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 9102يتنزل هذا التقرير في إطار متابعة نشاط ديوان تنمية الجنوب خالل سنة 
كيز جهوده على دعم ، وذلك بتر وذلك وفقا للمهام والمشموالت المناطة بعهدته

النهوض باالستثمار الخاص وتبني الباعثين واإلحاطة بهم ومساعدتهم من خالل 
لسنة  10تعريفهم باالمتيازات والتشجيعات المنصوص عليها بقانون االستثمار عدد 

وبفرص االستثمار المتاحة في مختلف القطاعات و سائر جهات اإلقليم  9102
حداث المؤّسساتوباإلجراءات والّتراتيب المع كما . مول بها في بعث المشاريع وا 

 9191- 9102وتقييم المخطط التنموي تنفيذ واصل الديوان عمله في متابعة 
وما  9102المشاريع والبرامج العمومية والخصوصية المرّسمة بميزانية الدولة لسنة و 

 .قبلها مع التركيز على المعّطل منها
الحد من الفقر "مشروع مواصلة انجاز جهود على تركزت ال التعاون الفنيوفي مجال 

المبادرة الجهوية "ن ومشروع من خالل تثمين منظومة تربية الماشية بوالية تطاوي
  .IRADA "قتصادية المستدامة بواليات قابس، مدنين وقفصةإللمساندة التنمية ا

عة متاب وفي عالقة بنشاط وحوكمة العمل االداري عمل ديوان تنمية الجنوب على
ثراء كّل المنظومات التي هي في طور اإلستغالل  سواء بإدخال بعض  وتحيين وا 
التعديالت المرتبطة أساسا بقوانين جديدة أو مالئمة البعض اآلخر لمتطلبات تطور 

وتسوية وضعيات سنوات التعاقد مالئم اجتماعي توفير مناخ ، و طرق وأساليب العمل
طارات الديوان همت خلية الحوكمة في نشر ثقافة الحوكمة كما سا.وترقية أعوان وا 
 .وحوكمة وتنظيم العمل االداري

 
 

 تمهـيـــــــــــد
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 التسمية 
 ديوان تنمية الجنوب
 المقر االجتماعي

  مـدنيـن 9002 -عمارة التنمية
 الصيغة القانونية

، قبل أن يتم 0289من قانون المالية لسنة  19و 10تم إحداث ديوان تنمية الجنوب بمقتضى الفصلين 
عادة هيكلته وفق القانون عدد   .0229جويلية  08المؤرخ في  0229لسنة  88مراجعة مشموالته وا 

 المهام
جمع كل المعلومات الالزمة والقيام بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي من شأنها أن تمّكن من  -

مج االستثمار العمومي ودفع االستثمار تحديد السياسات في ميدان التنمية بصفة عامة واختيار برا
 ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات،... الخاص بمناطق تدخل الديوان

عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل والية ومعاضدتها في  - مساعدة السلط الجهوية على إستنباط وا 
 والبرامج،ميدان التنسيق بين مختلف المتدخلين ومتابعة إنجاز وتقييم المخططات 

 العمل على تحقيق التناسق بين المخططات والبرامج في مناطق تدخل الديوان، -
إعداد برامج وخطط عمل متكاملة للنهوض ولتنمية المناطق ذات اإلشكاليات الخصوصية أو التي تعرف  -

 صعوبات تنموية والعمل على إنجازها وذلك بالتعاون مع الهياكل الوطنية والجهوية المختصة،
اهمة في إعداد برامج وخطط العمل الهادفة إلى دفع وتنشيط اإلستثمار الخاص بالجهات المعنية المس -

ومتابعة مراحل إنجازها، وذلك بالتعاون مع الهياكل الفنية والمصالح الجهوية المختصة والجماعات 
 العمومية المحلية،

ميدان النهوض باإلستثمار دعم عمل الهياكل الجهوية المختصة والجماعات العمومية المحلية في  -
 الخاص بمناطق التدخل،

 مناطق التدخل
 يغطي ميدان تدخل الديوان، واليات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي وتوزر وقفصة

 

تقديم ديوان تنمية الجنوب  
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 مجلس المؤسسة
التعاون الدولي ويسيره مدير عام الذي يرأس راف وزارة التنمية واالستثمار و يخضع ديوان تنمية الجنوب إلى اش

عضوا يمثلون الوزارات والواليات ذات العالقة بمهام  00صبغة استشارية يتركب من مجلس مؤسسة ذو
 . الديوان ومناطق تدخله باإلضافة إلى مراقب الدولة

 : من السادة األتي ذكرهم 7029سنة وقد تألف مجلس المؤسسة 
 رئيس مجلس المؤسسة

 ية الجنوبالمدير العام لديوان تنم: خالد الحشيشة                      
 األعضاء

 ممثل عن وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي:   جلول الكوكي       
 ممثل عن وزارة المالية:   حبيب الجليطي       

 ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة:                  منعم البكاري
 لسياحة والصناعات التقليديةممثل عن وزارة ا:  محمد الصايم             

 ممثل عن وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري:               عمار الجامعي
 ممثل والية مدنين:  غالب القاللي              
  ممثل والية قفصة:  محمد الفاتح شكري         
 ممثل والية توزر:  زياد البكري                

 ممثل والية قبلي:  ادي          أنس عبد اله
 ممثل والية تطاوين :  رشيد بالغة                 

 ممثل والية قابس :                      لبنى عبيد
 مصطفى بوقارص :           ةمراقب الدول

 الهيكل التنظيمي
 المؤرخ في 0222لسنة  91يشتمل الهيكل التنظيمي لديوان تنمية الجنوب الذي تم ضبطه بمقتضى األمر عدد

 :عالوة على مجلس المؤسسة و اإلدارة العامة و لجنة المديرين على  0222جانفي  99
 ،إدارة المصالح المشتركة 
 ،إدارة النهوض باالستثمار الخاص 
  اإلحصائيات،إدارة التخطيط و 
  ،إدارة مساندة التنمية والتقييم 
 2 إدارات جهوية للتنمية. 

