226 8 215 556 260 255 185 8 373 9 629
949برامج إعالم ة06605 186 215 56 3 206 695 186 215 56 3 460 4 612
139 2مصار ف مختلفة06608 10 15 22 728 2 093 10 15 15 781 13 186 2 914

32 74613 1862 2377303 0116 37916 3956891 5601 56012 542 20 389 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

التجارة15 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

124

د1000 حساب 

التجارة الداخلیة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

التزوید و الدعم  و مراقبة السوق 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
878 99 100 128 807 100 298 1 205 دراسات للمعهد الوطني لإلستهالك000300
194 45 55 42 144 143 45 55 237 480 مسوحات وسبر آراء للمعهد الوطني لإلستهالك000400

072 68553515545950272421551441 066001جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
174 30 30 39 397 110 30 30 5 495 670 اقتناء تجهیزات المترولوج ا القانون ة و مراق ة الجودة001000
20 40 35 169 3 40 35 186 264 إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة001100
2 31 2 31 33 إقتناء تجهیزات مختلفة لمجلس المنافسة001200
2 76 2 76 78 إقتناء وسائل نقل للمعهد الوطني لإلستهالك001300
79 7 79 7 86 إقتناء تجهیزات مختلفة للمعهد الوطني لإلستهالك001400

13179556570196680396570277 066041جملــة الفصـل

برامج إعالم ة 06605
21 30 30 13 10 30 30 24 94 إقتناء تجهیزات إعالم ة لمجلس المنافسة000600
53 16 29 53 16 29 98 إقتناء تجهیزات إعالم ة للمعهد الوطني لإلستهالك000700

066051925330466342304674جملــة الفصـل

مصار ف مختلفة 06608
755 235 741 249 3 060 990 برنامج تأهیل مسالك توز ع منتوجات الفالحة و الصید ال حر  000200
206 10 15 22 92 206 10 15 15 99 345 عمل ات إشهار ة وتحس س ة للمعهد الوطني لإلستهالك000300

060348151510947327221510961 3353 066081جملــة الفصـل

1 384 3211032652702 1561 731202651712 0601 3433 4جملــة البرنامج الفرعي



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

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

125 نظـام أمـد

1 384 3211032652702 1561 731202651712 0601 3433 4جملــة البرنامج

التجارة الخارجیة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

المبادالت التجاریة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

مصار ف مختلفة 06608
920 920 6 955 920 3مشروع تنم ة الصادرات 000400

955920920 066089206جملــة الفصـل

1 955920920 9206جملــة البرنامج الفرعي

2 955920920 9206جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

الدعم و المساندة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

إقتناء م اني 06602
315 17 298 315 إقتناء مقر لإلدارة الجهو ة بتوزر000172

0660231529817315جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603
609 727 465 871 1 336 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  قا س000381
94 807 25 876 901 تهیئة المقر الفرعي  ال حیرة لوزارة التجارة و الصناعات التقلید ة000400
493 7 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  سل انة000534
500 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  مدنین000682
650 650 650 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة بنابل000721



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

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

126 نظـام أمـد

06603
98 98 867 6 1 057 1 063 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  سید  بوز د000843
172 300 239 377 1 088 1 088 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة ب اجة000931
250 250 250 توسعة مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  القصر ن001042
1 496 380 100 4 5 10 670 1 300 5 1 985 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة ببنزرت001123
1 350 300 1 6 10 1 640 7 1 657 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  سوسة001251
11 90 10 90 1 101 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة ببن عروس001313
59 50 1 27 83 110 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  منو ة001414
10 10 10 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  القیروان 001541
10 10 10 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة  القصر ن001642
10 10 10 بناء مقر اإلدارة الجهو ة للتجارة بزغوان001722

812 7963435406805 0532 3101 383902 3351 1715 0660310جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
315 120 120 6 768 285 120 120 6 798 7 323 إقتناء وسائل نقل000100
81 70 70 187 767 75 70 70 180 780 1 175 إقتناء تجهیزات مختلفة000900

535187190190396 5781801901903607 4987 066048جملــة الفصـل

برامج إعالم ة 06605
875 140 185 56 2 713 632 140 185 56 2 956 3 969 إقتناء تجهیزات إعالم ة000200

71356185140875 956561851406322 9692 066053جملــة الفصـل

1 398 0107 0445869151 06213 6402 9174652 8691 95315 22جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

القیادة و اإلشراف 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
1 419 280 380 1 049 912 200 300 1 716 3 128 دراســات مختلفــة  000100

419 0493802801 7163002009121 1281 066003جملــة الفصـل

2 419 0493802801 7163002009121 1281 3جملــة البرنامج الفرعي

9 817 2908 2951 0935861 97414 8402 2174652 5852 08117 26جملــة البرنامج



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

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

127 نظـام أمـد

31 34410 0152 2377303 0116 05015 4146891 5601 56012 121 19 316 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

التجارة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

128

15 ال اب:

8 039 1 000 1 000 3 147 4 438 1 815 1 950 475 4 508 13 186 مصار ف مختلفة 09608
13 1864751 9501 8154 4383 1471 0001 0008 039 4 508 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

التجارة15 ال اب:

129

د1000 حساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

التجارة الداخلیة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

التزوید و الدعم  و مراقبة السوق 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

مصار ف مختلفة 09608
320 2907402 7702برنامج تأهیل مسالك توز ع منتوجات الفالحة و الصید ال حر  000200 3 060

320 2907402 096087702جملــة الفصـل 3 060

1 320 2907402 7702جملــة البرنامج الفرعي 3 060
1 320 2907402 7702جملــة البرنامج 3 060

التجارة الخارجیة 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

المبادالت التجاریة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

مصار ف مختلفة 09608
723 0004 0001 2302321 8151 9501 4854751 31مشروع تنم ة الصادرات 000400 6 955

723 0004 0001 2302321 8151 9501 4854751 096081جملــة الفصـل 6 955

1 723 0004 0001 2302321 8151 9501 4854751 1جملــة البرنامج الفرعي 6 955
2 723 0004 0001 2302321 8151 9501 4854751 1جملــة البرنامج 6 955

043 9727الجملة  العامة 1 000 1 000 3 520 1 815 1 950 475 2 255 10 015



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التجارة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

130

15 ال اب:

إعادة تقی م إو التكلفة

 اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل07802
األساسي

6 995

995 6الدیوان التونسي للتجارة

315 8التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 15 719 7 130 7 130 7 13015 719

315 7198 13015 1307 7197 13015 7مر ز النهوض  الصادرات

315 7198 12515 13014 7197 13015 7الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

التجارة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

131

15 ال اب:

 اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل07802
األساسي

6 995

995 6الدیوان التونسي للتجارة

315 8التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 15 719 15 719

315 7198 71915 15مر ز النهوض  الصادرات

315 7198 99515 7196 15الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التجارة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

132نظـام أمـد

15 ال اب:

1 التجارة الداخلیةالبرنامج

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

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

1 التزوید و الدعم  و مراقبة السوقالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802
995 6الدیوان التونسي للتجارة

0001006 995 مشروع المنطقة التجار ة واللوجست ة ببن قردان

995 078026جملــة الفصـل
6 995 1 جملــة البرنامج الفرعي

6 995 1 جملــة البرنامج

2 التجارة الخارجیةالبرنامج

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

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

1 المبادالت التجاریةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810
315 8مر ز النهوض  الصادرات 15 719 15 719

0012008 315 15 719 15 719 3مشروع تنم ة الصادرات 

315 7198 71915 0781015جملــة الفصـل
15 71915 7198 315 1 جملــة البرنامج الفرعي

15 71915 7198 315 2 جملــة البرنامج
315 7198 99515 7196 15الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

التجارة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

133

15 ال اب:

130 7التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 7 130 7 130

130 1307 1307 7مر ز النهوض  الصادرات

130 1307 1307 7الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التجارة

134نظـام أمـد

15 ال اب:

مشار ع و برامج جدیدة

2 التجارة الخارجیةالبرنامج

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

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

1 المبادالت التجاریةالبرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد  07810

130 7مر ز النهوض  الصادرات 7 130 7 130

1 010 1 010 1 010
النهوض  الصادرات 000500

6 040 6 040 6 040
المعارض والتظاهرات 000600

80 80 80
إقتناء وسائل نقل 000800

130 1307 078107جملــة الفصـل 7 130
7 1307 1307 130 1 جملــة البرنامج الفرعي

7 1307 1307 130 2 جملــة البرنامج
130 1307 1307 7الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التجارة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

135

15 ال اب:

333 2اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802 6 995 2 332 11 660 11 660

333 2الدیوان التونسي للتجارة 6 995 2 332 11 660 11 660
090 11التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810 7 130 7 115 4 573 89 769 10 600 7 130 7 115 5 062 89 770 41 639 119 677

074 7مر ز النهوض  الصادرات 7 130 7 115 4 573 89 725 6 585 7 130 7 115 5 062 89 725 41 639 115 617
016 4تأهیل قطاع الخدمات 44 4 015 45 4 060

8التدخل في المیدان الإلجتماعي07811 3 227 8 3 227 3 235

8تشج عات م اشرة 3 227 8 3 227 3 235
134 57241 6395 07018 7757 13010 60092 9964 5819 44714 12513 423 92 997 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

التجارة

136

15 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

التجارة الداخلیة 1البرنامج

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

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

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

التزوید و الدعم  و مراقبة السوق 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان الخدمات و اله  ل األساسي07802
333 2الدیوان التونسي للتجارة 6 995 2 332 11 660 11 660

مشروع المنطقة التجار ة واللوجست ة ببن قردان 00010011 66011 6602 3326 9952 333
333 9952 3326 6602 66011 11جملــة الفصـل 07802

التدخل في المیدان الإلجتماعي07811
8تشج عات م اشرة 834 8 834 842

 تعو ضات لجبر األضرار في القطاع التجار  الناجمة عن ف ضانات
2015ف فر  

00020084283488348

84283488348جملــة الفصـل 07811

12 502834811 66083482 3326 9952 333 1 جملــة البرنامج الفرعي

12 502834811 66083482 3326 9952 333 1 جملــة البرنامج

التجارة الخارجیة 2البرنامج



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

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018
ما  عدتقدیراتق.م

2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

20192019
م.ق.خ.م

137 نظـام أمـد

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

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

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

المبادالت التجاریة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد 07810
891 6مر ز النهوض  الصادرات 7 130 7 115 4 573 78 208 6 402 7 130 7 115 5 062 78 208 41 639 103 917

بناء دار المصدر 0001009 6759 6759 675
000200484848 تهیئات
دراسات 0003001 1051 020851 02085

إقتناء تجهیزات إعالم ة 0004001 7931 2595341 259534
النهوض  الصادرات 00050013 0589 1695411 9351 0104039 1695411 9351 010403

المعارض والتظاهرات 00060076 14256 2934 4895 1806 0404 14056 2934 0005 1806 0404 629
إقتناء وسائل نقل 000800698568328018568328018

إقتناء تجهیزات مختلفة 0009001981762217622
3مشروع تنم ة الصادرات  0012001 20041 6391 2001 200

891 1306 1157 5737 2084 40278 1306 1157 0627 2085 63978 91741 103جملــة الفصـل 07810

103 91741 63978 2085 0627 1157 1306 40278 2084 5737 1157 1306 891 1 جملــة البرنامج الفرعي

103 91741 63978 2085 0627 1157 1306 40278 2084 5737 1157 1306 891 2 جملــة البرنامج
116 41941 6395 07018 7757 1306 40279 0424 5819 44714 1259 224 79 042 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

التجارة

20192019

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

م.ق.خ.م

138

15 ال اب:

565 28التدخالت في المیدان اإلقتصاد  8 315 3 993 766 7 513 15 719 12 600 1 807 4 000 41 639 09810

565 28مر ز النهوض  الصادرات 8 315 3 993 766 7 513 15 719 12 600 1 807 4 000 41 639

41 6391 80712 60015 7197 5137663 9938 31528 565 4 000 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

التجارة

139

15 ال اب:

إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

التجارة الخارجیة 2البرنامج

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

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

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

المبادالت التجاریة 1البرنامج الفرعي

التدخالت في المیدان اإلقتصاد  09810

565 31528 9938 5137663 7197 60015 80712 0001 6394 41مر ز النهوض  الصادرات

3مشروع تنم ة الصادرات  0012008 31528 565 3 993 766 7 513 15 719 12 600 1 807 4 000 41 639
565 31528 9938 5137663 7197 60015 80712 0001 6394 41جملــة الفصـل 09810

1 565 31528 9938 5137663 7197 60015 80712 0001 6394 41جملــة البرنامج الفرعي

2 565 31528 9938 5137663 7197 60015 80712 0001 6394 41جملــة البرنامج

565 28الجملة  العامة 8 315 3 993 766 7 513 15 719 12 600 1 807 4 000 41 639



  

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

1 - اإلستثمارات المباشرة

● برنامج التجارة الخارجیة
مصاریف مختلفة

%60 إنجاز جزء من المشروع %45 إنجاز جزء من البرنامج %25 إنجاز جزء من البرنامج   برنامج المراقبة الفنیة 
والمتابعة

▪ مشروع تنمیة الصادرات 3

وتسھیل عملیات 
التجارة الخارجیة

● برنامج القیادة والمساندة

 دراسات عامة

%100 50% إنجاز قسط من الدراسات إنجاز قسط من الدراسات %30 إنجاز قسط من الدراسات ▪ دراسات مختلفة دراسات

بناءات إداریة

%100 إنجاز قسط من المشروع %58 إنجاز قسط من المشروع إنجاز البنایة ▪ بناء مقر اإلدارة الجھویة للتجارة بسیدي 
بوزید

%20 إنجاز قسط من المشروع %10 إنجاز قسط من الدراسات %6 إنجاز البنایة ▪ بناء مقر اإلدارة الجھویة للتجارة بسوسة

%55 إنجاز قسط من المشروع %15 إنجاز قسط من المشروع إنجاز البنایة ▪ بناء مقر اإلدارة الجھویة للتجارة ببنزرت

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول ووفق 
التقسیم البرامجي للوزارة
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اإلنجازات المتوقعة إلى غایة
31/12/2019

الباب 15 : وزارة التجارة
نفقات التنمیة لسنة 2019  :  تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة
31/12/2018

اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2017



  

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

 2- التمویل العمومي
● برنامج التجارة الداخلیة
الدیوان لتونسي للتجارة

%80 إنجاز جزء من البرنامج %18 إنجاز جزء من البرنامج أشغال الربط بشبكات 
الماء و الكھرباء 

والتطھیر

مشروع المنطقة التجاریة واللوجیستیة ببن 
قردان

● برنامج التجارة الخارجیة

مركز النھوض بالصادرات

%45 إنجاز جزء من البرنامج %30 إنجاز جزء من البرنامج %17 إنجاز جزء من البرنامج   برنامج المراقبة الفنیة 
والمتابعة وتسھیل 

عملیات التجارة 
الخارجیة

▪ مشروع تنمیة الصادرات 3

اإلنجازات المتوقعة إلى غایة اإلنجازات المنتظرة إلى غایة اإلنجازات المادیة إلى غایة بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول ووفق 
31/12/2019التقسیم البرامجي للوزارة 31/12/2018 31/12/2017

141



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

 1- اإلستثمارات المباشرة
● برنامج التجارة الداخلیة

 دراسات عامة

%100 45 إنجاز المسوحات وسبر اآلراء 45  مسوحات وسبر آراء للمعھد الوطني مسوحات وسبر آراء
 لإلستھالك

 تجھیزات إداریة

%100 30 إنجاز الشراء 30 إقتناء تجھیزات مراقبة الجودة  إقتناء تجھیزات المترولوجیا  القانونیة ومراقبة 
الجودة

%100 40 إنجاز الشراء 40 إقتناء وسائل نمقل إقتناء وسائل نقل لمجلس المنافسة

 برامج إعالمیة

%100 30 إنجاز الشراء 30 إقتناء تجھیزات إعالمیة  إقتناء تجھیزات إعالمیة لمجلس المنافسة

%100 16 إنجاز الشراء 16 إقتناء تجھیزات إعالمیة  إقتناء تجھیزات إعالمیة للمعھد الوطني 
لالستھالك

 مصاریف مختلفة
%100 إنجاز عملیات إشھاریة وتحسیسیة 10 10 عملیات إشھاریة وتحسیسیة  عملیات إشھاریة وتحسیسیة للمعھد

الوطني لالستھالك

142

الباب 15 : وزارة التجارة
نفقات التنمیة لسنة 2019  :  تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2019التكلفة بحساب ألف دینار بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول ووفق 
التقسیم البرامجي للوزارة



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

● برنامج القیادة والمساندة

 دراسات عامة
%10 20 إنجاز جزء من الدراسات 200 دراسات دراسات مختلفة

 تجھیزات إداریة

%100 90 إنجاز الشراء 90  إقتناء تجھیزات مختلفة إقتناء تجھیزات مختلفة

 برامج إعالمیة

%100 70 إنجاز الشراء 70  إقتناء تجھیزات إعالمیة إقتناء تجھیزات إعالمیة

 2- التمویل العمومي

● برنامج التجارة الخارجیة

 مركز النھوض بالصادرات

%100 1010 إنجاز البرنامج 1010 تعلیق ونشر اإلعالنات/ إعداد النشریات 
اإلشھاریة/ ندوات/ تظاھرات...

