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  التقدیم العام :المحور األول
  

لمحة عامة على وضعیة قطاع السیاحة والصناعات التقلیدیة خالل 
 : اثر تفشي فیروس كورونا  2020سنة  

تراتیجیة    یعتبر قطاع السیاحة والصناعات التقلیدیة في تونس من القطاعات االقتصادیة اإلس   

ورافدا أساسیا من روافد التنمیة في البالد، باعتبار مكانتھ في االقتصاد الوطني ودوره الھام في دفع 

التنمیة الشاملة والمساھمة الفعالة في العدید من القطاعات واألنشطة االقتصادیة األخرى، حیث یعتبر 

نقل والفالحة والصناعات الغذائیة محركا لبقیة القطاعات المرتبطة بنشاطھ على غرار قطاعات ال

والصحة والطاقة واألشغال العامة والمؤسسات المالیة والتجارة والصناعات المعملیة والمھن 

  .والحرف الصغرى وغیرھا

أي ما ( من الناتج المحلي اإلجمالي%  14 وعلى ھذا االساس فإن النشاط السیاحي یساھم بحوالي

، %  21ة بنسب ھم في تغطیة عجز المیزان التجاريبما یسا)  2019ملیار دینار سنة  16یناھز 

العاملة  یدمن ال%  12ما یقارب(ألف موطن شغل مباشر وغیر مباشر  400كما یوفر حوالي 

ملیار دینار سنة  9، قدرت بحوالي صعبة ،ھذا ویوفر القطاع مداخیل ھامة بالعملة ال) بالبالد

2019،  

من %  2من الناتج الداخلي الخام و بنسبة  %  4بحوالي  كما یساھم نشاط الصناعات التقلیدیة

ھذا وقد .نشاط  76 ألف حرفي موزعین على 350أكثر من مجموع الصادرات التونسیة ویشغل  

  .م د 18أالف مشروع سنویا ،بمعدل  6قدر معدل االستثمار في ھذا المجال ب

بوادر مشجعة إلى غایة فیفري و 2019ولئن حقق النشاط السیاحي مؤشرات إیجابیة خالل سنة   

،فیما بلغت  % 10سائح، أي بتطور قدر بنسبة  1.055.403حیث بلغ عدد الوافدین  2020

مقارنة بنفس الفترة من  % 28د، أي بارتفاع بنسبة .م 723,4المداخیل السیاحیة بالعملة األجنبیة 

روس كورونا المستجد ،جعل  ،إال أن االزمة التي شھدھا العالم جراء تداعیات تفشي فی 2019سنة 

من دول العالم تبادر بتطبیق القیود على السفر خالل الفترة الممتدة بین شھري جانفي  % 96

  .كجزء من جھودھا للقضاء على ھذا الوباء 2020ومارس 

دولة  44دولة حدودھا أمام المسافرین إما بصفة كلیة أو جزئیة، بینما اعتمدت  90كما أغلقت  

  .ببلد المنشأ لتسییر رحالتھا الدولیة الوضع الصحي 
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ووفقا  لتقریر المنظمة العالمیة للسیاحة، یعد القطاع السیاحي من أكثر القطاعات تضررا من تفشي  

فیروس كورونا المستجد حیث تشمل تداعیات ھذا الوباء كل من العرض والطلب على السفر الذي 

العالمي والتوترات الجیوسیاسیة واالجتماعیة یواجھ اضطرابا غیر مسبوق في ظل تباطؤ االقتصاد 

وتقدر المنظمة . والتجاریة إضافة إلى تسجیل نتائج متباینة في األسواق الرئیسیة المصدرة للسیاح

 30، بما قدره )إیرادات السیاحة الدولیة(العالمیة للسیاحة الخسائر من حیث إنفاق السیاح الدولیین 

  .ملیار دوالر أمریكي 50إلى 

ظل ھذه المتغیرات العالمیة أضحى النشاط السیاحي في تونس وجمیع االنشطة ذات الصلة من  وفي 

یواجھ أزمة غیر   2020فنادق ومطاعم ووكاالت أسفار ونقل بري وبحري ، بدایة من شھر مارس 

مسبوقة في تاریخھ ، حیث تم تسجیل توقف تام لعدد السیاح الوافدین على بالدنا ابتداء من العشریة 

وذلك بالنسبة إلى كل األسواق السیاحیة ،  % 100الثانیة من شھر مارس، أي بتراجع بنسبة 

واعتمادا على نسب النمو المسجلة في مستوى المداخیل السیاحیة خالل شھري جانفي وفیفري  

ملیار دینار، بما یشیر إلى تسجیل  7,2، بما قدره 2020، یمكن تقدیر جملة المداخیل لسنة  2020

  .ملیار دینار 6ر متوقعة بحوالي خسائ

جوان من سنة  20وفي ذات السیاق تواصل  تراجع القطاع السیاحي بصفة غیر مسبوقة الى موفى 

على مستوى عدد   %9.8(+وذلك بعد أن سجل نتائج ایجابیة خالل شھر جانفي وفیفري  2020

  )في المداخیل السیاحیة %27.6الوافدین و

 : مسجلة حالیا والمبوبة اسفلھ االسوأ في تاریخ القطاع السیاحي التونسيوتعتبر النتائج السلبیة ال

  

  

  

  

  

  %70,5جوان من السنة الحالیة بنسبة  10كما انخفض حجم اللیالي المقضاة للمقیمین الى موفى 

ة خالل نفس الفترة لیل) 681.600(الى أقل من النصف  2019ة سنة لیل 1.774.971لیمر من 

  .لیلة مقضاة 1.093.371ـفاضا بما یعادل انخأي ،2019من سنة 

  الفارق  2020  2019  الوحدة  المؤشرات السیاحیة
  - 43,7  1.070,8  1.901,2  ملیون دینار  المداخیل السیاحیة

  - 39,1  339,3  556,9  ملیون أورو

  - 40,7  373,5  629,2  ملیون دوالر

  - 70,5  2.300.852  7.797.518  عدد اللیالي المقضاة

  - 61,9  1.305.916  3.425.925  عدد الوافدین
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بنسبة ھامة تقدر  2020جوان من سنة  10كما تراجع عدد الوافدین على النزل بدوره الى حدود 

  . %61,6ـب

كما أن نشاط الصناعات التقلیدیة ،ومنذ دخول إجراءات الحجر الصحي الشامل حیز التنفیذ یمر 

نتاج وكذلك الترویج على مستوى السوق بأزمة عمیقة جراء توقف التزود بالمواد األولیة واإل

 .الداخلیة والتصدیریة وقد أصبح العدید من العاملین في القطاع مھددین باإلفالس واإلضمحالل
  

 :إستراتیجیة المهمة -1
 تقدیم إستراتیجیة القطاع والمهمة .1

  

  :خالل الفترة القادمة على تنفیذ التوجھات التالیة المھمةسترتكز جھود 

 :السیاحي بالنسبة للنشاط

 : تنبني خطة العمل على

 تحدیث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جدیدة

  : تسعى وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة إلى العمل على

إعادة النظر في المنظومة اإلدارّیة المشرفة على القطاع عبر مراجعة اإلطار التشریعي والترتیبي  

ع السیاحي وبكّل  ما یتعلّق بتحسین مناخ العمل والمؤّسساتي ودور المھنة في النھوض بالقطا

  .والشراكة مع القطاع الخاص

  :توزیع صالحیات الدیوان الوطني التونسي للسیاحة إلى ثالث ھیاكل مختّصة 

  وكالة التكوین في مھن السیاحة

  الھیئة الوطنّیة للترویج واإلتصال الدولي

  .وكالة اإلستثمار والتنمیة السیاحّیة

 عرض السیاحي تحسین ال

  :وذلك بالعمل على  

السیاحة / السیاحة الثقافیة  :(  إثراء العرض السیاحي بأنماط إضافیة من األنشطة في مجاالت

إحداث أقطاب للسیاحة /  سیاحة اإلستشفاء  / سیاحة اإلقامة / سیاحة المؤتمرات / الصحراویة 

 ).البدیلة بالجھات الداخلّیة 



6 
 

سیاحّیة الجدیدة من خالل مواصلة عملیات التحكم العقاري وإتمام إجراءات مواصلة تھیئة المناطق ال

المصادقة على أمثلة التھیئة الخاّصة بھا والشروع في إنجاز دراسات البنیة االساسّیة وتنفیذھا وذلك 

  .بالنسبة لمناطق التنمیة الجھوّیة

  تحسین الجودة والنھوض بمنظومة التكوین السیاحي 

 : خالل ذلك الى العمل على تسعى الوزارة من

 .وضع عالمة للجودة للمنتوج السیاحي التونسي

وضع مواصفات جدیدة لتصنیف المؤّسسات السیاحّیة تعتمد  جودة الخدمات ومبادئ اإلستدامة   

)La Durabilité.(  

  .إرساء سیاسة تكوین ناجعة ومالئمة لحاجیات القطاع 

 تحفیز الطلب على الوجھة التونسّیة 

 : ني خطة العمل في ھذا االتجاه علىتنب

 : إعادة بناء صورة الوجھة التونسّیة 

 . انتھاج استراتیجیة  ترویجیة  ترمي الى تعزیز الوجھة التونسیة بالخارج والداخل 

 .إسترجاع حصصنا بمختلف االسواق التقلیدّیة وإكتساح أسواق سیاحّیة جدیدة

 .لرقمّیةتنفیذ إستراتیجّیة الترویج عبر الوسائل ا

 .تنفیذ إستراتیجّیة دفع السیاحة الداخلّیة والتعریف بالجھات

 (web) إحداث خلیة تصّرف في األزمات الكبرى وإحداث خلیة یقظة خاّصة بالشبكة االفتراضیـة 

 . (CRM social)وإدارة العالقات مع الحرفاء عبر شبكات التواصل االجتماعي  

  :النفاذ إلى الوجھة التونسیة 

 .ط إجراءات تنّقل الوفود السیاحّیة عبر إرساء نظام فتح األجواء ومنظومة التأشیرة اإللكترونیةتبسی

 .عالقاتنا بمختلف شركائنا بالخارج من متعھدي رحالت وشركات طیران تطویر

 متعھدي وكبار (low-cost) وضع استراتیجیـة جّذابـة تجـاه الناقالت ذات الكلفـة المنخفضـة

 : ل  الرحالت من خال

  . في إطار تحریر الفضاء الجّوي  تحدید استراتیجیة جّذابة للناقالت ذات الكلفة المنخفضة

         رصد حركة مسافري األسواق الواعدة والذین ال یمكن للناقلة الوطنیة تأمین حاجیاتھم 

ة طبرق(توجیھ كبار متعھدي الرحالت نحو الجھات الواعدة و المتضررة من أزمة القطاع 
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بغایة إعادة تدفق المسافرین و النشاط السیاحي إلیھا، إلى  جانب إتاحة عروض نقل ...) وتوزر

  بأسعار مغریة بغایة الترفیع في عدد الوافدین

  على مستوى المحیط السیاحي و الحفاظ على دیمومة المؤسسات الناشطة في القطاع 

 . وضع میثاق تونسي للسیاحة المستدامة والمسؤولة

خاص بتطویر السیاحة   (PPP)ار مؤسساتي للشراكة بین القطاعین العام و الخاص وضع إط

 . المستدامة

 . وضع آلیات تصّرف سیاحي مستدام في التراث الثقافي و الطبیعي

 Labels)وضع آلیات تشجیع على انخراط المھنیین بمنظومة الحصول على عالمات االستدامة 

de durabilité)  . 

 . جدیدة موّجھة لبعث وتطویر وتأھیل المشاریع السیاحیة خاّصة في الجھات  وضع آلیات تمویل

التنسیق مع المتدخلین واالطراف ذات العالقة بالقطاع إلیجاد السبل الكفیلة للحفاظ على دیمومة 

مراجعة النظام القانوني إلنقاذ المؤسسات التي تشكو من ( ونشاط المؤسسات العاملة بالقطاع 

 ... ).ایجاد حلول لمدیونة المؤسسات الفندقیة، دیھ صعوبات اقتصا

  :بالنسبة لنشاط الصناعات التقلیدیة 

 : 2022-2018مواصلة تنفیذ المخطط الوطني لتنمیة القطاع  للفترة  سیتم العمل على 

  النتائج المرتقبة  المحاور  االهداف
 اعادة هیكلة قطاع الصناعات التقلیدیة §
تدخلین في توحید الرؤى بین جمیع الم §

القطاع من مهنیین وخبراء من أجل 
النهوض بصفة فعلیة بقطاع الصناعات 
التقلیدیة واالرتقاء بها وتدعیم مكانتها 

 .باعتبارها ركیزة من ركائز التنمیة
ابراز صناعات تقلیدیة عصریة تعكس  §

هویة وطنیة متجذرة وترتكز على منظومة 
 التجدید واالبتكار والجودة

ومة متكاملة لترویج تطویر ترویج منظ §
منتوجات  الصناعات التقلیدیة ذات الجودة 

  .المفتوحة وصعبة النفاذ باألسواقالعالیة 

تطویر اإلطار  §
المؤسساتي للهیاكل 

  المتدخلة في القطاع،
النهوض بالجودة وتنمیة  §

 المهارات الحرفیة،
تنمیة االستثمار وتطویر  §

 المؤسسات الحرفیة،
النهوض بالتسویق  §

  والترویج
طویر المعلومة والخطة ت §

  االتصالیة،

ألف موطن شغل في أفق  100إحداث  §
2022.  
زیادة نسبة المستثمرین من خریجي التعلیم  §