 :وانكما تضمنت هيكلة الدي
  0222سبتمبر  08المؤرخ في  0222سنة  9122الشباك الموحد الذي تم إحداثه بمقتضى األمر عدد. 
  أوت  09المؤرخ في  9102لسنة  0018بمقتضى األمر الحكومي عدد  9101خلية الحوكمة المحدثة سنة

9102. 
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 االنجازات في أرقام
 7029 7022 7022 الوحدة البيانات

 الخاص االستثمار
 7289 3806 6690 متصل طاب الباعثيناستق

 7582 3518 6020  عمليات االحاطة والتوجيه 

 المشاريع المدروسة
 688 288 660 عددال

 222000 22769 22280 د.االستثمار أ
 7572 2227 2828 مواطن الشغل

 المشاريع المنجزة
 207 87 265 عددال

 26000 15981 60982 د.االستثمار أ
 885 432 296 غلمواطن الش

 لية فوشيرآ
 8 - 8 عدد المنتفعين

 72000 - 22205 (د)المنحة 
 9 2 - الموافقات األولية

 اعتماد االنطالق
 822 367 227 عدد المنتفعين
التمويل الذاتي 

 (د.أ)
528217 3273 6220 

 الشباك الموحد
 2228 2925 2779 خدمة خدمات االرشاد
 7206 6822 7228 خدمة خدمات ادارية

 التخطيط و اإلحصائيات
البرامج العمومية متابعة المشاريع و 

 72 28 72 وثيقة متابعة السنوية

 75 75 75 وثيقة متابعة متابعة البرنامج الجهوي للتنمية
متابعة القرارات الخاصة بالمجالس 

 75 75 75 تقرير الوزارية الجهوية

 25 25 25 تقرير متابعة األوضاع التنموية بالجهات
للمخطط  التقييم النصف المرحلي

9102-9191 
 2 2 - تقرير
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 2 2 2 نشرية اإلحصائيات الجهوية
 التقييممساندة التنمية و 

 8 8 8 عدد مشاريع التعاون الفني
 70 20 70 عدد المحامل ليات التسويق الجهويآ

 برنامج التنمية المندمجة
 II 75 75 75و  Iالجيل 

 60 60 79 الجيل الثالث
 التوثيقاإلعالمية و 
 26 26 22 عدد المنظومات
 267 279 222 عدد الحواسيب 

األعوان واالطارات المرتبطين نسبة 
 200 200 200 % بشبكة األنترنات

 2822 8220 8522 عدد زوار موقع الواب
 9990 9292 9829 كتاب الرصيد الوثائقي
 2 2 2 عدد نشرية التوثيق
 ةالموارد البشري

 116 222 279 عدد األعوان
 116 222 278 عدد األعوان المرسمين
 - - 5 عدد األعوان العرضيين

 46.2 52 5218 % نسبة التأطير
 الميزانية

 4015 5085 6922 د.أ نفقات التصرف
 230 280 760 د.أ نفقات التنمية

 الموارد
 4130 5092 6972 د.أ منحة الدولة

 115 226 792 د.أ الموارد الذاتية
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الفنيةاألنشطة   
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نشاطه في مجال النهوض باإلستثمار الخاص وفقا للمهام  9102واصل ديوان تنمية الجنوب خالل سنة 
 :حيث قام بوللمشموالت المناطة بعهدته 

 تطاوين، مدنين، قابس، قبلي، توزر وقفصة، : توفير المعطيات اإلحصائية حول واليات اإلقليم 
 لتعريف بإمكانيات اإلستثمار بإقليم الجنوب وآليات التشجيع والمساندة وذلك لدفع اإلستثمار الخاص ا

 بالجهات، 
  ،القيام بتظاهرات دورية لدفع اإلستثمار الخاص وتثمين نتائج الدراسات القطاعية والجهوية 
 اتهم والتعمق في الدراسات استقبال و إرشاد وتوجيه باعثي المشاريع واإلحاطة بهم في مراحل تكوين ملف

 باللجوء إلى المؤسسات المختصة والمراكز الفنية، 
  مساعدة الباعثين والمستثمرين الخواص بالتكفل بإعداد دراسات الجدوى ومخططات األعمال للمشاريع

نجازها،  الخاصة مع متابعة تمويلها وا 
 ل اإلنجازالقيام بزيارات ميدانية للباعثين وأصحاب المشاريع في كافة مراح 
 الجنوب ومكامن اإلستثمار  القيام بدراسات قطاعية وجهوية تساعد على إبراز ثروات ومميزات واليات إقليم

  .المتاحة ووضعها على ذمة الباعثين وهياكل المساندة والهياكل المهنية
  9102لسنة  10مزيد التعريف باالمتيازات المنصوص عليها بالقانون الجديد لالستثمار عدد. 

زائرا طالبا للمعلومة واإلرشاد والمساعدة باإلدارات الجهوية أو اإلدارة المركزية  7289وتم إستقبال حوالي 
لديوان تنمية الجنوب وتمت االستجابة لطلباتهم عبر تأطيرهم واإلحاطة بهم من خالل توفير المعلومة 

حة في إطار قانون اإلستثمار الجديد وتعريفهم بمكامن اإلستثمار وباالمتيازات المالية والجبائية الممنو 
 .وتوجيههم لإلدارات الفنية المختصة ومدهم بالوثائق الالزمة

من المتصلين بالديوان ملفاتهم إلعداد الدراسات االقتصادية والمالية لدى المصالح  688وقد استكمل 
 .المختصة بالديوان وتوجيهها للمؤسسات البنكية

 

الديوان في النهوض باإلستثمار الخاص، مثلت نسبة المشاريع المدروسة خالل تقدم إنجازات نشاط ل ومتابعة

 . من البرنامج المضبوط لنفس السنة% 2,39 ،9102سنة 

النهوض باالستثمار الخاص        
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في % 88في المشاريع المدروسة، % 9838تطورا بـ  9102، شهدت إنجازات سنة 9108ومقارنة بسنة 
 .في المشاريع المنجزة% 0131المشاريع الممولة و
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 :دراسة المشاريع .0

 :توزيع المشاريع المدروسة حسب الجهات 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :توزيع المشاريع المدروسة حسب القطاعات 

 40%  المشاريع المدروسة تهم قطاع المهن الصغرى الذي يستقطب شريحة هامة من الباعثين عدد من

د مصادر التمويل، وإلدراك الشباب بضرورة أصحاب الشهائد العليا وشهائد التكوين نظرا لليونة وتعد

 .إحداث المشاريع كحل أمثل في ظل إرتفاع البطالة وغلق باب الترشحات للوظيفة العمومية

 99: العدد
   25509 (:د1أ) االستثمار

 55: العدد 265: مواطن الشغل
  76209 (:د1أ) االستثمار

 702: مواطن الشغل

 26: العدد
  28568 (:د1أ) الستثمارا

 677: مواطن الشغل

 79: العدد
  2906 (:د1أ) االستثمار

 282: مواطن الشغل

 29: العدد
  65682 (:د1أ) االستثمار

 259: مواطن الشغل

 62: العدد
  25622 (:د1أ) االستثمار

 220: مواطن الشغل

 مشروعا 355

د إستثمار جملي.م 11111  

موطن شغل 4242  
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 :متابعة تمويل المشاريع .2