النھوض بالصادرات

%100 6040 إنجاز البرنامج 6040  المعارض والتظاھرات التنظیم والمشاركة في برنامج 
 المعارض والتظاھرات

%100 80 إنجاز الشراء 80 إقتناء وسائل نقل

143

بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول ووفق 
التقسیم البرامجي للوزارة

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2019 التكلفة بحساب ألف دینار



 
 

  
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  

  

  بطاقات مؤشرات قیس األداء
  لبرنامج التجارة الداخلیة 
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1ـاقة مؤشر عددبط  

  1/  1/  1/ 1 : المؤشر رمز
 .نسبة إنجاز المخزونات التعدیلیة: تسمیة المؤشر

  . 2018جوان :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 .التجارة الداخلیة: المؤشرالبرنامج الذي یرجع إلیھ  .1
  .التّزوید والّدعم ومراقبة الّسوق: البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 .ضمان انتظامیّة التّزوید: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3
الكمیات التي یتم خزنھا في فترات وفرة اإلنتاج قصد مجابھة الحاجیات اإلضافیة : تعریف المؤشر .4

 .الكبرى وخالل فجوات اإلنتاج ستھالكیةاالخالل المواسم 
 ) .ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
  .(efficacité socio-économique) مؤشر نجاعة :طبیعة المؤشر .6
 .المجامع المھنیة –حسب اإلدارات الجھویة للتجارة  لتفریعاتا .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 .برنامج الخزن / الكمیات المنجزة :طریقة احتساب المؤشر .1
 .نسبة مائویة: وحدة المؤشر .2
 . الكمیات المنجزة، برنامج الخزن: المعطیات األساسیة  إلحتساب المؤشر .3
 .المنجزة، برنامج الخزن التقاریر: طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤّشر .4
 .المجامع المھنیة المشتركة :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
غیر ثابت بإعتبار تعلّق المعطیات الخاّصة باإلنتاج الوطني بمنتوجات موسمیة : تاریخ توفّر المؤشر .6

 . وبنوعیة المنتوج
 .2021سنة  % 96 :القیمة المستھدفة للمؤشر .7
  .التجارة الداخلیة مدیرة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III-   قراءة في نتائج المؤشر 

  :تقدیرات الخاصة بالمؤشرالو)اإلنجازات (سلسلة النتائج .1

من خالل تحلیل اإلنجازات ونتائج المؤشر  یتم : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر.2
ستھالكیة الكبرى نتظامیة السوق خالل المواسم اإلإتقییم وضعیة المخزونات ومدى مساھمتھا في ضمان 

  .وفترات تقاطع الفصول
  
  
  
  
  
  
  

:مؤشر قیس األداء  التقدیـرات 2018 اإلنجازات الوحدة 
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

برنامج / الكمیات المنجزة 
 96 95 90 85 84,92 91 79 % الخزن



 

 

تقدیر اإلعتمادات لألنشطة لسنة 
2019  

ستشراف وضعیّة التّزوید 

توفیر المخزونات اإلستراتیجیة 
الّضروریّة لتلبیة 

  
ضبط برنامج دفع التّصدیر 

  

-  

 )نقص/ وفرة(إرتباط تكوین المخزونات بوضعیة 
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  :رسم بیاني لتطور المؤشر

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر
القیمة 

المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر لسنة 

2019  
  أھم األنشطة والتدخالت

96%  
سنة  

2021  
90 % 

ستشراف وضعیّة التّزوید إ - 
  والبرمجة المسبقة

توفیر المخزونات اإلستراتیجیة  -
الّضروریّة لتلبیة والتّعدیلیّة 

احتیاجات المواسم االستھالكیّة
ضبط برنامج دفع التّصدیر  -

  واللّجوء للتّورید عند االقتضاء

إرتباط تكوین المخزونات بوضعیة :  المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أھم النقائص 

  
  
  
  
رسم بیاني لتطور المؤشر.3
  

   
أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر. 4

  المؤشر

نسبة إنجاز 
المخزونات 

  التعدیلیة

  
تحدید أھم النقائص .5

  . جاإلنتا
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2مؤشر عدد طـاقة ب  

 1/1/1/2 : المؤشر رمز
     نسبة تغطیة السوق من طرف جھاز المراقبة االقتصادیة :تسمیة المؤشر

 2018جوان : تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

  .التجارة الداخلیة:  البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 السوقالتزوید والدعم ومراقبة : البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 مراقبة السوق وضمان الجودة : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .3
معاینات میدانیة تستھدف مختلف النسیج  إجراءمتابعة وضع السوق من خالل  :تعریف المؤشر .4

تجار جملة وتجار  –مساحات تجاریة كبرى ومتوسطة  –تفصیل  أسواق –جملة  أسواق( التجاري 
ل عملیة زیارة الى مراقبة كوتھدف ) ع للصناعات الغذائیة و التحویلیة مصان... تفصیل للمواد الغذائیة 

 ..مدى احترام شفافیة المعامالت التجاریة في بالسوق و ضمان جودة المنتوجات االستھالكیة 
 .مؤشر نشاط : نوع المؤشر .5
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طبیعة المؤشر .6
و االدارت  االدارات الجھویة للتجارة...) : اإلدارات الجھویة حسب الجھات، حسب(التفریعات  .7

 المركزیة 

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

ومقارنتھا بعدد المتدخلین  تجمیع الزیارات المیدانیة): Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
  بالسوق

 نسبة: وحدة المؤشر .2
 عدد المتدخلین االقتصادیین/المیدانیة  عدد الزیارات: المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3
تطور عدد المتدخلین / تقاریر النشاط : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

 .حسب القطاعات
) شھریة  –اسبوعیة  –یومیة (تقاریر النشاط :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

 .االقتصاديوالجھات المكلفة بجمع المعطیات المتعلقة بالمجال 
 .سنوي  :   تاریخ توفّر المؤشر .6
  2021بالمائة سنة  Valeur cible de l’indicateur :(65(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7
 السید زھیر بوزیان كاھیة مدیر بادارة االبحاث االقتصادیة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III-  قراءة في نتائج المؤشر 

  :تقدیرات الخاصة بالمؤشرالو)اإلنجازات (سلسلة النتائج .1
  

مؤشر قیس 
 الوحدة :األداء

 اإلنجازات
 التقدیـرات 2018

2015 2016 2017 2019 2020 2021 
تغطیة نسبة 

السوق من 
طرف جھاز 

المراقبة 
  اإلقتصادیة

 %65 %61 %60 %59,54 %53 %55,00 %51,26  النسبة



 
ضعف اإلمكانیات المادیة والبشریة  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر

ارتباط أعمال المراقبة  –تطور األسعار العالمیة 

  

 :للمؤشر

  أھم األنشطة والتدخالت
تقدیر اإلعتمادات 

 2019لألنشطة 
  لسنة

  تكثیف الحمالت الوطن ة واالقل م ة والمحل ة
  االدار ین في العمل الرقابي

الرفع من مدة تواجد أعوان المراق ة  السوق 
وتحدیدها  فترة زمان ة مس قة صلب االذون 

توس ع مجاالت العمل الرقابي إلى القطاعات 

تكثیف المراق ة على المواقع االلكترون ة 

شر ة عبر إعادة تعز ز االم ان ات ال 

  إقتناء معدات إضاف ة لمراق ة الجودة

  
  
  
  
  
  
  
  

  أ د 30

نسبة تغطیة المتدخلین بالسوق ال تعكس بصورة 
مباشرة مقاربة عدد الزیارات لعدد المتدخلین باعتبار إمكانیة القیام بأكثر من عملیة تفقد لمتدخل 
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تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر
 الظروف 

تطور األسعار العالمیة   -التغیرات االقتصادیة واالجتماعیة   –األمنیة 
 ....) امن صحة  –دیوانة ( بعدة سلط رقابیة  

 :رسم بیاني لتطور المؤشر

للمؤشرأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة 

  
القیمة 

المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

أھم األنشطة والتدخالت

نسبة تغطیة 
السوق من 
طرف جھاز 

  

سنة  % 65
2021  60 % 

تكثیف الحمالت الوطن ة واالقل م ة والمحل ة -
االدار ین في العمل الرقابيتشر ك االعوان  -
الرفع من مدة تواجد أعوان المراق ة  السوق  -

وتحدیدها  فترة زمان ة مس قة صلب االذون 
   مهمة

توس ع مجاالت العمل الرقابي إلى القطاعات  -
  الخدمات ة

تكثیف المراق ة على المواقع االلكترون ة  -
  والواب

تعز ز االم ان ات ال  -
  ظیفالتو 
إقتناء معدات إضاف ة لمراق ة الجودة-

نسبة تغطیة المتدخلین بالسوق ال تعكس بصورة : المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أھم النقائص 
مباشرة مقاربة عدد الزیارات لعدد المتدخلین باعتبار إمكانیة القیام بأكثر من عملیة تفقد لمتدخل 

 

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2
الظروف 

األمنیة 
بعدة سلط رقابیة  

رسم بیاني لتطور المؤشر .3
  

  
أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة . 4

  

  المؤشر

نسبة تغطیة 
السوق من 
طرف جھاز 

المراقبة 
  االقتصادیة

  
تحدید أھم النقائص .5

مباشرة مقاربة عدد الزیارات لعدد المتدخلین باعتبار إمكانیة القیام بأكثر من عملیة تفقد لمتدخل 
.اقتصادي
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3بطـاقة مؤشر عدد  

 1/1/1/3: المؤشر رمز
  .المنجزة والمتعلقة  الممارسات المخلة  المنافسةالملفات  نس ة: تسمیة المؤشر

  2018جوان  :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

  التجارة الداخلیة:  البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 التزوید والدعم ومراقبة السوق :إلیھ المؤشرالبرنامج الفرعي الذي یرجع  .2
 "ضمان السیر العـادي للسوق وحمایة المستھلك":  الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر .3
 :تعریف المؤشر .4

ھي معلومة اقتصادیة یمكن أن تكون نتیجة وجود ممارسة مخلة بالمنافسة وتتم   المؤشرات المرصودة   
الموكولة إلیھم عند مراقبة  مھامالأعوان المراقبة االقتصادیة في إطار  أساسا من قبلعملیات الرصد 

  .السوق
طلبات صادرة عن مجلس  من قبل أعوان اإلدارة المكلفین بالمراقبة االقتصادیة وھي طلبات إجراء أبحاث  

فسة المتعلق بإعادة تنظیم المنا 2015لسنة  36من القانون عدد  17المنافسة طبقا لمقتضیات الفصل 
 .واألسعار

 62و 17و 5ھي مجمل التقاریر اإلداریة لألبحاث المنجزة خاصة طبقا ألحكام الفصول  الملفات المنجزة  
وتتراوح عموما معدل مدة إنجاز  المتعلق بإعادة تنظیم المنافسة واألسعار، 2015لسنة  36من القانون عدد 

 بین السنة والثالثة سنوات،واستكمال ھذه األبحاث وإعداد التقاریر المتعلقة بھا 
لوزیر المكلف بالتجارة إما بغایة إحالتھا على مجلس المنافسة أو لحفظ ا إلى السیدوتوجھ ھذه التقاریر   

المؤشرات معدل عدد الملفات المنجزة على  قسمةویقع في ھذا المؤشر . الممارسات لعدم كفایة األدلة
لبیان نسبة مائویة  المحالة على اإلدارة من مجلس المنافسةسنوات وطلبات األبحاث  3خالل مدة  المرصودة

 .نسبة  تھم نجاعة األعمال في مجال الممارسات المخلة بالمنافسة اعتبارھایمكن 
 )ind de résultats(مؤشر نتائج : نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة: طبیعة المؤشر .6
 . رساتالسوق، المما:  )حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة (التفریعات  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر 

سنوات  3خالل  المؤشرات المرصودة معدل/ عدد الملفات المنجزة  ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
  و طلبات إجراء أبحاث الواردة من مجلس المنافسة،

 نسبة مائویة :وحدة المؤشر .2
 المتعلقة بممارسات مخلة بالمنافسةالملفات المنجزة والمؤشرات : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .3

 .الواردة على اإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادیة وطلبات إجراء أبحاث
جمع المؤشرات الواردة على اإلدارة العامة للمنافسة : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .4

یة للتجارة وممثلي الوزارة بلجان الصفقات واألبحاث االقتصادیة من طرف خاصة أعوان اإلدارات الجھو
والملفات المتعلقة   وطلبات القیام بأبحاث الواردة من مجلس المنافسة العمومیة أو من جھات أخرى

 .المحالة على السید الوزیر المكلف بالتجارة  ملفات طلبات إجراء أبحاث بالممارسات المخلة بالمنافسة
 : المؤشرمصدر المعطیات األساسیة الحتساب  .5

والملفات ...ارة المكلفة بالتجارة وممثلي لجان الصفقاتزبطاقة مؤشر یقع تعمیرھا من قبل مصالح الو -
 .المنجزة

 .طلبات إجراء أبحاث الواردة على اإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادیة من مجلس المنافسة -
 .نھایة السنة:   تاریخ توفّر المؤشر .6
  2021سنة  % Valeur cible de l’indicateur :(40(ؤشر القیمة المستھدفة للم .7
  والمنافسة السید خالد المنھاوي رئیس مصلحة بادارة االسعار: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
  

مكرر 



 

  :تأثر النتائج والتقدیرات خاصة بـ 
إنجاز األبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وعدم التفرغ الكلي لھذه 

التطور الوظیفي للعناصر المكلفة حالیا بإنجاز األبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وتكلیفھا بمھام أخرى، 

 عود أساسا إلى إرتفاع عدد طل ات   2017المنجزة والمتعلقة  الممارسات المخلة  المنافسة خالل سنة 
األ حاث الواردة من مجلس المنافسة والتي ال تتطلب نفس الجهد والوقت الالزم إلجراء األ حاث التي تتعهد الوزارة بإنجازها 