  %.25إلى % 10العالي من 
مؤسسة حرفیة ورفع قدرات  200تأهیل  §

حرفي في إطار تشجیع التجمعات  3000
  .الحرفیة
الترفیع في قیمة االستثمار في القطاع من  §

  .م د 30ار إلى ملیون دین 18
رفع نسبة مساهمـة القطاع في الناتج  §

  %6الداخلي الخام إلى 
  %3إلى % 1.8رفع الصادرات من  §



8 
 

 : تقدیم برامج المهمة -2
  

خمسة أھداف و نشطةأثمانیة و برنامجین وثالث برامج فرعیة، 2021لسنة السیاحة  تتضمن مھمة

وسبعة ) ج السیاحة والصناعات التقلیدیةلقیس أداء برنام(ستراتیجیة إستراتیجیة وأربعة مؤشرات إ

  . أربعة فاعلین عمومیین ویساھم في تحقیقھا ) برنامج القیادة والمساندة ءلقیس آدا( ات مؤشر

  :برامج الفرعیة على النحو التاليتتوزع البرامج وال

  

  هیكلة المهمة حسب البرامج والبرامج الفرعیة: 1رسم بیاني عدد 

البرامج الفرع ة على 
المستو  المر ز  

البرامج 

الس احةلمهمةا

الس احة والصناعات التقلید ة

ق ادة القطاع 
الس احي

ق ادة قطاع الصناعات 
التقلید ة

الق ادة 
والمساندة

القیادة 
والمساندة

  
  األداء وأنشطة البرامج إطار: 1عدد جدول

  
عدد البرامج   البرامج

 عدد األھداف  عدد األنشطة  الفرعیة
  اإلستراتیجیة

عدد مؤشرات قیس 
  األداء

  04  02  06  02 والصناعات التقلیدیة ةالسیاح: 1البرنامج

  07  03  02  01  القیادة والمساندة: 9البرنامج 

  11  05  08  03  المجموع
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 )2023-2021( طار النفقات متوسط المدىإ -3
 
 برمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب البرامج 3-1

  ومصادر التمویل
 

 لف دینارأ: الوحدة                                                                                                                                             
 

  مصادر  البیان
  التمویل

  إنجازات
  ق م

2020  

  التقدیرات
2017 2018 2019 

2021  2022  2023  

برنامج السیاحة 
والصناعات 

  التقلیدیة

موارد 
150 000 000 147 497 138 346 136 738 126 749 132 113050 الدولة  

 850 850  850  750 -  -  -  م ذ م ع

مجموع 
150 850 850 147 347 139 096 137 738 126 749 132 113050 البرنامج  

  برنامج
القیادة 

  والمساندة

موارد 
25 000 000 24 503 21 236 21 359 15 901 14 024 20 الدولة  

 -  -   -   -  -  -  -  م ذ م ع

مجموع 
25 000 000 24 503 21 236 21 359 15 901 14 024 20 البرنامج  

  المجموع

موارد 
 175 000 171 000  000 160  582 157 097 142 650 147 074 133 الدولة

 850 850  850  750 -  -  -  م ذ م ع

مجموع 
171 850 850 160 332 158 097 142 650 147 074 133 البرامج  850 175  
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ومصادر  برمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب األقسام 3-2
  التمویل

  
 ألف دینار: الوحدة                                                                                                                                                                                                                           

 

مصادر  البیان
 التمویل

  تقدیراتال  ق م إنجازات
2017  2018  2019  2020  

2021  2022  2023  

  نفقات التأجیر

 000 74 000 73 433 68 547 63 424 59 692 55 113 48 موارد الدولة

 -  -  -  -  -  -  -  م ذ م ع

 000 74 000 73 433 68 547 63 424 59 692 55 113 48 مجموع القسم

 نفقات التسییر
 000 19 500 18 811 16 667 11 293 10 423 9 781 9 موارد الدولة

 527 527 527 360 -  -  -  م ذ م ع

 مجموع القسم  
9 781 9 423 10 293 12 027 

17 338 19 027 19 527 

 500 81 000 79 326 74 938 81 175 72 466 495 موارد الدولة  نفقات التدخالت

 323 323 323 390 -  -  -  م ذ م ع  

 823 81 323 79 649 74 328 82 175 72 466 495 مجموع القسم 

 550 500 430 430 205 787 69 265 57 موارد الدولة  نفقات اإلستثمار

   م ذ م ع  
 

    

 مجموع القسم  
57 265 69 787 205 430 

430 500 500 

نفقات العملیات 
 -  -  -  -  -  -  -  موارد الدولة  المالیة

 -  -  -  -  -  -  -  م ذ م ع  

  
 -  -  -  -  -  -  -  مجموع القسم  

  بقیة 
  النفقات

 -  -  -  -  -   282 12  420 17 موارد الدولة

 -  -  -  -  -  -  -  م ذ م ع

 -  -  -  -  -   282 12  420 17 مجموع القسم

  المجموع

 000 175 000 171 000 160 582 157 097 142 650 147 074 133 موارد الدولة

 850 850 850 750 750 -  -  م ذ م ع

مجموع 
 850 175 850 171 850 160 332 158 847 142 650 147 074 133 األقسام
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 :2021المهمة لسنة  نفقاتتوزیع  -4
  

حسب البرامج واألقسام  2021توزیع نفقات المهمة لسنة  4-1
  ومصادر التمویل
حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر  2021مھمة لسنة الدفع للالتعھد و تتوزع إعتمادات

  :التمویل كما یلي
 دینار ألف:الوحدة

 
  ألقساما             

 
  م التمویل/ البرامج

  نفقات
 التأجیر

  نفقات
 التسییر

  نفقات
 التدخالت

  نفقات
  اإلستثمار

  نفقات
 المجموع  العملیات المالیة

برنامج السیاحة 
والصناعات 

  التقلیدیة

 497 138 - 230 123 56 011 16 133 66 م ع م
 - - - - -  - م ق خ م

 - - - - - - ح خ
 497 138  230 123 56 011 16 133 66 موارد الدولة

 850 - - 323 527 - م ذ م ع
مجموع 
 347 139  230 446 56 538 16 133 66 البرنامج

برنامج القیادة 
  والمساندة

 503 3  200 203 800 300 2 م ع م
 - - - - - - م ق خ م

 18000 - -  18000 - - ح خ
 503 21  200 203 18 800 300 2 موارد الدولة

 - - - - - - م ذ م ع
مجموع 
 503 21 - 200 203 18 800 300 2 البرنامج

  المجموع

 000 142 - 430 326 56 811 16 433 68 م ع م
 - - - - - - م ق خ م

 000 18 - - 000 18 - - ح خ
 000 160  430 326 74 811 16 433 68 موارد الدولة

 850 - - 323 527 - م ذ م ع
مجموع 
 850 160 - 430 649 74 338 17 433 68 البرامج

 برنامج القیادة والمساندة
0

10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

نفقات التاجیر نفقات التسییر نفقات 
التدخالت

نفقات 
اإلستثمار

2300 800

18203

200

66133

16538

56446

230

  
  



النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنة

نظـام أمـد

2021
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 أد82000 أد دفعا مقابل 74379 أد تعهدا و 74379 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 82000تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

-11.99 -11.99 -7 621 -7 621 55 949 55 949 63 570 63 570  السیاحة والصناعات
التقلیدیة

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

230230230230

56 179 621 7-مجموع البرنامج 63 80056 179 63 800-7 621-11.95-11.95

18 000 18 000 18 000 18 000 نفقات التدخالتالقیادة و المساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

200200200200

18 200 200 20018 18مجموع البرنامج 18 200
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-7 621 74 379

570 81الجمـلة العامـة

430

81 570

430430

73 94973 949

430

-7 621-7 621

82 00082 00074 379-7 621

%التطورتقدیرات ق مالنفقات
الدفع الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  التعهد

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

-9.34-9.34

-9.29-9.29
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

318 82السیاحة والصناعات التقلیدیة 66 13316 011527174323850

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

2 808 2 090718

808 2مؤسسات  التعلیم  العالي 2 090718

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

79 510 64 04315 293527174323850

440 15مؤسسات  التكوین 12 7502 690277123400
400وكالة التكوین في مهن السیاحة 15 440 123 277 2 690 12 750

070 64مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 51 29312 603250174200450
المركز الفني لإلبتكار و التجدید و

اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة
604 8 103 493

200الدیوان  الوطني  للسیاحة  التونسیة 49 666 200 166 10 500 39 000
250الدیوان  الوطني  للصناعات  التقلیدیة 13 800 250 2 000 11 800

318 82الجمـــلة العامة 6613316 011527174323850
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 أعوان المهمة -6
  

عونا ویشمل العدد الجملي لألعوان  1876 ،2021یبلغ عدد أعوان المهمة إلى موّفى سنة 

المرخص فیهم بالوزارة بمصالحها المركزیة والجهویة وبالمؤسسات العمومیة الملحقة میزانیتها ترتیبیا 

بمیزانیة الدولة باإلضافة إلى أعوان المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

  :ویتوزعون على النحو التالي

 

الدارات أعوان ا
المركزیة 
 والجھویة

أعوان المؤسسات 
العمومیة الخاضعة 
لمجلة المحاسبة 

 (*) العمومیة

  1المجموع 
أعوان المؤسسات العمومیة 

غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
 (*) العمومیة

 المجموع 

برنامج السیاحة 
 1812 1705 107 107   والصناعات التقلیدیة

برنامج القیادة  -
 64 - 64 - 64 والمساندة

  1876 1705 171 107 64  المجموع الجزئي

  - - - - -- في حالة تعاون فني -

  1876 1705 171 107 64 المجموع العام
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 :2021لسنة مھمة السیاحة  لنفقاتالتحلیل اإلجمالي  -7

  :التأجیرنفقات  -7-1
د .أ 63 547د تعھدا ودفعا مقابل .أ 68 433بـ 2021لسنة نفقات التأجیر لمھمة السیاحة  ضبطت

  .%7.69وھو ما یمثل نسبة د .أ 4 886أي بارتفاع قدره  2020سنة 

الراجعة لھا والمؤسسات العمومیة اإلدارات المركزیة بین  2021وتتوزع نفقات تأجیر المھمة لسنة 

  :كما یلي  بالنظر

  .أعوان اإلدارات المركزیة  تأجیر نفقات أد بعنوان 2 300 -

 .أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان الدیوان الوطني التونسي للسیاحة 39 000 -

 .أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان وكالة التكوین في مھن السیاحة  12 750 -

 .أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة  11 800 -

 .عھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان م 2 090 -

بتكار والتجدید واإلحاطة في أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان المركز الفني لإل 493 -

 .الزربیة والحیاكة 
 

  :نفقات التسییر -7-2

   د تعهدا ودفعا مقابل.أ 16 811 في حدود 2021نفقات التسییر لمهمة السیاحة لسنة ضبطت 

  .%44,09ـد وبنسبة تقدر ب.أ 5 144أي بزیادة قدرها   2020سنة  د.أ 11 667

 الراجعة لھا بالنظروالمؤسسات العمومیة اإلدارات المركزیة بین  2021وتتوزع نفقات التسییر لسنة 

  :كما یلي 

 نفقات تسییر اإلدارات المركزیة أد بعنوان  800 -

 .الوطني التونسي للسیاحةالدیوان  لفائدة سییرتالأد منحة بعنوان نفقات  10 500 -

 .وكالة التكوین في مھن السیاحة  لفائدة تسییرالأد منحة بعنوان نفقات  2 690 -

 .الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة التسییر لفائدة أد منحة بعنوان نفقات  2 000 -

 .ف معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریالتسییر لفائدة أد منحة بعنوان نفقات  718 -
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بتكار والتجدید واإلحاطة في المركز الفني لإلالتسییر لفائدة أد منحة بعنوان نفقات  103 -

 .الزربیة والحیاكة 
  

  :نفقات التدخالت -7-3
          بلمقاد تعھدا ودفعا .أ 74 326بـ 2021 لمھمة السیاحة لسنة نفقات التدخالتتّم ضبط 

ویفسر ھذا  .%-9.29 وھو ما یمثل نسبة د .أ 7 612قدره  نقص أي ب 2020د سنة .أ  81 938

من میزانیة  % 60حوالي برنامج اإلشھار والترویج الذي یمثل تأثیر جائحة كورونا على النقص ب

  .التدخالت

الراجعة لھا والمؤسسات العمومیة اإلدارات المركزیة بین  2021وتتوزع نفقات التدخالت لسنة 

  :بھا كما یلي  بالنظر

  دارات المركزیةان نفقات تدخالت اإلأد بعنو 18 203 -

 .نفقات تدخالت الدیوان الوطني التونسي للسیاحةبعنوان أد  48 395 -

 .نفقات تدخالت الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیةبعنوان أد  7 100 -

 .نفقات تدخالت وكالة التكوین في مھن السیاحة بعنوان أد  570 -

 .بتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة والحیاكة ي لإلالمركز الفننفقات تدخالت بعنوان أد  58 -
  

  :نفقات اإلستثمار -7-4
وھي نفس االعتمادات د تعھدا ودفعا .أ 430بـ 2021لسنة السیاحة لمھمة  اإلستثمارنفقات  ضبطت

  .2020التي تم رصدھا سنة 

  :كالتالي جدیدة حسب مصادر التمویلوتتوزع ھذه اإلعتمادات بین المشاریع المتواصلة و ال
 بحساب األلف دینار                                                                                                                        

  

  البیان

 على موارد عامة

  للمیزانیة

  على موارد قروض

  خارجیة موظفة

  الجملة

  دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا  دفعا  تعهدا

  -   -   -   -   -   -   یع وبرامج بصدد اإلنجازمشار 

  430  430  -     430  430  مشاریع وبرامج جدیدة

  430  430  -  -  430  430  الجملة



  
  