 928ستمكن من توفير  د1م 60مشروعا بجملة إستثمارات تقدر بـ  258تمويل ، 9102إلى موفى سنة تم 
 .%89اريع المهن الصغرى النسبة الكبرى لعدد المشاريع الممولة بــ وقد مثلت مش. موطن شغل

 

 

 

 

 

 



 21  1029تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
 

 :متابعة إنجاز المشاريع .3

 د1م 26مشروعا من الدخول في اإلنتاج بجملة استثمارات تقدر بـحوالي  207، تمكن 9102خالل سنة 
 1د1أ 76ليم الجنوب وبالتالي تكون كلفة الموطن الشغل المحدث بإق موطن شغل 885وطاقة تشغيل تقدر بـ 

 توزيع المشاريع المنجزة حسب الجهات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77:العدد  
 7200(: د1أ)اإلستثمار

222: مواطن الشغل  

8:العدد  
  692(: د1أ)اإلستثمار

27: مواطن الشغل  

52:العدد  
2550(: د1أ)اإلستثمار  

  762: مواطن الشغل

22:العدد  
7725(: د1أ)اإلستثمار  

200: مواطن الشغل  

9:العدد  
 282(: د1أ)اإلستثمار

22: مواطن الشغل  

2:العدد  
 522(: د1أ)اإلستثمار

72: مواطن الشغل  

مشروعا 104  

د إستثمار جملي.م 11  

موطن شغل 552  
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 :آلية فوشيـــر .9

وتهدف هذه اآللية إلى مساعدة المؤسسات  تّم إحداث آلية فوشير في إطار مشروع التعاون التونسي اإليطالي
وذلك بتمكينهم من االنتفاع باستشارات  المنتصبة والباعثين الجدد على مواجهة اإلشكاليات والصعوبات الفنية

 . عالية الخبرة لتطوير أعمالهم، حيث يتم تمويل هذه االستشارات عن طريق هذه اآللية
 1مطالب جديدة واردة لإلنتفاع بالمنظومة وصرف المنحة لـ 2، الموافقة على 9102وقد تم خالل سنة 
مزودين في مختلف المجاالت للترسيم بقائمة المزودين مطالب  1كما تم تسجيل . د.أ 90باعثين بمبلغ يقدر بــ

 .المسجلين بمناطق تدخل الديوان
د هذا .أ19باعثا ومستثمرا بقيمة 14مع العلم انه منذ إنطالق العمل بالمنظومة، تم صرف  المنحة لفائدة 

لمنحة بقيمة باعثين متحصلين على الموافقة المبدئية وبصدد إستكمال ملفاتهم لصرف ا 01باإلضافة إلى 
 . د.أ 89تقدر بــ
 :1آلية إعتماد اإلنطالق  .5

للمساعدة على توفير قيمة التمويل الذاتي لفائدة الباعثين الذين تعوزهم " 0إعتماد اإلنطالق"أحدثت آلية 
اإلمكانيات لتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة، من المتحصلين على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم من قبل 

 .بنك التونسي للتضامنال
وقد إستأنفت اللجان الجهوية إلعتماد االنطالق نشاطها عقب صدور المذكرة التنظيمية المشتركة بين وزارة 
التنمية واالستثمار والتعاون الدولي والبنك التونسي للتضامن والمتعلقة بتمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى 

علق بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن وصدور األمر المت 9102فيفري  02بتاريخ 
 . الصغرى وبالتمويل الذاتي للحاصلين على مصادقات التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن
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 99بإستثمارات جملية تقدر بـ 0ملفا لإلنتفاع بإعتماد اإلنطالق 118، تمت المصادقة على 9102خالل سنة 
في  %1131مسجلة بذلك تطورا بـ موطن شغل 0082د ستساهم في خلق .م 838د وتمويل ذاتي يقدر بـ.م

 .9108من حيث مواطن الشغل مقارنة بسنة  %99في التمويل الذاتي و %0131العدد، 
 

بإقليم الجنوب حسب الواليات 1حوصلة لتنفيذ آلية إعتماد اإلنطالق  

 (د.أ)التمويل الذاتي  مواطن الشغل
عدد المشاريع التي 

 الوالية بالموافقةحظيت 

2012 2012 2012 2012 2012 2012 

 تطاوين  90 091 91, 578 018 989

 مدنين 01 009 529 ,019 070 18,

 قابس 08 019 080 009 0,8 900

 قبلي  72 58 785 29, 0,9 025

 توزر 09 08 999 999 099 0,5

 قفصة 55 000 20, 792 097 000

 المجمــوع 318 882 3283 3820 202 1131

بالنسبة الكبرى من حيث عدد المشاريع المنجزة ومواطن  9102سنة  واستأثرت واليات الجنوب الشرقي

الشغل المحدثة نظرا لتدخل عديد برامج التعاون الدولي التي تعنى بتعزيز روح المبادرة واإلنتصاب للحساب 

 .الخاص لدى الشباب أصحاب الشهائد والخبرة
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 مشاريع االستثمار الخاص بديوان تنمية الجنوبمنظومة متابعة  .1

تهدف المنظومة المعلوماتية الخاصة بمتابعة مشاريع اإلستثمار الخاص إلى تركيز قاعدة بيانات مركزية 
ستغاللها في إعداد تقارير اإلستثمار الخاص على  للمشاريع الخاصة لتيسير المتابعة الحينية لهذه مشاريع وا 

ي خاصة فيما يتعلق بتحليل مناخ اإلستثمار الخاص بإقليم الجنوب ورسم إستراتجيات مستوى الجهوي والمركز 
 . التدخل في المجال على المدى المتوسط والبعيد

تركيز النسخة المحينة للمنظومة على الموزع المركزي وتنظيم ورشتي عمل بتاريخ  9102وقد تم خالل سنة 
للديوان لفائدة اإلطارات المكلفة بإستغالل المنظومة  بالمقر االجتماعي 9102ديسمبر  18أفريل و 18

 .  المعلوماتية الخاصة بمتابعة مشاريع االستثمار الخاص باإلدارات المركزية والجهوية
مشروع بالمنظومة  911،  تم إدراج إجمالي 9102وبدخول المنظومة حيز االستغالل الفعلي خالل سنة 

موطن  0118ألف دينار وطاقة تشغيلية تقدر بـ  11881ثمار تقدر بـ بكافة واليات إقليم الجنوب بكلفة است
 :شغل تتوزع حسب الواليات كالتالي 