 . ات الصادرة عن المجلس غیر مستقر

  تقدیر اإلعتمادات لألنشطة لسنة
  )دینار ( 2019 

تنظ م دورات تكو ن ة حول المنافسة 
لفائدة ش  ة المنافسة  مر ز التكو ن 

تعز ز الجهاز الم لف  ال حث في 
مجال الممارسات المخلة  المنافسة في 

  مجلس المنافسة

  أ د 4

مؤشر نشاط ال یعكس بصفة مباشرة جودة التدخل 
  .سوقوال یمكن قراءتھ بمعزل عن بقیة األنشطة األخرى التي تھم المنافسة في ال

2018
 التقدیـرات

2019 2020 2021 

29 32 33 40 
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 قراءة في نتائج المؤشر

 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج 
تأثر النتائج والتقدیرات خاصة بـ تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر 

إنجاز األبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وعدم التفرغ الكلي لھذه محدودیة العنصر البشري المختص في 
 .اإلطارات إلنجاز ھذه المھام ووجود وظائف أخرى مسندة إلیھا

التطور الوظیفي للعناصر المكلفة حالیا بإنجاز األبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وتكلیفھا بمھام أخرى، 
 .وعدم تعویضھا
المنجزة والمتعلقة  الممارسات المخلة  المنافسة خالل سنة  ارتفاع نسبة

األ حاث الواردة من مجلس المنافسة والتي ال تتطلب نفس الجهد والوقت الالزم إلجراء األ حاث التي تتعهد الوزارة بإنجازها 
 ات الصادرة عن المجلس غیر مستقرورفعها إلى المجلس ،  ما تجدر اإلشارة أن عدد الطل

  :رسم بیاني لتطور المؤشر

  :  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر
القیمة 

المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أھم األنشطة والتدخالت

40 %   
  % 32  2021سنة 

تنظ م دورات تكو ن ة حول المنافسة  -
لفائدة ش  ة المنافسة  مر ز التكو ن 

   الوزارة 
تعز ز الجهاز الم لف  ال حث في  -

مجال الممارسات المخلة  المنافسة في 
  إطار إعادة التوظیف

مجلس المنافسةمتا عة تنفیذ قرارات  -
مؤشر نشاط ال یعكس بصفة مباشرة جودة التدخل :  المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أھم النقائص 

وال یمكن قراءتھ بمعزل عن بقیة األنشطة األخرى التي تھم المنافسة في ال

مؤشر 
قیس 
:األداء

 الوحدة
 اإلنجازات

2018 2015 2016 2017 
نس ة الملفات 

المنجزة 
والمتعلقة 

 الممارسات 
المخلة 
   المنافسة

 41,3 25 35,29 نسبة

III- قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج .1
تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

محدودیة العنصر البشري المختص في  -
اإلطارات إلنجاز ھذه المھام ووجود وظائف أخرى مسندة إلیھا

التطور الوظیفي للعناصر المكلفة حالیا بإنجاز األبحاث في الممارسات المخلة بالمنافسة وتكلیفھا بمھام أخرى،  -
وعدم تعویضھا

ارتفاع نسبة -
األ حاث الواردة من مجلس المنافسة والتي ال تتطلب نفس الجهد والوقت الالزم إلجراء األ حاث التي تتعهد الوزارة بإنجازها 

ورفعها إلى المجلس ،  ما تجدر اإلشارة أن عدد الطل
  

رسم بیاني لتطور المؤشر.3
  

 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر.4

  المؤشر

نس ة 
الملفات 
المنجزة 

والمتعلقة 
 الممارسات 

المخلة 
     المنافسة

تحدید أھم النقائص .5
وال یمكن قراءتھ بمعزل عن بقیة األنشطة األخرى التي تھم المنافسة في ال. ونجاعتھ

مؤشر 
قیس 
 األداء

نس ة الملفات 
المنجزة 
والمتعلقة 

 الممارسات 
المخلة 
  المنافسة
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4بطـاقة مؤشر عدد  
   1 / 2/ 1/ 1 .: المؤشر رمز

 الكمیات المستھلكة من المواد المدعمة :تسمیة المؤشر
  2018جوان  :تاریخ تحیین المؤشر

I- للمؤشر الخصائص العامة  

 برنامج التجارة الداخلیة :البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 التزوید والدعم ومراقبة السوق :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2
 وتوجیھھ نحو مستحقیھترشید الدعم  :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .3
 الكمیات المستھلكة من المواد المدعمة  :تعریف المؤشر .4
 ) ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
  ؤشر نجاعةم: طبیعة المؤشر .6

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

 الكمیات المستھلكة للسنة المعنیة ):Formule(طریقة احتساب المؤشر   .1
 لمادة الفرینة وأ طن بالنسبة لمادة للزیت المدعمم ق بالنسبة  :وحدة المؤشر  .2
 الكمیات المستھلكة في السنة :المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر .3
  .الكمیات المدعمة والمضمنة بملفات الدعم:  رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4
 ملفات الدعم :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5
  شھر مارس من كل سنة : ر المؤشرتاریخ توفّ  .6
أ طن بالنسبة  165م ق بالنسبة لمادة الفرینة و Valeur cible de l’indicateur :(6.5(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7

 لمادة الزیت المدعم
 المدیرة العامة لوحدة تعویض المواد االساسیة :المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .8

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

  
 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر .2

سجلت كمیات الفرینة المدعمة الموجھة لصنع الخبز إستقرارا نسبیا حیث بلغت الكمیات : كمیات الفرینة المدعمة : 2-1
وبالنظر إلعتماد نظام الحصص بالنسبة للمخابز . م ق 0,13بـ  بزیادةأي  2017م ق سنة  6,6و  2016م ق سنة  6,47المستھلكة 

  .م ق في السنة 6,5في حدود  2020و 2019و 2018ر كمیات الفرینة بالنسبة لسنوات من المنتظر أن تستق" ج"وصنف " أ"صنف 

                              2016ألف طن سنة  165تراوحت كمیات الزیت النباتي المستھلكة بین : كمیات الزیت النباتي المدعم 2-2
ألساس إلى اعتماد نظام الحصص بالنسبة لوحدات تعلیب ویرجع االنخفاض المسجل في الكمیات با 2017ألف طن سنة  164,655و

، مما ساھم في حصر الكمیات و توجیھھا نحو االستھالك العائلي دون سواه كما ساھمت  2014الزیت النباتي بدایة من  أواخر سنة 
رار االستعمال المھني عملیات المراقبة االقتصادیة في الحد من استعمال الزیت النباتي في غیر األغراض المخصصة لھ على غ

 2018ألف طن من المنتظر ان تبلغ الكمیات المدعمة خالل سنة  13,7وباعتماد معدل استھالك شھري في حدود . والمطاعم وغیرھا

مؤشر قیس 
  الوحدة  : األداء

  اإلنجازات
  التقدیـرات  2018

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
الكمیات المستھلكة 
          : من المواد المدعمة

كمیات الفرینة -
  المدعمة

 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,47 6,463 ق.م

كمیات الزیت النباتي -
  المدعم

ألف 
 طن

156,7  165  164,655 165  165  165  165  



 
وتتجھ النیة خالل السنوات القادمة إلى المحافظة على نفس مستوى االستھالك واستھداف التقلیص من استعمال 
النباتي في غیر األغراض المخصصة لھ عبر اتخاذ إجراءات إضافیة على غرار تعلیب الزیت النباتي المدعم في قواریر 

 

  

لألنشطة   تقدیر اإلعتمادات  األنشطة والتدخالت
  2019  لسنة

مؤرخ ال قرار وزیر التجارة
تعلق بصنع 

 الحد من إلى
 وذلك الفرینة

 الفرینة من
 مخبزة لكل 

 في تأخذ 
 وعدد المنطقة

 األسري لالستھالك
 العمومیة 

 Point ب 
 الباقات وترویج
 ، PS-7نوعي
 المنتھي ونصف
 PS. 

 مدعم الغیر 

االنطالق في تنفیذ مشروع إصالح منظومة 
دعم المواد األساسیة الذي یھدف إلى تعویض 

وقد تم . نظام دعم األسعار بنظام دعم المداخیل
انبثقت لتركیز اإلصالح 

معاییر اختیارھم 
  ة،دعم المباشر
والطعن  اإلشھار
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وتتجھ النیة خالل السنوات القادمة إلى المحافظة على نفس مستوى االستھالك واستھداف التقلیص من استعمال . ألف طن
النباتي في غیر األغراض المخصصة لھ عبر اتخاذ إجراءات إضافیة على غرار تعلیب الزیت النباتي المدعم في قواریر 

 :رسم بیاني لتطور المؤشر

 : أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر 

  2019لسنة 
األنشطة والتدخالت أھم

 

 

 

 

 

 

 م ق 6.5
2020سنة   

 

ألف  165
طن سنة 

2020 

 

 

 

 

 

 

م ق 6.5  

 

 

ألف  165
 طن

قرار وزیر التجارة مواصلة تطبیق -
تعلق بصنع والذي ی 2016جوان  22في 

إلى ویھدف وعرض وبیع مادة الخبز
الفرینة بمادة بالتالعب المتعلقة الممارسات

 :عبر

ü من الحصص نظام تطبیق
 المخولة"PS" نوعي استخراج

 محددة مقاییس أساس على
المنطقة وأ الجھة حاجیاتاالعتبار 
  .العملة

ü لالستھالك الكبیر الخبز تخصیص
 للصفقات توجیھھ ومنع

  .نيالمھ واالستعمال
ü المعروفة البیع نقاط تمكین 

chauds وترویج صنع من
نوعي استخراج الفرینة باستعمال

ونصف المجمد الخبز إنتاج ومنع
PS نوعي استخراج الفرینة من

 الصوجا زیت وترویج تعلیب منع -
 .بالستیكیة قواریر في

االنطالق في تنفیذ مشروع إصالح منظومة  -
دعم المواد األساسیة الذي یھدف إلى تعویض 

نظام دعم األسعار بنظام دعم المداخیل
لتركیز اإلصالح  وطنیةإحداث لجنة 

  :بعنھا فرق عمل تعنى 

ü معاییر اختیارھم ضبط تحدید المستفیدین و
دعم المباشرالوطرق احتساب منحة 

ü اإلشھارتحدید طرق التسجیل و

ألف طن 165حوالي 
النباتي في غیر األغراض المخصصة لھ عبر اتخاذ إجراءات إضافیة على غرار تعلیب الزیت النباتي المدعم في قواریر الزیت 

  .بالستیكیة

رسم بیاني لتطور المؤشر .3

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

  المؤشر

الكمیات 
المستھلكة 
من المواد 
 : المدعمة

كمیات 
الفرینة 
 المدعمة

 

كمیات 
الزیت 
النباتي 
 المدعم
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 ،خزنھا وتأمینھاووتركیز قاعدة المعلومات 
ü ودوریتھا صرف المنح ضبط آلیة.  

 :  المتعلقة بالمؤشر) limites(تحدید أھم النقائص  .5
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5طـاقة مؤشر عددب  
  

  1/2/1/1 : المؤشر رمز
نسبة التقدم في انجاز القسط الثاني من برنامج تأھیل مسالك توزیع منتوجات الفالحة والصید  :تسمیة المؤشر

 البحري
  2018ماي   :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 برنامج التجارة الداخلیة :البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1
 االستثمار التجاري :الذي یرجع إلیھ المؤشرالبرنامج الفرعي  .2
 تأھیل مسالك التوزیع: المؤشرالھدف الذي یرجع إلیھ  .3
نسبة التقدم في انجاز القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأھیل مسالك توزیع منتوجات  :تعریف المؤشر .4

نة فنیة تضم كل دراسة طلبات التأھیل من البلدیات المعنیة من طرف لج :الفالحة والصید البحري
عقد جلسات عمل للجنة متابعة وتقییم المھام الموكولة لوحدة التصرف حسب   ٬الوزارات المعنیة 

انجاز دراسة حول قابلیة تنفیذ القسط الثاني من   ٬األھداف إقرار خطة التأھیل من قبل الحكومة
 ٬إعداد وثیقة أولیة مفصلة لمختلف عناصر برنامج التأھیل وطلب التمویل بصفة رسمیة ٬البرنامج

انجاز  ٬إمضاء اتفاقیتي القرض والھبة ٬برمجة مھمات تقییم لبرنامج التأھیل من قبل الممول األجنبي
 ..)دراسات الجدوى االقتصادیة  والمالیة لعدد من المشاریع المھیكلة

 )Ind d’activité(مؤشر نشاط ) / ind de résultats(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .5
 )( efficience، مؤشر فاعلیة (efficacité socio-économique)نجاعة  مؤشر: طبیعة المؤشر .6
 ......حسب الجھات: التفریعات .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

 نسبة انجاز القسط الثاني من برنامج التأھیل ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  .1
 نسبة مائویة :وحدة المؤشر .2
نسبة التقدم ( عدد المشاریع المبرمجة في القسط الثاني للبرنامج : األساسیة الحتساب المؤشرالمعطیات  .3

انجاز  -احداث اسواق انتاج وجملة في عدد من الوالیات  :في انجاز المشاریع المھیكلة في المجال
تعبئة   - ...) سوق انتاج بسیدي یوزید -جة بزغوانالقاعدة التجاریة للمواد الطاز :المشاریع الوطنیة

 ..الموارد المالیة لتنفیذ مكونات القسط الثاني
 مھمات تقاریر ٬اریر جلسات العمل الوزاریةتق: رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش .4

 ....الممول األجنبي
وحدة التصرف  ٬الوالیات المعنیة بالتأھیلالبلدیات او  :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر .5

صندوق  ٬اإلدارة العامة للجماعات العمومیة المحلیة ٬االدارات الجھویة للتجارة-حسب األھداف 
 ......القروض ومساعدة الجماعات العمومیة المحلیة

اإلدارة (غیر ثابت باعتبار تعلق المعطیات بعدة أطراف متدخلة في البرنامج  :  تاریخ توفّر المؤشر .6
  ...)الوزارات واألطراف المعنیة ٬السلط الجھویة والمحلیة  ٬العامة للجماعات العمومیة المحلیة

 2020بالمائة سنة  Valeur cible de l’indicateur :(100(القیمة المستھدفة للمؤشر  .7
السیدة یسرى البلحي رئیس مصلحة التخطیط والبرمجة بوحدة : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

  .التصرف حسب األھداف لتأھیل مسالك توزیع منتوجات الفالحة والصید البحري
  
  
  
  



 

وزارة  تولت . رات الفالح ة والصید ال حر  مع نها ة المخط  العاش
البرنامج الوطني لتأهیل مسالك توز ع منتوجات 

 ،منتوجات الدواجن ،اللحوم الحمراء  ،الخضر والغالل
ومخط  التنم ة  للتنم ة 12و 11وذلك في ش ل برنامج متكامل  متد على فترة المخططین 

خالل  ما جاء في مخط  التنم ة من ) القس  الثاني
إلى جانب تر یز منظومة معلومات ة ) المؤجلة والطل ات الجدیدة

القاعدة التجار ة للمواد الطازجة بجبل (الكبر  الوطن ة 
ذ  ستشهده مع إصالح منظومة التوز ع  النظر للتطور ال

   

  أھم األنشطة والتدخالت
تقدیر اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  
  د.ا 60انجاز الدراسة المتعلقة بتطو ر منظومة 

 التقدیـرات 2018
20172019 2020 2021 

%30%  45%  100% - 

153 

  قراءة في نتائج المؤشر
 :والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر
ات الفالح ة والصید ال حر  مع نها ة المخط  العاشوجیر مسالك توز ع المنتعصانطل  مسار تأهیل وت

البرنامج الوطني لتأهیل مسالك توز ع منتوجات والمنظمات المهن ة بوضع  التنسی  مع الوزارات المعن ة 
الخضر والغالل( المنظومات األر ع المعن ة المتعل  الفالحة والصید ال حر  
وذلك في ش ل برنامج متكامل  متد على فترة المخططین ) منتوجات الصید ال حر  