  
  
  

الثانيمحور ال  
 نفقات المھمة حسب

 البرامج
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  السیاحة والصناعات التقلیدیة: 1البرنامج 

 تقدیم البرنامج وٕاستراتیجیته - 1
  

ع یشمل برنامج السیاحة والصناعات التقلیدیة كل األنشطة المتعلقة بالرفع من مردودیة القطا

اإلستراتیجیة القطاعیة التي تھدف إلى جعل تونس وجھة وتحسین قدرتھ التنافسیة إنسجاما مع 

  :ولتحقیق ذلك ترتكز إستراتیجیة البرنامج على المحاور التالیة. سیاحیة متمیزة في ضفاف المتوسط 

 تحدیث القطاع وإرساء قواعد حوكمة جدیدة -

على القطاع عبر مراجعة اإلطار التشریعي  إعادة النظر في المنظومة اإلدارّیة المشرفة -

والترتیبي  والمؤّسساتي ودور المھنة في النھوض بالقطاع السیاحي وبكّل  ما یتعلّق بتحسین 

  .مناخ العمل والشراكة مع القطاع الخاص

 تحسین العرض السیاحي  -

ري وإتمام مواصلة تھیئة المناطق السیاحّیة الجدیدة من خالل مواصلة عملیات التحكم العقا  -

إجراءات المصادقة على أمثلة التھیئة الخاّصة بھا والشروع في إنجاز دراسات البنیة االساسّیة 

  .وتنفیذھا وذلك بالنسبة لمناطق التنمیة الجھوّیة

إرساء سیاسة تكوین ناجعة من خالل تحسین الجودة والنھوض بمنظومة التكوین السیاحي   -

  ومالئمة لحاجیات القطاع

 .للجودة للمنتوج السیاحي التونسيوضع عالمة  -

  .دفع السیاحة الداخلّیة والتعریف بالجھاتلتنفیذ إستراتیجّیة   -
  

  خارطة البرنامج -1- 1
بالنظر إلى خصوصیة تنظیم وتسییر مصالح وھیاكل وزارة السیاحة والصناعات التقلیدیة أي في 

لت للمؤسسات العمومیة ذات ظل غیاب كلي إلدارات فنیة تابعة للوزارة تشرف على القطاع أوك

ھذا وقد تم . الصبغة اإلداریة وغیر اإلداریة الخاضعة لإلشراف جمیع المھمات ذات الصبغة الفنیة

 :وھما ) 02( فرعیینتقسیم ھذا البرنامج إلى برنامجین 

q  قیادة القطاع السیاحي :1البرنامج الفرعي عدد  

q  لیدیةقیادة قطاع الصناعات التق: 2البرنامج الفرعي عدد . 
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 السیاحة والصناعات التقلیدیة: 01مخطط التنزیل العملیاتي والهیاكل المتدخلة في البرنامج عدد

برنامج السیاحة والصناعات التقلیدیة
رئیس برنامج غازي بن صالح

قیادة  1برنامج فرعي عدد
القطاع السیاحي

مستوى مركزي

الفاعلین العمومیین

ومّیة ذات الصبغة غیر اإلدارّیة المؤسسات العم

قطاع  2برنامج فرعي عدد قیادة 
یدیة .الصناعات التقل

ومّیة ذات الصبغة غیر اإلدارّیة المؤسسات العم

 
  :اإلشكالیات -أ 

 : االشكالیات التي تواجھ النشاط السیاحي

ھذا القطاع وھو ما  تنامي خطر اإلرھاب على مستقبل السیاحة في المنطقة أخطر تحدي یواجھیعتبر 

  .یتطلب جھداً مشتركا للتصدي لھذه الظاھرة و ضمان أمن وسالمة السائح في المنطقة

المحافظة على البیئة خاصة وأن تونس تشھد العدید من اإلشكالیات البیئیة فعنصر الجذب الرئیسي 

  . تمیزغرافي المجوطبیعة خالبة فضال عن التموقع اللبالدنا ھو ما تتمیز بھ من شواطئ 

 :االشكالیات التي تواجھ نشاط الصناعات التقلیدیة 

 نقص الید العاملة وعزوف الشباب عن العمل في القطاع، 

 . منافسة القطع المقلدة والموردة من الصین للمنتوج التونسي األصلي

 احتكار المواد األولویة من قبل عدد من الشركات ،إلى جانب تردي ظروف العمل

المرافقة للحرفیین، وضعف الترویج واحتكار عدد من التجار الكبار ألغلب الوفود غیاب التأطیر و 

  ...السیاحیة الوافدة على البالد

  1ملیاتیة عددوحدة ع
 مكتب الترفیھ السیاحي

  1وحدة عملیاتیة عدد
وحدة التصرف في المواني +تاھیل السیاحيمجمع مكتب ال

  البحریة
  2وحدة عملیاتیة عدد

  معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف

  الفاعل العمومي
  الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة- 
المركز الفني لالبتكار والتجدید واالحاطة في - 

 الزربیة والحیاكة

  الفاعل العمومي
  الدیوان الوطني التونسي للسیاحة- 
 وكالة التكوین في مھن السیاحة- 
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  :األولویات - ب

 :أولویات النشاط السیاحي

 تعزیر المنظومة األمنیة بالمناطق السیاحیة وداخل الوحدات الفندقیة،

 ات والمناطق السیاحیة،مزید العنایة بالبیئة وتحسین المحیط السیاحي بالجھ

إثراء وتنویع المنتوج بما یتماشى وتطلعات سائح القرن الواحد والعشرین من خالل إثراء العرض 

بأنماط إضافیة من األنشطة السیاحیة على غرار السیاحة البیئیة والسیاحة الثقافیة والسیاحة 

ر وسیاحة اإلستشفاء في الصحراویة والقولف،وسیاحة المؤتمرات والعالج الطبیعي بمیاه البح

 المؤسسات الصحیة ،

 وضع مخطط للنھوض بجودة المنتوج السیاحي وتحسین الخدمات المسداة  للحر فاء

والخاص في مجال االستثمار المشترك بما یضمن ترقیة / إرساء شراكة فاعلة بین القطاعین العام 

 القطاع خدمة للتنمیة المستدیمة،

 وخفض معدالت البطالة  إنتعاشة القطاع وتحسین الدخل

  :أولویات نشاط الصناعات التقلیدیة

إیجاد أرضیة ومحیط مالئم للحرفي وللمؤسسة الحرفیة بما یساعده على تخطي الظرف الحالي 

  .والرجوع لإلنتاج وتحسین المردودیة

 .تنمیة القدرة التنافسیة للقطاع 

 .تشجیع التمویل واالستثمار الخاص

 .لتنمیة الصادرات تفعیل الھیاكل المساندة

 .تنمیة ترویج المنتوح التقلیدي في السوق المحلیة

بوضع ، دعم دور القطاع في التنمیة الجھویة و اعداده للمساھمة في تنفیذ المشاریع المقترحة

 .استراتیجیھ جھویة لتنمیة الصناعات التقلیدیة

  :المحاور االستراتیجیة للبرنامج -ج

  :ھذا المجال الى تحقیق المحاور التالیةتھدف استراتیجیة البرنامج في 

 : في المجال السیاحي دفع اإلستثمار

  :سیتم العمل على

 تنویع العرض السیاحي ودفع المشاریع السیاحّیة ذات القیمة المضافة العالیة،
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السیاحة الثقافیة (تنویع المنتوج من خالل إثراء العرض بأنماط إضافیة من األنشطة السیاحیة 

لصحراویة والقولف وسیاحة المؤتمرات وسیاحة اإلقامة والعالج الطبیعي بمیاه البحر والسیاحة ا

 ...) وسیاحة اإلستشفاء في المؤسسات الصحیة

  :تحفیز اإلستثمار في القطاع السیاحي والبنیة األساسیة من خالل

 حّیة البدیلة،وضع آلیات لتحفیز اإلیواء السیاحي البدیل للمنتوج الفندقي وتشجیع المنتوجات السیا

 .تحیین دلیل المستثمر في القطاع الّسیاحي تبعا لما تّم إصداره من نصوص جدیدة متعلّقة باإلستثمار

 :تحسین جودة المنتوج السیاحي

  :تنبني الخطة على

مواصلة تنفیذ برنامج تأھیل المؤسسات الفندقیة والعمل على توسیعھ لیشمل كافة مكونات القطاع 

 ...)  ألسفار، المطاعم السیاحیة، النقل السیاحيوكاالت ا(السیاحي 

مراجعة نظام تصنیف النزل السیاحیة وإدراج معاییر لجودة الخدمات والسیاحة المستدامة كعنصر 

 أساسي إلسناد التصنیف،

 تكثیف برامج المراقبة الموجھة لجودة الخدمات بالفنادق والمطاعم،

البیئة والمحیط بالمدن والمحطات السیاحیة وتحسین تكثیف الحمالت الوطنیة والجھویة للعنایة ب

  ،عالمات اإلرشاد السیاحیة

  ،تشجیع المؤّسسات السیاحیة على االنخراط في نظم التصرف في الجودة

  : دفع السیاحة الداخلیة وسیاحة الجوار

  :بالنسبة للسوق الداخلیة

 ح التونسیین تكثیف الحمالت االشھاریة بالسوق الداخلیة لمزید إستقطاب السیا

 .العمل على احداث الیة لتنمیة المبیعات على غرار ما ھو معمول بھ في االسواق االوروبیة

 .اإلعتماد على مختلف الوسائط االعالمیة

 .استغالل الوثائق الحدیثة لالتصال والوسائط االجتماعیة

 .الترویج لسیاحة العالجیة والطبیة وسیاحة المؤتمرات

  :غاربیةبالنسبة لألسواق الم

 انجاز حمالت اشھاریة مشتركة باالسواق المغاربیة

  تطویر المجھودات التسویقیة من خالل مزید ربط الصلة بین مھني القطاع بتونس والبلدان المغاربیة 

 الحضور في المعارض والصالونات بالبلدان المغاربیة
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  .رب العربيتنظیم عدید الرحالت لفائدة وكالء األسفار والصحفیین من بلدان المغ

  :تطویر حصة الوجھة التونسیة من األسواق التقلیدیة غیر التقلیدیة

مواصلة إنجاز حمالتتنا الدعائیة باألسواق األوروبیة عبر مختلف الوسائط : الدعایة الوطنیة

 story telling/brandاالعالمیة مع ضرورة التركیز على القیام بحمالت دعائیة قصصیة 

content  عتماد على األفالم القصیرة و الشھادات الحیة لبعض السیاح  والعمل على من خالل اال

  .رسائل طمأنة للحریف ثماعیة و الوسائل الرقمیة  قصد بعتنزیلھا بكثافة على المواقع االجت

العمل على توطید العالقات مع ممّثلي شبكات البیع ومتعّھدي الّرحالت عن : االشھار المشترك

ات شراكة لتحفیزھم على تدعیم برمجة الوجھة الّتونسّیة وتسویـق مختلف طریق إبرام اّتفاقیّ 

سیاحة الغولف، الّسیاحة االستشفائّیة، سیاحة (منتوجاتھـا خاّصة ذات القیمة المضافة العالیة 

  ).المؤتمـرات، الّسیاحة الّصحراوّیة، الّسیاحة الّثقافّیــة

ّتونسّیة في الّتظاھرات الّسیاحّیة بالخارج مع تدعیم حضور الوجھة ال: الّتظـاھـرات بالخــارج

الحرص على توفیر تغطیة إعالمّیـة ھاّمة وحّث المھنّیین الّتونسّیین على المشاركة خاّصة في 

 .الّصالونات والمعارض الّدولّیة والجھوّیـة

وجھة سیتم مواصلة دعم النقل الجوي لمتعھدي الرحالت المبرمجین لل: دعـم الّنقــل الجـــّويّ 

 .التونسیة وذلك وفقا آللیة دعم یتم االتفاق علیھا بالتنسیق مع كافة االطراف المعنیة

من خالل ) :الخلیج و الشرق االوسط –االفریقیة  –االسیویة (تعزیز التموقع باألسواق غیر التقلیدیة 

 –ت امارإلا(واألسابیع السیاحیة  األیامر تكثیف العملیات الترویجیة بھده االسواق على غرا (

تنویع عملیات العالقات العامة خاصة في خصوص و...) والسعودیة والصین وغیرھا - البحرین

والصحفیین الفاعلین في الحقل  المدونینانتقاء الوسائط االعالمیة حیث یتم العمل على استقطاب 

عیة الى استضافة وكاالت االسفار وتنظیم رحالت استطالو.االعالمي الرقمي والشبكات االجتماعیة

 ....)أبرز الجھات السیاحیة

 : في مھن السیاحة ضمان نجاعة وجودة التعلیم العالي والتكوین5.