 متابعة إلدراج المعطيات المتعلقة بمشاريع اإلستثمار الخاص بالمنظومة حسب اإلدارات الجهوية للتنمية

2012 2012 
 اإلدارة الجهوية للتنمية 

(د.أ)اإلستثمار   عدد المشاريع (د.أ)ستثمار اإل عدد المشاريع 

 تطاوين  05 0959 05 9201

 مدنين ,8 08290 27 00905

 قابس 9 0050 08 09878

 قبلي  5 070 97 970

 توزر 97 09989 9, 2915

 قفصة 99 000,7 72 050,5

 المجمــوع 201 11410 288 88328

  "اوينبعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة بواليتي مدنين وتط"مشروع . 8

بعث "ساهم ديوان تنمية الجنوب، باإلشتراك مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، في تنفيذ مشروع 
والذي يشرف  9102في دورته الثانية خالل سنة " المؤسسات الصغرى والمتوسطة بواليتي مدنين وتطاوين

 .الة اإليطالية للتعاون اإلنمائيعلى إنجازه مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من الوك
ومرافقتهم في بعث مشاريعهم شابا وشابة إلحداث مشاريعهم الخاصة  82إسناد منح لـ  9102وقد تم سنة 

 . الإلجتماعي والتضامني وتكوين بعض اإلطارات الجهوية بكل من الواليتين في مجال االقتصاد
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 2839%  وهي نسبة تعتبر  9102لسنة المضبوط نامج العمل نسبة الدراسات المنجزة وذلك مقارنة ببر

 .هامة بحكم المجهود المبذول في تحسين مناخ االستثمار واستقطاب الباعثين
 91 % يستقطب شريحة هامة من الباعثين الشبان من المشاريع المدروسة تهم قطاع المهن الصغرى الذي

ن على شهائد الكفاءة المهنية نظرا لتعدد من أصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين والمتحصلي
برامج ومصادر التمويل، وإلدراك الشباب بضرورة إحداث المشاريع كحل امثل في ظل ارتفاع نسب البطالة 

 .وغلق باب االنتدابات في الوظيفة العمومية
 12 %من المشاريع الممولة تهم قطاع المهن الصغرى وذلك للحركية التي أضفاها صندوق النهوض 

 .بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى
 011  % من المشاريع المنجزة في قطاع المهن الصغرى والصناعات التقليدية والخدمات مولت عن طريق

 .البنك التونسي للتضامن
  د.أ911أي باستثمار جملي للمشروع الواحد أقل من " صنف أ"أغلب المشاريع الفالحية المدروسة من. 
 ي المشاريع التكرارية في غياب شبه تام للمشاريع المجددة والمثمنة للثروات انحصرت المبادرات ف

 .واإلمكانات الطبيعية التي تأسس للمنظومات االقتصادية وسالسل القيمة
  وقدرت تكلفة الموطن الشغل  9102موطن شغل خالل سنة  199ساهم ديوان تنمية الجنوب في توفير

 .يناراألف د 9839المحدث بإقليم الجنوب بـ 
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I.  7029لسنة  بديوان تنمية الجنوب الموّحد الشّباكنشاط  
إلى الباعثين تمثلت في  خدمة 8128 بإسداء 9102سنة  خالل الجنوب تنمية بديوان الموّحد الشّباك قام

حسب المكاتب  موزعة 31 ,70%إرشاد أي بنسبة  خدمة 2021و % 69 ,29بنسبة  خدمة إدارية 9218
 :لنحو التاليعلى ا

 خدمات الشّباك الموّحد حسب المكاتب

 % المجموع خدمات إدارية خدمات إرشاد المكاتـــــب

 86, 8 777 240 537 ديوان تنمية الجنوب 

 0,37 33 0 33 وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية

 18,90 598 1 513 085 1 قباضة تسجيل عقود الشركات

 39,9 480 3 198 1 282 2 مراقبة األداءات

 9 176 79 97 كتابة المحكمة االبتدائية

 3,52 309 87 222 الديوانة

 0,82 160 23 137 البيئة

 25,5 235 2 463 772 1 المطبعة الرسمية

 100,0 768 8 603 2 165 6 المجموع

% 29,69 70,31 200 - 
 

يليها  %91بنسبة تناهز  قبة األداءاتمراويتبّين من خالل الجدول أّن أغلب هذه الخدمات يسديها مكتب 
وأسدى . %  18بنسبة قباضة تسجيل عقود الشركاتثم مكتب  %  25,5بنسبة المطبعة الرسميةمكتب 

 .من جملة الخدمات %2خدمة تمثل حوالي  777مكتب ديوان تنمية الجنوب 
بالشباك واإلرشاد والمساعدة زائرا طالبا للمعلومة  537إستقبال حوالي ب قام مكتب ديوان تنمية الجنوبوقد 

وتمت االستجابة لطلباتهم عبر تأطيرهم واإلحاطة بهم من خالل توفير المعلومة وتعريفهم بمكامن الموحد 
اإلستثمار وباالمتيازات المالية والجبائية الممنوحة في إطار قانون اإلستثمار الجديد وتوجيههم لإلدارات الفنية 

 .مةالمختصة ومدهم بالوثائق الالز 
 ويبرز الجدول والرسوم البيانية التالية .دينار ألف 434شركة برأس مال جملي يناهز  52كما تّم تكوين 

 :القطاعاتهذه الشركات حسب  توزيع
 

  الشّباك الموّحد      
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 الشركات المسجلة حسب القطاعات
 % (دينار)رأس المال   % العــدد القـــــطاع

 0030 000 116 8,91 20 الفالحة والصيد البحري

 239 000 60 1,09 4 ةالصناع

 58,4 000 216 82,92 13 السياحة والخدمات

 24,4 000 42 41,01 15 المهن الصغرى والصناعات التقليدية

 200 000 434 200 52 المجموع
 

  توزيع رأس مال الشركات حسب القطاع  توزيع عدد الشركات حسب القطاع

  
II.  7029و 7022 خالل سنتي الموّحد الشّباكمقارنة نشاط 

 9102و 9108سجلت الخدمات المسداة من قبل مختلف مكاتب الشّباك الموّحد تراجعا ملحوظا بين سنتي 
خدمة ويرجع ذلك إلى دخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات حيز التطبيق  8128خدمة إلى  00111من

 .9102بداية من شهر فيفري 
 % 91إلى حوالي  9108سنة  % 81نقاط من  01ـ ارتفاعا ب مراقبة األداءاتوقد سجلت خدمات مكتب  