2020(   
القس  الثاني(إتمام البرنامج  في) 2020-2016(وتتمثل المرحلة الثالثة 

المؤجلة والطل ات الجدیدة المشار ع( تطو ر وتعصیر ش  ة أسواق الجملة 
الوطن ة المشار ع والشروع في انجاز لمتا عة األسعار في أسواق الجملة 

مع إصالح منظومة التوز ع  النظر للتطور ال) الكبر   سید  بوز د اإلنتاجالوس  بزغوان وسوق 
  .المساحات الكبر  والمتوسطة في نفس الفترة

  :رسم بیاني لتطور المؤشر

  :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر

  
القیمة 

المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر لسنة 

2019  
أھم األنشطة والتدخالت

نسبة انجاز 
القسط الثاني من 

100%  
انجاز الدراسة المتعلقة بتطو ر منظومة  -  %45  2020سنة 

  اللحوم الحمراء

 الوحدة: مؤشر قیس األداء
 اإلنجازات

2015 2016 2017 
نسبة انجاز القسط 
الثاني من برنامج 
تأھیل مسالك توزیع 
منتوجات الفالحة 
 والصید البحري

نسبة 
%12 -----  --------  مائویة  

  
  
  

III- قراءة في نتائج المؤشر
سلسلة النتائج  .1

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر  .2
انطل  مسار تأهیل وت

 التنسی  مع الوزارات المعن ة   التجارة
الفالحة والصید ال حر  
منتوجات الصید ال حر  

)2016-2020
وتتمثل المرحلة الثالثة 

تطو ر وتعصیر ش  ة أسواق الجملة 
لمتا عة األسعار في أسواق الجملة 

الوس  بزغوان وسوق 
المساحات الكبر  والمتوسطة في نفس الفترة

  
رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر .4

  المؤشر

نسبة انجاز 
القسط الثاني من 

 مؤشر قیس األداء

نسبة انجاز القسط 
الثاني من برنامج 
تأھیل مسالك توزیع 
منتوجات الفالحة 
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برنامج تأھیل 
مسالك توزیع 

منتوجات 
الفالحة والصید 

  البحري

انجاز دراسة جدو  القس  الثاني من  -
البرنامج الوطني لتاهیل مسالك توز ع 

  ال حر  منتوجات الفالحة والصید 

 تعھدا    د.أ 200
  )د دفعا.أ20( 

إنجاز دراسة حول تحیین المخط   -
التوجیهي لتر یز المساحات التجار ة 

  الكبر  والمتوسطة
   د دفعا.أ 70

  

  :بالمؤشرالمتعلقة ) limites(تحدید أھم النقائص .5
ü  السلط الجھویة  ٬الوزارات المعنیة ببرنامج التأھیل ٬المھنة ( تواجد أطراف أخرى متدخلة خارج نطاق الوزارة

  ، ....)والمحلیة

ü  عدم عرض مكونات القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأھیل مسالك توزیع منتوجات الفالحة والصید البحري

رس على أنظار مجلس وزاري للمصادقة علیھ وذلك منذ انعقاد جلسة العمل مع الوكالة الفرنسیة للتنمیة في ما

2016 ، 

ü  سائق  -تقني أول -مھندس اختصاص صناعات غذائیة :نقص في اإلطارات والعملة( محدودیة العنصر البشري

 ،...)للقیام بالزیارات المیدانیة

ü ضعف على مستوى آلیات العمل المادیة  .... 
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  بطاقات مؤشرات قیس األداء
  لبرنامج التجارة الخارجیة 
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6بطـاقة مؤشر عدد  
  

 1-1-1-2:  المؤشر رمز
تطور نس ة الم ادالت التجار ة مع البلدان التي تر طها مع تونس اتفاق ات ت ادل تجار  حر  المقارنة مع الحجم : تسم ة المؤشر

 الجملي للم ادالت التجار ة 
  2018جانفي :تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج التجارة الخارج ة :البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر -1
 التجار ة الم ادالت :البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر -2
 تنو ع الم ادالت التجار ة :الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر  -3
منتجات جدیدة ذات ق مة مضافة وأكثر هو توج ه الم ادالت التجار ة نحو التنو ع وٕادراج : تعر ف المؤشر -4

 مردود ة وتنو ع وجهات المنتوج المحلي
 )Ind d’activité(مؤشر نشا  : نوع المؤشر -5
 )( efficienceمؤشر فاعل ة : طب عة المؤشر -6
 ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  -7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

الم ادالت التجار ة المنجزة في إطار اتفاق ات الت ادل الحر مجموع ):Formule(طر قة احتساب المؤشر  - 1
 )تصدیر + تور د ( المجموع الجملي للم ادالت ) /تصدیر+تور د(
 نس ة :وحدة المؤشر -2
مجموع الم ادالت التجار ة المنجزة في إطار اتفاق ات الت ادل الحر : المعط ات األساس ة  الحتساب المؤشر - 3

 والمجموع الجملي للم ادالت
قاعدة ب انات مر ز + قاعدة ب انات التجارة الخارج ة :  طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر - 4

تقار ر صندوق تنم ة القدرة + تقار ر ومذ رات اإلدارة العامة للتعاون االقتصاد  والتجار  + النهوض  الصادرات 
 دان تقار ر وحدة التصرف حسب األهداف  منطقة بن قر +التنافس ة 

قاعدة ب انات مر ز +قاعدة ب انات اإلدارة العامة للتجارة الخارج ة :مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر -5
   النهوض  الصادرات ، مذ رات وتقار ر اإلدارة العامة للتعاون االقتصاد  والتجار  ووحدة بن قردان

 )دور  (  نها ة  ل سنة:   تار خ توّفر المؤشر -6
 2021سنة  .Valeur cible de l’indicateur  :(83.2%(دفة للمؤشر الق مة المسته -7
 مرصد التجارة الخارج ة : المسؤول عن المؤشر  البرنامج - 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر -2
  :على جملة من العوامل الموضوع ة منها  2017المحققة إلى حدود سنة تنبني النتائج 

 71و % 62 قاء االتحاد األورو ي  شر ك أول واستراتیجي على صعید الم ادالت التجار ة بنس ة تتراوح بین *
في حین تتمثل مساهمة  % 65و معدل عام قدره  2017و 2015من إجمالي الم ادالت التجار ة بین سنتي  %
منطقة ( من أجمالي الم ادالت  % 16ة التجمعات والدول التي ترت    اتفاق ات ت ادل حر مع تونس في  ق 

  ).ایران +تر  ا+ التجارة العر  ة الكبر  
الصعو ات اللوجست ة خاصة التي تطرحها مسألة تطو ر مساهمة البلدان غیر المرت طة  اتفاق ات شراكة مع *

وخاصة الصعو ات المتعلقة  النقل والتأمین وٕایجاد فرص ) م ادالت التجار ة فق  من إجمالي ال % 15( تونس 
  .الترو ج 

میل المتعاملین االقتصادیین الى التقلیل من نس ة المخاطر في الم ادالت التجار ة وتفضیلهم االكتفاء  األسواق *
  " مضمونة"التقلید ة  أسواق 

 2017م توصل تونس إلى االنخرا  في تجمع الكوم سا بنها ة سنة  النس ة للتقدیرات فقد تم تحیینها ق اسا  لعد*
 ما تم التحیین نظرا لتأجیل على فرض ة دخول اتفاق ة  2018وتعذر دخولها هذه االتفاق ة حیز التنفیذ سنة 

  .2019الت ادل الحر مع االتحاد األوراسي بدا ة من سنة 
  :رسم ب اني لتطور المؤشر -3

 

 

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

  التقدیـرات  2018
2015  2016  2017  2019  2020  2021  

تطور نسبة المبادالت 
التجاریة مع البلدان 
التي تربطھا مع تونس 
اتفاقیات تبادل تجاري 
حر بالمقارنة مع الحجم 
الجملي للمبادالت 

  التجاریة

 %84 %83.2 %82.2 %81.2 %74 %73 % 85 نسبة

65 70 75 80 85 90

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

النسبة
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة المنشودة للمؤشر   -4

  المؤشر
القیمة 

المستھدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
  أھم األنشطة والتدخالت  2019سنة 

تقدیرات 
االعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

تطور : المؤشر
نسبة المبادالت 
التجاریة مع 
البلدان التي 
تربطھا مع 
تونس اتفاقیات 
تبادل تجاري حر 
بالمقارنة مع 
الحجم الجملي 

للمبادالت 
  التجاریة

سنة  % 84
2021  

82.2% 

إنجاز المرحلة الثالثة من  
وضع منظومة لمعالجة 
والتصرف في سندات التجارة 

  الخارجیة  

البرنامج (أد  17
الثالث لتنمیة 

/   الصادرات
  )إعتمادات دفع

تطویر ووضع منظومة 
للتصرف في سندات التجارة 

  الخارجیة 

أد  126
البرنامج الثالث (

لتنمیة 
/    الصادرات

 )إعتمادات دفع

  المنظومة ر إقتناء معدات وتطوی

أد  100
البرنامج الثالث (

لتنمیة 
/    الصادرات

  )إعتمادات دفع
مواصلة اجراءات انجاز دراسة 

الحر  حول تأثیر اتفاق التبادل
 المعمق والشامل مع االتحاد

األوروبي على االقتصاد 
  التونسي

أد  144,5
البرنامج الثالث (

لتنمیة 
/    الصادرات

  )إعتمادات دفع

 + البرنامج العام تصدیر
مواصلة أعمال اللجان 
المشتركة الثنائیة ومتعددة 

  األطراف

  أد 150

دراسة المخطط المدیري 
 للمناطق الحرة بالحدود

  الجزائریة
  أد 100

إنجاز مشروع البنیة االساسیة 
الخارجیة للمنطقة اللوجستیة 

  والتجاریة ببن قردان
  د أ 6995

 :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أھم النقائص  -5
  ارتباط المؤشر بتقدم وسرعة التفاوض والمصادقة على اتفاقیات التبادل الحر الجدیدة*
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7بطـاقة مؤشر عدد  

 2-1-1- 2:  المؤشر رمز
   نس ة تنوع الصادرات من حیث المنتجات والوجهات: تسم ة المؤشر

 2018جانفي : تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج التجارة الخارج ة :البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر -1
 الم ادالت التجار ة :البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر -2
 تنو ع الم ادالت التجار ة :الذ  یرجع إل ه المؤشر الهدف  -3
هو دراسة نسب تنوع أداء الجهاز التصدیر  على مستو  المنتجات وذلك  التخلي عن االعتماد : تعر ف المؤشر -4

على المنتجات التقلید ة وعلى مستو  الوجهات وذلك  التخلي التدر جي عن االرت ا  الم ثف  منطقة  المطل 
 .الیورو

 )Ind d’activité(مؤشر نشا  : لمؤشرنوع ا -5
 )( efficienceمؤشر فاعل ة : طب عة المؤشر -6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو ة(لتفر عات  -7

II- التفاصیل الفن ة للمؤشر  
 المقارنة مع )   UE( تطور نس ة الصادرات خارج األسواق التقلید ة ):Formule(طر قة احتساب المؤشر  - 1

وتطور نس ة ) الق مة الجمل ة للصادرات / ق مة الصادرات خارج االتحاد األورو ي ( الحجم الجملي للصادرات 
/ عدد البنود التعر ف ة عند التصدیر ( البنود التعر ف ة للمواد المصدرة  المقارنة مع العدد الجملي للبنود التعر ف ة 

 )ة العدد الجملي للبنود التعر ف 
  نس ة:وحدة المؤشر - 2
قائمات المنتجات الخاضعة للنظام التفاضلي في اطار اتفاق الت ادل : المعط ات األساس ة  الحتساب المؤشر - 3

التجار  الحر مع االتحاد األورو ي ، قاعدة ب انات مرصد التجارة الخارج ة ، قاعدة ب انات مر ز النهوض 
 ار ة الصادرات ، التصن فة الدیوان ة للسنة الج

قاعدة ب انات مر ز + قاعدة ب انات التجارة الخارج ة :  طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر - 4
تقار ر صندوق تنم ة القدرة + تقار ر ومذ رات اإلدارة العامة للتعاون االقتصاد  والتجار  + النهوض  الصادرات 

 التصن فة الدیوان ة + ن قردان تقار ر وحدة التصرف حسب األهداف  منطقة ب+التنافس ة 
قاعدة ب انات مر ز +قاعدة ب انات اإلدارة العامة للتجارة الخارج ة :مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر - 5

التصن فة + النهوض  الصادرات ، مذ رات وتقار ر اإلدارة العامة للتعاون االقتصاد  والتجار  ووحدة بن قردان  
 الدیوان ة 

 )دور  ( نها ة  ل سنة : ر المؤشرتار خ توفّ  - 6
 النس ة لتطور نس ة الصادرات خارج  Valeur cible de l’indicateur :(28%(الق مة المستهدفة للمؤشر  - 7

 النس ة لتطور نس ة البنود التعر ف ة  37% المقارنة مع الحجم الجملي للصادرات و)   UE( األسواق التقلید ة 
 2019لعدد الجملي للبنود التعر ف ة خالل  سنة للمواد المصدرة  المقارنة مع ا

 مرصد التجارة الخارج ة: المسؤول عن المؤشر  البرنامج  - 8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة  المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج   .1

  

 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر .2
) خاصة فرنسا وا طال ا وألمان ا ( إلى حدود السنة الحال ة  قیت الصادرات الموجهة نحو االتحاد األورو ي  •

 :من إجمالي الصادرات نظرا لعدة معط ات  % 75تستأثر بنحو 
تكالیف أقل على مستو  النقل ( الجغرافي المتمثل في قرب هذه الوجهة من ال الد التونس ة  المعطى -

  )خاصة 
المعطى المتعل   قدم اتفاق ة الشراكة المبرمة مع االتحاد األورو ي  ش ل أتاح للمنتوجات التونس ة التواجد  -

   ش ل دائم في األسواق التقلید ة 
  :على  النس ة للتقدیرات فإنها تنبني 

  الفرص الجدیدة التي تمنحها اتفاق ات الشراكة المزمع عقدها مع البلدان االفر ق ة والسوق الروس ة  -
 .تطور تنافس ة المنتوج التونسي وتطور آل ة اقتحام األسواق الخارج ة  -

 :رسم ب اني لتطور المؤشر .3
 الحجم الجملي للصادرات المقارنة مع )   UE( تطور نس ة الصادرات خارج األسواق التقلید ة  •

 

 

مؤشر ق س 
  : األداء

  الوحدة  التفر عات
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

نس ة تنوع 
الصادرات من 
حیث المنتجات 
  والوجهات

تطور نس ة الصادرات 
خارج األسواق التقلید ة 

)UE  ( المقارنة مع 
الحجم الجملي 
  للصادرات

 %33 %29 %28 %27 %28 %28 %25 نس ة 

تطور نس ة البنود 
التعر ف ة للمواد 
المصدرة  المقارنة مع 
العدد الجملي للبنود 
  التعر ف ة

 %40 %38 %37 %36 %36 %36 %36  نس ة

0

5

10
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30

35
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النسبة
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 تطور نس ة البنود التعر ف ة للمواد المصدرة  المقارنة مع العدد الجملي للبنود التعر ف ة •