 :سیتم العمل على

من ناحیة الجانب الكمي للعملیة في مھن السیاحة  والتكوین  بالدراسات السیاحیة العلیاالنھوض 

  التكوینیة،

 ،والتكوین  في مھن السیاحة بالدراسات السیاحیة العلیاجودة النھوض ب 

 ،إرساء حوكمة منظومة التعلیم العالي والتكوین في مھن السیاحة تضمن النجاعة والمردودیة
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ربط التعلیم العالي والتكوین في مھن السیاحة في منظومة واحدة من بین أدوارھا الرئیسیة توفیر 

  الكفاءات لسوق الشغل،

  :التقلیدیةدفع نسق اإلستثمار في مجال الصناعات .6

  :ترتكز الخطة على

  التشجیع على االستثمار وحفز المبادرة الخاصة السیما في االختصاصات الواعدة

مواصلة تحسین مناخ األعمال خاصة بتكثیف برامج تطویر المؤسسات وتعصیر طرق عملھا و 

  تطویر الموارد البشریــة

  تحسین البنیة األساسیة

  ندة واستكشاف فرص االستثمارمزید تعزیز آلیات اإلحاطة والمسا

مزید التعریف بأھم مواقع الحركیة المتوفرة واإلجراءات التي اتخذتھا الدولة لتدعیم القطاع سواء 

عن طریق االمتیازات الجبائیة والمالیة التفاضلیة الممنوحة في إطار تشجیع التنمیة وتحفیز المبادرة 

  ختلف مراحل انجاز مشاریعھماالقتصادیة أو عبر مساندة الباعثین الجدد في م

إعداد الدراسات والتقاریر المعمقة وترویج نتائجھا ومواصلة تنظیم الندوات اإلقلیمیة والجھویة 

 .والمحلیة

  :النھوض بالجودة. 7  

  :ترتكز إستراتیجیة البرنامج على

  مواصلة اإلصالحات المبرمجة والقیام بإجراءات ظرفیة وھیكلیة 

  المواصفاتتحسین الجودة واحترام 

  االستثمار في الموارد البشریة عبر برامج التأھیل المھني المیداني

  .تطویر أسالیب مراقبة اإلنتاج المطبوع والتصدیر المراقب

  :البحث والتجدید. 8

  :المجال إلى ھذا  یرمي التوجھ في

  ،عیةتكثیف البحوث والدراسات التقنیة والفنیة سیما في نطاق الشراكة مع المؤسسات الجام 

  ،إرساء خطة وطنیة وجھویة للنھوض باالبتكار

 ،تكثیف المسابقات القطاعیة والجھویة

 ،)وسائل سمعیة بصریة ومكتوبة(االبتكار ودعم العمل التوثیقي في المجال  تأطیر

 ،بعث خالیا لتأطیر االبتكار في الجھات
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  :یة باالعتماد علىكما ترتكز أنشطة تأطیر البحث والتجدید على مبدأ الشراكة والالمركز

  ،تشخیص حاجیات اإلحاطة الفنیة حسب الطلبات 

  ،إعداد بحوث ودراسات تطبیقیة تؤمن معالجة مشخصة ونموذجیة

 ،متابعة أطوار ومراحل تجسیم العملیة اإلبتكاریة بتوفیر آلیات التدخل الالزمة

 ،الحرفیة توثیق اإلبتكار في محامل ووسائل بیداغوجیة لتاطیر وإرشاد الید العاملة

  :  تعزیز فرص ترویج المنتوج التقلیدي بالداخل و بالسوق الخارجیة. 9

  : المجال علىھذا إستراتیجیة البرنامج في  تقوم 

  مساندة الحرفیین على اقتحام األسواق الخارجیة

  تكثیف المشاركات في المعارض والصالونات الجھویة والوطنیة والدولیة

  ة في المعارض مساندة الحرفیین على المشارك

 تمكین المؤسسات الحرفیة من المشاركة في التظاھرات بامتیازات وتشجیعات خاصة،
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السیاحة والصناعات التقلیدیة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  السیاحة والصناعات التقلیدیة لسنة 

البرنامج

97 895 ( السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة

16 010  التكوین في مهن السیاحة -  منحة لفائدة وكلة التكوین في مهن
( السیاحة

3 038  التعلیم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي
الظریف

20 900  الصناعات التقلیدیة - منحة لفائدة الدیوان الوطني للصناعات
التقلیدیة

654  البحث والتجدید واإلبتكار في الزربیة والحیاكة - منحة لفائدة
المركز الفني لإلبتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة والحیاكة

138 497  المجموع :
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 أداء البرنامج -2

  :ء البرنامج في ما یليل إطار أدایتمث

  :األهداف اإلستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداء -2-1
أھداف استراتیجیة لبرنامج السیاحة والصناعات التقلیدیة، تسعى الوزارة الى تحقیقھا ) 02(تم تحدید 

  :وتتمثل االھداف االستراتیجیة لھذا البرنامج  في ما یلي. في اطار برنامجھا السنوي لألداء

q  تحسین القدرة التنافسیة وتدعیم مسار التنمیة المستدامة للقطاع :الھدف االستراتیجي األول

 :السیاحي

اإلیجابیة وتعزیز النتائج  تونسعلى الخدمات السیاحیة في  المتزایدللطلب  اإلستجابة: تقدیم الھدف 

مسار التنمیة وتدعیم  االقتصاديتحفیز النمو  ودعم دوره فيمن القطاع السیاحي  المرجوة

 .المستدامة

q  تنمیة القدرة التنافسیة لقطاع الصناعات التقلیدیة وتدعیم دوره في :الھدف االستراتیجي الثاني

 :التنمیة المحلیة والجھویة المستدامة

رفع تحدیات المنافسة بمزید والتقلیدیة  الصناعاتتعزیز التموقع التنافسي لمنتوجات  : تقدیم الھدف

والتأقلم مع متطلبات تفتح االقتصاد في نطاق العولمة وتحقیق اندماج أكبر في الدورة  العنایة بالجودة

  .االقتصادیة الدولیة 

تمكن من قیس ومتابعة انجاز وتقییم  تطور أداء مختلف ) 04(وقد تم تحدید جملة من المؤشرات 

  .االھداف المقدمة أعاله
  االھداف االستراتیجیة

  
 

مؤشرات قیس أداء 
 الھدف

دة وح
 القیس

 إنجازات
 2020م .ق

 تقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

تحسfffffffین  1.1الھzzzzzzzدف 
القffffffffffffدرة التنافسfffffffffffffیة 
وتffffدعیم مسffffار التنمیffffة 
المسffffffffffتدامة للقطffffffffffاع 

 السیاحي
 

حصة  :1.1.1المؤشر 
السوق التونسیة مقارنة 
باألسواق السیاحیة 
األخرى بحوض البحر 

 األبیض المتوسط
  

 ملیون وافد

 6 4.5 * 3 1.735 9,429 8,299 7,051  ونست

 -- //-- -- //-- -- //-- -- //-- 12,932 12,288 11,349  المغرب

 -- //-- -- //-- -- //-- -- //-- 17,8 11,3 8,3  مصر
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وحدة 
 القیس

  م.ق إنجازات
 2020  

 

 تقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

دوره في التنمیة تنمیة القدرة التنافسیة لقطاع الصناعات التقلیدیة وتدعیم :  2.1  الستراتیجي  الھدف
 المحلیة والجھویة المستدامة

  
 تطور مواطن الشغل المحدثة حسب الجھات والنوع: 1.2.1المؤشر عدد  

  عدد

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث
  

  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث

الشzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzمال 
  الشرقي

613  1227  597  1194  500  997  
 --// -- 550 1100 600 1200 660 1350 

ال الشzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzم
  الغربي

378  747  363  727  303  607  
 --// -- 335 670 370 750 400 830 

  1084  542  1300  650  1334  667  الوسط
 --// -- 600 1200 660 1320 720 1450 

الوسzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzط 
  الغربي

187  373  181  363  151  303  
 --// -- 170 340 190 380 210 420 

الجنzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzوب 
  الشرقي

250  501  390  779  325  650  
 --// -- 350 700 385 770 440 840 

الجنzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzوب 
    الغربي

427  854  415  831  347  694  
 --// -- 380 770 420 850 460 950 

  
دینار 8000الحرفیین والحرفیات الذین یتجاوز معدل دخلھم السنوي  نسبة : 2.2.1المؤشر عدد   

%   --// --  --// -- 45 50 50 55 60 

  
  
  
  
  
  

 -- //-- -- //-- -- //-- -- //-- 5,360 4,92 5,193 األردن

 -- //-- -- //-- -- //-- -- //-- 51,86 45,628 38,62 تركیا

تطور  :2.1.1المؤشر 
 العائدات السیاحیة

  

ملیون 
 1300 1000 770*  619.2 1.916 1.565 1.155 دوالر
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  :أنشطة البرنامج -2-2
الســــیاحة "شــــطة التــــي ستســــاهم فــــي تحقیــــق أهــــداف ومؤشــــرات قــــیس أداء  برنــــامج فیمــــا یلــــي أهــــم األن

  :  2021بعنوان سنة " والصناعات التقلیدیة

  االنشطة  التدخالت  مؤشرات قیس االداء  األھداف االستراتیجیة

تقدیرات 
االعتمادات 

لألنشطة لسنة 
2021  

تحسffffffین  1.1الھzzzzzzدف 
القfffffffffffدرة التنافسfffffffffffیة 
وتfffدعیم مسfffار التنمیfffة 

ffffffffاع المسffffffffتدامة للقط
 السیاحي

  

حصة  :1.1.1المؤشر 
السوق التونسیة مقارنة 
باألسواق السیاحیة 
األخرى بحوض البحر 

 األبیض المتوسط
  

تحدیث القطاع  وإرساء قواعد حوكمة  §
 جدیدة
ضمان نجاعة وجودة الدراسات  §

  السیاحیة العلیا
 تعریف وتأطیر نوایا اإلستثمار §
تكثیف زیارات التفقد و الحمالت  §

  رقابیة ال
التأطیر واإلحاطة بالمؤسسات الفندقیة  §

االنخراط في  وحث المھنیین على مزید
 برنامج التأھیل السیاحي

تكثیف الدعایة وتدعیم تواجد الوجھة  §
التونسیة في التظاھرات السیاحیة 

 بالخارج،
تنفیذ اإلستراتیجیّة الخاّصة بالعالقات  §

 العاّمة والتظاھرات،
 حة الرقمیّة،تنفیذ إستراتیجیّة السیا §
اإلرتقاء بالربط الجوي نحو الوجھة  §

التونسیة من خالل توجیھ تدّخالت لدعم 
النقل الجّوي نحو أولویّات منظومة 
الترویج من حیث األسواق المستھدفة 
وتكثیف الربط الجّوي خارج موسم 

 الذروة،
تنفیذ إستراتیجیّة دفع السیاحة الداخلیّة  §

تعصیر والتعریف بالجھات إعادة ھیكلة و
جمیع مراكز التكوین السیاحي وتدعیم 

 طاقة اإلیواء،
تطویر وتحیین البرامج لتحسین  §

مردودیة التكوین حسب المقاربة بالكفایات 
واعتماد التكوین حسب الطلب لالستجابة 
  إلى متطلبات سوق الشغل في القطاع

وذلك بتركیز برامج التكوین بكافة مراكز 
  ،التكوین السیاحي

ساسي والمستمر لفائدة التكوین األ §
المكونین والمؤطرین داخل المؤسسات 

 ،السیاحیة والفندقیة
  

ü  االشراف  
ü التعلیم العالي .  

الدیوان تحویل اعتمادات لفائدة  
فاعل ( الوطني التونسي للسیاحة

دعم القطاع : بعنوان نشاط) عمومي
  :السیاحي

ü  وكالة تحویل اعتمادات لفائدة
فاعل (التكوین في مھن السیاحة

التكوین : بعنوان نشاط)  عمومي
  في مھن السیاحة

  

 
  د .أ3038   

 
 
 

  د.أ97895
 
 
 
 
 
 
 

د.أ16010  
 
 
 
 
 
 
 

تطور  :2.1.1المؤشر   
 العائدات السیاحیة

  

تنمیة  2.1 الھدف  
القدرة التنافسیة لقطاع 
الصناعات التقلیدیة 
وتدعیم دوره في التنمیة 
المحلیة والجھویة 

 المستدامة
  

تطور  : 1.2.1المؤشر 
مواطن الشغل المحدثة 

 حسب الجھات والنوع 
 

 المبادرة وحفز االستثمار  على التشجیع §
  الواعدة االختصاصات في السیما الخاصة

  األساسیة البنیة تحسین §

 الحركیة مواقع بأھم التعریف مزید §
 الدولة اتخذتھا التي واإلجراءات المتوفرة
 طریق عن سواء القطاع لتدعیم

 التفاضلیة والمالیة الجبائیة االمتیازات
 وتحفیز التنمیة تشجیع إطار في الممنوحة
 مساندة عبر أو االقتصادیة المبادرة
 انجاز مراحل مختلف في الجدد الباعثین

ü االشراف  
ü  الدیوان تحویل اعتمادات لفائدة

فاعل (الوطني للصناعات التقلیدیة
دعم قطاع : بعنوان نشاط)  عمومي

  .الصناعات التقلیدیة
ü  المركز تحویل اعتمادات لفائدة

الفني لالبتكار والتجدید واالحاطة في 
) فاعل عمومي( الزربیة والحیاكة

البحث والتجدید  :بعنوان نشاط
  .ر في الزربیة والحیاكةواإلبتكا

  

 
 
 
 

د.أ20900  
 
 
 
 
 

د.أ654  

نسبة  :2.2.1المؤشر  
الحرفیین والحرفیات 
الذین یتجاوز معدل 

 8000دخلھم السنوي 
 دینار
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  مشاریعھم  

 المعمقة والتقاریر الدراسات إعداد §
 الندوات تنظیم مواصلة و نتائجھا وترویج
 .والمحلیة والجھویة اإلقلیمیة

