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 والتشغيل التكوين املنهي

 القيادة والمساندة  تنمية المبادرة الخاصة  التشغيل التكوين المهني 

جهاز قيادة 
 التكوين المهني

قيادة جهاز تنمية  قيادة جهاز التشغيل 
 المبادرة الخاصة

االقيادة والمساندة 
لوالتصرف في الوسائ  

 المهمة

 البرامج الفرعية

 الوحدات العملياتية

 الفاعلين العموميين

 برامجال

1و. ع  عدد   

مجمع من 
 الهياكل ا�دارية

1و. ع  عدد   

 المساندة

1و. ع  عدد   

وحدة التصرف 
 حسب ا���

 

1و. ع  عدد   

مجمع من الهياكل 
 ا�دارية

 

1و. ع  عدد   

 القيادة

المؤسسات 
ن الوطني للتكوي
ية المستمروالترق

 المهنية

المؤسسات 
 الوطني لتكوين

المكونين 
وهندسة التكوين  

ة الوكالة التونسي
المهنيللتكوين   

الوكالة الوطنية 
ل للتشغيل والعم

 المستقل

الوكالة الوطنية 
ل للتشغيل والعم

 المستقل
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 المؤشرات األهداف عدد األنشطة البرنامج ع/ر

 12 4 4 التكوين المهني : 1برنامج 

 7 2 2 التشغيل : 2برنامج 

 5 3 2 تنمية المبادرة الخاصة : 3برنامج 

 4 2 3 القيادة والمساندة : 9برنامج 

 28 11 11 المجموع
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 البرنامج االنشطة األهداف مؤشرات األداء

نسبة استغالل طاقة : 1.1.1المؤشر 

 التكوين،

: العدد الجملي للمتخرجين 2.1.1المؤشر 

 مقيس،

عدد مواصفات : 3.1.1المؤشر 

 .الشهادات المنجزة

عدد إطارات التكوين : 1.1.1المؤشر 

 .المنتفعة بتكوين

 :1.1الهدف 

ضمان النجاعة 

والمردودية في مختلف 

 مراحل التكوين

: التكوين 1ن

األساسي 

 المهنيوالتدريب 

 :1البرنامج عدد

 التكوين المهني

 : نسبة التعبئة.1.2.1المؤشر 

: نسبة المنقطعين عن 2.2.1المؤشر 

 التكوين.

: نسبة المنتفعين بمنحة 3.2.1المؤشر 

 من العدد الجملي للمتكونين.

 : 2.1الهدف 

نشر ثقافة المهن 

وتحسين اإلقبال على 

 التكوين المهني

: تكوين 2ن

أطر التكوين 

 وهندسة التكوين

: عدد المؤسسات 1.3.1المؤشر  

االقتصادية المنتفعة بآليات التكوين 

 المستمر.

: عدد مشاركات األعوان 2.3.1المؤشر 

التابعين للمؤسسات االقتصادية في عمليات 

 التكوين المستمر.

 :3.1الهدف 

تطوير التكوين 

المستمر والترقية 

 المهنية

: التكوين 3ن

 المستمر
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 البرنامج االنشطة األهداف مؤشرات األداء

: عدد المرسمين في إطار 3.3.1المؤشر 

 التكوين المستمر الموجه لألفراد.

: عدد المنتفعين بآلية صك 1.1.1المؤشر 

 التكوين.

نسبة تغطية التفقد  : 2.1.1المؤشر 

 *الختصاصات التكوين المقيس الناشطة.

 : 1.1الهدف 

تطوير حوكمة جهاز 

 التكوين المهني

: قيادة 1ن

ومساندة جهاز 

 التكوين المهني

 

 

 البرنامج األنشطة  األهداف مؤشرات األداء

 : نسبة تلبية طلبات الشغل اإلضافية.1.2.2المؤشر 

 : نسبة تلبية عروض الشغل المسجلة.2.1.2المؤشر 

: معدل األجل لتلبية عروض الشغل 3.1.2المؤشر 

 المسجلة.

 : 1.2الهدف 

رفع أداء مصالح 

النشيطة الوساطة 

بين العرض 

والطلب في سوق 

 الشغل

: العمل 1ن

 المؤجر 

البرنامج 

 :2عدد 

 التشغيل

 : 2.2الهدف  : نسبة الشبان المنقطعين عن البرامج.2.2.1المؤشر 
: 2ن

التنسيق 
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 البرنامج األنشطة  األهداف مؤشرات األداء

 : نسب اإلدماج على إثر اإلنتفاع ببرنامج.2.2.2المؤشر 

: نسبة إعادة إدماج المفصولين عن العمل 3.2.2المؤشر 

 التشغيل.المسجلين لدى مصالح 

: معدل كلفة اإلدماج بالنسبة لالعتمادات 1.2.2المؤشر 

 المخصصة للبرامج.

ضمان مردودية 

اقتصادية 

واجتماعية أعلى 

 آلليات اإلدماج

والمساندة 

لسياسة 

 التشغيل 

: عدد المنتفعين بعمليات تحسيسية حول  1.1.3المؤشر 
 المبادرة.

عدد المنتفعين بحصص تحسيس ألخذ : 2.1.3المؤشر 
 القرار للتوجه نحو العمل المستقل.

: عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح 3.1.3المؤشر 
 المبادرة.

 : 3.1الهدف 

نشر ثقافة 
 المبادرة

: تمويل 1ن
أنشطة 
المبادرة 
 الخاصة 

البرنامج 
 : 3عدد

تنمية المبادرة 
 الخاصة

الممولة من بين المشاريع : نسبة المشاريع 1.2.3المؤشر 
 المدروسة :

 : 3.2الهدف 

دفع إحداث 
 المؤسسات

: العمل 2ن
 المستقل

: نسبة مشاركة القطاع الخاص في مرافقة  1.3.3المؤشر 
 الباعثين.

 : 3.3الهدف 

تطوير حوكمة 
منظومة المبادرة 

 الخاصة
 

 

 

 



12 
 

 البرنامج األنشطة  األهداف مؤشرات األداء

 : نسبة الحركية الداخلية. 1.1.9المؤشر 

: نسرربة األعرروان المتمتعررين برردورة  2.1.9المؤشررر 

 تكوينية واحدة على األقل.

 : 9.1الهدف 

تحسرررين التصررررف فررري 

 الموارد البشرية

: القيادة           1ن

والرقابة 

 والتقييم
  9البرنامج عدد

القيادة 

 والمساندة

: نجاعرررررررررة برنرررررررررامج القيرررررررررادة  1.2.9المؤشرررررررررر 

 والمساندة.

: نسرربة الدقررة فرري تقررديرات برمجررة  2.2.9المؤشررر 

 الميزانية التأجير.

 

 : 9.2الهدف 

تطرررررروير أداء برنررررررامج 

 القيادة والمساندة

: التصرف 2ن

 في الوسائل

: التمثيل 3ن

 الجهوي 
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3 02020200 

31 

 البيان
 مصادر

 التمويل

 إنجازات

2112 

 إنجازات

2112 

 إنجازات

2112 

 ق م

2119 

 التقديرات

2121 2121 2122 

برنامج 

التكوين 

 المهني

 

 400000 382000 397986 334533 332337 252222 252252 موارد الدولة

 4100 4100 4100 4330 23021 7224 7554 م ذ م ع

 404900 386900 112222 339223 311912 229222 229212 مجموع البرنامج

برنامج 

 التشغيل

 

 470000 427000 384967 402722 333155 370114 231172 موارد الدولة

 50 50 50 50 50 50 22 م ذ م ع

 470050 427050 322112 111221 334006 371044 229991 مجمجموع البرنا

برنامج 

تنمية 

المبادرة 

 الخاصة

 135000 130000 112200 234200    موارد الدولة

        م ذ م ع

 135000 130000 112200 131211    مجموع البرنامج

 برنامج

القيادة 

 والمساندة

 24910 23322 22434 22550 25452 25753 25513 موارد الدولة

   م ذ م ع
 

   
 

 24910 23322 22121 21221 12122 12223 12292 مجموع البرنامج

 المجموع

 1129911 922322 917637 292221 682295 219222 222921 موارد الدولة

 1921 1921 1921 1931 13129 2121 2222 م ذ م ع

 1034850 967250 922222 292121 292321 222132 222212 مجموع البرامج
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32

                                                                                                                                                             

 البيان

 
 مصادر التمويل

 إنجازات

2112 

 إنجازات

2112 

 إنجازات

2112 

 التقديرات 2119 ق م

التبويب 
 القديم

التبويب 
 2022 2121 2121 الجديد

نفقات 
 التأجير

 400000 380000 352415 330123 330123 324271 275240 253217 موارد الدولة
   م ذ م ع

 
     

 400000 380000 322192 331922 331922 321129 222211 223292 مجموع القسم
نفقات 
 التسيير

 45010 42022 42999 33533 27233 25372 27452 27311 موارد الدولة
 4720 4720 4550 4750 4750 22102 5150 7442 م ذ م ع

 49730 46742 47549 13133 31933 39223 31222 31211 مجموع القسم 
نفقات 
 570900 530300 492443 524543 2243 2243 2201 2537 موارد الدولة التدخالت

 230 230 400 230 230 257 204 244 م ذ م ع 

 571130 530530 492843 211223 2323 2311 2113 1231 مجموع القسم 
نفقات 
 14000 10000 19700 3200 3200 2222 2517 137 موارد الدولة اإلستثمار

   م ذ م ع 
 

     

 14000 10000 19700 2111 2111 1222 1292 922 مجموع القسم 
نفقات 
العمليات 
 المالية

   الدولةموارد 
 

     

         م ذ م ع 

         مجموع القسم 

بقية 
 النفقات 

     523100 357024 323555 274552 موارد الدولة
   م ذ م ع

 
     

     223911 322121 322222 221221 مجموع القسم

 المجموع
 1029910 962322 917637 292221 292221 221139 232223 222921 موارد الدولة

 1921 1921 1921 1931 1931 13129 2121 2222 م ذ م ع
 1129911 922322 922587 292121 292121 231112 213122 222212 مجموع األقسام
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4 2222 

4-1-   

                                                                                                                                     

 بيان النفقة
 التطور 2121تقديرات  2119ق م 

 % المبلغ الجديد التبويب الجديد التبويب القديم

 9.5 567 31 495 362 928 330 928 330 نفقات الرتأجير

 11.1 316 4 42999 (2) 683 38  183 27 نفقات التسيير

 4.2- 100 22- 492443 (3) 543 514 143 2 نفقات التدخالت

 143.2 11600 700 19 100 8 100 8 نفقات اإلستثمار

  - - - (2) 900 523 بقية النفقات

 2.8 25333 637 917 254 892 254 892 الدولةالجملة على موارد 

 0.4 20 950 4 930 4 930 4 الموارد الذاتية

 2.2 22113 587 922 184 897 184 897 المجموع العام

 

1 023322 

432222

33322

211022

333322

405022

2222 020543 

0220222212
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 % التطور 2121تقديرات  2119ق م  بيان النفقة

 5.16- 457 26- 435143 522400 نفقات التدخالت

 143.2 600 11 19700 100 8 نفقات اإلستثمار

 2.85- 857 14- 212213 221211 الجملة

 

مهمة حسب البرامج و��قسام ومصادر التمويل: 4-2   توزيع اعتمادات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2020 السنة المالیة:

17

  : مهمة التكوین المهني و التشغیل28المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2020تتوزع اعتمادات مهمة التكوین المهني و التشغیل لسنـة  : 

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : التكوین المهني1البرنامج  

291 800 00021 028 000

15 000 000

4 550 000350 000

55 000 000

11 500 000

3 258 000200 000

200 000

291 800 00036 028 00069 758 000397 986 000

316 286 000

11 700 000

70 000 000

4 900 000

400 000

400 000 000 108 00070 800 291مجموع البرنامج 40 578 000402 886 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : التشغیل2البرنامج  

56 695 0003 447 000

50 000

308 500 000

4 825 000

11 500 000

56 695 0003 447 000313 325 000384 967 000

64 967 000

320 000 000

50 000

11 500 000

11 500 000 000 375 000313 695 56مجموع البرنامج 3 447 000385 017 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : تنمیة المبادرة3البرنامج  
الخاصة

100 000 000

9 000 0001 200 000

2 000 000

109 000 000112 200 000

10 200 000

2 000 000

100 000 000

3 200 000

3 200 000 000 200 000112 000 109مجموع البرنامج
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة والمساندة9البرنامج  

14 000 0003 524 000360 0004 600 000

14 000 0003 524 000360 00022 484 000

22 484 000

4 600 000

4 600 000 000 000360 000 14مجموع البرنامج 3 524 00022 484 000

19 700 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

362 495 00027 999 000

15 000 000

4 550 000400 000

463 500 000

11 500 000

17 443 0006 000 000

2 200 000

11 500 000

362 495 00042 999 000492 443 000917 637 000

413 937 000

13 700 000

490 000 000

4 950 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

362 495 00047 549 000492 843 000922 587 000

19 700 000
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0 
 

2222 

 
 

 

 البرنامج
 المؤسسات

نفقات 

محمولة على 

 منحة الدولة

نفقات محمولة 

على موارد 

 ذاتية

 الجملة

 التكوين المهني

 393 286 4 900 398 186 

مؤسسات غير خاضعة لمجلة 

 المحاسبة العمومية
393 286 4 900 398 186 

 186 398 900 4 286 393 مؤسسات التكوين 

 التشغيل

 767 377 50 817 377 

مؤسسات غير خاضعة لمجلة 

 المحاسبة العمومية
377 767 50 377 817 

 817 377 50 767 377 مؤسسات العمل االجتماعي

 776 003 950 4 771 053 الجملة العامة 
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5  

222210039

 

 

 البرامج

أعوان 
االدارات 

ية مؤسساتال
 والجهوية

أعوان 
المؤسسات 
العمومية 
 الخاضعة
لمجلة 

المحاسبة 
 العمومية

 1المجموع 

أعوان 
المؤسسات 

العمومية غير 
الخاضعة 
لمجلة 

المحاسبة 
 )*( العمومية

 2المجموع 

: 1البرنامج  -

 التكوين المهني
45 0 12 7134 2921 

: 2البرنامج  -

 التشغيل
21 0 29 2453 1122 

: تنمية 3البرنامج  -

 المبادرة الخاصة
- 0 - - - 

برنامج القيادة  -

 والمساندة
577 0 222 - 222 

 10039 9387 652 0 652 المجموع العام
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  نفقات  -7-1

2222362 495 

12232

022221

9202

 :برنامج التشغيل -

526651802

 :القيادة والمساندةبرنامج  -

22218699

 

02

42 999

36 028
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 برنامج التشغيل: -

لتمويل نفقات 8893

 القيادة والمساندة:برنامج  -

لتمويل نفقات 6283

 نفقات التد��ت -0-3

ية مؤسساتال ��ارات التد��تتعهدا ودفعا لتمويل نفقات د  أ443 492 تخصص��تمادات البالغة

همة والجهوية  والهياكل التابعة لها وتتوزع كما يلي: للم

69 758

958

80068

 

 التشغيل:برنامج  -

325313

026

4 000 

308 500 
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 برنامج تنمية المبادرة الخاصة: -

222109

2222

222100 

 القيادة والمساندة:برنامج  -

352

 نفقات ا��تثمار -0-4

ةالخاصة المشاريع أد تعهدا ودفعا لتمويل مختلف  19 700تم تخصيص اعتماد قدره  هم منها  بالم

 أد لتمويل انجاز مشروع جديد. 922



  

  

  

الثا�يالثا�ي  املحور املحور    
  

امل�مة حسب امل�مة حسب   نفقاتنفقات

  ال��امجال��امج
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 الرؤية روافد التنمية،التكوين المهني رافد أساسي من 
التكوين المهني مسلك للنجاح في تكامل مع مكونات منظومة تنمية الموارد 

 : البشرية
  التكوين المهني يستجيب لمتطلبات التنمية وقادر على مواكبة حاجيات

 قطاع اإلنتاج من المهارات كما ونوعا وبالجودة المطلوبة

 الرهانات
 

مدمجة ضمن المنظومة الوطنية لتنمية الموارد منظومة وطنية للتكوين المهني 
 البشرية
  حوكمة المنظومة الوطنية للتكوين المهني تستجيب لتطلعات األفراد

 والمؤسسات والجهة والمجتمع ومتالئمة مع العقد االجتماعي مفعلة 
 النجاعة والمردودية في مختلف مراحل سيرورة التكوين مضمونة

  األساسي والمستمر تستجيب لتطلعات منظومة تمويل التكوين المهني
 األفراد والمؤسسات والجهة والمجتمع وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة

 التوجهات
 

في حدود سنة  % 03إلى   %4الرفع من نسبة التوجيه نحو التكوين المهني من 
2322 

إلى  % 43الرفع من نسبة إدماج خريجي التكوين المهني بسوق الشغل من 
 2322سنة  في حدود  03%

 2322سنة  10%إلى  03%التخفيض من نسبة االنقطاع عن التكوين من 
اعتماد منوال حوكمة للمنظومة الوطنية للتكوين المهني يحدد المهام والعالقة بين 

 2302ي والجهوي والمحلي قبل موفى سنة مؤسساتالمتدخلين على المستوى ال
 2302شراكة فاعلة متوازنة وملزمة قبل موفى  مأسسة

 األهداف
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2017إنجازات  2016إنجازات  2015إنجازات 
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الوكالة 
التونسية 
للتكوين 
مهني ; ال

21765 ;
80%

وكالة 
��رشاد 
والتكوين
;  ال���
312  ;

1%

هن  وكالة التكوين في م
%2; 496; السياحة

;  809; وزارة الدفاع الوطني
3%

;  3800; القطاع الخاص
14%

2017توزيع عدد المتخرجين بالجهاز الوطني للتكوين المقيس  حسب المتدخلين سنة 
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يالتكوين املنه:البرنامج 