 %91إلى  % 91نقطة في الخدمات المسداة من  01تراجعا بـ  المطبعة الرسمية وسجل مكتب 9102سنة 
 62تجدر اإلشارة أنه تم غلق مكتب المطبعة الرسمية بالشباك الموحد بمدنين يوم )خالل نفس الفترة 

وذلك كما يبرزه  %2تنمية الجنوب على نفس النسبة في حدود بينما حافظ مكتب ديوان ( 7029ديسمبر 
 :الجدول والرسم البياني التاليين 
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 7029و 7022خدمات الشّباك الموّحد لسنتي 

 7029سنة   7022سنة   

 % مجموع الخدمات % مجموع الخدمات  المكاتـــــب

 86, 8 777 2 0192 ديوان تنمية الجنوب

 0,37 33 0,9 88 ت الفالحيةوكالة النهوض باالستثمارا

 18,90 598 1 15,9 0192 قباضة تسجيل عقود الشركات

 39,9 480 3 30 8929 مراقبة األداءات

 9 176 9 909 كتابة المحكمة االبتدائية

 3,52 309 9,8 919 الديوانة

 0,82 160 0 080 البيئة

 25,5 235 2 40,0 9292 المطبعة الرسمية

 100,0 768 8 100 22880 المجموع

 الخدمات المسداة حسب مكاتب الشّباك الموّحد

 

بدخول منظومة السجل الوطني للمؤسسات والتسجيل بالجريدة االلكترونية حيز التطبيق بداية من شهر 
إلى  9108شركة سنة  912، شهد عدد الشركات المسجلة بالشباك الموحد تراجعا ملحوظا من 7029فيفري 

عتبار التحيين، تسجيل الشركات خفية االسم، تسجيل شركات المجامع الفالحية، با) 9102شركة سنة  19
التسجيل التابع لمكتب كتابة المحكمة االبتدائية ) ثالثة مكاتب بالشباك أعمال أنحيث  (التعاونيات، الخ

 والتجديد صناعةوالنشر بالرائد الرسمي التابع لمكتب المطبعة الرسمية وحجز التسمية التابع لوكالة النهوض بال
تجمعت في مكتب السجل التجاري حسب المنظومة الجديدة و بما أن هذا األخير غير مربوط ( في السابق

 .بالمنظومة تراجعت نسبة الخدمات
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بمنظومة السجل الوطني كتابة المحكمة االبتدائية سابقا مكتب  لتجاوز ذلك يجب الحرص على ربطو  
 .ومزيد التعريف بها مفتاح عبور للولوج إلى المنظومة المذكورةللمؤسسات وتمكين العون المكلف من 

 :ويبرز الجدول والرسم البياني التاليين توزيع الشركات المسجلة حسب القطاعات
 7029و  7022بين سنتي  الشركات المسجلة حسب القطاعات

 7029سنة  7022سنة  

 % العــدد % العــدد القـــــطاع

 8,91 20 831 91 الفالحة والصيد البحري

 1,09 4 1 89 الصناعة

 82,92 13 82,8 081 السياحة والخدمات

 41,01 15 41,9 901 المهن الصغرى والصناعات التقليدية

 200 52 100,00 912 المجموع

 
7029و  7022الشركات المسجلة حسب القطاعات بين سنتي   
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 :المحاور التالية  9102ات خالل سنة شمل نشاط الديوان في مجال التخطيط واإلحصائي

 7029 -7022متابعة تنفيذ المشاريع العمومية  1.
 وما  2019 المشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة لسنةتقوم مصالح الديوان بمتابعة دورية لتقدم إنجاز 

لواليات تطاوين، قبلها حسب مختلف مراحل تقدمها وخاصة منها المشاريع التي تشكو صعوبات بالنسبة 
 أشغال متابعة المشاريع العمومية للواليات إلى موفىيتبّين من خالل و  .مدنين، قابس، قبلي، توزر وقفصة

 بكلفة مشروعا 1891 بلغقد باإلقليم لمشاريع العمومية الجملي لعدد الأّن  ،9102سنة شهر ديسمبر من 
 :كما يلي سب مختلف مراحلحوتتوزع هذه المشاريع . دينار مليون 2188 قدرها جملية

 7029متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية بإقليم الجنوب إلى موفى سنة 

 %النسبة  (م د)الكلفة  %النسبة  عدد المشاريع  

 1838 514,4 3 1931 307 5 مشاريع أنجزت

 9138 698,4 1 0832 016 1 بصدد اإلنجاز

 230 600,7 938 312 بصدد طلب العروض

 238 644,5 838 644 لدراسةبصدد ا

 931 130,0 132 46 مشاريع لم تنطلق
 20000 588 6 20000 325 7 المجموع

 939 09031 139 98 منها مشاريع تواجه صعوبات

من العدد الجملي للمشاريع في  %82 ، أكثر من9102ديسمبر يبرز هذا الجدول أنه حتى نهاية شهر 
أما المشاريع . من الكلفة الجملية للمشاريع %12باستثمارات تفوق ( زمنجزة وبصدد اإلنجا)مراحل اإلنجاز 

 .من حيث الكلفة %939من حيث العدد وبـ  %139العمومية التي تواجه صعوبات فتقدر نسبتها بـ 
 9102و 9108لنفس الفترة بين سنتي المشاريع العمومية تقدم إنجاز متابعة يتبّين من خالل مقارنة نتائج 

سنة  % 18إلى  9108سنة  % 91إلنجاز المالي للمشاريع العمومية بإقليم الجنوب من تطور نسبة ا
ستقرار نسبة المشاريع المعطلة في حدود  9102  :التالي بالجدولكما هو مبين % 9وا 
 

 التخطيط واإلحصائيات
 



 11  1029تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
 

 7029وسنة  7022مقارنة تقدم إنجاز المشاريع العمومية بإقليم الجنوب بين  سنة 

  7022 7029 

 % (م د)الكلفة  % (م د)الكلفة  البيانات

 1838 514,4 3 46,9 817,1 2 مشاريع أنجزت

 9138 698,4 1 31,1 870,9 1 مشاريع بصدد االنجاز

 230 600,7 9,2 554,4 مشاريع بصدد طلب العروض

 238 644,5 12,5 749,0 مشاريع بصدد الدراسة

 931 130,0 0,3 20,0 مشاريع لم تنطلق
 20000 588 6 100,0 011,3 6 المجموع

 939 09031 2,1 123,8 منها مشاريع معطلة

  7070-7022متابعة المخطط الخماسي للتنمية 1 7

االستثمارات المنجزة  حجمأّن  9102 -9102متابعة تقّدم انجاز المخطط الخماسي خالل الفترة نتائج أبرزت 
وتتوزع هذه االستثمارات حسب  .%91بلغت نسبة اإلنجاز كدينار وبذلمليون  1188قد بلغ بإقليم الجنوب 