  
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة المستهدفة للمؤشر .4

الق مة المستهدفة   المؤشر
  أهم األنشطة والتدخالت  2019تقدیرات سنة   للمؤشر

  تقدیرات االعتمادات
  2019لألنشطة لسنة  

نس ة تنوع 
الصادرات من 
حیث المنتجات 

  والوجهات

  :من حیث المنتجات 
33%  28% 

وضع واعداد دراسة لبرنامج 
االتصال للبرنامج الثالث لتنم ة 

  الصادرات

البرنامج (  أد20
الثالث لتنم ة 

/    الصادرات
  )إعتمادات دفع

  تنفیذ برنامج االعالم والتواصل

  أد 30
البرنامج الثالث (

 لتنم ة الصادرات
إعتمادات /   

  )دفع

  تنفیذ برنامج التكو ن

  أد 150
البرنامج الثالث (

 لتنم ة الصادرات
إعتمادات /   

  )دفع

  + :برنامج تصدیر 
 
 
 
 
  
تطو ر سالسل الق مة  -

والش  ات العنقود ة ذات 
المصلحة المشتر ة  غا ة دفع 

  والتصدیرالتشغیل والتنم ة 
  
 الدعم المالي للشر ات -

د أ 8315
البرنامج الثالث (

 لتنم ة الصادرات
إعتمادات /   

 )دفع
 
 

  أد  500
  
  
  

 د  أ 6352

34 35 36 37 38 39 40 41

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

النسبة
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  من حیث الوجهات 
  

40 % 
37% 

مواصلة دعم المجهودات التي 
یؤمنها صندوق النهوض 

   الصادرات 
  
  
  

تعز ز قدرات مر ز النهوض 
  : الصادرات 

مساندة تقن ة ودعم  -
  مؤسساتي 

إقتناء مواد إعالم ة  -
  وتجهیزات مختلفة

  

د أ 80000
لدعم صندوق 

النهوض 
  الصادرات

  :مفصلة  االتي

  النقل: م د  45

: م د  23
العمل ات 
الترو ج ة 

واالشهار ة 
الفرد ة 

  والقطاع ة 

دعم : م د  10
  م اشر 

دعم : م د  2
  مؤسساتي 

  

  

برنلمج (أد  670
الصادرات  تنم ة

3(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مر ز النهوض 
   الصادرات
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 :المتعلقة  المؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  .5
التغییرات التي تطرأ على التصن فة الدیوان ة عند نها ة  ل سنة  ما یتطلب التحیین المستمر لقائمة البنود التعر ف ة  -

 .المنتجات المصدرة بوجه خاصسواء على مستو  التصن فة   ل أو على مستو  قائمة 
التظاهرات : صعو ة تقی م مد  نجاعة  عض األنشطة الم ونة لهذا المؤشر على مستو  النجاعة على غرار  -

 والمعارض  الخارج 
ارت ا  : مثال ( ارت ا  تحقی  النتائج المؤملة  عوامل موضوع ة غیر متح م فیها من طرف اله اكل الم ونة للبرنامج  -

 )ق االفر ق ة مرت    مد  تقدم نس  التفاوض الدخول للسو 
النقل نحو الوجهات االفر ق ة واس ا ( الصعو ات التي  طرحها تحقی  النتائج المؤملة خاصة منها الصعو ات اللوجست ة  -

 ).ودول الخلیج العر ي 
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8بطـاقة مؤشر عدد  

  1.2.1.2: المؤشر رمز
 المنهاة من جملة العرائض المقدمةنس ة العرائض : تسم ة المؤشر

  2018جانفي : تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 برنامج التجارة الخارج ة: البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر1
 الم ادالت التجار ة: البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر.2
 الدفاع التجار   :الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر .3
یتعل  هذا المؤشر  معرفة النس ة النهائ ة للعرائض التي تمت معالجتها واتخاذ ما یلزم  شأنها من إجراءات : تعر ف المؤشر.4

ق اسا لجملة العرائض المرفوعة من طرف المتعاملین االقتصادیین والمتعلقة أساسا  التظلم من ممارسات غیر مشروعة عند 
 .التور د

  جمؤشر نتائ: نوع المؤشر.5
  مؤشر نجاعة: طب عة المؤشر.6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو ة(التفر عات .7

II- التفاصیل الفن ة للمؤشر  
 ): Formule(طر قة احتساب المؤشر  -1

 عدد العرائض المتعلقة  الدفاع التجار                             
                                                                             X 100  

 عدد العرائض المقدمة                                                                            

  نس ة مائو ة: وحدة المؤشر -2
إلى إدارة اإلجراءات الوقائ ة والحما ة من الممارسات العرائض الواصلة :المعط ات األساس ة  الحتساب المؤشر -3

  غیر المشروعة عند التور د ، العرائض التي تم حسمها واتخاذ إجراءات  شأنها
 طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر -4

غیرهما من جمع العرائض المرفوعة من طرف المتعاملین االقتصادیین سواء  البر د العاد  أو االلكتروني أو  -
 الوسائل

إحالة لإلدارات المختصة ، معالجة م اشرة ، ( متا عة تقدم معالجة هذه العرائض واإلجراءات المستوج ة  شأنها  -
 .....فتح تحقی  ، دعوة المتعامل االقتصاد  لمز د االستفسار

 :مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر -5
 المذ رات اإلدار ة الداخل ة، المذ رات اإلدار ة الخارج ة مجموع العرائض المرفوعة ، محاضر الجلسات ، -
   نها ة السنة اإلدار ة:   تار خ توّفر المؤشر -6
 2021سنة % . Valeur cible de l’indicateur :(70(الق مة المستهدفة للمؤشر  -7
 عة عند التور دادارة االجراءات الوقائ ة والحما ة من الممارسات غیر المشرو : المسؤول عن المؤشر  البرنامج -8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة  المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر -2

   المائة و عز  تحقی  هذه النس ة الى عدة أس اب من بینها  40تبلغ نس ة معالجة العرائض المرفوعة حال ا 

الموضوع من حیث ( عر ضة م تملة الشرو   14العدد الضئیل من العرائض المرفوع سنو ا والذ  ال یتجاوز  -
 )ومجال اختصاص إدارة اإلجراءات الوقائ ة والممارسات غیر المشروعة عند التور د 

عدم إلمام المتعاملین االقتصادیین  ال ات التظلم واإلحاطة التي توفرها اإلدارة المذ ورة في مجال الممارسات  -
متعلقة  مخالفات دیوان ة او  غیر المشروعة عند التور د و ذلك  مجال اختصاصها  ما ینجر عنه تلقي عرائض

 بجرائم الصرف تتعهد بها ه اكل أخر  
استئثار اإلحاالت الواردة من طرف ه اكل ووزارات أخر  والمتعلقة  ممارسات غیر مشروعة عند التور د  -

  أغلب نشا  هذه اإلدارة

  :لألس اب التال ة  المائة وذلك  50 ارتفاع نس ة المعالجة إلى  مستو   2019من المتوقع أن تقترن سنة 

توقع تزاید عدد العرائض المرفوعة من طرف المتعاملین االقتصادیین وخاصة الصناعیین  اعت ار الضغ  الذ   -
 2018و دا ة  2017و 2016تسلطه الواردات على تنافس ة  عض القطاعات حیث لوح  خالل أواخر سنة 

ن ع األلواح الشمس ة ، قطاع تصن ع المرط ات قطاع تص( تزاید هذه العرائض وشمولها لقطاعات غیر معهودة 
و اعت ار االجراءات التي تم اتخاذها خالل بدا ة السنة الحال ة للضغ  ) ،  عض منتجات الصناعات التقلید ة 

على عجز المیزان التجار  عبر الزام الموردین  االدالء  شهادة تثبت ترو ج المنتوج المورد  البلد األصلي 
ور الصادر عن البنك المر ز  والذ   شتر  على الموردین ضرورة توفرهم على ضمان بن ي اضافة الى المنش

یواز  ق مة ال ضاعة الموردة اضافة لالستت اعات التي خلفها اعتماد قانون المال ة الجدید من الترف ع في  عض 
 المعال م الدیوان ة والمعال م على االستهالك والمعلوم على الق مة المضافة

إم ان ة استكمال الحسم  شأن  عض العرائض التي من المنتظر أن تتطلب إجراءات خاصة في التعامل عدم  -
 . إال  عد مرور مدة زمن ة تتجاوز السنة) انجاز تحق قات في مجال الدفاع التجار  (

  

  

  

  الوحدة  :مؤشر ق س األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
نس ة العرائض 
المتعلقة  الدفاع 
التجار  من اجمالي 
  العرائض المقدمة

% 20% 10% 40% 50% 50% 70% 70% 



166 
 

  

 :رسم ب اني لتطور المؤشر -3

 

 
 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة المستهدفة للمؤشر -4

الق مة المستهدفة   المؤشر
  للمؤشر

تقدیرات سنة 
2019  

أهم األنشطة 
  والتدخالت

تقدیرات 
االعتمادات 
لألنشطة 
لسنة 
2019  

نس ة العرائض 
المتعلقة  الدفاع 
التجار  من إجمالي 

   العرائض المقدمة

سنة  70% 
2021 

50%  

تر یز رقم أخضر -
مجاني على ذمة 

المتعاملین 
  االقتصادیین

  
برامج تنظ م  -

تكو ن لفائدة 
المتعاملین 

االقتصادیین لتعر ف 
الصناعیین المحلیین 
 الدور الحمائي لوزارة 
التجارة وطرق 
االستفادة من 
االحاطة الفن ة التي 

   م ن توفیرها

  

  

  

  

  

  

 التنسی  
مع غرف 

التجارة 
  والصناعة

 :المتعلقة  المؤشر ) limites(تحدید أهم النقائص  -5
مجال الدفاع التجار   النس ة ل عض القطاعات  ما ترتب عنه ش ه قناعة لد   عدم اتخاذ إجراءات في -

 .المتعاملین االقتصادیین من عدم جدو  التظلم لد  اإلدارة

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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9بطـاقة مؤشر عدد  
  

  1-1-2-2: المؤشر رمز
 عدد اإلجراءات غیر التعر ف ة عند التور د والتصدیر: تسم ة المؤشر

 سنو ا: تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

  برنامج التجارة الخارج ة: البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر.1
 االندماج االقتصاد  والتجار  : البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر.2
 تسهیل إجراءات التجارة الخارج ة: الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر .3
 : ق س هذا المؤشر معطیین : تعر ف المؤشر.4

سهولة الولوج إلى السوق الوطن ة ومستو  حمایتها ونوع ة النظام التجار  و أخذ  عین االعت ار الحواجز  -
 ).الفالح ة وغیر الفالح ة( دون االداءات الدیوان ة على السلع الموردة 

ى سهولة الخروج إلى األسواق العالم ة  ونجاعة إجراءات التصدیر والحواجز دون االداءات الدیوان ة عل -
 ما یؤخذ في االعت ار مقار ة ومنهج ة البنك الدولي في ترتیب ) الفالح ة وغیر الفالح ة ( السلع المصدرة 

 .سهولة التجارة عبر الحدود

  مؤشر نتائج:نوع المؤشر. 5
  مؤشر نجاعة: طب عة المؤشر. 6
 :التفر عات .7

II- التفاصیل الفن ة للمؤشر 
مجموع + الواجب الق ام بها لوضع  ضائع موردة لالستهالكمجموع اإلجراءات : طر قة احتساب المؤشر -1

  .اإلجراءات الواجب الق ام بها لتصدیر منتوج ما منذ انطالق النشا  حتى التصدیر النهائي
 مجموع عدد : وحدة المؤشر -2
المتعل   التجارة الخارج ة ، النصوص  1994لسنة  41القانون عدد : المعط ات األساس ة  الحتساب المؤشر -3

المجلة الدیوان ة +المتعلقة بإجراءات التجارة الخارج ة )  1994لسنة  1747إلى  1742األمر ( تطب ق ة        ال
 راسات الشرو  والتراخ ص النجاز  عض +المتعل   الصرف  1976لسنة  18قانون عدد + 2008لسنة 

القوانین واإلجراءات البن  ة +دیوانة المذ رات اإلدار ة الموجهة للدیوانة ومناشیر اإلدارة العامة لل+األنشطة 
 .والتأمینات 

  حوث میدان ة+استب ان+تقر ر+استمارة:  طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .4
الش اك الموحد االلكتروني لش  ة تونس +النصوص القانون ة: مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .5

 .منظومة سندة+للتجارة

  سنو  /ثالثي/شهر  :  تار خ توّفر المؤشر .6
 2021سنة  إجراءات 5: الق مة المستهدفة للمؤشر  .7
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 ادارة تنم ة التجارة الخارج ة: المسؤول عن المؤشر  البرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  

  والتقدیرات الخاصة  المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

  
 عود ش ه االستقرار الذ  میز االنجازات الخاصة بهذا : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر - 2

الخارج ة من جهة وعدم انعقاد الهیئة الفن ة لتسهیل المؤشر إلى عدم فاعل ة وحدة تسهیل إجراءات التجارة 
إجراءات التجارة الخارج ة من جهة أخر  وذلك في إطار المجلس الوطني للتجارة الخارج ة غیر أنه ومن 
المؤمل انطالقا من السنة الحال ة أن یتحسن األداء وأن تتقدم االنجازات الخاصة بهذا المؤشرخاصة اذا ما تم 

تحیین التنظ م اله  لي لالدارة العامة للتجارة الخارج ة وذلك من خالل تر یز ادارة تسهیل  استكمال مقترح
 .اجراءات التجارة الخارج ة تماش ا مع التوص ات المنبثقة عن المجلس األعلى للتصدیر

 :رسم ب اني لتطور المؤشر -3

  
  

  : أهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة المستهدفة للمؤشر -4

الق مة المستهدفة   المؤشر
  للمؤشر

تقدیرات سنة 
  أهم األنشطة والتدخالت  2019

تقدیرات 
االعتمادات 
لألنشطة 
لسنة 
2019  

  الوحدة  : مؤشر ق س األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
اإلجراءات غیر عدد 

  التعر ف ة
 5 6 7 7 12 14 19 مجموع عدد 

0 5 10 15 20
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عدد اإلجراءات 
   غیرالتعر ف ة

  7   2021سنة  5
تنق ح القوانین المتعلقة 
 الصرف و التجارة 

 الخارج ة
 - 

إن المؤشر ال  ستط ع األخذ  عین االعت ار التكالیف التي یتحملها :  تحدید أهم النقائص المتعلقة  المؤشر - 5
 .المتعاملون االقتصادیون عند التور د  اإلضافة إلى أجال اإلجراءات 

  10 طـاقة مؤشر عدد

  
  2-1-2-2: المؤشر رمز

 .اآلجالنس ة التقدم في تطبی  اتفاق المنظمة العالم ة للتجارة حول تسهیل التجارة في : تسم ة المؤشر
 2018جانفي : تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 برنامج التجارة الخارج ة : البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر .1
 االندماج االقتصاد  والتجار  : البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر .2
 تسهیل إجراءات التجارة الخارج ة: الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر  .3
تقی م التقدم في انجاز مختلف األنشطة المتعلقة بتنفیذ اتفاق تسهیل التجارة بتونس  النظر إلى أهم ة  ل  :المؤشرتعر ف  .4

 .نشا 
  مؤشر نتائج:نوع المؤشر .5
 مؤشر نجاعة : طب عة المؤشر .6
 الشيء ...):حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو ة(التفر عات  .7

II- التفاصیل الفن ة للمؤشر  

 :شرطر قة احتساب المؤ  .1
I= 10%*(A + B) + 2%*(C+D+E+G+H) + 10%*F+ I% 

 (%)نس ة مئو ة : وحدة المؤشر .2
 : المعط ات األساس ة  الحتساب المؤشر .3

  الق مة  التعر ف  المعط ات
A 1إلى  0من   تحدید القائمتین ب و ج  وتوار خ  وضعهما حیز التنفیذ  
B   المساعدات الالزمة  عنوان تطبی  اتفاق تسهیل التجارة،  التنسی  مع تحدید برامج