مستوى مركزي

: البرنامج الفرعي 

يقيادة جهاز التكوين املنه

مستوى مركزي

النهوض : الوحدة العملياتية
بالتكوين المهني

مستوى مركزي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0202تقديرات  األنشطة البرنامج

 1البرنامج عدد 

 التكوين المهني

 848 363 : التكوين األساسي والتدريب المهني0ن
 695 7 : تكوين أطر التكوين وهندسة التكوين2ن
 743 21 التكوين المستمر: 0ن
 700 4 : قيادة ومساندة جهاز التكوين المهني4ن

 986 397 المجموع

الفاعل العمومي 
المركز الوطني :3عدد

لتكوين المكونين 
 وهندسة التكوين 

 

املركزالوطني لتكوين 

املكونين وهندسة 

 التكوين

 

الفاعل العمومي 
المركز الوطني :2عدد

للتكوين المستمر 
 والترقية المهنية 

 

املركز الوطني للتكوين 

 املستمر والترقية املهنية

 

 :1الفاعل العمومي عدد
الوكالة التونسية للتكوين 

 المهني 

 

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي
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األهداف 
 اإلستراتيجية

 الوحدة  الهدف مؤشرات قيس أداء 
 إنجازات

0212 

 إنجازات

0212 

 إنجازات

 0212  

 ق م

 0212  

 تقديرات 

0202 0201 0200 

 :1عددالهدف 

ضمان النجاعة 
والمردودية في 
مختلف مراحل 

 التكوين

 75 74 72 02 06 70 71 % نسبة استغالل طاقة التكوين

 21000 20500 20000 23333 20300 20903 02390 عدد العدد الجملي للمتخرجين مقيس

 50 50 50 20 25 13 18 برنامج مواصفات الشهادات المصممة عدد

إطدددددددارات التكدددددددوين المنتفعدددددددة  عددددددددد
 ) ناقص مؤشر ( بالتكوين

 1200 1200 1200 1200 1417 871 1140 منتفع

 :0الهدف عدد

نشر ثقافة المهن 
وتحسين اإلقبال 
على التكوين 

 المهني

 90 88 86 64  60  23  23 % نسبة التعبئة

 10 10 10 03 03 23 *  % نسبة المنقطعين عن التكوين

المنتفعددددين بمنحددددة مددددن العدددددد نسددددبة 
 الجملي للمتكونين

% 03 2 03 03 20 24 24 

: 3الهدف عدد
تطوير التكوين 
المستمر والترقية 

 المهنية 
 

عدددد المؤسسددات ااقتصددادية المنتفعددة 
 بآليات التكوين المستمر

 3333 4633 4033 5340 1287 2808 3202 مؤسسة

عدددددددد مشدددددداركات األعددددددوان التددددددابعين 
ااقتصددددددادية فددددددي عمليددددددات للمؤسسددددددات 

 التكوين المستمر
 225000 219000 216000 201600 45432 134842 158202 مشاركة

عدددددد المرسددددمين فددددي إطددددار التكددددوين 
 المستمر الموجه لألفراد

 17500 15200 13200 12000 8467 9834 9029 مرسم

: 4الهدف عدد
تطوير 

حوكمةجهاز 
 التكوين المهني 

 

 0333 2333 0643 0033 0433 *  منتفع بآلية صك التكوين عدد المنتفعين

نسدددددبة تغطيدددددة التفقدددددد اختصاصدددددات 
 الناشطة التكوين المقيس

% 11% 18% 21% 21% 25% 35% 50% 
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 األنشطة التدخالت المؤشرات   األهداف

ضمان  1.1الهدف 

النجاعة والمردوديدة 

فددي مختلددف مراحددل 

 التكوين

 : 1.1.1المؤشر 

 نسبة استغالل طاقة التكوين

-   

إعداد الملفات الفنية للدراسات واألشدغال  -

والتجهيددددددددددزات للمشدددددددددداري  المتعلقددددددددددة 

 التكددددددددددددوين المهنددددددددددددي   مؤسسدددددددددددداتب

ابددددددددرام ومتابعددددددددة انجدددددددداز الصددددددددفقات 

 وااستشارات

برمجددة حصددص تكددوين أساسددي لفائدددة   -

التكدددددوين  مؤسسددددداتالمتكدددددونين داخدددددل 

 المهني 

متابعددددددددة تكددددددددوين المتكددددددددونين داخددددددددل  -

 المؤسسات ااقتصادية

 تقييم واشهاد المتكونين، -

 إعداد الملفات الفنية  -

ابددددددددرام ومتابعددددددددة انجدددددددداز الصددددددددفقات  -

وااستشددددددددارات المتعلقددددددددة بالدراسددددددددات 

 واألشغال والتجهيز والتهيئة

-  

 

 تكوين مهني جديدة مؤسساتإحداث  -

تكددوين  مؤسسدداتإعددادة هيكلددة وتحددديث  -

 مهني

التكدددددوين  مؤسسددددداتتجهيدددددز صددددديانة و  -

 المهني )برامجسنوية(

 نظام القيادة والتسيير للوكالة -

 أكادميات التطوير من أجل اإلشهاد -

 دعم الجودة وتطوير الموارد البشرية -

 دراسة وتطوير نظام المعلومات -

 التدخالت العادية )منحمختلفة( -

التصددرف فددي سدديرورة التكددوين والتدددري   -

 المهني

 تطوير الحياة الجماعية -

 تأمين اإلعاشة واإلقامة للمتكونين -

 بناء وتجهيز مبيتات -

 

 : 0.1.1المؤشر .

 العدد الجملي للمتخرجين مقيس

 

 : 3.1.1المؤشر  .

عدددددددددددد مواصددددددددددفات الشددددددددددهادات 

 المصممة

 مواصفة( 02إعداد مواصفات التكوين )  

. عدددددد إطددددارات 41111المؤشددددر  .

 التكوين المنتفعين بتكوين

 حاجيات المتكونين، تحديد -

 إعداد مخططات التكوين -

  تقييم نتائج التكوين -

 تأمين تكوين اإلطارات المبرمج -
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 األنشطة التدخالت المؤشرات   ألهدافا

:   0.1الهدددددددددددددددددددف 

نشدددر ثقافدددة المهددددن 

وتحسدددددددين اإلقبدددددددال 

علدددددددددددى التكددددددددددددوين 

 المهني

 :1.0.1المؤشر  

 نسبة التعبئة 

للوكالدددة دعدددم انفتددداس المؤسسدددات الفرعيدددة  -

 على المحيط الخارجي 

 ااعالم والتوجيه -

تحفيددددددز المكددددددونين فددددددي القطاعددددددات  ات  -

 األولوية

 :  0.0.1المؤشر 

 نسبة المنقطعين عن التكوين

تحسددديس لفائددددة طدددالبي التكدددوين لتثمدددين  -

قيمددة العمددل لددديهم وحددثهم علددى اانتصددا  

 للحسا  الخاص

 :  3.0.1المؤشر 

مدن العددد  نسبة المنتفعين  بمنحدة

 الجملي للمتكونين

معالجددددددة ملفددددددات مددددددن  المتكددددددونين فددددددي  -

 ااختصاصات المعنية بمنحة التكوين

 

 األنشطة التدخالت المؤشرات   األهداف

: 3.1الهدددددددددددددددددددف 

تطدددددددوير التكدددددددوين 

المسددددتمر والترقيددددة 

 المهنية

 :  1.3.1المؤشر 

عدددد المؤسسددات ااقتصددادية المنتفعددة 

 باليات التكوين المستمر.

 

تبسددديط اإلجدددراءات المعمدددول بهدددا بآليدددات  -

 تمويا التكوين المستمر

تطبيق مقتضديات القدرار الخداص بمقدادير  -

 التمويل المحين

 :  0.3.1المؤشر 

عددددددد مشددددداركات األعدددددوان  التدددددابعين 

للمؤسسدددات ااقتصدددادية فدددي عمليدددات 

 التكوين المستمر

 

 بعث وظيفة المراقبين البيداغوجيين -

إعالمّيددة للمتابعددة الحينّيددة  إعددداد تطبيقددة -

 .لمراقبة األنشطة التكوينّية

مواصدددلة رقمندددة خددددمات تمويدددل التكدددوين  -

 المستمر

 :  0.3.1المؤشر  

عدددددد المرسددددمين فددددي إطددددار التكددددوين 

 المستمر الموجه لألفراد

مراجعددة النصددوص القانونيددة واإلجدددراءات  -

 المعتمدة،

 الترفي  في عدد المنتفعين، -

خريجددي معاهددد الترقيددة تقيدديم أثددر  علددى  -

 العليا للشغل،

توسدددددددي  مجدددددددال التعددددددداون فدددددددي اطدددددددار  -

 ااتفاقيات،

 تنوي  عروض التكوين  -

تطددددوير التطبيقددددات اإلعالميددددة للمدرسددددة  -

 المفتوحة للشغالين،

تفعيل الجان  البيداغوجي بمعاهد الترقيدة  -

 العليا للشغل في مجال التكوين،

 تأمين سيرورة التكوين المستمر -
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 األنشطة التدخالت المؤشرات   األهداف

:  4.1الهدددددددددددددددددددف 

تطوير حوكمة جهداز 

 التكوين المهني

 :  1.4.1المؤشر 

 عدد المنتفعين بآلية صك التكوين
 صرف الصكوك لفائدة المنتفعين *

 :  0.4.1المؤشر 

التكددددوين نسددددبة تغطيددددة التفقددددد اختصاصددددات 

 الناشطة المقيس

تأمين اانتدابات المتأكددة مدن  -

 المتفقدين 

إعددددددداد مخططددددددات التكددددددوين  -

 للمتفقدين

تفعيدددل وظيفدددة اإلرشددداد والتفقدددد البيدددداغوجي 

علدى مسدتوا المؤسسدات العموميدة والخاصددة 

 بدءا بالمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة
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 نفقات البرنامج -3

هني ضبطت نفقات برنامج ألف  397986ود  في حد 0202لسنة  التكوين الم
 ألف دينار                        وتتوزع كما يلي: 0202سنة  ألف دينارا 336433مقابلدينارا

 مصادر التمويل البيان
إنجازات 

8102 

 8102ق م  
تقديرات 

 الفارق 8181
النسبة 

التبويب  )%(
 القديم

التبويب 
 الجديد

نفقات 
 التأجير

 10 26590 291800 203203 203203 246771 م ع م
 ح خ

     
  

 10 26590 291800 265210 265210 246771 موارد الدولة
 م ذ م ع

     
  

 10 26590 291800 265210 265210 246771 مجموع القسم

نفقات 
 التسيير

 3 612 21028 23403 23403 19909 م ع م
 30.4 3500 15000 00333 00333 6290 ح خ

 12.8 4113 36028 31915 31915 26199 موارد الدولة
 4550 4333 4333 4000 م ذ م ع

 
0 

 11.2 4113 40578 36465 36465 30199 مجموع القسم

نفقات 
 التدخالت

 7 200 3258 3058 958 958 م ع م
 م ق خ م

  
5800 11500 5700 98 

 93 26500 55000 28500 9400 2100 ح خ
 86 32400 69758 37358 10358 3058 موارد الدولة

 350 350 350 670 ذ م ع م
  

 85 32400 70108 37708 10708 3728 مجموع القسم

نفقات 
 اإلستثمار

 100 100 200 100 100 22 م ع م
 م ق خ م

 
100 100 200 100 100 

 4000 644 ح خ
   

  
 100 200 400 200 4200 666 موارد الدولة

 م ذ م ع
     

  
 100 200 400 200 4200 666 مجموع القسم

بقية 
 النفقات 

        2100 719 م ع م
 م ق خ م

 
5800     

 
  

     15100 30365 ح خ
 

  
     23000 31084 موارد الدولة

 
  

 م ذ م ع
   

  
 

  
     23000 31084 مجموع القسم

 
  

 المجموع

 10 27502 316286 288783 288783 268379 م ع م
 م ق خ م

 
5900 5900 11700 5800 98 

 75 30000 70000 40000 40000 39399 ح خ
 18.9 63303 397986 334683 334683 307778 موارد الدولة

 4900 4900 4900 4670 م ذ م ع
  

 18.6 63303 402886 339583 339583 312448 مجموع القسم



43

بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2020كمـا تتوزع تقدیرات  : 

291 800 00036 028 00069 758 000400 000397 986 000 قیادة جهاز التكوین المهني1

291 800 00036 028 00069 758 000400 000397 986 000 1جمـــلة البرنامج
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 برنامج التكوين المهني
إنجازات 

0212 
 0212ق م 

تقديرات 

0202 

 نسبة التطور

 النسبة المبلغ 0212-0202 

 يةمؤسساتالبرامج الفرعية ال
     

 033 233 433 233 22 قيادة جهاز التكوين المهني

ية مؤسساتمجموع البرامج الفرعية ال

 واألنشطة

00 022 422 022 122 

      

الموارد العامة  البيان
 للميزانية

موارد قروض 
 خارجية موظفة

 المجموع س خ

 433 - 233 233 مشاري  بصدد اإلنجاز

 - - - - مشاري  جديدة

 422  022 022 المجموع

 البيان
 تطوراإلعتمادات 0202تقديرات  0212ق م   0212انجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدف 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدف 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدف 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدف 

بصدد مشاري  
 اإلنجاز

00 22 233 233 433 422 033 122 

مشاري  وبرامج 
 - - - - - - - - جديدة

 122 122 422 422 022 022 00 00 المجموع
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  : التشغیل2البرنامج 
  

 تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1
 

 خارطة البرنامج: .1

  یتكون برنامج التشغیل من:

v  ،"برنامج فرعي وحید یدعى: "قیادة جھاز التشغیل 

v  وحدة عملیاتیة وحیدة، تدعى: " النھوض بالتشغیل" تتكون من مجمع من الھیاكل

  اإلداریة كاالتي:

 بالتشغیل،اإلدارة العامة للنھوض  §

 اإلدارة العامة لإلحاطة واإلدماج المھني، §

 مكتب الھجرة والید العاملة األجنبیة. §

للتشغیل  الوطنیةعلى فاعل عمومي وحید وھو الوكالة  كما یشتمل برنامج التشغیل

وھي مؤسسة عمومیة ذات صبغة غیر إداریة وتقدر میزانیاتھا بحوالي  والعمل المستقل

 رنامج. من میزانیة الب 93,42%

كما تجدر اإلشارة إلى أن الفاعل العمومي المذكور یساھم في تحقیق أھداف  مالحظة:

  برنامج التشغیل وكذلك برنامج تنمیة المبادرة الخاصة. 

یتوّجھ العمل خالل الفترة القادمة نحو بلورة سیاسات كلّیة تعیر أھّمیة قصوى و 

 اعتماد التمییز اإلیجابي لفائدة المناطق ذاتللمجاالت ذات الكثافة التشغیلیة العالیة مع 

األولویة.  كما سیتم التركیز  على الرفع من كفاءات مختلف أصناف طالبي الشغل 

وتحسین نجاعة تدخالتھا ودعم إحداث مواطن شغل الئقة  وتطویر أداء مصالح التشغیل

مة المضافة باالعتماد على مقاربة تشاركیة جھویة ومحلیة دامجة بما یضمن خلق القی

  والثروة. حیث یتواصل العمل على المحاور االستراتیجیة التالیة:
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v  تحسین تشغیلیة مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من كفاءاتھم وقدراتھم وفق

 متطلبات سوق الشغل،

v .تطویر أداء مصالح التشغیل وتحسین نجاعة تدخالتھا 

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

یتواصل العمل على تحسین تشغیلیة مختلف أصناف طالبي الشغل من خالل رسم 

وتنفیذ سیاسات وبرامج ووضع آلیات تھدف إلى إعداد موارد بشریة تستجیب إلى حاجیات 

  سوق الشغل واالقتصاد.

لك من خالل التنسیق بین مكونات منظومة التعلیم والتكوین لتحقیق التكامل بین وذ

تدخالتھا من ناحیة وإرساء منظومة لمرافقة طالبي الشغل بمختلف أصنافھم من ناحیة 

 أخرى.

v  ،تھدف إلى تحسین تشغیلیة طالبي الشغل إرساء منظومة لمرافقة طالبي الشغل

ھم ولمتطلبات تومساعدتھم على االندماج في سوق الشغل وفقا لتطلعاتھم المھنیة وانتظارا

سوق الشغل. كما تسعى ھذه المنظومة إلى األخذ بعین االعتبار االحتیاجات الخصوصیة 

، ن مفرج عنھمسباب اقتصادیة، مساجیللفئات الھشة (حاملي اإلعاقة، فاقدي الشغل أل

  والتي تالقي صعوبات لالندماج في سوق الشغل.

ولتحقیق ھذه األھداف ستمكن ھذه المنظومة من تقدیم خدمات تساعد طالبي الشغل 

بمختلف أصنافھم على تنمیة قدراتھم من خالل تحدید وبناء مشروع مھني یتالءم مع 

ار حاجیات االقتصاد ومتطلّبات رغباتھم وإمكانّیاتھم وطاقاتھم الكامنة ویأخذ بعین االعتب

  .سوق الشغل

كما تتضمن ھذه الخدمات عالوة عن المرافقة المشخصة، أنماط تكوین جدیدة تعنى 

بتطویر المھارات السلوكیة والحیاتیة وتعزیز الثقة في النفس ودعم حس المواطنة إضافة 

ات سوق الشغل إلى حلقات تكوین تكمیلي وعملیات تأھیل أو إعادة تأھیل تستجیب لحاجی

  من تطویر المھارات الالزمة إلنجاز المشاریع المھنیة الخاصة بطالبي الشغل.وتمكن 
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E :مكامن جدیدة للتشغیل ودعم قدرة االقتصاد  تشخیص المحور االستراتیجي الثاني
  .على إحداث مواطن شغل الئقة

v دعم االقتصاد االجتماعي والتضامني وھیكلتھ  

مكانة متمیزة لالقتصاد االجتماعي والتضامني في خلق  في إطار التوجھ نحو إیالء

منظومة الثروة وتحقیق التنمیة الشاملة والنھوض بالتشغیل، سیتم العمل بالتعاون مع 

المعنیة واألطراف االجتماعیة وھیاكل المجتمع المدني على ھیكلة وتنظیم االقتصاد  المھمة

ع العام والقطاع الخاص من خالل االجتماعي والتضامني كقطاع ثالث إلى جانب القطا

وضع إطار قانوني موحد وشامل لالقتصاد االجتماعي والتضامني یتالءم مع مضامین 

  الدستور الجدید.