 :ما يليك قطاعال
 حسب القطاع 7029-7022بإقليم الجنوب خالل الفترة  تقدم إنجاز المخطط

 التكلفة المبرمجة بالمخطط المتدخل

 (م د) 7022-7070

 االستثمارات المنجزة

 (م د) 7022-7029

 اإلنجاز نسبة

% 

 44,7 556,6 2 713,1 5 القطاع العام

 45,3 531,6 2 591,6 5 صالقطاع الخا
 45,0 088,2 5 304,7 11 المجموع

 

بوالية قبلي كما ما هو مبّين بالجدول  %29بوالية تطاوين و %89كما تراوحت نسب إنجاز االستثمارات بين 
 :اآلتي
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 حسب الوالية 7029-7022تقدم إنجاز المخطط  بإقليم الجنوب خالل الفترة 

 ططالتكلفة المبرمجة بالمخ الوالية

 (م د) 7022-7070

 االستثمارات المنجزة

 (م د) 7022-7029

 اإلنجاز نسبة

% 

 34 28839 036,8 2 تطاوين

 44 021231 627,0 3 مدنين

 45 010132 239,5 2 قابس

 64 19231 818,5 قبلي

 58 92131 803,3 توزر

 44 18131 779,7 1 قفصة
 58 802207 304,7 11 المجموع

 القطاع العامت المخطط بمتابعة إنجازا1 217

إلقليم الجنوب  9191-9102بالمخطط التنموي المدرجة بلغت الكلفة المحّينة للمشاريع والبرامج العمومية 
بـ  9102وتقديرات سنة  9108-9102وقّدرت االستثمارات المنجزة على امتداد سنوات . مليون دينار 1108

نسب إنجاز االستثمارات العمومية  تراوحوت. %91حوالي نجازاالنسبة  وبذلك بلغت مليون دينار، 911232
 :بواليتي قبلي وتوزر كما هو مبّين بالجدول اآلتي %11بوالية تطاوين و %81بين  حسب الواليات

 (القطاع العام) حسب الوالية 7029-7022تقدم إنجاز المخطط  بإقليم الجنوب خالل الفترة 
التكلفة المبرمجة بالمخطط  الوالية

 (م د) 7022-7070
 االستثمارات المنجزة

 (م د) 7022-7029

 نسبة اإلنجاز

% 
 37 312,4 813,4 تطاوين

 46 751,1 627,0 1 مدنين

 39 460,8 180,8 1 قابس

 50 273,5 550,0 قبلي

 50 258,4 512,3 توزر

 49 500,5 029,7 1 قفصة

 58 556,6 2 713,1 5 إقليم الجنوب
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، يليها %81ية بالنصيب األكبر من االستثمارات العمومية المنجزة بنسبة وقد استأثرت البنية األساس
 .%1بنسبة  ةفالقطاعات االجتماعي %8القطاعات التربوية والثقافية والبرامج الجهوية للتنمية بنسبة 

 خاصالقطاع المتابعة إنجازات المخطط ب1  2.2

ما  9102-9102يم الجنوب خالل فترة المتابعة يقدر الحجم الجملي الستثمارات القطاع الخاص المنجزة بإقل
بوالية  %80وتتراوح هذه النسبة بين  .%91في حدود  نسبة انجازوهو ما يمّثل  مليون دينار 9189يقارب 

 :بوالية قبلي كما هو مبّين بالجدول اآلتي %29تطاوين و
 حسب الوالية 7029-7022تقدم إنجاز المخطط  بإقليم الجنوب خالل الفترة 

 (القطاع الخاص)
التكلفة المبرمجة بالمخطط  الوالية

 (م د) 7022-7070
 االستثمارات المنجزة

 (م د) 7022-7029
 نسبة اإلنجاز 

% 
 31 375,8 223,4 1 تطاوين
 43 858,4 000,0 2 مدنين
 52 549,8 058,6 1 قابس
 94 253,2 268,5 قبلي
 71 207,1 291,0 توزر
 38 287,3 750,0 قفصة

 58 531,6 2 591,6 5 الجنوب إقليم

 :كاآلتيالجنوب إقليم وتتوزع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات ب
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لتقييم النصف ا) 9108بين سنتي  9191-9102ويتبّين من خالل نتائج متابعة تنفيذ المخطط التنموي 
 : 9102و( مرحلي
مليون دينار خالل فترة  9902من حوالي تطور الحجم الجملي لالستثمارات المنجزة بإقليم الجنوب  –

مليون  811أي بزيادة قدرها  9102-9102مليون دينار خالل فترة  1188إلى  9102-9108
 دينار،

 بين الفترتين، %91إلى  %82تطور نسبة اإلنجاز من  –
 بين الفترتين، %11إلى  %98تطور مساهمة القطاع العام في االستثمارات المنجزة من  –

 قرير السنوي حول التنمية للوالياتإعداد الت. 3

ومجلة الجماعات المحلية  وما أفرزته من  9109عمال على تجسيم ودعم مسار الالمركزية الذي أقره دستور 
إعداد بوزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  قامت ضرورة دعم الحكم المحلي والتدبير الحر للشأن التنموي، 

ير سنوية حول مسيرة التنمية بالجهات من قبل إدارات التنمية الجهوية بالتعاون مع دليل منهجي لصياغة تقار 
الجماعات العمومية المحلية والمصالح الفنية الجهوية لتمثل وثيقة مرجعية حول مسار التنمية بالجهات توضع 

 :إلىهذا التقرير  ويهدف .على ذمة كافة المتدخلين والمعنيين بالشأن التنموي
 ميكية العمل التنموي بالجهات مما يساعد على تقدير المجهود التنموي بكل جهة وتطوير رصد دينا

 أداء ونجاعة سياسات التنمية الجهوية،
  نة مرجعية ذات صورة شاملة وذات مصداقية بمؤشرات محيّ  وثيقة" التنميةالتقرير السنوي حول "جعل

تئناس بها في المتابعة والتقييم والبناء عليها في توضع على ذمة المتدخلين والمعنيين بالشأن التنموي لالس
 رسم الخطط والبرامج المستقبلية،

  ابراز أهم المستجدات واألحداث المسجلة خالل السنة المعنية وتحديد العوامل أو المسببات التي
 .افرزتها والتأثيرات المنجرة عنها
لتحديد محتوى الدليل المنهجي تم تخصيصها تي الورشات الأشغال مختلف وقد شارك ديوان تنمية الجنوب في 