  . اله اكل المعن ة
 1إلى  0من 

C   إشعار المنظمة العالم ة للتجارة  القائمتین ب و ج  و التوار خ التقر ب ة لوضعهما
  حیز التنفیذ

 1أو  0

D   إجراءات  القائمة  ب إشعار المنظمة العالم ة للتجارة  التوار خ النهائ ة لوضع
  حیز التنفیذ

1إلى  0من   

E  إشعار المنظمة العالم ة للتجارة  التوار خ النهائ ة لوضع إجراءات  القائمة  ج
  .حیز التنفیذ، أو  صعو ة تحدید التوار خ النهائ ة

1إلى  0من   

F  معالجة طل ات المساعدات الخارج ة  التنسی  مع  افة األطراف المعن ة بهدف
  .  إبرام اتفاق ات  شأنها

  1إلى  0من 

G   االتفاق ات المبرمة أو إشعار المنظمة العالم ة للتجارة  المعط ات المتصلة
  .المساعدات المطلو ةالجار  بها العمل بخصوص  

 1إلى  0من 

H  1إلى  0من   .العالم ة للتجارة  التقدم المسجل في الحصول على المساعداتإشعار المنظمة  



170 
 

I 
متا عة التقدم في ( متا عة تطبی  اتفاق تسهیل التجارة من قبل اله اكل المعن ة 

، متا عة انجاز برامج مستو  مطا قة التشر عات الوطن ة مع أح ام االتفاق
  ...).المساعدات

  )60إلى  0من (

  

  
 

محاضر جلسات العمل الرام ة لوضع إجراءات اتفاق تسهیل التجارة : طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .4
 ......حیز التطبی  ب الدنا ، المراسالت 

 تقار ر المتا عة المنجزة من طرف ادارة التعاون مع المنظمة العالم ة للتجارة: مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .5
  سنو ا: تار خ توّفر المؤشر .6
 2021خالل سنة   %53 :الق مة المستهدفة للمؤشر .7
 .مدیرة العالقات مع المنظمة العالم ة للتجارة:  المسؤول عن المؤشر  البرنامج .8

III- قراءة في نتائج المؤشر  
 
  والتقدیرات الخاصة  المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 

  
، وقد تم 2017ف فر   22دخل االتفاق حیز النفاذ في  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر .2

 .احتساب التقدیرات بناء على اآلجال التي تم تحدیدها  االتفاق
 

 :رسم ب اني لتطور المؤشر .3

  الوحدة  : مؤشر ق س األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  
نس ة التقدم في تطبی  
اتفاق المنظمة العالم ة 
للتجارة حول تسهیل 
  التجارة في االجال

%  - 10 12 29 37 46 53 
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة المستهدفة للمؤشر .4

  

الق مة المستهدفة   المؤشر
  للمؤشر

تقدیرات سنة 
  والتدخالتأهم األنشطة   2019

تقدیرات 
االعتمادات 
لألنشطة 
لسنة 
2019  

نس ة التقدم في 
تطبی  اتفاق 
المنظمة العالم ة 
للتجارة حول تسهیل 
  التجارة في االجال

 المائة سنة  53
2020  

   المائة  37

المشار ة في اجتماعات لجنة 
تسهیل التجارة  المنظمة 

 5معدل ( العالم ة للتجارة 
  )اجتماعات في السنة 

عقد اجتماعات دور ة مع 
األطراف الوطن ة المعن ة 
بوضع اتفاق تسهیل التجارة 

  حیز التطبی 

 -  

  
  :تحدید أهم النقائص المتعلقة  المؤشر .5

 . المؤشر  صف  طر قة جیدة النشا  المستهدف إال أن عمل ة احتسا ه تطرح  عض الصعو ات -
على غرار تحدید  (المؤشر المشار إلیها أعالهإن تنفیذ  عض المعط ات األساس ة المتصلة  احتساب  -

مرت طة  اله اكل ....) المساعدات الالزمة  عنوان تطبی  اتفاق تسهیل التجارةالقائمتین ب و ج، تحدید برامج 
  .والوزارات التي یرجع إلیها  النظر إجراءات االتفاق
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  بطاقات مؤشرات قیس األداء
لبرنامج التجارة اإللكترونیة واإلقتصاد  

  الالمادي
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11طـاقة مؤشر عددب  

 1.1.3  : المؤشر  رمز       
  نس ة تطّور عدد مواقع التجارة االلكترون ة :تسم ة المؤشر       
 2018ما  : تار خ تحیین المؤشر       

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 .التجارة االلكترون ة واالقتصاد الالماد :  البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر .1
 .مز د متا عة نشا  التجارة االلكترون ة: الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر .2
تعتمد إدارة تنم ة التجارة اإللكترون ة واإلقتصاد الالماد  على اإلحصائ ات التي یبرز نمّو عدد : تعر ف المؤشر .3

. موقع 1700حوالي  2016مواقع التجارة اإللكترون ة إلى  موفى سنة الشر ات المنخرطة في منظومتي الدفع تطّور عدد 
وتعّبر نس ة تطّور عدد مواقع التجارة االلكترون ة عن مد  تقّدم هذا النشا  ورغ ة المؤسسات التونسّ ة في اعتماده  أداة 

 .  أساس ة لتنم ة القطاع التجار  
 ) ind  de résultat(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .4
 )( efficienceمؤشر فاعل ة : المؤشرطب عة  .5
II- التفاصیل الفن ة للمؤشر  
عدد مواقع التجارة  - عدد مواقع التجارة االلكترون ة للسنة الحالّ ة  ():Formule(طر قة احتساب المؤشر  .1

 100*عدد مواقع التجارة االلكترون ة للسنة الفارطة /)االلكترون ة للسنة الفارطة
 نس ة مئو ة: وحدة المؤشر .2
 منظومات الدفع االلكتروني  ةعدد مواقع التجارة االلكترون ة المنخرط: المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .3

 .لشر ة نقد ات تونس و البر د التونسي
اإلحصائ ات السنو ة الواردة من شر ة نقد ات تونس : طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .4

 .لتجارة االلكترون ةوالبر د التونسي حول مؤشرات ا
  سداسّ ا:  تار خ توّفر المؤشر: مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .5
 ،2021 المائة سنة  Valeur cible de l’indicateur :(50(الق مة المستهدفة للمؤشر  .6
 .مدیر تنم ة التجارة اإللكترون ة واإلقتصاد الالماد :  المسؤول عن المؤشر  البرنامج .7

 
III -  نتائج المؤشرقراءة في  
 :والتقدیرات الخاصة  المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

  
 

  الهدف  مؤشرات ق س أداء 
 الوحدة

 إنجازات
2018 

 تقدیرات

 
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 %50+ %40+ %30+ %20+ %18+ %26+  -  %نس ة  نس ة تطّور عدد مواقع التجارة االلكترون ة
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 : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر .2
تجم ع النتائج اإلحصائ ة الواردة من شر ة نقد ات تونس والبر د التونسي وانجاز تحلیل تأل في لتحدید مالمح ونس  تطّور نشا  

 . التجارة االلكترونّ ة وتقد م أس اب هذا النس  ومقارنته بدول أخر  
  

 :رسم ب اني لتطور المؤشر .3

 
 : مؤشرأهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة المنشودة لل .4

  
الق مة 

المستهدفة 
  للمؤشر

تقدیرات المؤشر 
  أهم االنشطة والتدخالت  2019لسنة 

تقدیرات 
اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

نس ة تطّور عدد 
مواقع التجارة 
  االلكترون ة

سنة   50%+
2021 +30% 

التنسی  مع غرف التجارة والصناعة  -
 الجهات حول  تحس س ةدورات  لتنظ م

 .التجارة اإللكترون ة والتسو   اإللكتروني
 - 

إنجاز دراسة حول واقع وآفاق التجارة  -
  .اإللكترون ة في تونس

 )مرحلة تقی م العروض:  صدد اإلنجاز(

  ألف دینار 30

تحیین االستب ان المتعّل   سلوك  -
المستهلك التونسي على الخّ  المنجز في 

 .إطار التعاون الدوليفي  2012أكتو ر 
 - 

 
التجارة   لمتا عة مؤشرات  اب آل ة على مستو  وزارة  غ  :المتعلقة  المؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  .5

التجارة االلكترون ة وتحدیث المعط ات  صفة منتظمة ووضع النتائج والمعلومات الكاف ة على ذمة المستهلك والتاجر 
 .التجارة االلكترون ةوالمؤسسة و اعثي مشار ع 

0

26%
18%

30%
40%

50%
60%

1 2 3 4 5 6 7

نسبة تطّور عدد مواقع التجارة االلكترونیة

نسبة تطّور عدد مواقع التجارة االلكترونیة
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12بطـاقة مؤشر عدد    

 2.1.3  : المؤشر  رمز       
  نس ة تطّور ق مة المعامالت التجارّ ة االلكترون ة :تسم ة المؤشر       
 2018ما  : تار خ تحیین المؤشر       

IV- الخصائص العامة للمؤشر  
 .واالقتصاد الالماد التجارة االلكترون ة :  البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر .1
 .مز د متا عة نشا  التجارة االلكترون ة: الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر .2

ملیون  111ملیون دینار مقابل  137,7حوالي  2016بلغت الق مة الجمل ة للمعامالت التجار ة على الخ  سنة : تعر ف المؤشر
  .و برز هذا المؤشر مد  تطّور ق مة البیوعات على الخ ّ . 2015دینار سنة 

 ) ind  de résultat(مؤشر نتائج :نوع المؤشر .3
 )( efficienceمؤشر فاعل ة : طب عة المؤشر .4
V- التفاصیل الفن ة للمؤشر  
ق مة معامالت  –االلكترون ة للسنة الحالّ ة ق مة معامالت التجارة  ( ):Formule(طر قة احتساب المؤشر  .1

 100* ق مة معامالت التجارة االلكترون ة للسنة الفارطة /)التجارة االلكترون ة للسنة الفارطة
 نس ة مئو ة: وحدة المؤشر .2
 الحال ة والفارطة للسنة  ق مة المعامالت التجارّ ة االلكترون ة: المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .3
اإلحصائ ات السنو ة الواردة من شر ة نقد ات تونس : جم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشرطر قة ت .4

 .والبر د التونسي حول مؤشرات التجارة االلكترون ة
  سداسّ ا:  تار خ توّفر المؤشر: مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .5
 م د Valeur cible de l’indicateur :(300(الق مة المستهدفة للمؤشر  .6
 .مدیر تنم ة التجارة اإللكترون ة واإلقتصاد الالماد :  المسؤول عن المؤشر  البرنامج .7

 
VI- قراءة في نتائج المؤشر  
 :والتقدیرات الخاصة  المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 
 : تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر .2

  . انجاز تحلیل تأل في وذلك عبر تجم ع النتائج االحصائّ ة الواردة  من شر ة نقد ات تونس والبر د التونسي

 :رسم ب اني لتطور المؤشر .3
  

  الهدف  مؤشرات ق س أداء 
 الوحدة

 إنجازات
2018 

 تقدیرات

 
2015 2016 2017 2019 2020 2021 

 %60+ %50+ %40+ %30+ %19+ %24+  -  %نس ة  نس ة تطّور ق مة المعامالت التجارّ ة االلكترون ة
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 : أهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة المنشودة للمؤشر .4
الق مة المستهدفة   

  للمؤشر
تقدیرات المؤشر 

  2019لسنة 
تقدیرات اإلعتمادات   أهم االنشطة والتدخالت

لألنشطة لسنة 
2019  

نس ة تطّور ق مة 
المعامالت 

التجارّ ة 
  االلكترون ة

سنة  60%+
2021 +40% 

ط اعة نسخ من دلیل التجارة  -
  .االلكترون ة في تونس

دلیل خاّص  اإلجراءات إعداد وط اعة  -
المتعّلقة  التصدیر عبر التجارة 

  . االلكترونّ ة أو المنّصات التجارّ ة

دفع التصدیر عبر التجارة  §
اإللكترون ة من خالل رفع 

  .الصعو ات التي تعی  تطّورها
بین مز د التعر ف  اإلتفاق ة  §

مر ز النهوض  الصادرات 
والدیوان الوطني للبر د والقاض ة 

سسات المصّدرة على بدعم المؤ 
من تكلفة  50%الخ  بنس ة 

الطرود البر د ة الموجهة للخارج 
من میزان ة صندوق النهوض 

وٕاعادة النظر في   الصادرات
 .ت سیر شرو  االنتفاع بها

-  

 
غ اب آل ة على مستو  وزارة الصناعة والتجارة   لمتا عة   :المتعلقة  المؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  .5

مؤشرات التجارة االلكترون ة وتحدیث المعط ات  صفة منتظمة ووضع النتائج والمعلومات الكاف ة على ذمة المستهلك 
  .والتاجر والمؤسسة و اعثي مشار ع التجارة االلكترون ة

  
  

0

24% 19%
30%

40%
50%

60%

0
1
2
3
4
5
6
7

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

نسبة تطّور قیمة المعامالت التجاریّة االلكترونیة

نسبة تطّور قیمة المعامالت التجاریّة االلكترونیة
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  بطاقات مؤشرات قیس األداء
  لبرنامج القیادة والمساندة
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13بطـاقة مؤشر عدد  
  1/1/1/ 9: المؤشر رمز

  .نسبة المنتفعین بالتكوین :تسمیة المؤشر

 2018جوان  :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 .القیادة والمساندة:  البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر .1

 .الدعم والمساندة :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 ".تطویر مؤھالت الموظفین"األول  الھدف: الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .3

 .العمل على زیادة عـــدد اإلطارات المستفیدین من الدورات التكوینیة :تعریف المؤشر .4

 .)Ind de résultat( نتائجمؤشر  :نوع المؤشر .5

 .) ( efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر .6

 .ة وجھویةإدارات مركزی: ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

II- التفاصیل الفنیة للمؤشر  

 .100)* العدد الجملي ألعوان الوزارة/  عدد األعوان المنتفعین بالتكوین():Formule(طریقة احتساب المؤشر  -1
 .نسبة مائویة :وحدة المؤشر -2

 .العدد الجملي إلطارات الوزارة – عدد األعوان المنتفعین بالتكوین: المعطیات األساسیة  الحتساب المؤشر -3
بطاقات ، ملفات التكوین: ...)استبیان، تقریر، استمارة( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4

  ...حضور الدورات التكوینیة
 .إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 .بدایة السنة الموالیة للسنة المعنیة : تاریخ توفّر المؤشر -6

 2021سنة  % Valeur cible de l’indicateur :(70(مة المستھدفة للمؤشر القی -7
 .رئیس مصلحة التكوین والعمل اإلجتماعي والثقافي: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8

III- رقراءة في نتائج المؤش   

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

  :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2

اإلعتمادات المخصصة تعتبر نسبة ضعیفة وذلك في عالقة أساسیة بضعف قیمة  2015النسبة المسجلة خالل سنة  •
باإلضافة لعدم ضبط برنامج ... للتكوین من جھة وعدم توفر الفضاءات الالزمة بالوزارة آنذلك من جھة أخرى 

  .سنوي مفصل للتكوین بصفة مسبقة
التكویــن في "و" ملتقیات التكوین"تم ضبط برنامج سنوي للتكوین خاصة على مستوى  2016بالنسبة لسنة  •

دورة تكوینیة  20وقد تم إنجاز أغلبیة المحاور والدورات المبرمجة والتي تجاوزت " التصرف حسب األھداف

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

 70 65 60 55 47 50 25.35  %  نسبة المنتفعین بالتكوین 
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 .زارةلتكوین بالمقر المركــزي للووذلك بأقل التكالیف باعتبار استغالل فضاء ا
 47: إال أنھ تم تحقیق نسبة تقدر بـ % 55العمل على تحسین نسبة المشاركـــــة لتكون في مستوى  2017تم سنة   •