احتراف على المستوى المحلي  العمل على إحداث محاضن 2020كما سیتم خالل سنة 

في شكل مؤسسات تستجیب لمبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامني یعھد إلیھا تنمیة 

قدرات الباحثین عن شغل في جمیع المجاالت الحیاتیة والسلوكیة والمھنیة وتجعل منھم 

مصدر إشعاع ومحرك للتنمیة في محیطھم على المستوى الفردي والجماعي وذلك من 

رافقتھم لرسم وتنفیذ أھدافھم وتدعیم كفاءاتھم بما یمكنھم من االنخراط في الحیاة خالل م

  النشیطة.

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

سیتم العمل خالل الفترة القادمة على وضع إطار قانوني شامل خاص بالناشطین في 

القطاع غیر المنظم وتنفیذ خارطة طریق ترتكز على وضع استراتیجیة تحسیسیة وتوعویة 

تساھم في تبسیط اإلجراءات المتعلقة بالتغطیة االجتماعیة والصحیة الخاصة بھذه الفئة 

  ألنشطة خاصة أنھا تتمیز بطاقة تشغیلیة عالیة.وإضفاء الطابع الرسمي على ا

إعداد المراجع واألدوات المستوجبة لتكوین مستشاري مواصلة وفي ھذا الصدد سیتم  

التشغیل وممثلي المجتمع المدني ودعم قدراتھم على مرافقة الناشطین في القطاع غیر 

ا في مرحلة أولى، المنظم ومساعدتھم على تنظیم أنشطتھم وإضفاء الطابع الرسمي علیھ
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وسیتم إدراج ھذه الفئة من العملة ضمن الفئات المستھدفة من سیاسات وتدخالت مكاتب 

التشغیل والعمل المستقل لضمان دیمومة ھذه المبادرات وضمان العمل الالئق وفق ما نص 

  علیھ العقد االجتماعي.

v مزید تطویر البعد الدولي في السیاسة الوطنیة للتشغیل 
  

ن تشخیص واقع التشغیل بالخارج والتعاون الفني خالل الخمس سنوات انطالقا م

األخیرة ونظرا إلى التطورات المتسارعة في سوق الشغل العالمیة وخاصة باألسواق 

التقلیدیة لتونس التي أصبحت تتسم بحدة المنافسة بین البلدان المصدرة للكفاءات 

بتونس والتي شھدت تطورا ھاما خالل والخبرات، واعتبارا لمخرجات المنظومة التعلیمیة 

الخمس سنوات األخیرة سواء على مستوى الكم أو تعدد االختصاصات، تتمثل التوجھات 

  االستراتیجیة لدفع التشغیل بالخارج والتعاون الفني في العناصر التالیة:

إبرام اتفاقیات ثنائیة جدیدة في مجال الھجرة والتوظیف بالخارج وذلك قصد  §

قانوني منظم یراعي مصالح التونسیین الراغبین في الحصول على  إرساء إطار

 .عمل بالخارج ویمكن من دفع التوظیف بالخارج

دعم قدرات الھیاكل العمومیة المكلفة باستكشاف عروض الشغل بالخارج وإعادة  §

 ھیكلتھا بما یمكن من إكسابھا مرونة ونجاعة أكبر في تنفیذ المھام الموكلة إلیھا.

استراتیجیة وطنیة في مجال التوظیف بالخارج بالتنسیق بین  إعدادالعمل على  §

 الھیاكل المتدخلة بما یمكن من تطویر حجم توظیف الكفاءات التونسیة بالخارج.

متطلبات األسواق الخارجیة وخاصة التقلیدیة منھا من بین  إدراجالعمل على   §

 الوطنیة.أولویات إصالح المنظومة التعلیمیة والتكوینیة 

إلحاق مستشاري تشغیل بأھم التمثیلیات القنصلیة التونسیة بالدول الھامة المستقبلة  §

للید العاملة والكفاءات قصد التعریف بالكفاءات التونسیة واستكشاف فرص 

 التشغیل بالخارج والعمل على تلبیتھا.
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ج تطویر الشراكة بین القطاعین العام والخاص الستكشاف عروض الشغل بالخار §

 وتحسین أدائھا في مجال التشغیل بالخارج.

التكوین المھني والتشغیل والمؤسسات الخاصة  المھمة إبرام اتفاقیات بین مصالح §

قصد تحدید  المھمةللتوظیف بالخارج المتحصلة على الترخیص القانوني من 

 األھداف في مجال التشغیل بالخارج والتزامات كل طرف.

E :تطویر أداء مصالح التشغیل وتحسین نجاعة تدخالتھا المحور االستراتیجي الثالث  

على تیسیر السبل أمام طالبي الشغل لالندماج في سوق الشغل وتقدیم  في إطار الحرص

الخدمات للمؤسسات االقتصادیة، ستشھد الفترة القادمة استكمال تأھیل المكاتب والفضاءات 

  وتفعیل دورھا في المالءمة بین العرض والطلب.

v فیذ استراتیجیة وطنیة للتشغیلضبط وتن  

الوطنیة للتشغیل، التي  اإلستراتیجیةرسمیا أشغال إعداد  2017انطلقت خالل سنة 

ستكون أفقیة جامعة وشاملة وترتكز على مبدأ الحوار والتشاور والتوافق حول قضایا 

نظمتھ  إعالميخالل یوم  2017أوت  22عنھ یوم  اإلعالنالتشغیل، وذلك وفق ما تم 

التكوین المھني والتشغیل، بالشراكة مع االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد  مھمة

  .التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولیة

الوطنیة للتشغیل الى إحداث نقلة نوعیة على مستوى المالءمة بین  اإلستراتیجیةوتھدف 

مواطن شغل تستجیب لحاجیات  وإحداثالكفاءات والمھارات  حاجیات سوق الشغل من

  .المؤسسات االقتصادیة وتقوم على مبدأ لعمل الالئق

الوطنیة للتشغیل محورا لكل السیاسات القطاعیة عبر عقود  اإلستراتیجیةوستكون 

توافقیة یضمن تجسیمھا على أرض الواقع ببرامج عملیة لھا مؤشرات علمیة لقیس  أھداف

  .ا وإثرھا على سوق الشغلنجاعتھ

الوطنیة للتشغیل، في إطار تفعیل مخرجات  اإلستراتیجیةویتنزل االنطالق في إعداد 

بمشاركة الشركاء االجتماعیین  2016الحوار الوطني للتشغیل المنتظم خالل شھر مارس 
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 ومكونات المجتمع المدني والشركاء الدولیین واألحزاب السیاسیة، والمنبثق عن اإلعالن

الذي أكد أن التشغیل مسؤولیة مشتركة بین كل  2016التونسي من أجل التشغیل لسنة 

األطراف تستدعي التزام مختلف المتدخلین وانخراطھم الكلي في خلق سیاسة وضع برامج 

  للنھوض بالتشغیل والرفع من القدرة التشغیلیة

  والمتمثلة فـــي: الجدیدة للقطاع اإلستراتیجیةتحدید المحاور  اآلنوقد تم الى حد 

  . اقتصاد تنافسي متنوع ومبتكر، قادر على خلق فرص تشغیل،1

  . موارد بشریة تندمج في سوق الشغل وتكون رافد من روافد التنمیة واالزدھار،2

  . حوكمة تشاركیة، شفافة ومتطورة تضمن المساواة والمرونة وتنمیة المبادرة الخاصة،3

  أما بالنسبة لالشغال فقد تم :

 االنتھاء من تشخیص واقع سوق الشغل، -

 الرؤیة والتوجھات االستراتیجیة، -

 مسح احصائي لدى فئة الشباب والمؤسسات، -

 اعداد مراجع حول السیاسات العمومیة ذات العالقة بالتشغیل، -

 استشارات وطنیة على المستوایین الوطني والجھوي، -

 مشروع تقریر حول االستراتیجیة الوطنیة للتشغیل، -

 قة على االستراتیجیة الوطنیة للتشغیلالمصاد -

  :2020وسیتم خالل سنة 

 والمدخالت والمؤشرات... لألنشطة البرمجة العملیاتیة -

  المخططات التنفیذیة ألربع جھات نموذجیة. -

v مصالح التشغیل  إعادة ھیكلة  

سیتّم إعادة ھیكلة مصالح التشغیل عبر تطویر الھیاكل التنظیمیة الخاصة بالمصالح 

المركزیة ومكاتب التشغیل وفضاءات المبادرة وإحداث تنسیقیات جھویة قصد إعطاء دفع 
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قوي لحوكمة سوق الشغل جھویا بما یتناسب مع التوجھات الجدیدة للتنمیة الجھویة ویفتح 

  ضایا التشغیل والبطالة.آفاقا للجھة في معالجة ق

وبالتوازي مع إعادة الھیكلة وانطالقا من أھمّیة مواكبة التغیرات التي یشھدھا سوق  

الشغل، سیتم دعم مصالح التشغیل بــــــــ "خالیا الیقظة" تساھم في استشراف المھن 

و الواعدة أو التي ستشھد ضغوطات بما یمّكن الوافدین على سوق الّشغل من الّتوجھ نح

المجاالت التي توفر لھم آفاقا واعدة في مجال اإلدماج المھني وتتالءم مع الحاجیات 

المستقبلیة لسوق الشغل وإرساء منظومة تعلیمیة استباقیة تراعي عالم األعمال وسوق 

  العمل.

وحرصا على مواصلة تقریب الخدمات التي تسدیھا مصالح التشغیل لطالبیھا، سیتّم 

اصلة إحداث مكاتب تشغیل إضافیة على أساس مقاییس تعتمد خالل فترة المخطط مو

ُمعطیات حول النسیج االقتصادي وحجم طلبات الشغل وتعمیم فضاءات المبادرة على بقیة 

 الوالیات ضمن رؤیة تضمن التكامل والتنسیق مع مختلف ھیاكل المساندة.

v إرساء منظومة للقیادة والحوكمة الرشیدة  

لتصرف والتسییر بالمصالح المركزیة والجھویة قصد عمال على تعصیر أسالیب ا

إرساء مقومات الحوكمة الرشیدة وتحقیق الّنجاعة والمردودیة سیتم العمل على إرساء 

منظومة للتخطیط والتصرف تعتمد على النتائج ومؤشرات القدرة على األداء والنجاعة 

  تقییمیة دوریة...).(عقود أھداف، منظومة معلوماتیة مندمجة، لوحة قیادة، تقاریر 

v تطویر أسالیب العمل واألنشطة الفنیة لمصالح التشغیل  

تطویر مناھج وأسالیب عمل جدیدة وتوفیر األدوات والمراجع الضروریة (وثائق  §

مرجعیة، أدلة ومراجع بیداغوجیة للمرافقة واإلحاطة، مصنفات مھن، تطبیقات 

 إعالمیة...)،

تطویر جودة الخدمات التي تسدیھا مصالح التشغیل وتعمیم برنامج الجودة من  §

 خالل اعتماد نموذج "التیسیر عبر الجودة الشاملة"، 
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 دعم مصالح التشغیل بالموارد البشریة والمادیة الالزمة، §

تعزیز وتدعیم قدرات المرصد الوطني للتشغیل والمھارات من خالل إدراج  §

مكن من تحقیق أھدافھ وإنجاز المھام الموكول إلیھ في إصالحات ھیكلیة بما ی

مجال الدراسات والتحالیل حول سوق الشغل على الصعید الوطني والجھوي 

 وتوفیر معطیات محّینة ودقیقة حول متغیرات المھن وتطور الكفاءات.

كما سیتم العمل على إرساء منظومة متكاملة لمتابعة وتقییم السیاسات النشیطة  §

 للتشغیل.

متكاملة لالتصال حول المھن ومكامن التشغیل التي توفّر آفاق  إستراتیجیةوضع  §

وما توفّره الّدولة من آلیات مساعدة على  اإلدماجفي مجال اإلدماج وإعادة 

  االندماج في سوق الشغل.

دعم قدرات أعوان وإطارات مصالح التشغیل وتأھیلھم في مختلف المجاالت الفنیة  §

  .لمرافقة والّتوجیھ المھنيجاالت اخاصة منھا م

v إعادة ھیكلة البرامج النشیطة للتشغیل  

، عملیات إصالح وإعادة ھیكلة تھدف باألساس 2017تشھد برامج وآلیات التشغیل منذ

إلى ضمان نجاعة ھذه البرامج واآللیات وتوفیر كل ما من شأنھ أن یساعد على بلوغ 

 .2020سنة  إلى األشغالاألھداف المرسومة بالمخطط، وستتواصل ھذه 

 وتھدف إعادة الھیكلة واإلصالح إلى تكریس مبدأ الشمولیة واإلدماج بما یراعي

الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة لكل جھة ویأخذ بعین االعتبار خصوصیات جمیع 

فئات طالبي الشغل (العمر، الجنس، المستوى التعلیمي، الوسط االجتماعي، الخبرة 

المھنیة، اإلعاقة...) مما یمكن من المساھمة في التخفیض من نسبة البطالة خاصة في 

یا والشباب عامة وكذلك من تقلیص الفوارق بین صفوف النساء وحاملي الشھادات العل

 .الجھات
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كما تھدف إعادة الھیكلة إلى االستجابة لحاجیات المؤسسات االقتصادیة من الموارد 

البشریة والكفاءات المؤھلة وتشجیعھا على الرفع من نسبة التأطیر مما یمكنھا من تحسین 

 أدائھا وقدراتھا التنافسیة. 

دأ المتابعة والتقییم بھدف إدخال التعدیالت الھادفة إلى تحسین وسیتم التأكید على مب

  مردودیة ونجاعة برامج التشغیل مقارنة باألھداف المرسومة.

كما سیتم الحرص على تبسیط اإلجراءات اإلداریة المصاحبة إلنجاز تدخالت 

دیم الصندوق الوطني للتشغیل حتى یتسنى مواجھة األعداد المتزایدة لطالبي الشغل وتق

  الخدمات المطلوبة بسرعة ونجاعة. 

v في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بین المرأة والرجل  

من المنتفعات بمختلف  %71تمثل النساء والفتیات خالل السنوات األخیرة حوالي 

لكن األثر على  2019خالل الثالثي الثالث من سنة  (PAE)البرامج النشیطة للتشغیل 

  .نسبة تشغیلھن بقي دون المأمول

حذف اإلجراءات التي من شأنھا الحد من فرص المرأة مثل نسبة  2017لذا، تم سنة 

من المنتفعین في عقد الكرامة، وتخصیص الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل  50%

عمل المستقل للمرأة الریفیة في كل والیة (مساھمة في حلقة تأھیل لل 2018خالل سنة 

  استراتیجیة تمكین المرأة الریفیة). 

في إطار تفاعلي  تم انجازھاالتي  االستراتیجیة الوطنیة للتشغیلوفي إطار بلورة 

تشاركي مع األطراف االجتماعیة، تم (بدعم من مكتب العمل الدولي ومكتب األمم المتحدة 

تخصیص خبیرة في النوع االجتماعي لدعم فرق العمل على ) UNWomenللمرأة 

تشخیص الصعوبات والعوائق الخصوصیة أمام المرأة في مجال التشغیل وتقدیم مقترحات 

عملیة للنھوض بدور المرأة اقتصادیا واجتماعیا. سیتم على اثرھا تحدید ھدف استراتیجي 

  سیتم العمل على تحقیقھ وافراده بمؤشرات قیس أداء.
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  التشغیلبرنامج  خارطة : 3عدد  رسم بیاني
 

 
  
 

  
  
  
  
  
  
  

 حسب األنشطة على النحو التالي: 2020لسنة  التشغیلوتتوزع میزانیة برنامج 

 
  یناردلف أ                                                                  

  2020تقدیرات   األنشطة  البرنامج

  2البرنامج عدد 

  التشغیل

  372767  : العمل المؤجر1ن

  12200  : التنسیق والمساندة لسیاسة التشغیل2ن

 384967  المجموع

  

ال�شغيل :ال��نامج 

مستوى مركزي

: ال��نامج الفر�� 
ال�شغيل قيادة ج�از 

مستوى مركزي

النھوض : الوحدة العملیاتیة
بالتشغیل

مستوى مركزي

  الفاعل العمومي:

الوكالة الوطنیة للتشغیل 
  والعمل المستقل
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 ء البرنامجأدا -2
  

  یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي:
  

  اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداءاألھداف  -1- 2

 تقدیم أھداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج:

وفاعلیة عالیة تستجیب لتطلّعات طالبي الشغل وتلبي  یمثل "إرساء منظومة ذات نجاعة

حاجیات المؤسسات من المھارات بما یمّكن من رفع نسق اإلدماج المھني وتقلیص 

البطالة"، الھدف االستراتیجي لبرنامج التشغیل. ولتجسیم ھذا الھدف عملیا ومتابعة تقدم 

  وھي تتمثل في التالي: ) أھداف02انجازه تم تفریعھ إلى(

:رفع أداء مصالح الوساطة النشیطة بین العرض والطلب في 1ھدف عددال §

  سوق الشغل،

  .:ضمان مردودیة اقتصادیة واجتماعیة أعلى آللیات اإلدماج2الھدف عدد §

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

  تقدیم الھدف:

إلى رفع قدرة مصالح التشغیل على مالءمة عروض  المھمة یعكس ھذا الھدف سعي

مع حاجیات طالبي الشغل، بمختلف أصنافھم، وذلك بتحسین  الشغل التي تقدمھا المؤسسات

  جودة الخدمات التي تؤمنھا مصالح التشغیل من توجیھ وتكوین ومساندة.