إلى جانب الورشات التي تعلقت بإعداد التقارير النموذجية حيث تم إختيار واليتي مدنين وتوزر إلعداد 
التقارير النموذجية بالنسبة لواليات الجنوب وقد تم إعداد التقارير المتعلقة بالواليات المذكورة وتم عرضها في 

فهي بصدد إعداد ( قابس، تطاوين ـ قبلي و قفصة)وبالنسبة لبقية الواليات . لديوانأشغال مجلس مؤسسة ا
 .التقارير وفق النموذج الذي تمت بلورته

 اإلحصائيات الجهوية 1 5

واصل الديوان العمل على إثراء وتحيين المنظومة اإلحصائية على الصعيد الجهوي بواليات الجنوب وذلك من 
 :خالل



 16  1029تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
 

إلنجاز وثائق  صائية الالزمة وتبويبها بصفة أولية وفقا لنماذج الجداول المعتمدةجمع المعطيات اإلح -
 وذلك على المستوى الجهوي للديوان، 9108لسنة " الوالية في أرقام"
  بموقع واب الديوان، 9108لسنة  "الوالية في أرقام " وضع النسخ اإللكترونية 
  حصائيات الجهويةبالمنظومة المعلوماتية لإل9108إدراج معطيات سنة. 
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 :المحاور التالية 9102تضمن نشاط الديوان في مجال مساندة التنمية والتقييم خالل سنة 
 :برنامج التنمية المندمجة .1

 :متابعة تنفيذ مشاريع الجيل األول والثاني من برنامج التنمية المندمجة
  ى جانب إبداء الرأي في بعض التعديالت تقدم اإلنجاز المالي للبرنامج في قسطه األول والثاني إلمتابعة

 (.في العديد من الجلسات) ومطالب إعتمادات إضافية تقدمت بها الواليات المعنية 
  تفاق حول استغاللها إلالمصادقة على استغالل الفوائض المالية المتأتية من القسط األول والثاني وا

 (.92/11/9102)المعنية  لتدعيم مشاريع القسط األول والثاني التي تقترحها الجهات
 :متابعة تنفيذ مشاريع الجيل الثالث من برنامج التنمية المندمجة

 المشاركة في مختلف جلسات متابعة تقدم إنجاز مشاريع القسط الثالث بواليات الجنوب الست. 
 يث تم المشاركة في جلسة عمل لجنة القيادة في إطار متابعة تنفيذ مشاريع البرنامج في أقساطه الثالث ح

، (القسط األول والثاني)من خاللها الموافقة على جملة من التعديالت في المشاريع تهم كل من والية توزر
( القسط األول والثاني)، وطلب إعتمادات إضافية تهم والية قفصة (القسط الثالث)والية مدنين ووالية قبلي 

ردية بكل والية لمتابعة المشاريع الفردية عالم بإحداث لجنة فإل،  كما تم ا(القسط الثالث)ووالية قابس 
ستثمار والتعاون الدولي السادة الوالة إلى إحداثها من خالل إلوالتكوين، والتي دعى السيد وزير التنمية وا

مراسلة في الغرض تضمنت مشروع مقرر يضم تركيبة ومهام وطريقة عمل هذه اللجنة الفرعية 
(26/02/2019). 

 نة القيادة في إطار المصادقة على بقية مكونات التهيئة المائية بوالية توزر المشاركة في جلسة عمل لج
 (.18/18/9102)بكل من معتمديات تمغزة، نفطة وحزوة 

  ماي  19و18)المشاركة في الندوة الوطنية األولى لمنسقي ورؤساء مشاريع برنامج التنمية المندمجة
9102.) 
 إتفاقيات تعاون بين المندوبية العامة للتنمية  2إبرام م المشاركة في جلسة عمل لجنة القيادة حيث ت

 (.9102ديسمبر  91)مؤسسات عمومية  01البرنامج و الجهوية المشرفة على تنفيذ
 

 :رهاب بالمعتمديات الحدوديةإلتقدم إنجاز البرنامج الخصوصي لمقاومة ا .2

أم )يات الحدودية بإقليم الجنوب رهاب بالمعتمدإلمتابعة إعداد وتقدم انجاز البرنامج الخصوصي لمقاومة ا
العرائس وسيدي بوبكر والرديف بوالية قفصة، تمغزة وحزوة بوالية توزر، الفوار ورجيم معتوق بوالية قبلي، 

مساندة التنمية والتقييم        
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نتهاء إلعلما وأن البرنامج الخصوصي لمعتمدية بنقردان من والية مدنين قد تم ا( رمادة والذهيبة بوالية تطاوين
 .من إنجازه

 :الجهويآليات التسويق  .3

  إصدار العدد الخامس من وثيقة"Info coopération." 
  إصدار النشرية التعريفيةinfo régionale  لواليات الجنوب الستة. 
 وتحضير معلقة إعداد (affiche ) واستمارة الترشح لبرنامج التشجيع على تسمين الخرفان بمعتمدية رمادة

 ". نظومة تربية الماشية بوالية تطاوينالحد من الفقر من خالل تثمين م"في إطار مشروع 
  وثائق تعريفية 9تصميم (dépliants  )لخلية الحوكمة. 
  تصميم وثيقة ترويجية(flyer ) باللغة اإلنقليزية للتعريف بمهام الديوان و بمجاالت اإلستثمار في الجنوب

 . التونسي
 تصميم معلقة ذات حجم كبير(roll-up ) الحد من الفقر من "نسي اإليطالي للتعريف بمراحل المشروع التو

 ".خالل تثمين منظومة تربية الماشية بوالية تطاوين
 تصميم وثيقة تعريفية (dépliants )للشباك الموحد. 
 لتسويق المجال الترابي لواليات الجنوب" فيلم ترويجي" إعداد كراس شروط إنجاز. 
  تم إعداد وتصميم وثيقة للتعريف  9102يلأفر  12في إطار تنظيم ملتقى اإلستثمار بدخيلة توجان بتاريخ

 .باإلمكانيات التنموية المتاحة بالمعتمدية 
  ستعمالها في مختلف الوثائق إلإعداد قاعدة بيانات فوتوغرافية لواليات توزر وقبلي ، قابس وقفصة

 .والمحامل التعريفية والترويجية الصادرة عن ديوان تنمية الجنوب

  مشروع بعث المؤسسات الصغيرة بواليتي مدنين وتطاوين في إطار ) " بطاقة مشروع"إعداد وتصميم
التعاون مع برنامج األمم المتحدة، مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة  بواليتي قفصة 