 والقیام صالحات المبرمجةاإل مواصلة §
   وھیكلیة ظرفیة بإجراءات

  المواصفات واحترام الجودة تحسین §

 عبر البشریة الموارد في االستثمار §
  المیداني المھني التأھیل برامج

 المطبوع اإلنتاج مراقبة أسالیب تطویر §
  .المراقب والتصدیر

 مع والتجدید اإلبتكار على التشجیع §
  الوطني، ثوالترا األصالة على المحافظة

 والمھارات الكفاءات وتطویر تنمیة §
  الیدوي، النسیج مجال في الحرفیة

 طبیعیة أولیة مواد استعمال على الحث §
 دیمومة على وتحافظ البیئة تحمي وتقنیات
   الطبیعیة المواد

 التقنیة والدراسات البحوث تكثیف §
 مع الشراكة نطاق في سیما والفنیة

 الجامعیة المؤسسات

 والجھویة القطاعیة قاتالمساب تكثیف §

 في التوثیقي العمل ودعم االبتكار تاطیر §
   المجال

 األسواق اقتحام على الحرفیین مساندة §
  الخارجیة

 المعارض في المشاركات تكثیف §
  والدولیة والوطنیة الجھویة والصالونات

 من الحرفیة المؤسسات تمكین §
 بامتیازات التظاھرات في المشاركة

  خاصة وتشجیعات

لمسfffتثمر فfffي قطfffاع  لfffیالد إصfffدار §
الصناعات التقلیدیة طبقfا لمجلfة االسfتثمار 

 .الجدیدة واألوامر الترتیبیة ذات العالقة
إسناد قروض األموال المتداول ومتابعfة  §

عملیة استخالص القروض في اتجfاه خلfق 
  .مزید من مواطن الشغل

إصfffffدار دلیfffffل المسfffffتثمر فfffffي قطfffffاع  §
مار الصناعات التقلیدیة طبقfا لمجلfة االسfتث
 الجدیدة واألوامر الترتیبیة ذات العالقة

تركیز سجل وطني للمؤسسات الحرفیة  §
وإعداد معجم تصنیف أنشطة الصناعات 
التقلیدیة وإبرازھا في معجم التصنیف 

مع اإلشارة إلى . الوطني للمھن والحرف
أنھ سیتم تدعیم ھذا المشروع في إطار 
تنفیذ المخطط الوطني لتنمیة الصناعات 

  دیةالتقلی
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 نفقات البرنامج -3
  

د مقابل .أ 497 138في حدود  2021ضبطت نفقات برنامج السیاحة والصناعات التقلیدیة لسنة 

  : تتوزع كما یلي ، دأ .2 151 ـي بزیادة تقدر بأ 2020د سنة  أ 136 346
  ینارد.لفالوحدة أ                

  ق م 2019إنجازات   مصادر التمویل البیان
 )%(النسبة  الفارق 2021تقدیرات   2020

  نفقات التأجیر

66 133 61 360 567 57 م ع م  4 773 7,78 

 -  -  -  -  -  م ق خ م

 -  -  -  -  -  ح خ

66 133 61 360 567 57 موارد الدولة  4 773 7,78 

 - - - - - م ذ م ع

66 133 61 360 567 57 مجموع القسم  4 773 7,78 

  نفقات التسییر

16 011 11 028 9 756 م ع م  4 983 45,18 

 - - - - - م ق خ م

 - - - -  - ح خ

16 011 11 028 9 756 موارد الدولة  4 983 45,18 

 46,39 167 527 360 - م ذ م ع

  
  مجموع القسم

  
 

9756 388 11 538 16  150 5  45,22 

  نفقات التدخالت

56 123 63 728 59 352 م ع م  -7 605 -11,93 

 - - - - - م ق خ م

 - - - - - ح خ

56 123 63728 59 352 موارد الدولة  -7 605 -11,93 

67-  323 390 - م ذ م ع  -17.2 

56 446 64 118 59 352 مجموع القسم  -7 672 -11,96 

  نفقات اإلستثمار

 -  --  230 230 63 م ع م

 - - - - - م ق خ م

 - - - - - ح خ
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 - - 230 230 63 موارد الدولة

 - - - - - م ذ م ع

 - - 230 230 63 مجموع القسم

  نفقات العملیات المالیة

 - - - - - م ع م

 - - - - - م ق خ م

 - - - - - ح خ

 - - - - - رد الدولةموا

 - - - - - م ذ م ع

 - - - - - مجموع القسم

 المجموع

136 346 126 738 م ع م  138 497 2 151 1,58 

 - - - - - م ق خ م

 - - - - - ح خ

136 346 126 738 موارد الدولة  138 497 2 151 1,58 

 13,33 100 850 750 - م ذ م ع

137 096 126 738 مجموع القسم  347 139  2251 1,64 

  
  :للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كما یلي 2021كما تتوزع تقدیرات 

  دینارألف  :الوحدة     

  نفقات البیان
 التأجیر

  نفقات
 التسییر

  نفقات
 التدخالت

  نفقات
  اإلستثمار

  نفقات
 المجموع  العملیات المالیة

قیادة القطاع :  1برنامج فرعي 
 116943 -  230 48965 13908 53840  السیاحي

قیادة قطاع :  2برنامج فرعي 
 21554 -  -  7158 2103 12293  الصناعات التقلیدیة

 138497 - 230 56123 16011 66133 المجموع
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 نفقات التأجیر  -3-1
  

د .أ 66 133 في حدود  2021لسنة  السیاحة والصناعات التقلیدیةضبطت نفقات التأجیر لبرنامج  

و تفسر  %7,78د وھو ما یمثل نسبة .أ 4 773ـبزیادة تقدر بأي  2020سنة د .أ 61 360مقابل 

أساسا بترسیم اإلعتمادات الالزمة لخالص مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحیطة ھذه الزیادة 

ول والمفعیوان الوطني التونسي للسیاحة اإلجتماعیة في عالقة بالتعدیل اآللي لألجور لفائدة أعوان الد

  المالي للزیادة في أجور القطاع العام 

تمثل جملة نفقات التأجیر لھذا البرنامج مجموع المنح المسندة بعنوان التأجیر لفائدة المؤسسات و

  :مھمة السیاحة و تتوزع كالتالي راجعة بالنظر لالعمومیة ال

  :منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 .عنوان نفقات تأجیر أعوان معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف أد منحة ب 2 090 -

  :منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

 .أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان الدیوان الوطني التونسي للسیاحة 39 000 -

 .مھن السیاحة  أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان وكالة التكوین في 12 750 -

 .أد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة  11 800 -

بتكار والتجدید واإلحاطة في المركز الفني لإلأد منحة بعنوان نفقات تأجیر أعوان  493 -

  الزربیة والحیاكة

  

  : كالتاليعونا موزعین  1812برنامج ھذا البالنسبة ل األعوانویبلغ عدد 

  بالدیوان الوطني التونسي للسیاحة عونا  825

  وكالة التكوین في مھن السیاحة عونا بـ 456

  الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة عونا ب 404

  عونا بمعھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف 107

  .بتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة والحیاكةالمركز الفني لإلبعونا  20و
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 ات التسییر نفق -3-2
  

في حدود  2021لسنة  السیاحة والصناعات التقلیدیةضبطت نفقات التسییر تعھدا ودفعا لبرنامج  

د وھو ما یمثل نسبة .أ 4 983 ـأي بزیادة تقدر ب 2020سنة د .أ 11 028مقابل  د.أ 16 011

من ویفسر ذلك بزیادة إعتمادات الدیوان الوطني التونسي للسیاحة لخالص جزء .% 45,18

من ناحیة وباألخذ بعین اإلعتبار لحاجیاتھ الحقیقیة بھذا ) م د  2,3( المتخلدات المسجلة بذمتھ 

 .من ناحیة أخرى) م د  8,2(العنوان 

موزعة كما  د.أ527 بـ 2021قدرت الموارد الذاتیة للمؤسسات بعنوان  نفقات التسییر لسنة وھذا 

  :یلي

  السیاحة د بالنسبة لوكالة التكوین في مھن .أ277 §

 للدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة د بالنسبة.أ250 §

  

 د.أ 16 538الموارد الذاتیة للمؤسسات  وبذلك یكون مجموع نفقات التسییر لھذا البرنامج باعتبار

  :موزعة بین مختلف المؤسسات العمومیة كالتالي تعھدا ودفعا 

 .ةالدیوان الوطني التونسي للسیاح تسییرأد  نفقات  10 500 -

 .ذاتیةال ھامواردعلى أد  277منھا وكالة التكوین في مھن السیاحة  تسییرنفقات  أد 2 967 -

 ذاتیة ال همواردعلى أد  250 منھاأد نفقات تسییر الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة  2 250 -

 .أد نفقات تسییر معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف 718 -

  .بتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة والحیاكةلمركز الفني لإلاأد نفقات تسییر  103 -
  

 نفقات التدخالت  -3-3
 

تعھدا  د.أ  56 123 في حدود السیاحة والصناعات التقلیدیةضبطت نفقات التدخالت لبرنامج  

د .أ -7 605أي بانخفاض قدره  2020تعھدا ودفعا سنة د .أ 63 728 مقابل 2021ودفعا لسنة 

 .%-11,93بة وھو ما یمثل نس

د بالنسبة .أ123(.2021د سنة .أ 56 446الموارد الذاتیة للمؤسسات  وتبلغ ھذه النفقات باعتبار

  ).التونسي للسیاحةبالنسبة للدیوان الوطني  د.أ  200ولوكالة التكوین في مھن السیاحة 
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لمرصودة وتمثل نفقات التدخالت بالنسبة لھذا البرنامج النفقات الذات الصبغة التنمویة ا

  :بمیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الصبغة غیر اإلداریة و تتوزع كالتالي 
أساسا ستخصص .أد نفقات تدخالت لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة 48 395 -

 .لتمویل مشاریع اإلشھار والترویج ومشاریع البنیة األساسیة

 لسیاحة أد نفقات تدخالت لفائدة وكالة التكوین في مھن ا 570 -

أساسا أد نفقات تدخالت لفائدة الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة ستخصص  7 100 -

 .لتمویل برنامج تنمیة قطاع الصناعات التقلیدیة و برنامج المال المتداول للحرفیین 

بتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة المركز الفني لإلأد نفقات تدخالت لفائدة  58 -

 .والحیاكة
 

 اإلستثمارنفقات  -3-4
  

أد .230في حدود  2021لسنة  السیاحة والصناعات التقلیدیةلبرنامج  االستثمارضبطت نفقات 

  . 2020وھي نفس االعتمادات التي تم ترسیمھا سنة تعھدا و أد دفعا 

 :وتتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي

  
  ألف دینار:الوحدة               

 البیان

  ق م
 )%(النسبة  الفارق 2021ت تقدیرا 2020 

 دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد

 -  -  -  -  230 230 230 230  قیادة القطاع السیاحي:  1برنامج فرعي 

الصناعات قیادة قطاع :  2برنامج فرعي 
 -  -  -  -  -  -  -  -   التقلیدیة

 -  -  -  -  230 230 230 230 المجموع
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  :كما یمكن توزیعها كما یلي
 ألف دینار:الوحدة                                                                         

  

موارد قروض خارجیة  الموارد العامة للمیزانیة
  المجموع  موارد حسابات خاصة موظفة

 دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد

 -  -  -  -  -  -  -  -   بصدد اإلنجازوبرامج مشاریع 

 230 230 -  -  -  -  230 230 جدیدةرامج وبمشاریع 

 230 230 -  -  -  -  230 230 المجموع

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

   
  ألف دینار:الوحدة            

 البیان

 تطوراإلعتمادات 2021تقدیرات  2020ق م 

إعتمادات 
 التعھد

إعتمادات 
 الدفع

تمادات إع
 التعھد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعھد

إعتمادات 
 الدفع

 -  -  -  -  -  -   بصدد اإلنجازوبرامج مشاریع 

 -  -  230 230 230 230  مشاریع وبرامج جدیدة

 -  -  230 230 230 230 المجموع
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  القیادة والمساندة : 9البرنامج 

 
 واستراتیجیتهتقدیم البرنامج  -1

مج القیادة والمساندة دورا أساسیا في تحقیق أھداف مھمة وزارة السیاحة والصناعات یلعب برنا

وذلك أساسا " السیاحة والصناعات التقلیدیة" التقلیدیة باعتباره برنامجا أفقیا لدعم البرنامج العملیاتي 

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

  .التحتیة

 :یؤمن ھذا البرنامج من خالل دوره التسییري واإلداري والمالي

 التنسیق بین مختلف المصالح اإلداریة والفنیة وھیاكل اإلدارة،

 تطویر آلیات االستشراف والتقییم واألداء،

 .حیطھاتأمین الجوانب القانونیة والتشریعیة والترتیبیة المتعلقة بعمل الوزارة وبعالقاتھا مع م

 إعداد میزانیة الوزارة واإلشراف المالي على المؤسسات العمومیة تحت إشرافھا،

 تطویر وترشید التصرف اإلداري في المعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات اإلداریة،

 ترشید استھالك الطاقة،

 .تطویر التصرف في الموارد البشریة

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

واإلحصائیات المتعلقة بالسیاحة والصناعات التقلیدیة وھو ما من شأنھ تطویر القطاع وتوفیر أرضیة 

  .ھامة للبحوث اإلداریة واالقتصادیة واالجتماعیة

وإلى جانب ذلك فقد أوكل للبرنامج دور ھام في مجال تطویر سیر النظم المعلوماتیة وشبكات 

تصال بالوزارة واالستغالل األمثل للتجھیزات والمنظومات اإلعالمیة والسھر على صیانتھا اال

  .وضمان حسن سیر الخدمات اإلداریة على الخط

 خارطة البرنامج- 1

وتسھر على " القیادة والمساندة"ي وحید لبرنامج القیادة والمساندة وھو برنامج تم تحدید برنامج فرع