وذلك لتعذر انجاز بعض الدورات التكوینیة لمحدودیة اإلعتمادات المخصصة للغرض وھي نفس النسبة  %
 .2018المزمع تحقیقھا خالل سنة 

خاصة في ظل تخفیض وزارة   % 60  لتصبح ى الترفیع في ھذه النسبة سیتم العمل عل 2019سنة   خالل •
في  .تبعا للمنشور الصادر في الغرضالمالیة في اإلعتمادات المخصصة لنفقات وسائل المصالح بصفة عامة 

لتصل نسبة المنتفعین بالتكوین إلى مستوى ) 2021-2019(السنوات الموالیة حین تم تقدیر ترفیع تدریجي خالل 
 ).في صورة تحسن مستوى اإلعتمادات المرصودة(وھي القیمة المستھدفة للمؤشر  2021سنة  % 70

 
 : رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 : للمؤشر المستھدفةأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة  -4
 

القیمة المستھدفة  المؤشر
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

للمؤشر لسنة 
2019 

  والتدخالت األنشطةأھم 
تقدیرات 

اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

2019  

نسبة المنتفعین 
 بالتكوین

70 ℅     
  

  2021سنة

العمل على تخص ص اإلعتمادات -  ℅ 60
  الكاف ة للغرض

تنو ع مواض ع الدورات التكو ن ة  ما -
یتماشى مع العدید من اإلختصاصات 

  والمؤهالت 

  أ د 1,600

 :بالمؤشر المتعلقة  ) limites(تحدید أھم النقائص  -5
  :مدى جودة التكوین المنجز لفائدة األعوان ومدى انعكاسھ على تطویر مؤھالتھم

بالنسبة لمسألة الجودة فإن ذلك یفترض توفیر اعتمادات مالیة ھامة  لیتسنى تنظیم دورات تكوینیة لدى مؤسسات 
خبراء، (المطلوبة  ومكاتب تكوین مختصة تعتمد في نشاطھا وبرامجھا على مكونین مختصین حسب المحاور

  ...كما تضع على ذمة المتكونین كافة الوسائل والتجھیزات والمراجع الالزمة....)  أساتذة جامعیین 
ھذا، وسیتم العمل بالتنسیق مع األطراف المعنیة على تطویر وتحسین جودة الدورات التكوینیة لفائدة أعوان 

سن وضعیة المالیة العمومیة مما یمكن أن یفضي الحقا إلى الوزارة حسب اإلمكانیات المتاحة والمتوفرة لحین تح
  .  اعتماد أسالیب وطرق تكوین أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

%

%

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

نسبة المنتفعین بالتكوین

Série1
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14بطـاقة مؤشر عدد  
  

  9/1/2/1 : المؤشر رمز

 .معدل استھالك الوقود المتعلق بسیارات المصلحة :تسمیة المؤشر

 2018جوان  :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 القیادة والمساندة:  الذي یرجع إلیھ المؤشرالبرنامج  .1

 الدعم والمساندة :البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر .2

 ".تحسین التصرف في الموارد المالیة"الھدف الثاني : الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر  .3

 .تخفیض معدل استھالك الوقود لسیارات المصلحة مقارنة بعدد الكیلومترات المقطوعة :تعریف المؤشر .4

  )Ind de résultat( نتائجمؤشر  :نوع المؤشر .5

 ) ( efficienceمؤشر فاعلیة : طبیعة المؤشر .6

 .إدارات مركزیة وجھویة: ...)حسب الجھات، حسب اإلدارات الجھویة(التفریعات  .7

II-  للمؤشرالتفاصیل الفنیة  

 عدد الكیلومترات المقطوعة/  عدد لیترات الوقود المستھلكة   ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  -1

 كلم 100/  لتر   :وحدة المؤشر -2
 عدد الكیلومترات المقطوعة –عدد لیترات الوقود المستھلكة : المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -3

 تقاریر –كشوفات ...) إستمارة، تقریر، إستبیان( رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4
 إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة :مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر -5

 ل السنة الموالیة للسنة المعنیةخال : تاریخ توفّر المؤشر -6
 1202كلم سنة  100/ لتر   Valeur cible de l’indicateur :(   6.7(القیمة المستھدفة للمؤشر  -7

 رئیس مصلحة اآللیات المتحركة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8

III- رقراءة في نتائج المؤش   

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

معدل استھالك الوقود 

  المتعلق بسیارات المصلحة
 7.7 7.8 7.9 8.28 8.3 8.57  كلم 100/ لتر 

  

  

7.6  
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  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر-2
، وستعمل المصالح من سنة الى اخرى ولكن لیس بالحد الكبیر معدل استھالك الوقود لسیارات المصلحة  ینخفظ

/ لتر  7.6و 2019كلم سنة  100/ لتر  7.8اإلستھالك لیصل إلى  انخفاظ في معدل الترفیع المعنیة بالوزارة على 
 .عبر اتخاذ جملة من التدابیر واإلجراءاتوذلك  2021كلم سنة  100
  :رسم بیاني لتطور المؤشر  -3 

 : للمؤشر المستھدفةأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة  -4

القیمة المستھدفة  المؤشر
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

للمؤشر لسنة 
2019 

 األنشطة المبرمجة

تقدیرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

معدل استھالك 
الوقود المتعلق 

  بسیارات المصلحة

7.6  
  

  2021سنة 
7.8  

اعتماد ال طاقة الذ  ة الخاصة  التزود -
لمز د التح م في توز ع واستهالك الوقود 

المتعل   مما  سمح بتفاد  اإلستهالك 
  . التنقالت  غرض التزود

عدم استغالل الس ارات التي ال تتوفر -
على عداد الكیلومترات أل  سبب من 

  األس اب 
التنسی  بین اإلدارات الجهو ة للتجارة -

على مستو   ل اقل م قصد تسلم 
وصوالت البنز ن من طرف ادارة جهو ة 

  .واحدة
الحرص على المتا عة الدور ة لص انة -

في ...تغییر الز وت والشماعات (رات الس ا
الوقت المناسب تفاد ا لإلستهالك المش  

  .)   للبنز ن

  

  

  

-  

  :المتعلقة بالمؤشر ) limites(تحدید أھم النقائص -5
  : ترتبط ھذه اإلنجازات بــــ

 

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

معدل استھالك الوقود المتعلق بسیارات المصلحة



 

 .باستعمال السیارات اإلداریة
.  

تم تقد م النتائج المتعلقة  ما تم انجازه بخصوص االجراءات المقترح تعدیلها  النس ة للتجارة الداخل ة والخارج ة 

 س   االجراءات االدار ة  الك ف ة االمأمولة و عود ذلك  األساس إلى ضعف االم ان ات 
ال شر ة  اله اكل المعن ة  مت عة المشروع خاصة  النس ة لوحدة االحاطة  المستثمر ن الى جانب طول التراتیب 

 

  أهم االنشطة والتخالت
تقدیرات االعتمادات 
لالنشطة لسنة 

2019  

التنسی  مع مصالح الوزارة 
 المعن ة  الستحثاث نس  االنجاز

متا عة صدور النصوص القانون ة 
 والترتیب ة مع االطراف المتدخلة

اعداد ا ام اعالم ة اقل م ة 
للتعر ف بنتائج برنامج ت س   

  االجراءات االدار ة

  
-  
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 .توفیر اإلعتمادات الالزمة لتجدید األسطول وصیانتھ
باستعمال السیارات اإلداریةمدى اإللتزام بتطبیق المناشیر المتعلقة 

.مدى تقید مستعملي السیارات بقواعد السیاقة السلیمة والرشیدة

  

تم تقد م النتائج المتعلقة  ما تم انجازه بخصوص االجراءات المقترح تعدیلها  النس ة للتجارة الداخل ة والخارج ة 
 مفصلة ضمن الجداول المصاح ة

 س   االجراءات االدار ة  الك ف ة االمأمولة و عود ذلك  األساس إلى ضعف االم ان ات تنفیذ مشروع ت لم   ن نس 
ال شر ة  اله اكل المعن ة  مت عة المشروع خاصة  النس ة لوحدة االحاطة  المستثمر ن الى جانب طول التراتیب 

  المتعلقة  صدور النصوص القانون ة

 :رسم ب اني لتطور المؤشر

 : للمؤشر المستهدفةأهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة 

  المؤشر
الق مة 

المستهدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر 

  2019لسنة 
أهم االنشطة والتخالت

نس ة التقدم 
في مشروع 

ت س   
االجراءات 

االدار ة في 
  مجال التجارة

100 % 
  % 100 2019سنة 

التنسی  مع مصالح الوزارة  -
المعن ة  الستحثاث نس  االنجاز

متا عة صدور النصوص القانون ة  -
والترتیب ة مع االطراف المتدخلة

اعداد ا ام اعالم ة اقل م ة  -
للتعر ف بنتائج برنامج ت س   

االجراءات االدار ة
المؤشر  عدید المتدخلین  و نتهي  انتهاء البرنامج و ستحسن یرت   هذا : المتعلقة  المؤشر)  limites(تحدید أهم النقائص 

 .مواصلة هذا المؤشر

توفیر اإلعتمادات الالزمة لتجدید األسطول وصیانتھ -
مدى اإللتزام بتطبیق المناشیر المتعلقة  -
مدى تقید مستعملي السیارات بقواعد السیاقة السلیمة والرشیدة -

  

  : مالحظات

تم تقد م النتائج المتعلقة  ما تم انجازه بخصوص االجراءات المقترح تعدیلها  النس ة للتجارة الداخل ة والخارج ة  -
مفصلة ضمن الجداول المصاح ة

لم   ن نس  -
ال شر ة  اله اكل المعن ة  مت عة المشروع خاصة  النس ة لوحدة االحاطة  المستثمر ن الى جانب طول التراتیب 

المتعلقة  صدور النصوص القانون ة

رسم ب اني لتطور المؤشر3 .

أهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة .4

المؤشر

نس ة التقدم 
في مشروع 

ت س   
االجراءات 

االدار ة في 
مجال التجارة

تحدید أهم النقائص .5
مواصلة هذا المؤشر

  

  
  

  
  
  



183 
 

 

  15عدد بطـاقة مؤشر

  9/1/3/1: المؤشر رمز
 تغط ة الحـاج ات من التجهیزات االعالم ة  :تسم ة المؤشر

 05/06/2018:تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج الق ادة والمساندة:المؤشرالبرنامج الذ  یرجع إل ه  .1
 المساندة والدعم :البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر .2

تغط ة حاج ات الوزارة من التجهیزات اإلعالم ة من موزعات وحواسیب وآالت طا عة وآالت :الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر .3
 .ماسحة

 . ة لفائدة إطارات الوزارة ألداء مهامهم على أحسن وجهیتعل  المؤشر  مد  توفیر التجهیزات االعالم:تعر ف المؤشر .4
 )Ind d’activité(مؤشر نشا  : نوع المؤشر .5
 )(efficienceمؤشر فاعل ة : طب عة المؤشر .6
 ...)حسب الجهات، حسب اإلدارات الجهو ة(التفر عات  .7

II- التفاصیل الفن ة للمؤشر  
 ):Formule(طر قة احتساب المؤشر  .1

  0.2* مؤشر الط اعة والرقمنة +  0.4* الحواسیب  مؤشر+  0.4* مؤشر الش  ة 
  التجهیزات الالزمة/ عدد تجهیزات الش  ة المر زة : مؤشر الش  ة

  عدد اإلطارات االدار ة والفن ة/ سنوات  05عدد الحواسیب التي ال تتجاوز : مؤشر الحواسیب
 50/ عدد تجهیزات الط اعة والرقمنة المر زة : مؤشر الط اعة والرقمنة

 نس ة مائو ة:حدة المؤشرو  .2

 جرد التجهیزات+ عدد اإلطارات االدار ة والفن ة : المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .3
 جرد للمعدات اإلعالم ة الموضوعة على ذمة إطارات الوزارة:طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .4
 اإلدار ة والمال ةإدارة الشؤون :مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .5
  05/06/2018:تار خ توّفر المؤشر .6
 ): Valeur cible de l’indicateur(الق مة المستهدفة للمؤشر  .7
 ادارة التنظ م واألسالیب واإلعالم ة: المسؤول عن المؤشر  البرنامج .8
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III- رقراءة في نتائج المؤش   

   والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر .2
لسنة % 57تعتبر النس ة المنجزة خالل السنوات الفارطة نس ة ضئیلة مقارنة  األهداف المرسومة حیث تّم تسجیل نس ة تغط ة بـــ 

وذلك نظرا إلى العدید من االش ال ات على غرار عدم توفیر االعتمادات الالزمة لتوفیر التجهیزات االعالم ة الالزمة  2017
 زارة، وقد تم رصد میزان ة للسیر العاد  للعمل صلب الو 

 :رسم ب اني لتطور المؤشر .3

 

 : للمؤشر المستھدفةأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة  - .4

القیمة المستھدفة  المؤشر
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

للمؤشر لسنة 
2019 

 األنشطة المبرمجة

تقدیرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

تغطیة  الحـاجیات 
التجھیزات من 

  االعالمیة
90  

  2021سنة 
75,2 

اج ات الوزارة من حرصد میزان ة لتغط ة 
تجهیزات اعالم ة عن طر   الق ام  طلب 
عروض سنو   م ن من توقیر المستلزمات 

  االعالم ة

  أ د140 

 :المتعلقة المؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  .5

حیث أنه  ستلزم انجاز مخط  توجیهي لنظام المعلومات صلب الوزارة لتحدید  ال  ع س هذا المؤشر جم ع حاج ات االدارات المعن ة
  .سنوات والتي تتعل   األساس بتر یز نظم المعلومات 3الحاج ات على مد  

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

تغطیة  الحـاجیات من التجھیزات 

  االعالمیة
%    39,9 51,1 57 63,0 75,2 86,8 90 

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

نسبة تغطیة الحاجیات من التجھیزات االعالمیة

Série 1
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  16عدد /بطـاقة مؤشر 

  9/1/3/2 : المؤشر رمز
 التغط ة الوظ ف ة لنظام المعلومــات:تسم ة المؤشر

 05/06/2018:تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 برنامج الق ادة والمساندة:البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر .1

 المساندة والدعم :البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر .2
و إتمام دعم التعامل اإللكتروني داخل اإلدارات وف ما بینها على المستو ین المر ز والجهو  :الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر  .3

 .  ت والمعامالت اإلدار ة إلكترون ااإلجراءا
یتعل  المؤشر  مد  تغط ة النظام المعلوماتي لوظائف مصالح وزارة التجارة أخذا  عین االعت ار لنس ة رضاء :تعر ف المؤشر .4

 .المستعملین
 )Ind d’activité(مؤشر نشا  : نوع المؤشر .5
 )(efficienceمؤشر فاعل ة : طب عة المؤشر .6
 ...)ات، حسب اإلدارات الجهو ةحسب الجه(التفر عات  .7

II- التفاصیل الفن ة للمؤشر  
 ):Formule(طر قة احتساب المؤشر  .1

  نس ة رضاء المستعملین Xعدد التطب قات االعالم ة التي هي في طور االستغالل
 عدد التطب قات والمنظومات التي تم انجازها والتي هي في طور االنجاز

 نس ة مائو ة:وحدة المؤشر .2
نس ة رضاء المستعملین لكل تطب قة + عدد التطب قات اإلعالم ة المم ن إنجازها : المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .3

 إعالم ة
أنجاز استب ان سنو  لتحدید نس ة الرضاء . التطب قات المنجزة تعداد:طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .4