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

  الھدف:  تقدیم

إلى رفع قدرة مصالح التشغیل على مالءمة عروض  المھمةسعي  یعكس ھذا الھدف

الشغل التي تقدمھا المؤسسات مع حاجیات طالبي الشغل، بمختلف أصنافھم، وذلك بتحسین 

  جودة الخدمات التي تؤمنھا مصالح التشغیل من توجیھ وتكوین ومساندة.
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  أنشطة البرنامج: -2- 2

  المؤشرات  اإلستراتیجیة األھداف
  التدخالت 

 دون تأثیر مالي 
 األنشطة

  : 1الھدف عدد 

رف����������ع أداء مص����������الح 
الوس��اطة النش��یطة ب��ین 
الع����رض والطل����ب ف����ي 

  سوق الشغل

 القیادة ووظائف الدعم -   نسبة تلبیة طلبات الشغل اإلضافیة

 برنامج عقد الكرامة، -

 تونس الذكیة، -

برن��امج دع���م االس���تثمار ف���ي االقتص���اد  -

 الرقمي،

  صك دعم التشغیل، -

    نسبة تلبیة عروض الشغل المسجلة

  معدل األجل لتلبیة عروض الشغل

  

 : 2الھدف عدد 

 ضمان مردودیة
اقتصادیة واجتماعیة 
  أعلى آللیات اإلدماج

اإلمتی������ازات الت������ي وض������عتھا الدول������ة  -   معدل نسبة انقطاع المتربصین

 للتشجیع على التشغیل 

   معدل نسب اإلدماج على إثر التربص

عق����د ت����ربص االع����داد للحی����اة المھنی����ة  -

 ،)SIVPلحاملي الشھادات العلیا (

ح��املي ش��ھادات  برن��امج عق��ود ادم��اج -

 التعلیم العالي،

 برنامج عقود التأھیل واالدماج المھني، -

  برنامج الخدمة المدنیة التطوعیة -

 إعادة ادماج المفصولین عن العمل -   نسبة المفصولین عن العمل المنتفعین ببرنامج التشغیل

معدل كلفة اإلدماج بالنسبة لالعتمادات المخصصة 
 للبرامج

  ووظائف الدعم القیادة -  

 الوحدة  الهدف مؤشرات قیس أداء   األهداف اإلستراتیجیة
 إنجازات

2016 

 إنجازات

2017 

 إنجازات

 2018  

 ق م

 2019  

  تقدیرات 

2020  2021  2022  

أداء مصالح الوساطة  رفع

النشیطة بین العرض 

  والطلب في سوق الشغل

  56.4  54.2  52.1  50 41.3 42,9 37,3  % نسبة تلبیة طلبات الشغل اإلضافیة

  80  77.3  74.7  72.8 71.5 64 63,8  %  نسبة تلبیة عروض الشغل المسجلة

 19 20 21 25 26 45 35  %  معدل األجل لتلبیة عروض الشغل

مردودیة اقتصادیة ضمان 

واجتماعیة أعلى آللیات 

  اإلدماج

 33.5 33.8 34 33,7 35.0 36.8 35.5 % معدل نسبة انقطاع المتربصین

معدل نسب اإلدماج على إثر 

 التربص
% 46.6 48.8 47.9 65 45.7 47.5 48.4 

نسبة المفصولین عن العمل 

 المنتفعین ببرنامج التشغیل
% 2.6 4.8 4.6 5.3 4.9 6.4 7.2 

معدل كلفة اإلدماج بالنسبة 

 لالعتمادات المخصصة للبرامج
% * 3123 2700 2450 2400 2400 2250 



61 
 

 نفقات البرنامج -3
  

 أد 401721مقابل أد 967 384في حدود  2020لسنة  التشغیلضبطت نفقات برنامج  
 ألف دینار                                                      وتتوزع كما یلي: 2019سنة 

إنجازات  مصادر التمویل البیان
2018 

 2019ق م  
تقدیرات 

النسبة  الفارق 2020
التبویب  (%)

 القدیم
التبویب 
 الجدید

نفقات 
 التأجیر

 7 3796 56695 52899 52899 42527 م ع م
 ح خ

       
 7 3796 56695 52899 52899 42527 موارد الدولة

 م ذ م ع
       

 7 3796 56695 52899 52899 42527 مجموع القسم

نفقات 
 التسییر

 3 100 3447 3347 3347 3250 م ع م
         ح خ

 3 100 3447 3347 3347 3250 موارد الدولة
 م ذ م ع

       
 3 100 3447 3347 3347 3250 مجموع القسم

نفقات 
 التدخالت

 0 0 4825 4825 825 825 م ع م
 م ق خ م

       
 9- 31500- 308500 340000    ح خ

 9- 31500- 313325 344825 825 825 موارد الدولة
 0 0 50 50 50 50 م ذ م ع

 9- 31500- 313375 344875 875 875 مجموع القسم

نفقات 
 اإلستثمار

 100- 650-  650 650 6 م ع م
 م ق خ م

       
 ح خ

   11500 11500   
   10850 11500 650 650 6 موارد الدولة

 م ذ م ع
       

   10850 11500 650 650 6 مجموع القسم

بقیة 
 النفقات 

        4000 2095 م ع م
 م ق خ م

         
        340000 311365 ح خ

        344000 313460 موارد الدولة
         م ذ م ع

        344000 313460 مجموع القسم

 المجموع

 5 3246 64967 61721 61721 48703 م ع م
 م ق خ م

       
 5- 20000- 320000 340000 340000 311365 ح خ

 4- 16754- 384967 401721 401721 360068 موارد الدولة
    50 50 50 50 م ذ م ع

 4- 16754- 385017 401771 401771 360118 مجموع القسم
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 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي: 2020تتوزع تقدیرات كما 
  

  ألف دینار                     

 البیان
  نفقات

 التأجیر

  نفقات

 التسییر

  نفقات

 التدخالت

  نفقات

  اإلستثمار

  نفقات

  العملیات المالیة
 المجموع

  1برنامج فرعي 
قیادة جهاز 

  التشغیل

56 695 3 447 313 325 11 500  384 967 

 967 384  500 11 325 313 447 3 695 56 المجموع

  
  

  التأجیر نفقات  - 3-1
 أد 56695في حدود  2020لسنة  التشغیلضبطت نفقات التأجیر تعھدا ودفعا لبرنامج 

  . 2019سنة أد  52899مقابل 
  

والوكالة الوطنیة  المھمةعونا موزعین على  1482 ویبلغ العدد الجملي لألعوان

  للتشغیل والعمل المستقل كما یلي:
  

عونا                                                              29:                                                       المھمة -

  عونا منھم  1453:               الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل     -

  : عون واحد                                        التقاعد إحاالت على -

ویتوزع العدد الجملي ألعوان الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل حسب األسالك 

  كما یلي :

  عون 1037:       سلك أعوان التشغیل والمھن الصغرى -

  عون 170:      سلك اإلداریین                           -

  عون 51 :    سلك الفنیین                                -

  96:                                  سلك العملة  -

     99اسالك مختلفة                                : -
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 نفقات التسییر  - 3-2
  

أد  3447في حدود  2020لسنة  التشغیلضبطت نفقات التسییر تعھدا ودفعا لبرنامج  

  .2019 تقدیرات 3347مقابل 

  وتتوزع أھم نفقات تسییر الوكالة كما یلي : 

  أ د 445:   مصاریف استھالك الكھرباء  -

  أ د 400:   وقود السیارات                 -

  أ د 170:  تجھیزات إعالمیة              -

  أ د 1265معالیم الكراء                   : -

  أ د 550إرسال المعطیات              :  -

 نفقات التدخالت  - 3-3
 أد 325 313في حدود  2020لسنة  لبرنامج التشغیلتعھدا ودفعا  ضبطت نفقات التدخالت 

  :التبویب الجدید باعتبار وذلك 2019لسنة  أ د 825 344 ودفعا مقابلتعھدا 

  .أد 50باإلضافة إلى موارد ذاتیة  تقدر بـ  ألف دینار 825ودادیة أعوان الوكالة :  -
  

  الصندوق الوطني للتشغیل :برامج 
أ د تعھدا  500 308یتواصل دعم الدولة للصندوق الوطني للتشغیل بإعتمادات تبلغ س

ودفعا لفائدة الصندوق لتمویل والبرامج واآللیات المخصصة لمساعدة طالبي الشغل على 

  االندماج المھني .

  خاصة التدخالت التالیة : 2020و ستمول إعتمادات الصندوق لسنة 

  أ د  144000:                 برنامج عقد الكرامة               -

  أ د  50000:                عقد اإلعداد للحیاة المھنیة         -

  أ د  41000:                 تربصات اإلعداد للحیاة المھنیة  -

  أ د  30000:                  برنامج الخدمة المدنیة التطوعیة-

  أ د  25000:                   عقد التأھیل واإلدماج المھني    -

  أ د  15000:                برنامج فرصتي                    -
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  أ د  3000:     الرقمي  االقتصادفي  االستثماربرامج دعم  -

   الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل :تدخالت الوكالة 
  لتمویل تدخالتھا.وستخصص  ،أ د 4000التعھد والدفع المخصصة للوكالة  تبلغ إعتمادات

  كما یلي:تدخالت ھذه ال تتوزع أھم  و

  أ د  400:          حات وتجھیزات لتدعیم مكاتب التشغیلصالإ -

  أ د  370:               قتناء مركب التشغیل والعمل بصفاقسإ -

  أ د  530:              بنابلبناء مكتب التشغیل والعمل المستقل  -

  أ د  500:      قتناء معدات ومنظومات إعالمیة               إ -

  أ د 365: بناء مكتب التشغیل والعمل المستقل بتطاوین         -

  أ د 1835إقتناء تجھیزات ومعدات وبرامج أخرى             :  -

 
 االستثمارنفقات  - 3-4

یحمل على موارد الصندوق الوطني  تعھدا ودفعا أد 11500تم تخصیص اعتماد قدره 

للتشغیل لتمویل برامج التحسیس واإلعالم واالتصال حول آلیات النھوض بالتشغیل والعمل 

  المستقل. 
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  : تنمیة المبادرة الخاصة 3البرنامج 

 : واستراتیجیتھتقدیم البرنامج  .1

یعتبر تشجیع المبادرة الخاصة رافدا ھاّما لدفع نسق إحداث مواطن الشغل والتنمیة 

االقتصادیة واالجتماعیة ومنطلقا أساسیا لمعالجة مشكلة البطالة باعتبار أّن التشغیل المؤّجر 

الطلبات اإلضافیة للعاطلین عن العمل والوافدین الجدد على سوق لم یعد كافیا الستیعاب 

ولعّل من أبرز خصائص البطالة أّنھا تمّس حاملي الشھادات العلیا وخاصة منھم  الشغل،

 .اإلناث كما تبّین تواجد تفاوت كبیر على المستوى الجھوي

ً إلى الدور الذي  تلعبھ في ویعود االھتمام بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة أساسا

 النھوض االقتصادي، وفق ما تقدمھ من خدمات لجمیع القطاعات.

التكوین المھني والتشغیل على دعم مجال إحداث المشاریع  مھمة وفي ھذا اإلطار عملت

الصغرى والمتوسطة من خالل توفیر االعتمادات الالزمة للتمویل عبر موارد الصندوق 

فقة التي ُتؤّمنھا الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل الوطني للتشغیل من جھة وعبر آلیات المرا

 التكوین المھني والتشغیل من جھة أخرى. لمھمة المستقل التابعة

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

الخاصة وحرصا على تجسیم مخرجات الحوار الوطني للتشغیل في محوره المتعلق 

لتشجیع على المبادرة الفردیة وإحداث المؤسسات، تم وضع استراتیجیة وطنیة للمبادرة با

الخاصة تم إعدادھا بالتنسیق مع جمیع الھیاكل العمومیة واألطراف االجتماعیة والتي 

  .2016دیسمبر  22حظیت بمصادقة مجلس وزاري مضیق بتاریخ 

  محاور تتمثل في: 06المذكورة وقد تضّمنت االستراتیجیة الوطنیة للمبادرة الخاصة 

v .تنمیة ثقافة المبادرة  

v .تحدید مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعثین الشبان 

v .تیسیر النفاذ إلى مصادر التمویل 

v .تیسیر النفاذ إلى السوق 



66 
 

v .تبسیط اإلجراءات اإلداریة 

v .حوكمة العمل التشاركي بین مختلف المتدخلین 

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

 مختلف المحاور.

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

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

  من الّنجاعة على تدخالت الدولة من جھة أخرى بما یدعم مجال المبادرة الخاصة.

ساھم في تحقیق أھداف كما تجدر اإلشارة إلى أن الفاعل العمومي المذكور ی مالحظة:

  برنامج التشغیل وكذلك برنامج تنمیة المبادرة الخاصة. 

  بالنسبة للمساواة وتكافؤ الفرص بین المرأة والرجل

 من %66بالنسبة لبرامج الحفز على العمل المؤجر، فإن النساء والفتیات تمثلن حوالي 

المنتفعات ببرامج الوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل لدفع المبادرة الخاصة، كما بلغ 

في حدود  (BTS)عدد النساء الالتي تحصلن على تمویل من البنك التونسي للتضامن 

والمرأة  المرأة لمھمة، بما في ذلك برنامج "رائدة" 2019ن سنة من جملة المنتفعی50%

فحسب)، أما نسبة النساء  %35، لكن ھذه النسبة ال تعكس قیمة التمویالت (وكبار السن

لم فھي  (BFPME)والمتوسطة  ىالالتي انتفعن بتمویالت بنك تمویل المؤسسات الصغر

  .2019خالل الثالثي األول من سنة   %20 تتجاوز

التكوین المھني والتشغیل في متابعة الدراسة المنجزة بدعم من مكتب  مھمةوقد ساھمت 

في إطار مشروع "العمل الالئق للمرأة"،  لتقییم المبادرة النسائیة في تونسالعمل الدولي 

 االستراتیجیةلتنفیذ  البرنامج العمليوتم تبني جل التوصیات المنبثقة عنھا في إطار 

  تذكیر بكافة عناصر االستراتیجیة)، مثل : – 2(ملحق  الوطنیة للمبادرة الخاصة

 "أقلمة" خدمات المرافقة والتأھیل لمقاربة النوع االجتماعي، -

  بحث كیفیة دعم ولوج النساء إلى التمویل. -
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     :ووضع منصة واب  حملة تواصل "انجم" للحث على المبادرةتنفیذ  2017كما تم سنة 

" commententreprendre.tn " لمزید االعالم والتحفیز للغرض، والتركیز في المرحلة الثانیة

  .المبادرة النسائیةمنھا على 

 الخاصة: خارطة برنامج تنمیة المبادرة 4رسم بیاني عدد       

  
  

  

 

 
 

 :كما یليحسب األنشطة  2020لسنة تنمیة المبادرة الخاصة  برنامجوتتوزع میزانیة 
  یناردألف                                                                                          

  2020تقدیرات   األنشطة  البرنامج

  :3البرنامج عدد 

  تنمیة  المبادرة الخاصة

  107 200  الخاصة: تمویل أنشطة المبادرة 1ن

  000 5  : العمل المستقل2ن

 200 112  المجموع

  
 

تنمية املبادرة  :ال��نامج 
ا��اصة

: ال��نامج الفر�� 
املبادرة  قيادة ج�از 

ا��اصة

وحدة : الوحدة العملیاتیة
التصرف في مشروع 

مبادرون

 الفاعل العمومي:

الو�الة التو�سية لل�شغيل 
  والعمل املستقل
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  أداء البرنامج -2
  یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي:

  األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداء -2-1

  :تقدیم أھداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج

إلى تحقیقھا في إطار  مھمةلبرنامج المبادرة الخاصة، تسعى ال ) أھداف03تم تحدید (

) خاصة بكل 11برنامجھا السنوي للقدرة على األداء. وقد تم تحدید جملة من المؤشرات (

 .ھدف تمكننا من قیس متابعة انجازه وتقییم تطور أدائھ

  تتمثل أھداف برنامج المبادرة الخاصة في:

  ة،المبادر نشر ثقافة :1الھدف عدد §

 دفع إحداث المؤسسات،: 2الھدف عدد §

 تطویر حوكمة منظومة المبادرة الخاصة. :3الھدف عدد §

  : نشر ثقافة المبادرة، 1الھدف عدد

  تقدیم الھدف: 
على التنسیق مع مختلف الھیاكل المعنیة لنشر ثقافة المبادرة الخاصة من خالل  المھمةتعمل 

  برمجة أنشطة وبرامج موجھة ومباشرة تساعد على مزید استیعاب أبعاد ریادة المشاریع. 

  : الجدول الزمني لمؤشرات 5جدول عدد 

  نشر ثقافة المبادرة:1الھدف عدد 

 الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف
  إنجازات

2019 
  تقدیرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 42000 40000 37000 35000 31000 27000  * عدد عدد المنتفعین بعملیات تحسیسیة حول المبادرة

عدد المنتفعین بحصص تحسیس ألخذ القرار 

 للتوّجه نحو العمل المستقل
 1900 1700 1500 1300 1206 1288  * عدد

 800 750 650 550 419 396  * عدد لتنمیة روح المبادرةعدد التظاهرات المنجزة 
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  : دفع إحداث المؤسسات، 2الھدف عدد

  تقدیم الھدف 
على الرفع من نسق إحداث المؤسسات ومساندة جھود باعثیھا عبر تقدیم  المھمةتعمل 

  التكوین والمساندة ودعمھم لضمان دیمومتھا.
  