  :ة الھیاكل التالیة قیادة ھذا البرنامج خاص

  الدیوان ومكاتبھ
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  اإلدارة العامة للمصالح المشتركة

  التفقدیة العامة

  وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف

 إدارة التعاون الدولي

  خلیة الحوكمة

یعكس العدد الھام للھیاكل اإلداریة المتدخلة الدور األساسي والمحوري لبرنامج القیادة والمساندة في 

ق بین مختلف برامج مھمة السیاحة والصناعات التقلیدیة من جھة وفي تحقیق السیاسة العامة التنسی

ویبین الرسم البیاني التالي أھم الھیاكل الساھرة على تنفیذ برنامج القیادة . للوزارة من جھة أخرى

 :والمساندة بما في ذلك برامجھ الفرعیة
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  :حسب األنشطة على النحو التالي 2021لسنة  القیادة والمساندةوتتوزع میزانیة برنامج 
  د.أ: الوحدة                                                                                                                   

 
  2021تقدیرات   األنشطة  البرنامج

  
  القیادة والمساندة

  
  القیادة

 
336 

 
  

  المساندة
  
167 21  

 

 البرنامج أداء -2
  

  :یتمثل إطار أداء البرنامج في ما یلي

  لبرنامج وتطور مؤشرات األداءاإلستراتیجیة ل هدافاأل -2-1
أھداف استراتیجیة لبرنامج القیادة والمساندة، تسعى الوزارة الى تحقیقھا في اطار ) 03(تم تحدید 

  القیادة والمساندة في ما یلي وتتمثل االھداف االستراتیجیة لبرنامج. برنامجھا السنوي لألداء

 من التي  االنشطة مختلف الھدف ھذا یعكس :التحكم في كتلة االجور: 1 الھدف االستراتیجي - 1  

نسبة  وتحسین التأطیر نسبة من كالرفع البشریة الموارد في التصرف حوكمة في تساھم ان شانھا

 قیس مؤشرات الھدف ھذا ویضم لجدیدةا االنتدابات وترشید مشاركة االعوان في الدورات التكوینیة

 المھارات وتنمیة التكوین حیث من واإلطارات لألعوان المھنیة القدرات بتطویر عالقة ذات أداء

 العمل لمراكز الحقیقیة الحاجیات من إنطالقا المدروسة اإلنتدابات عبر التأطیر نسبة دعم إلى إضافة

 التكوین نسب كما ان تحسین. األداء قیس مؤشرات جدول یثبتھ كما وذلك بالخدمة القائم ومواصفات

 لإلطارات المھنیة بالمؤھالت وینھض یدعم أن شأنھ من التكوین مجاالت وتوسیع إثراء عبر

  .واألعوان

یشمل ھذا الھدف جملة االنشطة التي : اإلعتمادات في التصرف تحسین: 2الھدف االستراتیجي - 2

 اإلعتمادات استھالك نسق تحسین خالل من وذلك الوزارة میزانیة ومتابعة تنفیذ تساھم في إحكام

 العمومي والتدخل باإلستثمار المتعلقة خاصة

یشمل ھذا الھدف مختلف االنشطة : فاعلیة برنامج القیادة والمساندة: 3الھدف االستراتیجي- 3

خلین والخدمات والمعدات والتقنیات الحدیثة من وسائل وبرمجیات ووضعھا على ذمة مختلف المتد

  .في القطاع  لضمان حسن سیرھا
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الى جانب معاضدة المجھود الوطني  للتحكم في الطاقة من خالل ترشید التصرف في اسطول 

  .السیارات اإلداریة الراجعة بالنظر للوزارة

تمكن من قیس ومتابعة انجاز وتقییم  تطور أداء مختلف  )07(وقد تم تحدید جملة من المؤشرات 

  .عالهاالھداف المقدمة أ

  

 

  :أنشطة البرنامج -2-2
" القیـادة والمسـاندة"شرات قیس أداء  برنامج فیما یلي أهم األنشطة التي ستساهم في تحقیق أهداف ومؤ 

  :  2021بعنوان سنة 

االھداف 
وحدة  المؤشرات االستراتیجیة

 القیس

 إنجازات
 2020م .ق

 تقدیرات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

التحكم في كتلة 
 االجور

 63.29 63.24 63.64 63.08 57.53 57.53 50 %  نسبة التأطیر

 62.9 61.5 60.5 58.6 63.23 65.27 30.36 %  نسبة االعوان المنتفعین بالتكوین

 97.30 97.04 96.45 95.93 96.67 94.7 93.02 %  نسبة الحضور الفعلي بالعمل

 تحسین
 في التصرف

  اإلعتمادات

  نسبة تقدم تنفیذ المیزانیة
  % 91,07 95,65 86.00 90 92 95 98 

نسبة كتلة االجور من اجمالي 
 10 10 10.30 10.30 10.21 8.24 8.08 %  المیزانیة

فاعلیة برنامج 
دة القیا

  والمساندة

معدل كلفة االصالح والصیانة لكل 
 1870 1815 1860  2167 2031 2435 2540 دینار  سیارة اداریة

معدل استھالك الوقود لسیارات 
 1629 581 1 620 1 833 1 718 1 718 1 718 1 لتر المصلحة

  األنشطة  التدخالت  المؤشرات  األھداف العملیاتیة  األھداف اإلستراتیجیة
  

ھzzzzzدف إسzzzzzتراتیجي عzzzzzدد 
الzzzzzzzتحكم فzzzzzzzي كتلzzzzzzzة :  1

  االجور

: 1ھffدف عملیffاتي عfffدد 
الرفfffffع مfffffن مردودیffffffة 

  الموارد البشریة

نسffffبة :  1مؤشffffر عffffدد 
 التأطیر

ات تقfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffدیر
2021 :63.29 % 

تحدید الحاجیات الحقیقیة لمراكز 
  العمل ومواصفات القائم بالخدمة

 : القیادة
د.أ  336 

 

عffffدد :  2مؤشffffر عffffدد 
نسffffffffffffffبة االعffffffffffffffوان 
 المنتفعین بالتكوین

:2021 تقffffffffffffffffffffدیرات
62.9% 

v  حوكمة أنظمة المعلومات
Governance des 

systems d’iformation  
v  ادارة التغییر في مجال االدارة

االلكترونیة والسالمة 
المعلوماتیة وتعمیمھا على 
جمیع االطارات واألعوان 

 .المباشرین بالوزارة
نسffffبة :  3مؤشffffر عffffدد 

الحضfffffffffffور الفعلfffffffffffي 
 بالعمل

 : 2021تقfffffدیرات 
%97.3 

متابعة حضور األعوان لمقرات 
 العمل بأوقات الدوام الرسمي

:  2ھدف إستراتیجي عzدد 
تحسzzzzzzین التصzzzzzzرف فzzzzzzي 

:  1ھffدف عملیffاتي عfffدد 
ترشfffffید التصfffffرف فfffffي 

نسffffبة : 1مؤشffffر عffffدد 
 تقدم تنفیذ المیزانیة

v  صرف االعتمادات للفقرات
والفقرات الفرعیة لمیزانیة 

  المساندة
د.أ  21167 
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تقfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffدیرات   المیزانیة  تاإلعتمادا
2021 :98% 

  الوزارة
v  تسدید الحاجیات لمختلف

  المصالح
v اصدار اذون التزود  
v  خالص الفواتیر والنفقات

  المتعلقة بھا

  

:   2مؤشffffffffffffر عffffffffffffدد 
نسffffبة : 2مؤشffffر عffffدد 

كتلffffffffة االجffffffffور مffffffffن 
 اجمالي المیزانیة

 : 2021تقfffffدیرات 
10%  

v  القیام باالعمال الخاصة
بالتأجیر ومتابعة تنفیذھا 

  بمنظومة انصاف وأدب
v انجاز العملیات المالیة لألجور  
v المصادقة على األجور  
v اصدار أوامر الصرف  
v  استخراج كل الوثائق الخاصة

التأجیر الجماعیة والفردیة ب
  الشھریة والسنویة

ھzzzzzدف إسzzzzzتراتیجي عzzzzzدد 
فاعلیzzzzzzzzzzzة برنzzzzzzzzzzzامج :  3

  القیادة والمساندة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: 1ھfffدف عملیfffاتي عfffدد
ترشfffffید التصfffffرف فfffffي 

  اسطول السیارات

معffffدل : 1مؤشffffر عffffدد 
كلفffffffffffffffة االصffffffffffffffالح 
والصffffیانة لكffffل سffffیارة 

 اداریة
تقfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffدیرات 

  دینار 1870: 2021

v  والصیانةمتابعة االصالحات  
v  تشخیص اإلعطاب  
v التفقد الدوري للسیارات  
v  القیام باالستشارات للقطع

الالزمة لإلصالح بعد 
التشخیص متابعة عملیة 

  اإلصالح
v  اصدار االستشارات الخاصة

باقتناء قطع الغیار وكلفة الید 
  العاملة للصیانة

v  اصدار أذون التزود خالص
  الفواتیر  

معffffدل : 2مؤشffffر عffffدد 
وقffffffffffffود اسffffffffffffتھالك ال

 لسیارات المصلحة
 : 2021تقffffffffffffffffffدیرات 

  لتر 1629
 

v متابعة دفاتر السیارات  
v  متابعة دفاتر السیارات التثبت

  من المسافة المقطوعة
v متابعة كشوفات الوقود  
v توزیع الوقود  
v  اصدار قصاصات التزود

  بالوقود
v  خالص الفواتیر الخاصة بعقد

  التزود بالوقود
v  اصدار األذون بالمھمات في

  رات المصلحةاستعمال سیا
v  اصدار اذون التزود

  بالمحروقات
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 نفقات البرنامج -3
  

        مقابلد .أ 21 503في حدود 2021لسنة  القیادة والمساندةنفقات برنامج  ضبطت 

  :وتتوزع كما یلي 2020سنة  أد 21 236
  ینارد.لفأ :الوحدة

  ق م 2019إنجازات   مصادر التمویل البیان
 )%(النسبة  الفارق 2021 تقدیرات  2020

  نفقات التأجیر

 5,17 113 2 300 2 187 1 857 م ع م

 -  -  -   -  -  ح خ

 5,17 113 2 300 2 187 1 857 موارد الدولة

 -  -  -   -  -  م ذ م ع

 5,17 113 2 300 2 187 1 857 مجموع القسم

  نفقات التسییر

 25,20 161 800 639 537 م ع م

 -  -  -   -  -  ح خ

 25,20 161 800 639 537 د الدولةموار

 -  -  -   -  -  م ذ م ع

 25,20 161 800 639 537 مجموع القسم

  نفقات التدخالت

 3,33- 7- 203 210 223 م ع م

 -  -  18 000  18 000 12 600 ح خ

 - 0.03 7- 18 203 18 210  12 823 موارد الدولة

 -  -  -   -  -  م ذ م ع

 3,33- 7- 18 203 18 210 12 823 مجموع القسم

  نفقات اإلستثمار

 -  -  200 200 142 م ع م

 -  -  -  -  - ح خ

 -  -  200 200 142 موارد الدولة

 -  -  -  -  - م ذ م ع
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 - - 200 200 142 مجموع القسم

  نفقات العملیات المالیة

 -  -  -  -  -  م ع م

 - - - - - ح خ

 موارد الدولة
- - - - - 

 - - - - - م ذ م ع

 موع القسممج
- - - - - 

 المجموع

 8.25 267 3503 3 236 2759 م ع م

 -  -  18 000 18 000 12600 ح خ

21 503 21 236 15359 موارد الدولة  267 1,26 

 -  -  -  -  -  م ذ م ع

21 503 21 236 15359 مجموع القسم  267 1,26 

  
  

  :عیة كما یليللبرنامج المذكور حسب البرامج الفر  2021كما تتوزع تقدیرات 
  د.أ:الوحدة

  نفقات البیان
 التأجیر

  نفقات
 التسییر

  نفقات
 التدخالت

  نفقات
  اإلستثمار

  نفقات
 المجموع  العملیات المالیة

 21503 -  200 18 203 800 2300  القیادة والمساندة

 21 503 - 200 18 203 800 2300 المجموع

  
  

 نفقات التأجیر  -3-1
 

د .أ 2 300في حدود  2021لبرنامج القیادة والمساندة لسنة  ضبطت نفقات التأجیر تعھدا ودفعا 

تفسر  %5,17د وھو ما یمثل  نسبة .أ 113 قدره بارتفاع أي  2020سنة   أ د 2 187مقابل 

 أساسا بمفعول الزیادة العامة في أجور الوظیفة العمومیة 

 .عونا  63ي حوال 2021خالل سنة برنامج القیادة والمساندة  ألعوان بلغ العدد الجملي -
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  نفقات التسییر  -3-2
 د .أ 800في حدود   2021ضبطت نفقات التسییر تعھدا ودفعا  لبرنامج القیادة والمساندة لسنة 

 .% 25,2 د وھو ما یمثل نسبة .أ 161أي بزیادة قدرھا  2020د سنة  .أ 639مقابل  

  

  نفقات التدخالت  -3-3
     في حدود  2021والمساندة لسنة ضبطت نفقات التدخالت تعھدا و دفعا لبرنامج  القیادة 

  .% -0,03 انخفاض قدرھا أي بنسبة 2020د سنة .أ 18 210 أد  مقابل 18 203

   :تتوزع ھذه اإلعتمادات كالتاليو

  أد بعنوان نفقات حساب تنمیة المناطق السیاحیة  10 000

  أد بعنوان نفقات حساب تنمیة القدرة التنافسیة في القطاع السیاحي 8 000

  أد بعنوان مساھمة تونس في منظمة السیاحة العالمیة 175

  أد بعنوان مساھمة في ودادیة أعوان وزارة السیاحة  28

  