 .لكل تطب قة في طور االستغالل
 ادارة التنظ م واألسالیب واإلعالم ة:المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر مصدر .5
  .خالل السنة الموال ة للسنة المال ة المعن ة:تار خ توّفر المؤشر .6
 2020سنة  Valeur cible de l’indicateur :(65%(الق مة المستهدفة للمؤشر  .7
 واإلعالم ةادارة التنظ م واألسالیب : المسؤول عن المؤشر  البرنامج .8
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III- قراءة في نتائج المؤشر  
  والتقدیرات الخاصة  المؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  .1

 :النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشرتحلیل  .2
وتجدر ،  .%35تعتبر النس ة المنجزة خالل السنوات الفارطة نس ة ضئیلة مقارنة  األهداف المرسومة حیث تّم تسجیل نس ة تغط ة بـــ 

  :اإلشارة أن هذه النس ة الضع فة راجعة إلى العدید من االش ال ات منها ما یلي
  ادات الالزمة لتطو ر المنظومات االعالم ةعدم توفیر االعتم -
  نقص الموارد ال شر ة في االختصاص المطلوب والمتعل  بتطو ر البرمج ات -
  عدم توفیر االعتمادات الالزمة لتر یز برامج تكو ن خاصة  الفر   الفني إلدارة اإلعالم ة -
  غ اب استراتیج ة واضحة لتر یز نظام معلوماتي مندمج صلب الوزارة -

 :رسم ب اني لتطور المؤشر .3

 
 

 : للمؤشر المستھدفةأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة   .4

القیمة المستھدفة  المؤشر
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

للمؤشر لسنة 
2019 

 األنشطة المبرمجة

تقدیرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

  الوحدة  : مؤشر ق س األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

التغط ة الوظ ف ة لنظام نس ة 
  المعلومات

%  20% 25% 35% 45% 55% 65% 70% 
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التغط ة نس ة 
الوظ ف ة لنظام 

  المعلومات
2021سنة   70% 55% 

تطو ر نظم معلومات ة ألهم مشموالت الوزارة على -
  .غرار التجارة الخارج ة وصندوق الدعم

انجاز مخط  توجیهي لنظام المعلومات صلب -
  الوزارة

-  

 :المتعلقة المؤشر) limites(تحدید أهم النقائص  .5
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  17عدد بطـاقة مؤشر
   1/ 1/ 2/  9: المؤشر رمز

  نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال  :المؤشرتسمیة 

 شھر فیفري من السنة الموالیة :تاریخ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 القیادة والمساندة :البرنامج الذي یرجع إلیھ المؤشر -1

 القیادة واإلشراف:البرنامج الفرعي الذي یرجع إلیھ المؤشر -2

 تفعیل إجراءات اإلصالح اإلداري وتحسین العالقة اإلدارة مع المواطن  :الھدف الذي یرجع إلیھ المؤشر -3

 نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال  : :تعریف المؤشر -4

 )Ind d’activité(مؤشر نشاط : نوع المؤشر -5

 )( efficienceمؤشر فاعلیة  :طبیعة المؤشر -6

 )ة، حسب اإلدارات الجھویاإلشرافمؤسسات تحت حسب الحسب المصالح المركزیة،(التفریعات  -7

II-  للمؤشر الفنیةالتفاصیل  

 عدد اإلجراءات المبرمجة/عدد اإلجراءات المنجزة ):Formule(طریقة احتساب المؤشر  -1

 نسبة مائویة :وحدة المؤشر -2
 تقریر: الحتساب المؤشر المعطیات األساسیة  -3

 تقریر: رطریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤش -4
 إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة :المعطیات األساسیة الحتساب المؤشرمصدر  -5

 بدایة السنة الموالیة خالل شھر فیفري : تاریخ توفّر المؤشر -6
 2020سنة  Valeur cible de l’indicateur :(100(القیمة المستھدفة للمؤشر  -7

 مدیر مكتب العالقات مع المواطن: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -8

III-  في نتائج المؤشرقراءة  

  والتقدیرات الخاصة بالمؤشر) اإلنجازات(سلسلة النتائج  -1

 
 :الخاصة بالمؤشر تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات -2

اتسم التقدم  في اإلنجازات الخاصة بالمؤشر بالبطء الذي یعود أساسا إلى عدم تدعیم  مصالح الوزارة بمكلفین 

  . مختصین في االستقبال

 

  الوحدة  : مؤشر قیس األداء
  اإلنجازات

2018  
  التقدیـرات

2015  2016  2017  2019  2020  2021  

نسبة التقدم في انجاز برنامج 
  تحسین االستقبال

%  - 20 30 50 70 80 100 



 

  

األنشطة المبرمجة

تقدیرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2019  

توفیر فرص التكوین لكل األعوان المكلفین 

توجیھ العالمات مزید تدعیم معلقات اإلرشاد و

مكتب العالقات مع إضفاء أكثر نجاعة لدور 
  :من خالل 

 تعزیز المكتب بالموارد البشریة

تحسین وظیفة اإلرشاد اإلداري عبر توفیر 
مطویات تتضمن مختلف المطیات الخاصة 
بالخدمات اإلداریة المسداة من قبل مصالح 

-  

ال یقیس نسبة رضا المواطن على الخدمات " 
المقدمة من مصالح الوزارة لكن التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال یساھم بقسط ھام في تحسین العالقة 

 ولئن یمكن من المساھمة في  تحقیق ھدف" نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال
، فإنھ یظل مؤشرا غیر كاف بالنظر تفعیل إجراءات اإلصالح اإلداري وتحسین العالقة اإلدارة مع المواطن

الذي یقتضي اعتماد تقنیات  مصالح الوزارة قبل 
من قبل مرة كل سنة على األقل باستقصاء لمعرفة درجة رضا طالبي الخدمة وتطلعاتھم 

 . أو عبر مناولة االستقصاء لدى مكتب متخّصص
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 :رسم بیاني لتطور المؤشر

 : للمؤشر المستھدفةأھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة 

القیمة المستھدفة 
 للمؤشر

القیمة 
المستھدفة 

للمؤشر لسنة 
2019 

 األنشطة المبرمجة

التغط ة 
2021سنة  الوظ ف ة لنظام  100% 70% 

توفیر فرص التكوین لكل األعوان المكلفین -
 .باالستقبال

مزید تدعیم معلقات اإلرشاد و-
 داخلیةال

إضفاء أكثر نجاعة لدور -
من خالل المواطن 

تعزیز المكتب بالموارد البشریة *

تحسین وظیفة اإلرشاد اإلداري عبر توفیر *
مطویات تتضمن مختلف المطیات الخاصة 
بالخدمات اإلداریة المسداة من قبل مصالح 

  .الوزارة

  :بالمؤشر المتعلقة  ) limites(تحدید أھم النقائص 
" نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال "إن مؤشر

المقدمة من مصالح الوزارة لكن التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال یساھم بقسط ھام في تحسین العالقة 
  .الضروریة ات مع المواطن ولكن في ظل توفیر االعتماد

نسبة التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال "ؤشرإن م
تفعیل إجراءات اإلصالح اإلداري وتحسین العالقة اإلدارة مع المواطن

قبل قیس نسبة رضا المواطن على الخدمات المقدمة من إلى 
باستقصاء لمعرفة درجة رضا طالبي الخدمة وتطلعاتھم  كالقیامخاصة 
أو عبر مناولة االستقصاء لدى مكتب متخّصص اإلدارةمصلحة 

رسم بیاني لتطور المؤشر -3

أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة  -4

 المؤشر

التغط ة نس ة 
الوظ ف ة لنظام 

  المعلومات

تحدید أھم النقائص  -5
إن مؤشر -

المقدمة من مصالح الوزارة لكن التقدم في انجاز برنامج تحسین االستقبال یساھم بقسط ھام في تحسین العالقة 
مع المواطن ولكن في ظل توفیر االعتماد

  

إن م -
تفعیل إجراءات اإلصالح اإلداري وتحسین العالقة اإلدارة مع المواطن

إلى 
خاصة 
مصلحة 
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  18عدد بطـاقة مؤشر 
  4/2/1/2: المؤشر رمز

 التقدم في مشروع ت س   اإلجراءات اإلدار ة في مجال التجارة  نس ة: تسم ة المؤشر

   2018جوان : تار خ تحیین المؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر  

 برنامج الق ادة والمساندة: البرنامج الذ  یرجع إل ه المؤشر .1
 الق ادة واإلشراف: البرنامج الفرعي الذ  یرجع إل ه المؤشر .2
 تفعیل اجراءات االصالح االدار  وتحسین عالقة االدارة مع المواطن ::  الهدف الذ  یرجع إل ه المؤشر .3
 قصد بنس ة التقدم في مشروع ت س   االجراءات االدار ة في مجال التجارة مواصلة تنفیذ برنامج : تعر ف المؤشر .4

امج منذ سنة ت س   االجراءات االدار ة الراجعة  النظر لوزارة التجارة التي تم تدارسها وض طها في اطار البرن
 . والتي تتعل   اجراءات تخص التجارة الداخل ة والتجارة الخارج ة 2012

 ) ind de résultats(مؤشر نتائج  :نوع المؤشر .5
  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة : طب عة المؤشر .6

II- التفاصیل الفن ة للمؤشر  

/ عدد االجراءات التي تم تعدیلها واتخاذ في شانها قرار الى غا ة السنة المعتمدة ): Formule(طر قة احتساب المؤشر  .1
 عدد االجراءات الجمل ة المقترح تعدیلها 

  )%(نس ة : وحدة المؤشر .2
عدد االجراءات االدار ة التي تم جردها وأخذها  عین االعت ار ضمن المسار : المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .3

 التشار ي
 االتصال الم اشر و المراسالت: طر قة تجم ع المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .4
االدارة العامة للجودة والتجارة الداخل ة والحرف والخدمات واإلدارة العامة : مصدر المعط ات األساس ة الحتساب المؤشر .5

 هوض  الصادرات والو الة الوطن ة المترولوج اواالدارة العامة للتجارة الخارج ة ومر ز الن للمنافسة واال حاث االقتصاد ة
  سنو  :  تار خ توّفر المؤشر .6
 Valeur cible de l’indicateur:( 100%(الق مة المستهدفة للمؤشر  .7
 وحدة االحاطة  المستثمر ن :المسؤول عن المؤشر  البرنامج .8

 
 
 
 
 
 
 



 

في اطار تنفیذ برنامج ت س   االجراءات االدار ة الراجعة  النظر لوزارة التجارة، واعت ارا للتطورات الحاصلة في المجال، 
تتواصل عمل ة متا عة اشغال اعداد النصوص القانون ة والترتیب ة لتجس م النتائج المتعلقة  الحذف او التعدیل في اتجاه ت س   

  . المالحظات والمقترحات التي تم التوصل الیها في نطاق البرنامج

تم تقد م النتائج المتعلقة  ما تم انجازه بخصوص االجراءات المقترح تعدیلها  النس ة للتجارة الداخل ة والخارج ة 

 الك ف ة االمأمولة و عود ذلك  األساس إلى ضعف االم ان ات 
ال شر ة  اله اكل المعن ة  مت عة المشروع خاصة  النس ة لوحدة االحاطة  المستثمر ن الى جانب طول التراتیب 

 

  تقدیرات  2018
  2019 2020  2021  

88.8 100  -   -  

76.9  100  -   -  

  2017    المجموع  2019  2018

00 05 02  18  

00  01  03  13  

00 06 05 31 
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  قراءة في نتائج المؤشر 

  الخاصة  المؤشر والتقدیرات) اإلنجازات(سلسلة النتائج 

 :تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر

في اطار تنفیذ برنامج ت س   االجراءات االدار ة الراجعة  النظر لوزارة التجارة، واعت ارا للتطورات الحاصلة في المجال، 
تتواصل عمل ة متا عة اشغال اعداد النصوص القانون ة والترتیب ة لتجس م النتائج المتعلقة  الحذف او التعدیل في اتجاه ت س   

المالحظات والمقترحات التي تم التوصل الیها في نطاق البرنامجاالجراءات  اعت ار 

  :وقد تم حوصلة النتائج المنجزة ضمن الجدول التالي 

  

تم تقد م النتائج المتعلقة  ما تم انجازه بخصوص االجراءات المقترح تعدیلها  النس ة للتجارة الداخل ة والخارج ة 
 مفصلة ضمن الجداول المصاح ة

 الك ف ة االمأمولة و عود ذلك  األساس إلى ضعف االم ان ات تنفیذ مشروع ت س   االجراءات االدار ة  لم   ن نس 
ال شر ة  اله اكل المعن ة  مت عة المشروع خاصة  النس ة لوحدة االحاطة  المستثمر ن الى جانب طول التراتیب 

  المتعلقة  صدور النصوص القانون ة

 :رسم ب اني لتطور المؤشر

  االنجازات الوحدة  مؤشر ق س االداء
2015  2016  2017  

 61.1 61.1 27.7 %  تجارة داخل ة 

  69.2  69.2  46.1 %  تجارة خارج ة 

  االنجازات الوحدة  مؤشر ق س االداء
2014  2015  2016

 06 04 01 عدد  تجارة داخل ة 

  03  02  04 عدد  تجارة خارج ة 

 09 06 05 عدد  االنجاز الجملي 

III –  قراءة في نتائج المؤشر

سلسلة النتائج  .1

تحلیل النتائج وتقدیرات اإلنجازات الخاصة  المؤشر 2. 

في اطار تنفیذ برنامج ت س   االجراءات االدار ة الراجعة  النظر لوزارة التجارة، واعت ارا للتطورات الحاصلة في المجال،        
تتواصل عمل ة متا عة اشغال اعداد النصوص القانون ة والترتیب ة لتجس م النتائج المتعلقة  الحذف او التعدیل في اتجاه ت س   

االجراءات  اعت ار 

وقد تم حوصلة النتائج المنجزة ضمن الجدول التالي 

 

  : مالحظات

تم تقد م النتائج المتعلقة  ما تم انجازه بخصوص االجراءات المقترح تعدیلها  النس ة للتجارة الداخل ة والخارج ة  -
مفصلة ضمن الجداول المصاح ة

لم   ن نس  -
ال شر ة  اله اكل المعن ة  مت عة المشروع خاصة  النس ة لوحدة االحاطة  المستثمر ن الى جانب طول التراتیب 

المتعلقة  صدور النصوص القانون ة

رسم ب اني لتطور المؤشر3 .

مؤشر ق س االداء

تجارة داخل ة  •

تجارة خارج ة  •

مؤشر ق س االداء

تجارة داخل ة  •

تجارة خارج ة  •

االنجاز الجملي   •
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 : للمؤشر المستهدفةأهم األنشطة المبرمجة لتحقی  الق مة .4

  المؤشر
الق مة 

المستهدفة 
  للمؤشر

تقدیرات 
المؤشر 
لسنة 
2019  

  أهم االنشطة والتخالت

تقدیرات 
االعتمادات 
لالنشطة لسنة 

2019  

نس ة التقدم 
في مشروع 

ت س   
االجراءات 

االدار ة في 
  مجال التجارة

100 % 
  % 100 2019سنة 

التنسی  مع مصالح الوزارة  -
الستحثاث نس  المعن ة  

 االنجاز
متا عة صدور النصوص  -

القانون ة والترتیب ة مع االطراف 
 المتدخلة

اعداد ا ام اعالم ة اقل م ة  -
للتعر ف بنتائج برنامج ت س   

  االجراءات االدار ة

  
-  

  
  

  

 انتهاء البرنامج و ستحسن یرت   هذا المؤشر  عدید المتدخلین  و نتهي : المتعلقة  المؤشر)  limites(تحدید أهم النقائص .5
  .مواصلة هذا المؤشر
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