  : الجدول الزمني لمؤشرات6جدول عدد 

  دفع إحداث المؤسسات:2الھدف عدد  

 الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف
  إنجازات

2019 
  تقدیرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة المشاریع الممولة من بین 

 المشاریع المدروسة
%  * 38 30,6 35 37 40 41 

  

  منظومة المبادرة الخاصة:  حوكمة: تطویر 3الھدف عدد

 تقدیم الھدف: 

تقتضي تنمیة المبادرة الخاصة تطویر منظومة حوكمتھا وذلك من خالل تدعیم مشاركة 

القطاع الخاص والمجتمع المدني في مرافقة الباعثین من جھة والترفیع في دمج الخدمات 

 وتیسیر النفاذ إلیھا من خالل وضعھا على الخط من جھة أخرى.
  

  : الجدول الزمني لمؤشرات 7جدول عدد 
  تطویر حوكمة منظومة المبادرة الخاصة.:3الھدف عدد 

  

 الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف
  إنجازات

2019 
  تقدیرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

نسبة االمشاركة  القطاع الخاص 

 والمجتمع المدني في مرافقة الباعثین.
%  * 44 44 50 52 52 53 
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  أنشطة البرنامج -2-2
  
  

  األنشطة  التدخالت دون تاثیر مالي   المؤشرات    اإلستراتیجیة األھداف

  : نشر ثقافة المبادرة1.3الھدف 

  

  : 1.1.3المؤشر 

ع����دد المنتفع����ین بعملی����ات تحسیس����یة 
تنظیم المناظرات والحصص   حول المبادرة 

  التحسیسیة
 

  

  : 2.1.3المؤشر 

 ع���دد المنتفع���ین بحص���ص تحسیس���یة
ألخ�����ذ الق�����رار للتوج�����ھ نح�����و العم�����ل 

  المستقل 

 

 : 3.1.3المؤشر 

ع�����دد التظ�����اھرات المنج�����زة لتنمی�����ة 
  روح المبادرة 

المشاركة في تظاھرات منظمة 
  من قبل ھیاكل أخرى

تنظیم تظاھرات جھویة ومحلیة لتنمیة  

 روح المبادرة

  : 2.3الھدف 

  : 1.2.3المؤشر   دفع إحداث ودیمومة المؤسسات:

المشاریع الممولة من بین نسبة 
  المشاریع المدروسة

 

ü  المشاریع الممولة عن طریق البنك
التونسي للتضامن ومؤسسات التمویل 

  الصغرى،
ü ،جیل جدید من الباعثین  
ü  الصندوق الوطني للنھوض بالصناعات

  التقلیدیة والمھن الصغرى،

: تطویر حوكمة  3.3الھدف 

  :منظومة المبادرة الخاصة

  

  : 1.3.3 المؤشر

نسبة المشاركة لقطاع الخاص 
والمجتمع المدني في مرافقة الباعثین  
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 :نفقات البرنامج -3
 أد 112200في حدود  2020تنمیة المبادرة الخاصة  لسنة ضبطت نفقات برنامج  

  وتتوزع كما یلي: 2019سنة  أد 134200مقابل 
  ألف دینار                 

 2018إنجازات  مصادر التمویل البیان
تقدیرات  2019ق م  

 النسبة (%) الفارق 2020
 التبویب الجدید التبویب القدیم

 نفقات التأجیر

 م ع م
      

 ح خ
      

 موارد الدولة
      

       مجموع القسم

 نفقات التسییر

 م ع م
      

 ح خ
      

 موارد الدولة
      

 م ذ م ع
      

       مجموع القسم

 نفقات التدخالت

 م ع م
  

22000 9000 -13000 -59 
 م ق خ م

      
 ح خ

  
110000 100000 -10000 -9 

 17.4- 23000- 109000 132000   موارد الدولة
 م ذ م ع

  
    

  
 مجموع القسم

  
132000 109000 -23000 -17.4 

 االستثمارنفقات 

 م ع م
 

200 200 1200 1000 
 

 2000 2000 2000 43 م ق خ م
  

 ح خ
      

 45 1000 3200 2200 2200 43 موارد الدولة
 م ذ م ع

      
 45 1000 3200 2200 2200 43 مجموع القسم

 بقیة النفقات 

 م ع م
 

22000 
    

 م ق خ م
      

 110000 12795 ح خ
    

 132000 12795 موارد الدولة
    

 ذ م ع م
      

       132000 12795 مجموع القسم

 المجموع

 م ع م
 

22200 22200 10200 -12000 -54 
 2000 2000 2000 43 م ق خ م

  
 9- 10000- 100000 110000 110000 12795 ح خ

 16- 22000- 112200 134200 134200 12838 موارد الدولة
 م ذ م ع

      
 16- 22000- 122200 134200 134200 12838 مجموع القسم
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 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي: 2020تتوزع تقدیرات  اكم
  دینارألف                     

 البیان
  نفقات

 التأجیر

  نفقات

 التسییر

  نفقات

 التدخالت

  نفقات

  اإلستثمار

  نفقات

  العملیات المالیة
 المجموع

  1برنامج فرعي 
تنمیة قیادة جهاز 

  المبادرة الخاصة

- - 109000 3200 - 112200 

 112200 - 3200 109000 - - المجموع

  
  

 نفقات التدخالت  - 3-1
في  2020لسنة تنمیة المبادرة الخاصة لبرنامج  تعھدا ودفعا ضبطت نفقات التدخالت 

  التبویب الجدید. باعتبار وذلك  أد 132000مقابل  أد 109000حدود 

  بالصناعات التقلیدیة و المھن الصغرى :أ ) صندوق النھوض 
مشروعا بتكلفة  5000حوالي  2020الصندوق في إطار تدخالتھ بعنوان سنة یمول س

د للمشروع الواحد ) ، وقد تم  13000أ د ( بمعدل اعتماد قدره  66000تقدر بحوالي 

  للمساھمة في التمویل الذاتي .  تعھدا ودفعا أ د 9000للغرض تخصیص اعتماد قدره 

من  %60و تتحمل الدولة في ھذا المجال مبلغا یتم استرجاعھ بعد خالص القرض ( 

 %6من قیمة االستثمار و منحة استثمار بــ %36و %32تكلفة المشروع ) یتراوح ما بین 

  تحتسب على أساس قیمة المشروع.

  ب ) الصندوق الوطني للتشغیل :
 

مج تنمیة المبادرة الخاصة بموارد الصندوق ناتمویل بر 2020 كما سیتم خالل سنة

أ د تعھدا ودفعا لمرافقة ودعم  100000الوطني للتشغیل حیث تّم تخصیص إعتماد قدره 

  اإلنتصاب للحساب الخاص موّزع كما یلي :

  .أ د 70000:  بنك التونسي للتضامن المشاریع الصغرى الممولة عن طریق ال -

   .أ د 25000:                                   برنامج جیل جدید من الباعثین     -

  .أ د 5000 : والباعثین الشبان     برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى -
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 نفقات اإلستثمار - 3-2
  

 3200في حدود  2020لسنة  تنمیة المبادرة الخاصةلبرنامج  ضبطت نفقات اإلستثمار

  . وتتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي:2019سنة أد  2200مقابل أد 
                                                                                                                             

  ینارد لفأ               

 إنجازات برنامج التكوین المهني
2018  

  2019ق م 
تقدیرات 
2020  

  نسبة التطور
 2019-2020  

  النسبة  المبلغ
  البرامج الفرعیة المركزیة

  1برنامج فرعي 
  قیادة جهاز تنمیة المبادرة الخاصة

43 2200 3200 1000 45.4 

 45.4 1000 3200 2200 43 مجموع البرامج الفرعیة المركزیة واألنشطة

        
  توزیعھا كما یلي:كما یمكن 

 ینارد لفأ              

  البیان
الموارد العامة 

 للمیزانیة
موارد قروض 
 خارجیة موظفة

  المجموع  ح خ

 2500 - 2000 500  مشاریع بصدد اإلنجاز
 700 - - 700 مشاریع جدیدة

 3200  2000 1200 المجموع
  

  واعتمادات الدفع كما یلي:وقد تطورت نفقات اإلستثمارعلى مستوى اعتمادات التعھد 
  

  ینارد لفأ                    

 البیان
 تطوراإلعتمادات 2020تقدیرات  2019ق م   2018انجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

 300 300 2500 2500 2200 2200 43 43  مشاریع بصدد اإلنجاز
 700 700 700 700 - - -  -  مشاریع جدیدة

 1000 1000 3200 3200 2200 2200 43 43 المجموع
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الممّول بمواد قرض  "مبادرون"الفعلي لبرنامج  االنطالقمرحلة  2020وستشھد سنة 

  دوالرا.ملیون  60البنك العالمي بمبلغ 

للشباب األقل حّظا بسبعة والیات  االقتصادیةویھدف المشروع إلى تحسین الفرص 

( والیة منوبة ، جندوبة ،القصرین ،القیروان، صفاقس، وسلیانة وھي في مرحلة 
  ). وقبلي

ویقصد بتحسین الفرص اإلقتصادیة إمكانیة تحسین دخل الشباب المستھدف وتعزیز 

لى الترفیع من مبیعات إعمل مؤّجر أو مستقل ، إضافة  ىفرصھم للحصول عل

سل القیمة ذات القدرة الأحد حلقات س فيالمؤسسات المنتفعة من المشروع والعاملة 

  ضمن ھذا البرنامج . اختیارھاالتشغیلیة العالیة التي تّم 

  اإلعتمادات التالیة : تخصیصتّم للغرض  صد تمویل ھذا البرنامج،وق 

  

الموارد العامة للمیزانیة  علىأد  500منھا أ د  تعھدا ودفعا  2500ه إعتماد قدر -

  أ د  تعھدا ودفعا على موارد القروض الخارجیة الموظفة . 2000و
  

 اإلستراتیجیةضمن المشاریع الجدیدة قصد االنطالق في تنفیذ  أد 700اعتماد قدره  -

  الوطنیة للمبادرة الخاصة.
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  : القیادة والمساندة  9البرنامج 
  

 واستراتیجیتھ:تقدیم البرنامج  .1

التكوین المھني  مھمةیلعب برنامج القیادة والمساندة دورا أساسیا في تحقیق أھداف 

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

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

 .وتحدیث البنیة التحتیة

 :اليیؤمن ھذا البرنامج من خالل دوره التسییري واإلداري والم

 التنسیق بین مختلف المصالح اإلداریة والفنیة وھیاكل اإلدارة، ·

 تطویر آلیات االستشراف والتقییم واألداء، ·

وبعالقاتھا مع  المھمة تأمین الجوانب القانونیة والتشریعیة والترتیبیة المتعلقة بعمل  ·

 .محیطھا

 إشرافھا، واإلشراف المالي على المؤسسات العمومیة تحت المھمةإعداد میزانیة  ·

تطویر وترشید التصرف اإلداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات  ·

 اإلداریة،

 ترشید استھالك الطاقة، ·

 .تطویر التصرف في الموارد البشریة ·

البرنامج دور رئیسي في ما یتعلق بإعداد الدراسات واالستشراف وإعداد البحوث  ولھذا

واإلحصائیات المتعلقة بالتشغیل والتكوین وھو ما من شأنھ تطویر القطاع وتوفیر أرضیة 

وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور .ھامة للبحوث اإلداریة واالقتصادیة واالجتماعیة

واالستغالل األمثل  بالمھمةالنظم المعلوماتیة وشبكات االتصال ھام في مجال تطویر سیر 

للتجھیزات والمنظومات اإلعالمیة والسھر على صیانتھا وضمان حسن سیر الخدمات 

  .اإلداریة على الخط
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 :خارطة البرنامج  .2

 یتكون برنامج القیادة والمساندة من:

  والمساندة والتصرف في الموارد"، برنامج فرعي وحید یدعى: "القیادة -

 وحدتان عملیتان وھما على التوالي:   -

 "القیادة" والتي تتكون من مجمع من الھیاكل اإلداریة وھي: §

 الدیوان، .1

 التفقدیة العامة، .2

 اإلدارة العامة لالستشراف والتخطیط والبرمجة، .3

 اإلدارة العامة للمرصد الوطني للتشغیل والمھارات. .4

 تتكون من مجمع من الھیاكل اإلداریة وھي : "المساندة" والتي §

 اإلدار ة العامة  المصالح المشتركة، .1

 اإلدارات الجھویة. .2

 : خارطة برنامج القیادة والمساندة 5رسم بیاني عدد 

  

الوحدات 
العملیاتیة

البرامج 
الفرعیة

برنامج القیادة والمساندة

القیادة والمساندة 
والتصرف في 

الوسائل

المساندة القیادة
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 حسب األنشطة على النحو التالي: 2020وتتوزع میزانیة برنامج القیادة والمساندة   لسنة 
 
  

  ألف دینار                                                                   
  2020تقدیرات   األنشطة  البرنامج

  :9البرنامج عدد 
  القیادة والمساندة

  

  3154  القیادة والرقابة والتقییم: 1ن

  19330  : التصرف في الوسائل2ن

    : التمثیل الجهوي3ن

 22484  المجموع

 
 

 البرنامجأداء  -2

  یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي:

  األھداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداء -2-1

  :تقدیم أھداف ومؤشرات قیس أداء البرنامج

إلى تحقیقھا في  المھمةدة، تسعى ن) أھداف استراتیجیة لبرنامج القیادة والمسا02تم تحدید (

) خاصة بكل ھدف 4تم تحدید جملة من المؤشرات ( إطار برنامجھا السنوي لألداء. وقد

  .تمكننا من قیس متابعة انجازه وتقییم تطور أدائھ

  تتمثل أھداف برنامج المبادرة الخاصة في:

  ،شریةبالتصرف في الموارد التحسین :1الھدف عدد -

 ،تطویر أداء برنامج القیادة والمساندة: 2الھدف عدد -
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  تحسین التصرف في الموارد الیشریة: 1الھدف عدد
 : الجدول الزمني لمؤشرات 5جدول عدد 

  تحسین التصرف في الموارد الیشریة :1الھدف عدد 
  

 الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف
  إنجازات

2019 
  تقدیرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
 14.5 16 15.8 12 17.1 12.2  23.4 % نسبة الحركیة الداخلیة

نسبة االعوان المتمتعین بدورة تكوینیة 
 45 45 45 35 25 20.6  19 % واحدة على االقل

  تطویر أداء برنامج القیادة والمساندة: 2الھدف عدد
  

  :2: الجدول الزمني لمؤشرات الھدف عدد 6جدول عدد 
  تطویر أداء برنامج القیادة والمساندة

  

 الوحدة  مؤشرات قیس أداء الهدف
  إنجازات

2019 
  تقدیرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 22 21 19.9 17 24.7 30.8 12.7 % نسبة نجاعة برنامج القیادة والمساندة

 100 100 105.1 109.7 102.9 101.8 99.9  %  نسبة الدقة في تقدیرات برمجة میزانیة التأجیر

 
  أنشطة البرنامج 2-2

  
  

  األنشطة  التدخالت دون تاثیر مالي   المؤشرات    اإلستراتیجیة األهداف
ــــــي 1الهــــــدف : تحســــــین التصــــــرف ف

  نسبة الحركیة الداخلیة  الموارد الیشریة
فتح المنظرات الداخلیة ونشرها 

بالررائد الرسمي وتنظیم جلسات 
 تقییم ملفات المترشحین

انجاز الترقیات والخطط الوظیفیة 
 المرخص فیها بقوانین المالیة

ــــــدورة  نســــــبة االعــــــوان ــــــین ب المتمتع
  تكوینیة واحدة على االقل

انجاز االستشارات الخاصة بانتقاء 
 إجراء الدورات التكوینیة مكاتب التكوین

: تطویر أداء برنامج القیادة 2الهدف
  والمساندة

   نسبة نجاعة برنامج القیادة والمساندة
استهالك االعتمادات المخصصة 

  لبرنامج القیادة والمساندة

الدقة في تقدیرات برمجة میزانیة نسبة 
  التأجیر

اعـــــداد القائمـــــات البیضـــــاء لالجـــــور 
والتنســـــــیق مـــــــع مصـــــــالح المركـــــــز 
الــــوطني لالعالمیــــة واعــــداد الوثــــائق 

 المالیة

  صرف االجور
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 نفقات البرنامج -3
 21650مقابل أد  22484في حدود  2020لسنة  القیادة والمساندة ضبطت نفقات برنامج 

                                                            وتتوزع كما یلي: 2019سنة 
  ألف دینار     

إنجازات  مصادر التمویل البیان
2018 

تقدیرات  2019ق م  
النسبة  الفارق 2020

 التبویب الجدید التبویب القدیم (%)

نفقات 
 التأجیر

 9 1180.9 14000 12819.1 12819.1 11779 م ع م
 ح خ

       

 9 1180.9 14000 12819.1 12819.1 11779 موارد الدولة

 9 1180.9 14000 12819.1 12819.1 11779 مجموع القسم

نفقات 
 التسییر

 3 103 3524 3421 3421 3212 م ع م
 ح خ

       
 3 103 3524 3421 3421 3212 موارد الدولة
 م ذ م ع

       
 3 103 3524 3421 3421 3212 مجموع القسم

نفقات 
 التدخالت

 360 360 360 360 م ع م
  

 م ق خ م
       

 ح خ
       

   360 360 360 360 موارد الدولة
 م ذ م ع

       
 360 360 360 360 مجموع القسم

  

نفقات 
 اإلستثمار

 9- 450- 4600 5050 5050 1150 م ع م
 م ق خ م

       
 ح خ

       
 9- 450- 4600 5050 5050 1150 موارد الدولة
 م ذ م ع

       
 9- 450- 4600 5050 5050 1150 مجموع القسم

بقیة 
 النفقات 

 م ع م
       

 م ق خ م
       

 ح خ
       

 موارد الدولة
       

          مجموع القسم

 المجموع

 4 833.9 22484 21650.1 21650.1 16501 م ع م
        م ق خ م

        ح خ
 4 833.9 22484 21650.1 21650.1 16501 موارد الدولة
        م ذ م ع

 4 833.9 22484 21650.1 21650.1 16501 مجموع القسم
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 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي: 2020كما تتوزع تقدیرات 
         

  دینارألف                

 البیان
  نفقات
 التأجیر

  نفقات
 التسییر

  نفقات
 التدخالت

  نفقات
  اإلستثمار

  نفقات
  العملیات المالیة

 المجموع

  1برنامج فرعي 
ـــادة والمســـاندة  القی
والتصـــــــــرف فـــــــــي 

  الموارد 

14000 3524 360 4600 - 22484 

 22484 - 4600 360 3524 14000 المجموع

  
 نفقات التأجیر  -3-1

  

 14000في حدود  2020لسنة  القیادة والمساندةضبطت نفقات التأجیر تعھدا ودفعا لبرنامج 
  . 2019سنة أد  12819.1مقابل أد
  

 نفقات التسییر  -3-2
  

 أد 3524في حدود  2020لسنة  القیادة والمساندةودفعا لبرنامج ضبطت نفقات التسییر تعھدا 
  . 2019سنة أد  3421مقابل

  
 نفقات التدخالت  -3-3

  
 أد 360في حدود  2020لسنة  القیادة والمساندةلبرنامج  تعھدا ودفعا ضبطت نفقات التدخالت

  وذلك بإعتبار التبویب الجدید. 2019أد سنة  360مقابل
  

  وتخصص ھذه االعتمادات لتمویل أنشطة ودادیة أعوان وزارة التكوین المھني والتشغیل.
  