  نفقات اإلستثمار -3-4
وتتوزع . أد 200في حــــدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة والمساندة لسنة 

 :حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي
  ألف دینار:الوحدة

 البیان

  ق م 2019إنجازات 
 )%(النسبة  الفارق 2021تقدیرات  2020 

 دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد

 -  -  -  -  200 200 200 200 142 142  القیادة والمساندة

 - - - - 200 200 200 200 142 142 المجموع
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  :كما یليها عیتوز كما یمكن 
 رألف دینا:الوحدة          

  

موارد قروض خارجیة  الموارد العامة للمیزانیة
  المجموع  موارد حسابات خاصة موظفة

 دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد دفع تعھد

 -  -  -  -  -  -  -  -   بصدد اإلنجازوبرامج مشاریع 

 200 200 -  -  -  -  200 200 جدیدةوبرامج مشاریع 

 200 200 -  -  -  -  200 200 المجموع 

  
  

  :على مستوى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع كما یليت اإلستثمار وقد تطورت نفقا
  
   

  ألف دینار:الوحدة         

 البیان
 تطوراإلعتمادات 2021تقدیرات  2020ق م   2019انجازات 

إعتمادات 
 التعھد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعھد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 التعھد

إعتمادات 
 الدفع

إعتمادات 
 إعتمادات الدفع عھدالت

بصدد وبرامج مشاریع 
 - -  - -  - -  - -   اإلنجاز

 200 200 200 200 200 200 142 142  مشاریع وبرامج جدیدة

 200 200 200 200 200 200 142 142 المجموع

  



  
  
  
  
  
  
  

الحقمال  



45نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

4 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1الوحدة العملیاتیة 

4 : القیادة1النشاط 

4 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
3 مكلف بمأموریة

4جملة البرنامج الفرعي

4القیادة و المساندةجملة برنامج

4الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

46

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

59 : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1الوحدة العملیاتیة 

59 : المساندة2النشاط 

34 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
11 متصرف مستشار
9 متصرف رئیس
2 كاتب راقن
6 ملحق إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
11 سلك العملة
2 1عامل صنف 
6 2عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 سلك إطارات و أعوان السجون و اإلصالح
1 مستشار أول للسجون واالصالح
5 سلك مستشاري المصالح العمومیة
5 مستشار المصالح العمومیة
4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف



47 نظـام أمـد

1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني أول
1 تقني

59جملة البرنامج الفرعي

59القیادة و المساندةجملة برنامج

59الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

48نظـام أمـد

السیاحة والصناعات التقلیدیة 1  البرنامج :

1 قیادة القطاع السیاحيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسة عمومیة 2 الوحدة العملیاتیة :

التعلیم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

مؤسسات  التعلیم  العالي 61الفقرة  : 

معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف  61 المؤسسة : 

11السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2متصرف

3متصرف مستشار

1متصرف رئیس

1كاتب راقن

2ملحق إدارة

2عون إستقبال

18سلك العملة

15عامل صنف 

25عامل صنف 

32عامل صنف 

41عامل صنف 

52عامل صنف 

61عامل صنف 

72عامل صنف 
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التعلیم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

4سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1حافظ مكتبات أو توثیق

3أستاذ مساعد  التعلیم العالي

14سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي

7مساعد  التعلیم العالي

1أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة 

3أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

3أستاذ أول ممیز

7سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

7أستاذ التعلیم العالي

2سلك رجال التعلیم بمعاهد التعلیم الثانوي التقني والمهني 

2أستاذ التعلیم الثانوي التقني

1سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 

1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

1سلك مستشاري المصالح العمومیة

1مستشار المصالح العمومیة

2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

2تقني

1السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلقلیزیة واإلعالمیة

1أستاذ

61جملة النشاط :

61جملة الوحدة العملیاتیة :

61جملة البرنامج الفرعي :
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61 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

51نظـام أمـد

السیاحة والصناعات التقلیدیة 1  البرنامج :

1 قیادة القطاع السیاحيالبرنامج الفرعي :

وحدة عملیاتیة - مؤسسة عمومیة 2 الوحدة العملیاتیة :

التعلیم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

مؤسسات  التعلیم  العالي 46الفقرة  : 

معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف  46 المؤسسة : 

46أسالك مختلفة

46أسالك مختلفة

46جملة النشاط :

46جملة الوحدة العملیاتیة :

46جملة البرنامج الفرعي :

46 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
52

السیاحة والصناعات التقلیدیة 1  البرنامج :

1 قیادة القطاع السیاحيالبرنامج الفرعي :

1 مجمع مكتب التأهیل السیاحي ووحدة التصرف في المواني البحریةالوحدة العملیاتیة :

( السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

0017 825الفقرة  : 

الدیوان  الوطني  للسیاحة  التونسیة  825 المؤسسة : 

413اإلطارات

41متصرف عام

78متصرف رئیس

73متصرف مستشار

3مهندس عام

1مهندس رئیس

6مهندس أول

2محلل عام

5محلل رئیس

3مهندس معماري عام

1مهندس معماري رئیس

2مهندس معماري أول

1معماري عام

3طبیب

39 و 2متفقد صحي صنف 
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( السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

39 و 2متفقد فندقة صنف 

312 و 2متفقد سیاحة صنف 

52متصرف

6مهندس

1محلل أول

1محلل

21متفقد صحي صنف أول

38متفقد فندقة صنف أول

18متفقد سیاحة صنف أول

26محرر

1موثق أرشیف

150أعوان المساندة أو التسییر 

15واضع برامج أو مبرمج

3تقني سامي

53محرر أول

10متفقد فندقة

8متفقد سیاحة

4كاتب مدیریة

6كاتب راقن

2مساعد تقني

1ممرض للصحة

4نائب وكیل

10محرر مساعد

32أمین مخزن درجة 

1قیم
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( السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

25كاتبة مدیریة درجة ثانیة

6مستكتب إدارة

262أعوان التنفیذ 

1عون تقني

3موزع أو مشغل هاتف أول

1موزع البرید اإلداري

9مستكتب أول

21 و 1أمین مخزن درجة 

10حاجب رئیس

114حاجب رئیس درجة 

27 و 1حامل برید درجة 

4مسیر آالت إعالمیة

14عون إستقبال

12حارس

18عون خدمات

4حاجب

7رئیس عملة

15سائق میكانیكي

26سائق سیارة

6سائق سیارات الشحن

10سائق أول

31عون إستقبال أول

13حارس صنف 

25حارس صنف 

19عون خدمات صنف 
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( السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

215عون خدمات صنف 

35موزع هاتف صنف 

332عون إستقبال صنف 

825جملة النشاط :

( التكوین في مهن السیاحة -  منحة لفائدة وكلة التكوین في مهن السیاحة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0008 456الفقرة  : 

وكالة التكوین في مهن السیاحة  456 المؤسسة : 

61اإلطارات

2متصرف عام

17متصرف رئیس

23متصرف مستشار

2حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق

1مهندس أول

16متصرف

291أعوان المساندة أو التسییر 

4واضع برامج أو مبرمج

5محرر

20محرر أول

190مكون

1حافظ وثائق معاون

1كاتب مدیریة

2كاتب راقن
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( التكوین في مهن السیاحة -  منحة لفائدة وكلة التكوین في مهن السیاحة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

3نائب وكیل

1محرر مساعد

49قیم

1فني سامي

7عون فني مختص

6كاتبة مدیریة درجة ثانیة

1مستكتب إدارة

104أعوان التنفیذ 

1موزع أو مشغل هاتف أول

12وكیل خزانة الثیاب درجة 

9حاجب رئیس

11حاجب رئیس درجة 

24وكیل مخزن درجة 

22حارس

112عون خدمات درجة 

12عون خدمات

2وكیل خزانة الثیاب

1حاجب

3أمین مخزن

8رئیس عملة

1طباخ مساعد

8طباخ

1سائق میكانیكي

5سائق سیارة

2سائق سیارات الشحن



57

( التكوین في مهن السیاحة -  منحة لفائدة وكلة التكوین في مهن السیاحة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

26عون خدمات صنف 

31عون إستقبال صنف 

33راقن صنف 

456جملة النشاط :

1281جملة الوحدة العملیاتیة :

1281جملة البرنامج الفرعي :

2 قیادة قطاع الصناعات التقلیدیةالبرنامج الفرعي :

1 مكتب الترفیه السیاحيالوحدة العملیاتیة :

الصناعات التقلیدیة - منحة لفائدة الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

0017 404الفقرة  : 

الدیوان  الوطني  للصناعات  التقلیدیة  404 المؤسسة : 

126اإلطارات

64متصرف رئیس

1مهندس أول

57متصرف

4مهندس

230أعوان المساندة أو التسییر 

88محرر

45كاتب راقن

15فني سامي
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الصناعات التقلیدیة - منحة لفائدة الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

28عون فني مختص

28مستكتب إدارة

526عون فني مختص صنف 

48أعوان التنفیذ 

9حاجب

239عامل صنف 

404جملة النشاط :

البحث والتجدید واإلبتكار في الزربیة والحیاكة - منحة لفائدة المركز الفني لإلبتكار والتجدید واإلحاطة في ا

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0017 20الفقرة  : 

المركز الفني لإلبتكار و التجدید و اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة  20 المؤسسة : 

9اإلطارات

2متصرف رئیس

1متصرف مستشار

1مهندس رئیس

5متصرف

7أعوان المساندة أو التسییر 

5تقني

2كاتب تصرف

4أعوان التنفیذ 

13عامل صنف 

51عامل صنف 
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20جملة النشاط :

424جملة الوحدة العملیاتیة :

424جملة البرنامج الفرعي :

1705 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
60

السیاحة والصناعات التقلیدیة 1  البرنامج :

2 قیادة قطاع الصناعات التقلیدیةالبرنامج الفرعي :

1 مكتب الترفیه السیاحيالوحدة العملیاتیة :

البحث والتجدید واإلبتكار في الزربیة والحیاكة - منحة لفائدة المركز الفني لإلبتكار والتجدید واإلحاطة في ا

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0017 1الفقرة  : 

المركز الفني لإلبتكار و التجدید و اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة  1 المؤسسة : 

1اإلطارات

1متصرف

1جملة النشاط :

1جملة الوحدة العملیاتیة :

1جملة البرنامج الفرعي :

1 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة السیاحة16

61

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج جدیدة

السیاحة والصناعات التقلیدیة 1البرنـامج :

قیادة القطاع السیاحيالبرنامج الفرعي : 1

وحدة عملیاتیة - مؤسسة عمومیة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
التعلیم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

230230تهیئات مختلفة بمعهد الدراسات العلیا للسیاحة بسیدي الظریف000500 606

4230230جملة النشاط

2230230جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
230230

1230230جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي : 1

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المساندة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100100إقتناء وسائل نقل000100 604
1414إقتناء تجهیزات مختلفة000200 604

1010إقتناء تجهیزات إعالمیة000200 605
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7676المساهمة في حمایة وتحسین المحیط السیاحي000100 718

2200200جملة النشاط

1200200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
200200

9200200جمـــلة البرنـامج

430430جملة مشاریع و برامج جدیدة

430430الجملـة العامـة :



  : مهمة السیاحة16المهمة  

2021 السنة المالیة:

63نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  السیاحة والصناعات التقلیدیة1البرنـامج 

قیادة القطاع السیاحي :1البرنامج الفرعي

: مجمع مكتب التأهیل السیاحي ووحدة التصرف في المواني البحریة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة2النشاط   )

12539 000 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 000 39الدیوان  الوطني  للسیاحة  التونسیة041

000 000 39جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین في مهن السیاحة -  منحة لفائدة وكلة التكوین في مهن السیاحة3النشاط   )

12512 750 000 مؤسسات  التكوین08

000 750 12وكالة التكوین في مهن السیاحة700

000 750 12جملة النشاط :

000 750 51جملة الوحدة العملیاتیة :



64 نظـام أمـد

: وحدة عملیاتیة - مؤسسة عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف4النشاط 

1242 090 000 مؤسسات  التعلیم  العالي05

000 090 2معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف026

000 090 2جملة النشاط :

000 090 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 840 53جملة البرنامج الفرعي :

قیادة قطاع الصناعات التقلیدیة :2البرنامج الفرعي

: مكتب الترفیه السیاحي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الصناعات التقلیدیة - منحة لفائدة الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة5النشاط 

12511 800 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 800 11الدیوان  الوطني  للصناعات  التقلیدیة042

000 800 11جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  البحث والتجدید واإلبتكار في الزربیة والحیاكة - منحة لفائدة المركز الفني لإلبتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة والحیاكة6النشاط 



65 نظـام أمـد

125493 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 493المركز الفني لإلبتكار و التجدید و اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة022

000 493جملة النشاط :

000 293 12جملة الوحدة العملیاتیة :

000 293 12جملة البرنامج الفرعي :

000 133 66جملة البرنامج :



66 نظـام أمـد

 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة1النشاط 

100105 646 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

646 105تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

100230 583 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

583 230تأجیر أعضاء الدواوین001

229 336جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة2النشاط 

101535 244 األجر  األساسي  والتدرج01

244 535األجر األساسي والتدرج001
101920 967 المنح  الخصوصیة  القارة02

967 920المنح الخصوصیة القارة000

101151 198 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

198 151المنحة الوظیفیة001
10143 416 منحـة اإلنتـاج05

416 43منحـة اإلنتـاج000

1012 500 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

500 2منحة الساعات اإلضافیة001
1015 988 المنح    العائلیة13

988 5المنحة العائلیة001



67 نظـام أمـد

101304 458 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

458 304المساهمات المحمولة على المشغل000

771 963 1جملة النشاط :