 نفقات اإلستثمار - 3-4
  

 أد مقابل 4600في حدود  2020لبرنامج القیادة والمساندة لسنة ضبطت نفقات اإلستثمار 
  . 2019أد سنة   5050
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                                                                                                                             وتتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي:
  ینارد لفأ                    

إنجازات  برنامج التكوین المهني

2018  
  2019ق م 

تقدیرات 

2020  

  نسبة التطور

 2019-2020  

  النسبة  المبلغ
  البرامج الفرعیة المركزیة

  1برنامج فرعي 
  القیادة والمساندة والتصرف في الموارد 

1150 5050 4600 450-  8.9-  

البرامج الفرعیة المركزیة  مجموع
 واألنشطة

1150 5050 4600 450 -  8.9-  

  كما یمكن توزیعھا كما یلي:      
 ینارد لفأ                    

  البیان
الموارد العامة 

 للمیزانیة
موارد قروض 
 خارجیة موظفة

  المجموع  ح خ

 4600 - - 4600  مشاریع بصدد اإلنجاز
 - - - - مشاریع جدیدة

 4600 - - 4600 المجموع

  
  

  وقد تطورت نفقات اإلستثمارعلى مستوى اعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي:
  

  ینارد لفأ                    

 البیان
 تطوراإلعتمادات 2020تقدیرات  2019ق م   2018انجازات 

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعهد

إعتمادات 
 الدفع

مشاریع بصدد 
  اإلنجاز

1150 1150 5050 5050 4600 4600 450-  450-  

مشاریع وبرامج 
 - - - - - - - -  جدیدة

- 450 4600 4600 5050 5050 1150 1150 المجموع  450 -  
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المرصودة ضمن نفقات االستثمارات النجاز المشاریع الخاصة  خصص االعتماداتت

  وتتوزع أھم ھذه المشاریع كما یلي: بالمھمة

  أ د تعھدا ودفعا 3000بناء المقر المركزي للوزارة:  -

  أ د 700اقتناء تجھیزات ومعدات لالدارات المركزیة والجھویة:  -

  أد 200اقتناء معدات إعالمیة:  -
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المباشرون بالدیوان

القیادة والمساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندة والتصرف في المواردالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

10 : القیادة (هیاكل الدیوان1الوحدة العملیاتیة  )

10 : القیادة والرقابة والتقییم1النشاط 

10 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
9 مكلف بمأموریة

10جملة البرنامج الفرعي

10القیادة والمساندةجملة برنامج

10الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

84

توزیع التـرقیـات

القیادة والمساندةالبرنـامج :
القیادة والمساندة والتصرف في المواردالبرنامج الفرعي :

82 : المساندة2الوحدة العملیاتیة 

: التصرف في الوسائل2النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

82

51السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

73.0 متصرف مستشارمتصرف

103.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

63.0 متصرف عاممتصرف رئیس

73.0 متصرفملحق إدارة

73.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

73.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

73.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

7السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

33.0 مهندس عاممهندس رئیس

43.0 مهندس رئیسمهندس أول

4سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

23.0 محلل مركزيمحلل

13.0 محلل عاممحلل رئیس

13.0 محللواضع برامج

3سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
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13.0 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

13.0 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

13.0 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

17السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

43.0 تقنيمساعد تقني

23.0 مساعد تقنيعون تقني

33.0 تقني رئیستقني أول

83.0 تقني أولتقني

82جملة البرنامج الفرعي :

82القیادة والمساندةجملة برنامج

82الجملة  العامة دینــار العدد الجملي :000 47تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

86

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

التكوین المهنيالبرنـامج :

قیادة جهاز التكوین المهنيالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

46 : النهوض بالتكوین المهني1الوحدة العملیاتیة 

46 : قیادة ومساندة جهاز التكوین المهني4النشاط 

19 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
8 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 متصرف عام
2 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
8 مهندس رئیس
5 مهندس عام
4 مهندس أول
3 سلك العملة
1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
1 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
2 متفقد بیداغوجي للتكوین المهني
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2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني رئیس
1 تقني أول
2 سلك التفقد البیداغوجي للتكوین المهني
2 متفقد بیداغوجي أول للتكوین المهني

46جملة البرنامج الفرعي

46التكوین المهنيجملة برنامج
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التشغیلالبرنـامج :

قیادة جهاز التشغیلالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

29 : النهوض بالتشغیل1الوحدة العملیاتیة 

29 : التتنسیق والمساندة لسیاسة التشغیل2النشاط 

13 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
4 متصرف
3 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
2 مهندس عام
3 مهندس أول
2 سلك العملة
1 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 واضع برامج
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني رئیس
2 سلك مستشاري المصالح العمومیة
2 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
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1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

29جملة البرنامج الفرعي

29التشغیلجملة برنامج
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القیادة والمساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندة والتصرف في المواردالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2020السلك و الرتبة

66 : القیادة (هیاكل الدیوان1الوحدة العملیاتیة  )

66 : القیادة والرقابة والتقییم1النشاط 

26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
8 متصرف
7 متصرف مستشار
2 متصرف عام
4 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
2 مهندس رئیس
2 مهندس أول
7 سلك العملة
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
3 محلل
3 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
2 مستشار صحفي رئیس
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
2 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
9 سلك مستشاري المصالح العمومیة
9 مستشار المصالح العمومیة
5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
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2 عون تقني
2 تقني رئیس
1 تقني
5 سلك الملحقون
5 أعوان ملحقون

501 : المساندة2الوحدة العملیاتیة 

501 : التصرف في الوسائل2النشاط 

225 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
28 متصرف
43 متصرف مستشار
14 متصرف رئیس
3 متصرف عام
1 كاتب راقن
36 ملحق إدارة
34 مستكتب إدارة
34 عون إستقبال
32 كاتب تصرف
28 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
5 مهندس رئیس
4 مهندس عام
19 مهندس أول
133 سلك العملة
7 1عامل صنف 
34 2عامل صنف 
42 3عامل صنف 
16 4عامل صنف 
10 5عامل صنف 
7 7عامل صنف 
10 8عامل صنف 
6 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
5 محلل
1 محلل رئیس
2 محلل مركزي



92 نظـام أمـد

1 واضع برامج
1 محلل عام
3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مكتبي أو موثق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
1 حافظ عام للمكتبات أو التوثیق
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد رئیس للشغل
5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
3 أخصائي اجتماعي مستشار
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول
6 سلك مستشاري المصالح العمومیة
6 مستشار المصالح العمومیة
9 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
4 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
76 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
12 مساعد تقني
4 عون تقني
9 تقني رئیس
13 تقني أول
38 تقني
4 سلك الملحقون
4 أعوان ملحقون

567جملة البرنامج الفرعي

567القیادة والمساندةجملة برنامج

642الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
93

التكوین المهني 1  البرنامج :

1 قیادة جهاز التكوین المهنيالبرنامج الفرعي :

1 النهوض بالتكوین المهنيالوحدة العملیاتیة :

التكوین االساسي والتدریب المهني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

0008 7417الفقرة  : 

الوكالة  التونسیة  للتكوین  المهني  7417 المؤسسة : 

4985اإلطارات

19متصرف عام

62متصرف رئیس

171متصرف مستشار

71مهندس عام

615مهندس رئیس

1141مهندس أول

9تقني سامي رئیس

3محلل عام

17محلل رئیس

37محلل مركزي

106متفقد رئیس تقني أو فني بیداغوجي 

24متفقد عام تقني أو فني بیداغوجي 

289مستشار تكوین

216مستشار تكوین رئیس
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التكوین االساسي والتدریب المهني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

843متصرف

242تقني سامي أول

59محلل أول

109محلل

240مساعد تكوین

20قیم رئیس

7قیم عام

455مكون أول

101خبیر متعاقد

34مهندس أشغال

95متفقد للمصالح المالیة

1199أعوان المساندة أو التسییر 

181ملحق إدارة

162ملحق أول

79تقني

4مبرمج أول

11تقني سامي

58قیم أول

56مكون

53كاتب راقن

57مساعد تقني

1106قیم درجة 

62كاتب أول

57كاتب إدارة

162ملحق إدارة أول
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التكوین االساسي والتدریب المهني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

4مبرمج

2147قیم درجة 

1233أعوان التنفیذ 

58مستكتب إدارة

2مستكتب أول

1عامل مختص

657عامل

32عامل مختص أول

114عامل ذو كفاءة

108عامل ذو مهارة أو كفاءة عالیة

105عامل ماهر

156رئیس عملة

7417جملة النشاط :

تكوین اطر التكوین وهندسة التكوین

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

0008 157الفقرة  : 

المركز الوطنى لتكوین المكونین وهندسة التكوین  157 المؤسسة : 

93اإلطارات

5متصرف رئیس

19متصرف مستشار

8مهندس عام

15مهندس رئیس

16مهندس أول
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تكوین اطر التكوین وهندسة التكوین

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

10تقني رئیس

14متصرف

3تقني أول

3محلل أول

19أعوان المساندة أو التسییر 

15ملحق إدارة

2ملحق أول

1تقني

1كاتب أول

45أعوان التنفیذ 

3مستكتب إدارة

14عامل مختص

6عامل

2عامل مختص أول

5عامل ذو كفاءة

4عامل ذو مهارة أو كفاءة عالیة

10عامل ماهر

1رئیس عملة

157جملة النشاط :

التكوین المستمر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0008 286الفقرة  : 

المركز  الوطني  للتكوین  المستمر  والترقیة  المهنیة  286 المؤسسة : 
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التكوین المستمر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

165اإلطارات

2متصرف عام

13متصرف رئیس

49متصرف مستشار

2مهندس عام

8مهندس رئیس

19مهندس أول

1تقني سامي رئیس

39متصرف

2مهندس

18تقني أول

2محلل أول

10محلل

70أعوان المساندة أو التسییر 

12ملحق إدارة

5ملحق أول

1تقني

26تقني سامي

14كاتب راقن

5مساعد تقني

6كاتب أول

1مبرمج

51أعوان التنفیذ 

9مستكتب إدارة

6عامل مختص
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التكوین المستمر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

8عامل

4عامل ذو مهارة أو كفاءة عالیة

8عامل ماهر

16عون تنظیف

286جملة النشاط :

7860جملة الوحدة العملیاتیة :

7860جملة البرنامج الفرعي :

7860 جملة البرنامج :

التشغیل 2  البرنامج :

1 قیادة جهاز التشغیلالبرنامج الفرعي :

1 النهوض بالتشغیلالوحدة العملیاتیة :

العمل المؤجر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

0011 1453الفقرة  : 

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل  1453 المؤسسة : 

1098اإلطارات

3متصرف عام

11متصرف رئیس

48متصرف مستشار
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العمل المؤجر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

2مهندس عام

8مهندس رئیس

12مهندس أول

1محلل رئیس

1متفقد عام تقني أو فني بیداغوجي 

451مستشار أول للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

168متفقد للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

29متفقد أول للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

31متصرف

10تقني سامي أول

2محلل أول

4محلل

316مستشار للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

1مهندس أشغال

140أعوان المساندة أو التسییر 

24ملحق إدارة

18ملحق أول

11تقني سامي

36مساعد للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

10عون أول للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

9كاتب أول

13كاتب إدارة

15عون للتشغیل و المهن الصغرى و للتوجیه المهني

4مستكتب إدارة

215أعوان التنفیذ 
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العمل المؤجر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

2مستكتب إدارة

27عامل مختص

74عامل

5عامل مختص أول

29عامل ذو كفاءة

27عامل ذو مهارة أو كفاءة عالیة

31عامل ماهر

20رئیس عملة

1453جملة النشاط :

1453جملة الوحدة العملیاتیة :

1453جملة البرنامج الفرعي :

1453 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
101

التكوین المهني 1  البرنامج :

1 قیادة جهاز التكوین المهنيالبرنامج الفرعي :

1 النهوض بالتكوین المهنيالوحدة العملیاتیة :

التكوین االساسي والتدریب المهني

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

0008 74الفقرة  : 

الوكالة  التونسیة  للتكوین  المهني  74 المؤسسة : 

46اإلطارات

3متصرف مستشار

8مهندس أول

29متصرف

6محلل

22أعوان المساندة أو التسییر 

3ملحق إدارة

5تقني

10تقني سامي

3قیم أول

1كاتب راقن

6أعوان التنفیذ 

2مستكتب إدارة

4عامل
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74جملة النشاط :

74جملة الوحدة العملیاتیة :

74جملة البرنامج الفرعي :

74 جملة البرنامج :



نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة
103

التكوین المهني 1  البرنامج :

1 قیادة جهاز التكوین المهنيالبرنامج الفرعي :

النهوض بالتكوین المهني 1 الوحدة العملیاتیة :

التكوین االساسي والتدریب المهني

العدد 

1النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  التكوین 48الفقرة  : 

الوكالة  التونسیة  للتكوین  المهني  48 المؤسسة : 

22اإلطارات

2متصرف رئیس

3مهندس عام

7مهندس رئیس

2مهندس أول

1تقني رئیس

1مساعد

4مستشار تكوین

1متصرف أول

1مكون أول

2أعوان المساندة أو التسییر 

2تقني سامي
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التكوین االساسي والتدریب المهني

العدد 

1النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 
24أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة

14عامل

1عامل مختص أول

1عامل ذو كفاءة

3عامل ذو مهارة أو كفاءة عالیة

4رئیس عملة

48جملة النشاط :

48جملة الوحدة العملیاتیة :

48جملة البرنامج الفرعي :

48 جملة البرنامج :

التشغیل 2  البرنامج :

1 قیادة جهاز التشغیلالبرنامج الفرعي :

النهوض بالتشغیل 1 الوحدة العملیاتیة :

العمل المؤجر

العدد 

1النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 120الفقرة  : 
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العمل المؤجر

العدد 

1النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 
الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل  120 المؤسسة : 

120أعوان التنفیذ 

120عامل

120جملة النشاط :

120جملة الوحدة العملیاتیة :

120جملة البرنامج الفرعي :

120 جملة البرنامج :
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 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

التكوین المهني 1البرنـامج :

قیادة جهاز التكوین المهنيالبرنامج الفرعي : 1

النهوض بالتكوین المهني 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة ومساندة جهاز التكوین المهني 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

PAFIP200200200200 برنامج  دعم التكوین و اإلدماج المهني000200 789

4200200200200جملة النشاط

1200200200200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
200200200200

1200200200200جمـــلة البرنـامج

تنمیة المبادرة الخاصة 3البرنـامج :

قیادة جهاز تنمیة المبادرة الخاصةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة التصرف في مشروع مبادرون 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تمویل انشطة المبادرة الخاصة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

000 0002 5005002مشروع مبادرون-قرض البنك الدولي000300 789

000 0002 15005002جملة النشاط
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000 0002 15005002جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
5005002 0002 000

000 0002 35005002جمـــلة البرنـامج

القیادة والمساندة 9البرنـامج :

القیادة والمساندة والتصرف في المواردالبرنامج الفرعي : 1

(القیادة (هیاكل الدیوان 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة والرقابة والتقییم 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

7070المرصد الوطني للتشغیل والمهارات000100 788

17070جملة النشاط

17070جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المساندة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التصرف في الوسائل 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200200تهییئات مختلفة000200 603
950 9502 2بناء المصالح المركزّیة لوزارة التكوین المهني والتشغیل والهیاكل التابعة له000311 603
200200بناء المركب الجهوي للتشغیل بصفاقس000461 603

600600إقتناء وسائل نقل000100 604
3030تجهیز مطبعة الوزارة000400 604
5050تجهیز اإلدارة المركزیة000600 604
5050إعادة تجهیز قاعة اإلجتماعات الكبرى للوزارة000700 604

200200اقتناء تجهیزات إعالمیة000200 605
100100السالمة المعلوماتیة لالنظمة االعالمیة للوزارة000500 605

380 3804 24جملة النشاط

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التمثیل الجهوي 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100بناء مقر لالدارة الجهویة بسلیانة000534 603



108

5050تجهیز اإلدارات الجهویة000500 604

3150150جملة النشاط

530 5304 24جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
4 6004 600

600 6004 94جمـــلة البرنـامج

200 2002 3002 3005 5جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

تنمیة المبادرة الخاصة 3البرنـامج :

قیادة جهاز تنمیة المبادرة الخاصةالبرنامج الفرعي : 1

وحدة التصرف في مشروع مبادرون 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تمویل انشطة المبادرة الخاصة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

700700تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة للمبادرة الخاصة00100ج 789

1700700جملة النشاط

1700700جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
700700

3700700جمـــلة البرنـامج

700700جملة مشاریع و برامج جدیدة

200 2002 0002 0006 6الجملـة العامـة :
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(ح ح خ / ح أ م)

الحسابات الخاصة في الخزینة 

21-21) / (2011الصندوق الوطني للتشغیل  (26رقم الحساب : )

التشغیل 2البرنـامج :

قیادة جهاز التشغیلالبرنامج الفرعي : 1

النهوض بالتشغیل 1الوحدة العملیاتیة

اإلعتماداتالبیـــانت جالفقرةالفصل

التتنسیق والمساندة لسیاسة التشغیل بحساب ألف  دینار2رمز النشاط

11 500 برامج التحسین و اإلعالم و اإلتصال حوا ل آلیات النهوض بالتشغیل و العمل المستقل789000100
500 11جملة النشاط

500 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

جمـــلة البرنـامج الفرعي
11 500

500 11جمـــلة البرنـامج

500 11جملة 26 الحساب :

500 11الجملـة العامـة :
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111نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  التكوین المهني1البرنـامج 

قیادة جهاز التكوین المهني :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتكوین المهني1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین االساسي والتدریب المهني1النشاط 

مؤسسات  التكوین 125275 000 000 08
000 000 275الوكالة  التونسیة  للتكوین  المهني651

000 000 275جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اطر التكوین وهندسة التكوین2النشاط 

مؤسسات  التكوین 1255 500 000 08
000 500 5المركز الوطنى لتكوین المكونین وهندسة التكوین653

000 500 5جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المستمر3النشاط 
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مؤسسات  التكوین 12510 000 000 08
000 000 10المركز  الوطني  للتكوین  المستمر  والترقیة  المهنیة652

000 000 10جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة ومساندة جهاز التكوین المهني4النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101330 000 01
000 330األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 101570 000 02
000 570المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101150 000 03
000 150المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10141 500 05
500 41منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1015 000 06
000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1013 500 13
500 3المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101200 000 14
000 200المساهمات المحمولة على المشغل000

000 300 1جملة النشاط :

000 800 291جملة الوحدة العملیاتیة :

000 800 291جملة البرنامج الفرعي :
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000 800 291جملة البرنامج :
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 :  التشغیل2البرنـامج 

قیادة جهاز التشغیل :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتشغیل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العمل المؤجر1النشاط 

مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 12555 995 000 11
000 995 55الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل151

000 995 55جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التتنسیق والمساندة لسیاسة التشغیل2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 101208 500 01
500 208األجر األساسي والتدرج001

المنح  الخصوصیة  القارة 101285 000 02
000 285المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 10173 000 03
000 73المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10122 000 05
000 22منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1015 000 06
000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1011 500 13
500 1المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101105 000 14
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000 105المساهمات المحمولة على المشغل000
000 700جملة النشاط :

000 695 56جملة الوحدة العملیاتیة :

000 695 56جملة البرنامج الفرعي :

000 695 56جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة والتصرف في الموارد :1البرنامج الفرعي

: القیادة (هیاكل الدیوان1الوحدة العملیاتیة  )

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والرقابة والتقییم1النشاط 

تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له 100105 240 02
240 105تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له000

تأجیر  أعضاء  الدواوین 100404 000 04
000 404تأجیر أعضاء الدواوین000

األجر  األساسي  والتدرج 101681 920 01
920 681األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1011 159 844 02
844 159 1المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101264 036 03
036 264المنح المرتبطة بالوظیفة000

منحـة اإلنتـاج 10192 011 05
011 92منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 1015 000 06
000 5منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 1016 000 13
000 6المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 101366 436 14
436 366المساهمات المحمولة على المشغل000
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487 084 3جملة النشاط :

487 084 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الوسائل2النشاط 

األجر  األساسي  والتدرج 1013 100 000 01
000 100 3األجر األساسي والتدرج000

المنح  الخصوصیة  القارة 1015 062 000 02
000 062 5المنح الخصوصیة القارة000

المنح  المرتبطة  بالوظیفة 101583 344 03
344 583المنح المرتبطة بالوظیفة000

المنح  الخصوصیة  المتغیرة 1011 000 04
000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000

منحـة اإلنتـاج 101352 886 05
886 352منحـة اإلنتـاج000

منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي 10130 000 06
000 30منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

المنح    العائلیة 10149 284 13
284 49المنح العائلیة000

المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1011 544 163 14
163 544 1المساهمات المحمولة على المشغل000

األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 102164 400 02
400 164األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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المساهمات  المحمولة  على  المشغل 10228 436 07
436 28المساهمات المحمولة على المشغل000

513 915 10جملة النشاط :

513 915 10جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 14جملة البرنامج الفرعي :

000 000 14جملة البرنامج :

000 495 362 جملة الموارد العامة للمیزانیة

362 495 000 الجملة العامـة :
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  التكوین المهني1البرنـامج 

قیادة جهاز التكوین المهني :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتكوین المهني1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین االساسي والتدریب المهني1النشاط 

مؤسسات  التكوین 22519 056 000 08
000 056 19الوكالة  التونسیة  للتكوین  المهني651

000 056 19جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اطر التكوین وهندسة التكوین2النشاط 

مؤسسات  التكوین 225381 000 08
000 381المركز الوطنى لتكوین المكونین وهندسة التكوین653

000 381جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المستمر3النشاط 
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مؤسسات  التكوین 2251 591 000 08
000 591 1المركز  الوطني  للتكوین  المستمر  والترقیة  المهنیة652

000 591 1جملة النشاط :

000 028 21جملة الوحدة العملیاتیة :

000 028 21جملة البرنامج الفرعي :

000 028 21جملة البرنامج :
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 :  التشغیل2البرنـامج 

قیادة جهاز التشغیل :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتشغیل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العمل المؤجر1النشاط 

مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 2253 447 000 11
000 447 3الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل151

000 447 3جملة النشاط :

000 447 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 447 3جملة البرنامج الفرعي :

000 447 3جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة والتصرف في الموارد :1البرنامج الفرعي

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الوسائل2النشاط 

األكریة واألداءات البلدیة 2011 230 000 01
000 230 1األكریة واألداءات البلدیة000

إستهالك الماء 20130 000 02
000 30استهالك الماء000

إستهالك الكهرباء والغاز 201200 000 03
000 200استهالك الكهرباء والغاز000

اإلتصاالت 201348 500 04
500 130االتصاالت الهاتفیة001
000 218تراسل المعطیات002

إقتناء األثاث 2015 000 05
000 5تأثیث اإلدارة001

الوقود 201650 000 06
000 150شراء الوقود لوسائل النقل001
000 500حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

نفقات البرید 2019 000 07
000 9المراسالت اإلداریة001

إقتناء المعدات 2012 000 08
500معدات التصرف اإلداري001
000 1معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002
500معدات التنظیف009
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مصاریف التأمین 20125 000 09
000 25تأمین وسائل النقل001

التعهد والصیانة 201223 500 10
000 75اإلعتناء بالبنایات001
000 125تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 15تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 5نفقات صیانة شبكات االتصال005
000 3تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006
500عملیات الصیانة األخرى099

مصاریف التنظیف 20111 000 11
000 11النفقات المباشرة للتنظیف001

لوازم المكاتب 20190 000 13
000 90لوازم المكاتب000

المطبوعات 2019 000 14
000 3المطبوعات الرسمیة001
000 6مطبوعات األخرى099

التوثیق 2017 100 15
000 7الوثائق المكتوبة001
100الوثائق األخرى099

الصحف والمجالت 201150 000 16
000 150الصحف والمجالت000

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 20121 000 17
000 21إشتراكات بوكاالت اإلعالم000

تعلیق ونشر اإلعالنات 20110 100 18
000 10نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
100نشر اإلعالنات بالرائد الرسمي003

مصاریف  اإلعالمیة 201225 500 19
000 190شراء اللوازم والمعدات001
000 10شراء منظومات002
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000 25نفقات الصیانة003
500خدمات إعالمیة أخرى099

نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة 20125 730 20
000 5نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 8نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
950نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
780 6نفقات استغالل منظومة أمان004
000 5استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

مصاریف اإلستقباالت واإلقامة 20132 000 21
000 20مصاریف اإلستقباالت001
000 12مصاریف اإلقامة002

مصاریف المهمات 20140 000 22
000 40مصاریف المهمات000

إكساء األعوان 20165 000 23
000 65إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002

إرجاع مصاریف التنقل 2018 870 24
000 7المنحة الیومیة للتنقل001
870المنحة الكیلومتریة للتنقل002
000 1إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

مصاریف نقل األشخاص 20140 000 25
000 5مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 35مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

تكوین ورسكلة األعوان 20130 000 28
000 12ملتقیات للتكوین001
000 4تربصات تكوین002
000 2التكوین المستمر003
000 7التكوین في اإلعالمیة004
000 5التكوین في التصرف حسب األهداف006

نفقات طبیة لفائدة األعوان 2011 500 30
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000 1نفقات التداوي001
500شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2013 000 31
000 3تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 20150 32
50عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم000

تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة 2011 000 36
000 1تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

اللجان الطبیة 2011 500 37
500 1اللجان الطبیة000

مصاریف النزاعات والتعویضات 2011 500 38
500 1أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى001

معالیم التسجیل 20150 39
50معالیم التسجیل000

معالیم الجوالن و العبور 2013 500 40
500 1معالیم الجوالن001
000 2معالیم العبور002

طبع ونشر الوثائق والمجالت 201100 42
100طبع ونشر الوثائق والمجالت000

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 20123 500 47
500 2نقل األثاث والمعدات001
000 21خدمات مختلفة099

000 524 3جملة النشاط :

000 524 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 524 3جملة البرنامج الفرعي :
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000 524 3جملة البرنامج :

000 999 27 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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* * الحسابات الخاصة في الخزینة * * 
 :  التكوین المهني1البرنـامج 

قیادة جهاز التكوین المهني :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتكوین المهني1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین االساسي والتدریب المهني1النشاط 

مؤسسات  التكوین 22512 000 000 08
000 000 12الوكالة التونسیة للتكوین المهني651

000 000 12جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المستمر3النشاط 

مؤسسات  التكوین 2253 000 000 08
000 000 3المركز الوطني للتكوین المستمر و الترقیة المهنیة652

000 000 3جملة النشاط :

000 000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 15جملة البرنامج الفرعي :

000 000 15جملة البرنامج :
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000 000 15 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

42 999 000 الجملة العامـة :
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جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 
 :  التكوین المهني1البرنـامج 

قیادة جهاز التكوین المهني :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتكوین المهني1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین االساسي والتدریب المهني1النشاط 

مؤسسات  التكوین 325792 000 08
000 792الوكالة  التونسیة  للتكوین  المهني651

000 792جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اطر التكوین وهندسة التكوین2النشاط 

مؤسسات  التكوین 32514 000 08
000 14المركز الوطنى لتكوین المكونین وهندسة التكوین653

تعزیز اسطول السیارات 803100 000 0412
000 100تعزیز اسطول السیارات

إعداد برامج التكوین وتكوین المكونین 803250 000 0422
000 250إعداد برامج التكوین وتكوین المكونین

تكوین إطارات التكوین 80380 000 0436
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000 80تكوین إطارات التكوین
وظائف تطویر المركز 803670 000 0437
000 670وظائف تطویر المركز

مساندة المركز لتوجیه هندسة التكوین نحو سیرورة وتمشي اإلشهاد 803200 000 0458
000 200مساندة المركز لتوجیه هندسة التكوین نحو سیرورة وتمشي اإلشهاد

000 314 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المستمر3النشاط 

مؤسسات  التكوین 325152 000 08
000 152المركز  الوطني  للتكوین  المستمر  والترقیة  المهنیة652

تأهیل إطار ات و أعوان المركز 80380 000 0006
000 80تأهیل إطار ات و أعوان المركز

إقتناء وسائل نقل 803100 000 0013
000 100إقتناء وسائل نقل

دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوین المستمر و الترقیة المهنیة 80360 000 0014
000 60دراسات مختلفة -المركز الوطني للتكوین المستمر و الترقیة المهنیة

برامج إشهاریة للتكوین المستمر 80380 000 0015
000 80برامج إشهاریة للتكوین المستمر

إقتناء تجهیزات 803200 000 0035
000 200إقتناء تجهیزات

تهیئات و إصالحات مختلفة 803100 000 0038
000 100تهیئات و إصالحات مختلفة

تركیز نظام الجودة 80310 000 0041
000 10تركیز نظام الجودة

التنظیم وتطویر أسالیب العمل 803100 000 0063
000 100التنظیم وتطویر أسالیب العمل



131 نظـام أمـد

تركیز وضیفة الیقظة ومرصد التكوین المستمر 80320 000 0068
000 20تركیز وضیفة الیقظة ومرصد التكوین المستمر

تركیز منهجیة علمیة في تقییم أثر التكوین بالمركز "العائد على اإلستثمار في تكوین الم 80390 000 0071
000 90تركیز منهجیة علمیة في تقییم أثر التكوین بالمركز "العائد على اإلستثمار في تكوین الموارد البشر

التسویق على الخط لخدمات المركز 80350 000 0072
000 50التسویق على الخط لخدمات المركز

تأهیل فضاءات اإلستقبال والحصول على شهادة المطابقة لعالمة مرحبا 80350 000 0073
000 50تأهیل فضاءات اإلستقبال والحصول على شهادة المطابقة لعالمة مرحبا

التعاون التونسي السویسري 8035 000 0074
000 5التعاون التونسي السویسري

إتفاقیة توأمة في میدان التكوین المستمر مع الجزائر 8035 000 0075
000 5إتفاقیة توأمة في میدان التكوین المستمر مع الجزائر

إتفاقیة توأمة في میدان التكوین المستمر مع السودان 80320 000 0076
000 20إتفاقیة توأمة في میدان التكوین المستمر مع السودان

اتفاقیة شراكة بین المركز والمركز االفریقي للتدریب االداري والبحوث من اجل التنمیة 80310 000 0459
000 10اتفاقیة شراكة بین المركز والمركز االفریقي للتدریب االداري والبحوث من اجل التنمیة

اتفاقیة شراكة بین المركز واكادیمیة سوداكاد 80320 000 000ج
000 20اتفاقیة شراكة بین المركز واكادیمیة سوداكاد

000 152 1جملة النشاط :

000 258 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 258 3جملة البرنامج الفرعي :

000 258 3جملة البرنامج :
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 :  التشغیل2البرنـامج 

قیادة جهاز التشغیل :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتشغیل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العمل المؤجر1النشاط 

مؤسسات  العمل  اإلجتماعي 325825 000 11
000 825الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل151

إصالحات و تجهیزات لتدعیم مكاتب التشغیل والعمل المستقل 806400 000 0014
000 400إصالحات و تجهیزات لتدعیم مكاتب التشغیل والعمل المستقل

إقتناء وسائل نقل 806300 000 0020
000 300إقتناء وسائل نقل
دراسات مختلفة 806100 000 0022
000 100دراسات مختلفة

إقتناء مقر مركب التشغیل والعمل المستقل بصفاقس 806370 000 0027
000 370إقتناء مقر مركب التشغیل والعمل المستقل بصفاقس

إصدار نشریة الوكالة ونشر ثائق وتنظیم  تظاهرات تحسیسیة 80640 000 0037
000 40إصدار نشریة الوكالة ونشر ثائق وتنظیم  تظاهرات تحسیسیة

بناء مركب التشغیل والعمل المستقل بنابل 806530 000 0038
000 530بناء مركب التشغیل والعمل المستقل بنابل

تركیز نظام خاص للتصرف المالي و اإلداري 80610 000 0061
000 10تركیز نظام خاص للتصرف المالي و اإلداري

إقتناء حواسیب 806650 000 0064
000 650إقتناء معدات ومنظومات إعالمیة

تكوین أعوان الوكالة 806200 000 0071
000 200تكوین أعوان الوكالة



133 نظـام أمـد

بناء مكتب التشغیل والعمل المستقل بالدهماني 806100 000 0093
000 100بناء مكتب التشغیل والعمل المستقل بالدهماني

بناء مكتب التشغیل والعمل المستقل بالدقاش 806200 000 0094
000 200بناء مكتب التشغیل والعمل المستقل بالدقاش

بناء مركب التشغیل والعمل المستقل بتطاوین 806365 000 0098
000 365بناء مركب التشغیل والعمل المستقل بتطاوین

احداث مركز لحفظ المعطیات وضمان استمرار استغالل المنظومات 806100 000 0106
000 100احداث مركز لحفظ المعطیات وضمان استمرار استغالل المنظومات

سالمة نظم اإلعالم وسالمة البرمجیات 806240 000 0108
000 240سالمة نظم اإلعالم وسالمة البرمجیات

اقتناء تراخیص الستغالل منظومة البرید االلكتروني لفائدة أعوان التشغیل 80670 000 0112
000 70اقتناء تراخیص الستغالل منظومة البرید االلكتروني لفائدة أعوان التشغیل

000 500 4جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التتنسیق والمساندة لسیاسة التشغیل2النشاط 

تركیز وتطویر وظائف جدیدة بالنظام المندمج للتصرف المالي واالداري 80630 000 008ج
000 30تركیز وتطویر وظائف جدیدة بالنظام المندمج للتصرف المالي واالداري

IOS ANDROID تطویر تطبیقات محمولة النظمة 806115 000 009ج
IOS ANDROID115 000 تطویر تطبیقات محمولة النظمة

دراسة واعادة تهیئة وتجهیز قاعة الموزعات 80680 000 010ج
000 80دراسة واعادة تهیئة وتجهیز قاعة الموزعات