000 300 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 300 2جملة البرنامج الفرعي :

000 300 2جملة البرنامج :

000 433 68 جملة الموارد العامة للمیزانیة

68 433 000 الجملة العامـة :



  : مهمة السیاحة16المهمة  

2021 السنة المالیة:

68نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  السیاحة والصناعات التقلیدیة1البرنـامج 

قیادة القطاع السیاحي :1البرنامج الفرعي

: مجمع مكتب التأهیل السیاحي ووحدة التصرف في المواني البحریة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة2النشاط   )

22510 500 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 500 10الدیوان  الوطني  للسیاحة  التونسیة041

000 500 10جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین في مهن السیاحة -  منحة لفائدة وكلة التكوین في مهن السیاحة3النشاط   )

2252 690 000 مؤسسات  التكوین08

000 690 2وكالة التكوین في مهن السیاحة700

000 690 2جملة النشاط :

000 190 13جملة الوحدة العملیاتیة :



69 نظـام أمـد

: وحدة عملیاتیة - مؤسسة عمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التعلیم العالي - منحة لفائدة معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف4النشاط 

224718 000 مؤسسات  التعلیم  العالي05

000 718معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف026

000 718جملة النشاط :

000 718جملة الوحدة العملیاتیة :

000 908 13جملة البرنامج الفرعي :

قیادة قطاع الصناعات التقلیدیة :2البرنامج الفرعي

: مكتب الترفیه السیاحي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الصناعات التقلیدیة - منحة لفائدة الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة5النشاط 

2252 000 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 000 2الدیوان  الوطني  للصناعات  التقلیدیة042

000 000 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  البحث والتجدید واإلبتكار في الزربیة والحیاكة - منحة لفائدة المركز الفني لإلبتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة والحیاكة6النشاط 



70 نظـام أمـد

225103 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 103المركز الفني لإلبتكار و التجدید و اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة022

000 103جملة النشاط :

000 103 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 103 2جملة البرنامج الفرعي :

000 011 16جملة البرنامج :



71 نظـام أمـد

 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة2النشاط 

20126 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 26األكریة واألداءات البلدیة000

2013 000 إستهالك الماء02

000 3استهالك الماء000
2014 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 4استهالك الكهرباء والغاز000

20145 500 اإلتصاالت04

500 12االتصاالت الهاتفیة001
000 30تراسل المعطیات002
000 3كراء الشبكات القارة003

20110 000 إقتناء األثاث05

000 10تأثیث اإلدارة001

201215 000 الوقود06

000 55شراء الوقود لوسائل النقل001
000 160حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

201300 نفقات البرید07

300مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20115 000 إقتناء المعدات08

000 15معدات التصرف اإلداري001
2019 500 مصاریف التأمین09

500 8تأمین وسائل النقل001
000 1تأمین األشخاص002



72 نظـام أمـد

201145 000 التعهد والصیانة10

000 50اإلعتناء بالبنایات001
000 80تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 15تعهد وصیانة المعدات و األثاث003

20145 000 مصاریف التنظیف11

000 20النفقات المباشرة للتنظیف001
000 25التنظیف عن طریق المناولة002

20130 000 لوازم المكاتب13

000 30لوازم المكاتب000
2015 000 المطبوعات14

000 5المطبوعات الرسمیة001
2013 000 التوثیق15

000 2الوثائق المكتوبة001
000 1الوثائق األخرى099

20120 000 الصحف والمجالت16

000 20الصحف والمجالت000
20115 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 15إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
2011 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 1تعلیق ونشر اإلعالنات000
20146 200 مصاریف  اإلعالمیة19

000 40شراء اللوازم والمعدات001
200 2شراء منظومات002
000 4نفقات الصیانة003

20124 200 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

200 2نفقات استغالل منظومة "أدب"001
500 1نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
500 1نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
000 7نفقات استغالل منظومة أمان004
000 6تطبیقات المخطط المدیري المشترك لإلدارة005
000 6استغالل منظومات إعالمیة أخرى099



73 نظـام أمـد

2015 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 4مصاریف اإلستقباالت001
000 1مصاریف اإلقامة002

20140 000 مصاریف المهمات22

000 40مصاریف المهمات000
2017 000 إكساء األعوان23

000 7إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2013 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 1المنحة الیومیة للتنقل001
000 1المنحة الكیلومتریة للتنقل002
000 1إرجاع مصاریف نقل األمتعة و األثاث004

20145 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 45مصاریف نقل األشخاص بالخارج003
20124 500 تكوین ورسكلة األعوان28

000 12ملتقیات للتكوین001
000 3تربصات تكوین002
500 8التكوین في اإلعالمیة004
000 1التكوین في التصرف حسب األهداف006

2011 300 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
300شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

2011 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 1تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
2012 500 اللجان الطبیة37

500 2اللجان الطبیة000
2018 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 7معالیم الجوالن001
000 1معالیم العبور002

000 800جملة النشاط :



74 نظـام أمـد

000 800جملة الوحدة العملیاتیة :

000 800جملة البرنامج الفرعي :

000 800جملة البرنامج :

000 811 16 جملة الموارد العامة للمیزانیة

16 811 000 الجملة العامـة :



  : مهمة السیاحة16المهمة  

2021 السنة المالیة:

75نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  السیاحة والصناعات التقلیدیة1البرنـامج 

قیادة القطاع السیاحي :1البرنامج الفرعي

: مجمع مكتب التأهیل السیاحي ووحدة التصرف في المواني البحریة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  السیاحة -  منحة لفائدة الدیوان الوطني التونسي للسیاحة2النشاط   )

325166 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 166الدیوان  الوطني  للسیاحة  التونسیة041

الدیوان الوطني التونسي للسیاحة  المنشأة  : 

8021 938 000 البنیة األساسیة والتهییئات السیاحیة0001

802200 000 تهییئات و تجهیزات بالمقر0004

802200 000 إقتناء تجهیزات إعالمیة0007

802100 000 منظومة الجودة0011

8021 500 000 اقتناء مقر المندوبیة الجهویة للسیاحة في سوسة001ج

الدیوان الوطني التونسي للسیاحة  المنشأة  : 

81044 260 000 برنامج الدعایة و النشر0002

الدیوان الوطني التونسي للسیاحة  المنشأة  : 

82031 000 تسدید قرض0002

000 395 48جملة النشاط :



76 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التكوین في مهن السیاحة -  منحة لفائدة وكلة التكوین في مهن السیاحة3النشاط   )

وكالة التكوین في مهن السیاحة  المنشأة  : 

803200 000 تجهیز مراكز التكوین0800

803250 000 تهیئة مراكز التكوین0801

803115 000 اقتناء تجهیزات اعالمیة0803

8035 000 ( تهیئات وتجهیزات بالمقر ( وكالة التكوین في مهن السیاحة804ج

000 570جملة النشاط :

000 965 48جملة الوحدة العملیاتیة :

000 965 48جملة البرنامج الفرعي :

قیادة قطاع الصناعات التقلیدیة :2البرنامج الفرعي

: مكتب الترفیه السیاحي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الصناعات التقلیدیة - منحة لفائدة الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة5النشاط 

الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة  المنشأة  : 

8103 500 000 عملیات تطویر قطاع الصناعات التقلیدیة0100

810100 000 تجهیزات مختلفة0102

810300 000 تهییئات مختلفة0103

81090 000 إقتناء سیارات0104

81080 000 إقتناء تجهیزات إعالمیة0105

81030 000 ندوات  جهویة0106



77 نظـام أمـد

8103 000 000 مال متداول للحرفیین0110

000 100 7جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  البحث والتجدید واإلبتكار في الزربیة والحیاكة - منحة لفائدة المركز الفني لإلبتكار والتجدید واإلحاطة في الزربیة والحیاكة6النشاط 

3258 000 مؤسسات  النهوض  بالقطاعات17

000 8المركز الفني لإلبتكار و التجدید و اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة022

المركز الفي لإلبتكار و التجدید و اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة  المنشأة  : 

81030 000 عملیات شراكة مع مصممین إلبتكار نماذج جدیدة0604

81020 000 معارض و تظاهرات0608

000 58جملة النشاط :

000 158 7جملة الوحدة العملیاتیة :

000 158 7جملة البرنامج الفرعي :

000 123 56جملة البرنامج :



78 نظـام أمـد

 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة2النشاط 

30228 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 28ودادیات األعوان001

307175 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 175منظمة السیاحة العالمیة602

000 203جملة النشاط :

000 203جملة الوحدة العملیاتیة :

000 203جملة البرنامج الفرعي :

000 203جملة البرنامج :

000 326 56 جملة الموارد العامة للمیزانیة



79 نظـام أمـد

* * الحسابات الخاصة في الخزینة * * 

 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة والمساندة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المساندة2النشاط 

17 رمز الحساب :

80210 000 000 تحسین المحیط السیاحي للبلدیات ج001

18 رمز الحساب :

8104 000 000 أحداث و مهرجانات سیاحیة0003

810210 000 0014OPERATIONS DIVERSES

8102 000 000 تذاكر نقل جوي0455

810150 000 منحة الجامعة التونسیة لوكاالت األسفار0469

810560 000 منحة الجامعة التونسیة للنزل0501

81080 000 منحة الجامعة التونسیة للمطاعم السیاحیة0502

8101 000 000 برنامج تأهیل الوحدات الفندقیة0600

000 000 18جملة النشاط :

000 000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 18جملة البرنامج الفرعي :



80 نظـام أمـد

000 000 18جملة البرنامج :

000 000 18 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

74 326 000 الجملة العامـة :



81

المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

318 82السیاحة والصناعات التقلیدیة 66 13316 011527174323850

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

2 808 2 090718

808 2مؤسسات  التعلیم  العالي 2 090718

معهد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي
الظریف

2 808 718 2 090

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

79 510 64 04315 293527174323850

440 15مؤسسات  التكوین 12 7502 690277123400

400وكالة التكوین في مهن السیاحة 15 440 123 277 2 690 12 750

070 64مؤسسات  النهوض  بالقطاعات 51 29312 603250174200450

المركز الفني لإلبتكار و التجدید و
اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة

604 8 103 493

200الدیوان  الوطني  للسیاحة  التونسیة 49 666 200 166 10 500 39 000



82

250الدیوان  الوطني  للصناعات  التقلیدیة 13 800 250 2 000 11 800

318 82الجمـــلة العامة 6613316 011527174323850



جدول تفصیلي نفقات الحسابات الخاصة

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

83

مهمة السیاحة

الحسابات الخاصة في الخزینة 

صندوق حمایة المناطق السیاحیة    17 الحساب :

القیادة و المساندة 9 البرنـامج :

1 القیادة والمساندةالبرنـامج الفرعي :

000 000 10اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 10المساندة2 دینارالنشاط :



84

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

10 000 000 اإلستثمارات في میدان الخدمات و الهیكل األساسي :802

10 000 000 تحسین المحیط السیاحي للبلدیات  ج001

000 000 10جملة البرنامج الفرعي

000 000 10جملة البرنامج

10 000 000 جملة الحساب

صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في القطاع السیاحي     18 الحساب :

القیادة و المساندة 9 البرنـامج :

1 القیادة والمساندةالبرنـامج الفرعي :

000 000 8اإلدارة العامة للمصالح المشتركة1 دینار الوحدة العملیاتیة : 



85

000 000 8المساندة2 دینارالنشاط :

اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

8 000 000 810: INERVENTIONS DS LE DOMAINE ECONOMIQUE

4 000 000 أحداث و مهرجانات سیاحیة 0003

210 000 OPERATIONS DIVERSES 0014

2 000 000 تذاكر نقل جوي 0455

150 000 منحة الجامعة التونسیة لوكاالت األسفار 0469

560 000 منحة الجامعة التونسیة للنزل 0501

80 000 منحة الجامعة التونسیة للمطاعم السیاحیة 0502

1 000 000 برنامج تأهیل الوحدات الفندقیة 0600

000 000 8جملة البرنامج الفرعي

000 000 8جملة البرنامج

8 000 000 جملة الحساب
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18 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

18 000 000 الجمـــلة العامة



نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:
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مهمة السیاحة

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزینة 

صندوق حمایة المناطق السیاحیة    17 الحساب :

دینار000 000 10الموارد :

النفقات البرنـامج 

القیادة و المساندة 910000000

10 000 000 جملة الحساب
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صندوق تنمیة القدرة التنافسیة في القطاع السیاحي     18 الحساب :

دینار000 000 8الموارد :

النفقات البرنـامج 

القیادة و المساندة 98000000

8 000 000 جملة الحساب

18 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

18 000 000 الجمـــلة العامة



تحویالت الدولة للمؤسسات العمومیة بعنوان نفقات ذات صبغة تنمویة

نظـام أمـد

إعتمادات الدفع
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المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

949 55السیاحة والصناعات التقلیدیة 55 949 1

تشجیعات مباشرة

229 48الدیوان الوطني التونسي للسیاحة 48 229

(برنامج التأهیل السیاحي ( الوزارة

100 7الدیوان الوطني للصناعات التقلیدیة 7 100

50المركز الفي لإلبتكار و التجدید و اإلحاطة في الزربیة و الحیاكة 50

570وكالة التكوین في مهن السیاحة 570



المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

949 55الجمـــلة العامة 55949
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