اقتناء الطابق االرضي التابع لمكتب التشغیل والعمل المستقل بقلیبیة 806100 000 011ج
000 100اقتناء الطابق االرضي التابع لمكتب التشغیل والعمل المستقل بقلیبیة

000 325جملة النشاط :
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000 825 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 825 4جملة البرنامج الفرعي :

000 825 4جملة البرنامج :
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 :  تنمیة المبادرة الخاصة3البرنـامج 

قیادة جهاز تنمیة المبادرة الخاصة :1البرنامج الفرعي

: وحدة التصرف في مشروع مبادرون1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تمویل انشطة المبادرة الخاصة1النشاط 

الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقلیدیة و المهن الصغرى 8109 000 000 0002
000 000 9الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقلیدیة و المهن الصغرى

000 000 9جملة النشاط :

000 000 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 9جملة البرنامج الفرعي :

000 000 9جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة والتصرف في الموارد :1البرنامج الفرعي

: المساندة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التصرف في الوسائل2النشاط 

التدخالت في المیدان اإلجتماعي 302360 000 00
000 360التدخالت في المیدان االجتماعي000

000 360جملة النشاط :

000 360جملة الوحدة العملیاتیة :

000 360جملة البرنامج الفرعي :

000 360جملة البرنامج :

000 443 17 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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* * القروض الخارجیة الموظفة * * 
 :  التكوین المهني1البرنـامج 

قیادة جهاز التكوین المهني :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتكوین المهني1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین االساسي والتدریب المهني1النشاط 

إعادة هیكلة مركز التكوین والتدریب المهني بالكاف مع وحدة تدریب مهني (البنك اإلسل 8036 000 000 0353
000 000 6إعادة هیكلة مركز التكوین والتدریب المهني بالكاف مع وحدة تدریب مهني (البنك اإلسالمي للتنم

مركز التكوین في الصناعات الغذائیة بالقطب التنموي ببنزرت 8035 000 000 0372
000 000 5مركز التكوین في الصناعات الغذائیة بالقطب التنموي ببنزرت

000 000 11جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین اطر التكوین وهندسة التكوین2النشاط 

000 803400 مركز تكوین مهني قاطرة في احواضها االقفتصادیة والتشغیلیة في اطار ب16دعم دمج  001ج
000 400 مركز تكوین مهني قاطرة في احواضها االقفتصادیة والتشغیلیة في اطار برنامج دع16دعم دمج 

انجاز تكوین تقني في فنون الطباعة لفائدة مكوني ومستشاري التدریب بمراكز التدریب ا 803100 000 002ج
000 100انجاز تكوین تقني في فنون الطباعة لفائدة مكوني ومستشاري التدریب بمراكز التدریب المهني القا

000 500جملة النشاط :

000 500 11جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 500 11جملة البرنامج الفرعي :

000 500 11جملة البرنامج :

000 500 11 جملة القروض الخارجیة
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* * الحسابات الخاصة في الخزینة * * 
 :  التكوین المهني1البرنـامج 

قیادة جهاز التكوین المهني :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتكوین المهني1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین االساسي والتدریب المهني1النشاط 

مؤسسات  التكوین 3256 000 000 08
000 000 6الوكالة التونسیة للتكوین المهني651

تهییئة و صیانة المراكز 80323 500 000 0166
000 500 23الهندسة المدنیة واألشغال الملحقة بها004

تجهیزات تكوین للمراكز 80315 600 000 0167
000 600 15إقتناء تجهیزات و معدات005

إقتناء أراضي 803200 000 0168
000 200(إقتناء أراضي ( إقتناء جزء من العقار التابع لشركة "صقانس أثاث" المنحلة002

مصاریف تورید التجهیزات 80350 000 0170
000 50المصاریف الدیوانیة010

إعتمادات الدراسات 80350 000 0171
000 50الدراسات001

إقتناء وسائل نقل للوكالة 803600 000 0172
000 600إقتناء تجهیزات و معدات005

000 000 46جملة النشاط :



140 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین المستمر3النشاط 

الدراسات 80350 000 0070
000 50الدراسات001

إقتناء تجهیزات و معدات 80350 000 0082
000 50إقتناء تجهیزات و معدات005

إقتناء تجهیزات و معدات 80350 000 0083
000 50إقتناء تجهیزات و معدات005

الهندسة المدنیة و األشغال الملحقة بها 803250 000 0084
000 250الهندسة المدنیة و األشغال الملحقة بها004

000 803200 مركز تكوین مهني قاطرة في احواضها االقفتصادیة والتشغیلیة في اطار ب16دعم دمج  001ج
000 200تركیز منظومةجدیدة للتكوین عن بعد: التكوین في المهن واالشهاد عبر الموكس000

انجاز تكوین تقني في فنون الطباعة لفائدة مكوني ومستشاري التدریب بمراكز التدریب ا 803100 000 002ج
000 100التكوین للجمیع000

القیام بدراسة لبناء مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بقابس 80350 000 010ج
000 50القیام بدراسة لبناء مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بقابس000

القیام بدراسة لبناء مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة ببنزرت 80350 000 011ج
000 50القیام بدراسة لبناء مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة ببنزرت000

تجهیز مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بتونس  80350 000 012ج
000 50تجهیز مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بتونس 000

تهیئة وتجهیز مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بتطاوین 803150 000 013ج
000 150تهیئة وتجهیز مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بتطاوین000

التدخالت 8125 000 000 0001
000 000 5( حقوق السحب ( المركز الوطني للتكوین و الترقیة المهنیة000

000 000 6جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  قیادة ومساندة جهاز التكوین المهني4النشاط 

(التكوین الخصوصي : مناولة التكوین في اإلختصاصات ذات األولویة (البناء وتوابعه 8111 000 000 0001
000 000 1التحویالت021

مصاریف مختلفة 8122 000 000 0003
000 000 2مصاریف مختلفة019

000 000 3جملة النشاط :

000 000 55جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 55جملة البرنامج الفرعي :

000 000 55جملة البرنامج :
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 :  التشغیل2البرنـامج 

قیادة جهاز التشغیل :1البرنامج الفرعي

: النهوض بالتشغیل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العمل المؤجر1النشاط 

الوكالةالوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 8102 000 000 0064
000 000 2الوكالةالوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة التونسیة للتشغیل والعمل المستقل 8101 000 000 0078
000 000 1الوكالة التونسیة للتشغیل والعمل المستقل001

الوكالة التونسیة للتشغیل و العمل المستقل 8101 000 000 0079
000 000 1الوكالة التونسیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 81010 100 000 0081
000 100 10الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 810146 000 000 0083
000 000 146الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 8101 000 000 0084
000 000 1الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

تكفل الصندوق الوطني للتشغیل بمساهمة األعراف بعنوان األجور المدفوعة إنتداب المك 8101 000 000 091
000 000 1تكفل الصندوق الوطني للتشغیل بمساهمة األعراف بعنوان األجور المدفوعة إنتداب المكونین التو000

التشجعات واإلمتیازات المسندة بعنوان المؤسسات الناشئة 8104 000 000 092
000 000 4التشجعات واإلمتیازات المسندة بعنوان المؤسسات الناشئة000

برنامج تحسین قابلیة التشغیل 810500 000 010ج
000 500برنامج تحسین قابلیة التشغیل000

(CIVP) عقد اإلعداد للحیاة المهنیة لحاملي الشهادات العلیا 81050 000 000 011ج
50 000 000(CIVP) عقد اإلعداد للحیاة المهنیة لحاملي الشهادات العلیا000
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(SC) عقد الخدمة المدنیة 8101 000 000 012ج
1 000 000(SC) عقد الخدمة المدنیة000

التكوین القبلي 810500 000 013ج
000 500التكوین القبلي000

األعباء المرتبطة بتنفیذ برامج التشغیل 8101 500 000 015ج
000 500 1األعباء المرتبطة بتنفیذ برامج التشغیل000

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 81141 000 000 0056
000 000 41الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 81130 000 000 0059
000 000 30الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 8112 000 000 0103
000 000 2الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 812100 000 0062
000 100الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 81215 000 000 0063
000 000 15الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 812300 000 0064
000 300الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

المعهد األعلى للمحاماة 812500 000 0067
000 500المعهد األعلى للمحاماة001

000 500 308جملة النشاط :

000 500 308جملة الوحدة العملیاتیة :

000 500 308جملة البرنامج الفرعي :

000 500 308جملة البرنامج :
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 :  تنمیة المبادرة الخاصة3البرنـامج 

قیادة جهاز تنمیة المبادرة الخاصة :1البرنامج الفرعي

: وحدة التصرف في مشروع مبادرون1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تمویل انشطة المبادرة الخاصة1النشاط 

البنك التونسي للتضامن 81070 000 000 0051
000 000 70البنك التونسي للتضامن001

جیل جدید من الباعثین 81025 000 000 001ج
000 000 25جیل جدید من الباعثین000

000 000 95جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  العمل المستقل2النشاط 

الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 8105 000 000 0071
000 000 5الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل001

000 000 5جملة النشاط :

000 000 100جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 100جملة البرنامج الفرعي :

000 000 100جملة البرنامج :
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000 500 463 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

492 443 000 الجملة العامـة :



نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:
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مهمة التكوین المهني و التشغیل

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزینة 

21-21) / (2011 الصندوق الوطني للتشغیل  (     ) 26 الحساب :

دینار000 000 420الموارد :

النفقات البرنـامج 

التشغیل 2320000000

تنمیة المبادرة الخاصة 3100000000

420 000 000 جملة الحساب
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صندوق النهوض بالتكوین والتدریب المهني    27 الحساب :

دینار000 000 70الموارد :

النفقات البرنـامج 

التكوین المهني 170000000

70 000 000 جملة الحساب

490 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

490 000 000 الجمـــلة العامة



جدول تفصیلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2020

المهمة:

السنة المالیة:
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مهمة التكوین المهني و التشغیل

الحسابات الخاصة في الخزینة 

21-21) / (2011 الصندوق الوطني للتشغیل  (     ) 26 الحساب :

التشغیل 2 البرنـامج :

1 قیادة جهاز التشغیلالبرنـامج الفرعي :

000 000 320النهوض بالتشغیل1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 500 308العمل المؤجر1 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار
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219 600 000 التدخالت في المیدان اإلقتصادي :810

2 000 000 التكوین واالدماج في اطار مشروع "تونس الذكیة 0064

2 000 000 الوكالةالوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

1 000 000 Sungard  لبروتوكول بین تونس و مؤسسة1برنامج دعم اإلستثمار في اإلقتصاد الرقمي: تعدیل عدد  0078

1 000 000 الوكالة التونسیة للتشغیل والعمل المستقل 001

1 000 000 HP  لبروتوكول بین تونس و مؤسسة1برنامج دعم اإلستثمار في اإلقتصاد الرقمي: تعدیل عدد  0079

1 000 000 الوكالة التونسیة للتشغیل و العمل المستقل 001

10 100 000 برنامج فرصتي : المنحة 0081

10 100 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

146 000 000 0083 ألف طالب شغل من حاملي الشهادات العلیا بالقطاع الخاص25برنامج خصوصي النتداب 

146 000 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

1 000 000 HP IN  لبروتوكول بین تونس ومؤسسة1برنامج دعم اإلستثمار في اإلقتصاد الرقمي: تعدیل عدد 0084

1 000 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

1 000 000 la salle تكفل الصندوق الوطني للتشغیل بمساهمة األعراف بعنوان األجور المدفوعة إنتداب المكونین التونسین بشركة 091

4 000 000 التشجعات واإلمتیازات المسندة بعنوان المؤسسات الناشئة 092

500 000 برنامج تحسین قابلیة التشغیل 010ج
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50 000 000 (CIVP) عقد اإلعداد للحیاة المهنیة لحاملي الشهادات العلیا 011ج

1 000 000 (SC) عقد الخدمة المدنیة 012ج

500 000 التكوین القبلي 013ج

1 500 000 األعباء المرتبطة بتنفیذ برامج التشغیل 015ج

73 000 000 التدخل في المیدان الإلجتماعي :811

41 000 000 تربصات اإلعداد للحیاة المهنیة 0056

41 000 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

30 000 000 برنامج الخدمة المدنیة التطوعیة 0059

30 000 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

2 000 000 ( صك اإلنتداب  (تتكفل بمساهمة األعراف في التغطیة اإلجتماعیة 0103

2 000 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

15 900 000 تدخالت في میدان التربیة و التكوین :812

100 000 عقد إدماج حاملي شهادات التعلیم العالي 0062

100 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

15 000 000 عقد التأهیل و اإلدماج المهني 0063

15 000 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001
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300 000 عقد إعادة إدماج في الحیاة النشیطة 0064

300 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001

500 000 المنحة الشهریة المخولة لطلبة المعهد األعلى للمحاماة 0067

500 000 المعهد األعلى للمحاماة 001

000 500 11التتنسیق والمساندة لسیاسة التشغیل2 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

11 500 000 النهوض بالتكوین المهني و التشغیل :789

11 500 000 برامج التحسین و اإلعالم و اإلتصال حوا ل آلیات النهوض بالتشغیل و العمل المستقل 0001

000 000 320جملة البرنامج الفرعي

000 000 320جملة البرنامج

تنمیة المبادرة الخاصة 3 البرنـامج :

1 قیادة جهاز تنمیة المبادرة الخاصةالبرنـامج الفرعي :
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000 000 100وحدة التصرف في مشروع مبادرون1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 95تمویل انشطة المبادرة الخاصة1 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

95 000 000 التدخالت في المیدان اإلقتصادي :810

70 000 000 المشاریع الصغرى الممولة عن طریق البنك التونسي للتضامن 0051

70 000 000 البنك التونسي للتضامن 001

25 000 000 جیل جدید من الباعثین 001ج

000 000 5العمل المستقل2 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

5 000 000 التدخالت في المیدان اإلقتصادي :810

5 000 000 برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى والباعثین الشبان 0071

5 000 000 الوكالة الوطنیة للتشغیل و العمل المستقل 001
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000 000 100جملة البرنامج الفرعي

000 000 100جملة البرنامج

420 000 000 جملة الحساب

صندوق النهوض بالتكوین والتدریب المهني    27 الحساب :

التكوین المهني 1 البرنـامج :

1 قیادة جهاز التكوین المهنيالبرنـامج الفرعي :

000 000 70النهوض بالتكوین المهني1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 58التكوین االساسي والتدریب المهني1 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

12 000 000 منح للمؤسسات العمومیة غیر خاضعة لمجلة م ع بعنوان التسییر واستغالل التجهیزات225
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12 000 000 مؤسسات التكوین 0008

12 000 000 الوكالة التونسیة للتكوین المهني 651

6 000 000 منح للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة بعنوان التدخالت325

6 000 000 مؤسسات التكوین 0008

6 000 000 الوكالة التونسیة للتكوین المهني 651

40 000 000 اإلستثمارات في میدان  التربیة و التكوین :803

23 500 000 تهیئة وصیانة المراكز 0166

23 500 000 الهندسة المدنیة واألشغال الملحقة بها 004

15 600 000 تجهیزات تكوین للمراكز 0167

15 600 000 إقتناء تجهیزات و معدات 005

200 000 إقتناء أراضي 0168

200 000 (إقتناء أراضي ( إقتناء جزء من العقار التابع لشركة "صقانس أثاث" المنحلة 002

50 000 مصاریف تورید تجهیزات 0170

50 000 المصاریف الدیوانیة 010

50 000 إعتمادات دراسات المشاریع 0171

50 000 الدراسات 001
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600 000 إقتناء وسائل نقل 0172

600 000 إقتناء تجهیزات و معدات 005

000 000 9التكوین المستمر3 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

3 000 000 منح للمؤسسات العمومیة غیر خاضعة لمجلة م ع بعنوان التسییر واستغالل التجهیزات225

3 000 000 مؤسسات التكوین 0008

3 000 000 المركز الوطني للتكوین المستمر و الترقیة المهنیة 652

1 000 000 اإلستثمارات في میدان  التربیة و التكوین :803

50 000 دراسة تقییمیة حول المنظومة الوطنیة للتكوین المستمر 0070

50 000 الدراسات 001

50 000 تجهیز مركب التكوین المستمر والترقیة المهنیة بسوسة 0082

50 000 إقتناء تجهیزات و معدات 005

50 000 تجهیز مركب التكوین المستمر والترقیة المهنیة بصفاقس 0083

50 000 إقتناء تجهیزات و معدات 005

250 000 بناء وتهیئة مركب التكوین والترقیة المهنیة بتونس 0084
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250 000 الهندسة المدنیة و األشغال الملحقة بها 004

200 000 تركیز منظومةجدیدة للتكوین عن بعد: التكوین في المهن واالشهاد عبر الموكس 001ج

100 000 التكوین للجمیع 002ج

50 000 القیام بدراسة لبناء مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بقابس 010ج

50 000 القیام بدراسة لبناء مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة ببنزرت 011ج

50 000 تجهیز مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بتونس  012ج

150 000 تهیئة وتجهیز مركب التكوین المستمر والترقییة المهنیة بتطاوین 013ج

5 000 000 التدخالت في میدان التربیة و التكوین :812

5 000 000 ( حقوق السحب ( المركز الوطني للتكوین و الترقیة المهنیة 0001

000 000 3قیادة ومساندة جهاز التكوین المهني4 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

1 000 000 تدخالت في میدان التربیة و التكوین :811

1 000 000 صك التكوین المهني 0001

1 000 000 التحویالت 021

2 000 000 التدخالت في میدان التربیة و التكوین :812
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2 000 000 تنفیذ خطة إصالح منظومة التكوین المهني 0003

2 000 000 مصاریف مختلفة 019

000 000 70جملة البرنامج الفرعي

000 000 70جملة البرنامج

70 000 000 جملة الحساب

490 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

490 000 000 الجمـــلة العامة




	المحور الأول التقديم العام
	المحور الثاني : نفقات المهمة حسب البرامج
	الملاحق