 .... (.وتطاوين 
 توثيق مختلف نشاطات الديوان. 
  تصميم وطباعة مختلف : الجنوبجتماع مجلس مؤسسة ديوان تنمية إلالقيام باألشغال التحضيرية

 .والتقارير الوثائق
  المشاركة في لجنة متابعة تقّدم مشروع إنجاز محمل سمعي بصري للقطب التكنولوجي بمدنين بمشاركة

 .تصويرالمتابعة جلسات اإلدارة الجهوية للتنمية بمدنين و 
 يزيةـة اإلنقلــفي اللغ( ة)م ــاقد مع مترجــللتععداد كراس شروط إ. 
 كتيبات إحصائية لبلديات مراكز واليات  18عداد وطباعة إلمع مكتب دراسات  اقدــللتعداد كراس شروط عإ

 .قبلي توزر وقفصة
  وأغلفة التقارير والبياناتالتنسيق مع مختلف اإلدارات الجهوية والمركزية في إعداد مختلف الخرائط. 
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  واليات مدنين، تطاوين، قابس، قبلي، توزر ) 9108أرقام  واليات فيإعداد أشغال ما قبل الطباعة لكتب
عدادأغلفة الكتب  وتصميمبما في ذلك إعداد ( 9108أرقام في  والجنوب، وقفصة التنسيق و الخرائط  وا 

 .النسخ النهائية للوثائق إصدارالدوري ألشغال الطباعة إلى حين 
  عدادبصدد تصميم  . 9108واجهة األقراص المضغوطة للواليات في أرقام لسنة  وا 
  معلقات ذات حجم كبير 8تصميم(roll-up:) 

 9 معلقات ترحيبية باللغتين العربية والفرنسية لإلدارة الجهوية للتنمية بمدنين. 
 0 معلقة تعريفية باللغة الفرنسية لإلدارة الجهوية للتنمية بتوزر. 
 8 معلقات ترحيبية باللغات الثالث العربية، األنقليزية والفرنسية خاصة بالديوان. 
 0 معلقة تعريفية باللغة الفرنسية خاصة بالديوان. 
 0 يطاليإلمعلقة تعريفية باللغة الفرنسية لمختلف مشاريع التعاون بين ديوان تنمية الجنوب والطرف ا. 

 
 :المشاركة في الندوات والتظاهرات وإعداد الدراسات على المستوى الجهوي والوطني .4

وات والتظاهرات ذات الصلة بمجال تدخله والمساهمة في إعداد عمل الديوان على المشاركة في مختلف الند
 :ستئناس برأيه فيها وخاصة التي تهم واليات إقليم الجنوب الراجعة له بالنظرلإلالدراسات التي دعي 

  التصدي لمظاهر قابلية التضرر والمخاطر الناتجة عن تغير المناخ في المناطق الساحلية الهشة " مشروع
 :"التونسية 
  تمت المشاركة  : اسة خّطة التصدي للطوارئ من الفيضانات واالنغمار بمياه البحر لجزيرة جربةدر

في ورشة عمل تشاورية حول مرحلة التقييم التشاركي لمخاطر التغيرات المناخية في المناطق 
 .9102فيفري  05الساحلية يوم 

 مت المشاركة في مختلف ورشات ت: دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة بجزيرة جربة
 .عمل لجنة القيادة الجهوية

 المشاركة في ورشة عمل حول تمت : دراسة خيارات تأقلم البحارة مع التغيرات المناخية بجزيرة جربة
خيارات تأقلم البحارة الناشطين بالمجال الفالحي مع التغيرات "مناقشة الصيغة التمهيدية لدراسة 

 .9102مارس  02في جربة يوم  "المناخية 
 المشاركة في الورشة الجهوية تمت : ستراتيجية الوطنية لإلدارة المتكاملة للمناطق الساحليةإلا

للتحيين التشاركي لتشخيص الوضع الحالي لخليج قابس  9102فيفري  98و 91المنعقدة بتاريخ 
يجية التصرف المندمج الرهانات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، المؤسساتية والحوكمة في إسترات)

مكانات خليج قابس، كيفية ضبط الحدود الساحلية، التلوث  للمناطق الساحلية،  تقديم إشكاليات وا 
مخطط التصرف المندمج في الشريط "والمشاركة في جلسة عمل حول ....( وأولويات التدخل
 (.9102نوفمبر  99" )الساحلي بجربة
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  ت الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق الريفية في المنطقة المبادرة اإلقليمية لنشر تطبيقا"مشروع
 ": العربية
 المشاركة في ورشة تمت : دراسة حول تنمية الطاقات المتجددة صغيرة السعة في القطاع الفالحي

إدارة سياسات التنمية إنـطالق هذه الدراسة ضمن المشروع الذي تشرف الذي تشرف على تنفيذه 
وكالة  بالشراكة مع (ESCWA) االسكوا جنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا الل المستدامة في

 .9102فيفري  2والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بتونس يوم  ،(سيدا)التنمية الدولية السويدية 
 ستشارة الجهوية المتعلقة إلتمت المشاركة في جلسة عمل حول ا: ستراتيجية الوطنية للتشغيلإلا عدادإ

 (.9102جوان  90/99)ستراتيجية الوطنية للتشغيل بسوسة إلياغة ابص
 مخصصة تمت المشاركة في ورشة عمل أولى استشارية: ستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبةإلعداد اإ 

ديسمبر  18/19)ستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة بجربة إلالساحلية المتعلقة بإعداد ا الرطبة للمناطق
9102.) 

 عاون التونسي األمريكي حول المناخ والتصرف في الموارد الطبيعية بالجنوب التونسي بالتعاون مشروع الت
 USAIDووكالة التنمية األمريكية  USDAبين معهد المناطق القاحلة بمدنين ووزارة الزراعة األمريكية 

حول  دولية عمل المشروع ورشة المشاركة في ورشة إنطالقتمت : UCDavisوجامعة كاليفورنيا ديفيس 
 ؛ "والشراكة للتنمية مسارات: المستدامة التنمية وأهداف الكبرى البيئية البيانات"
 إرادة"قتصادية المستدامة إلفي إطار برنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية ا:" 

  المشاركة في ندوة حول النهوض باالستثمار الخاص في مجال الطاقات المتجددة بوالية قابس
 ؛(19/19/9102)
  المشاركة في دورة تكوينية حول آليات التصرف اإلداري والمالي في عقود الهبة لصالح المشاريع

 ؛9102جوان  09و 08التعاونية بالقطاع الخاص بجربة أيام 
  ؛ (9102جوان  01)جهوية حول األقطاب التنموية والتكنولوجية بوالية مدنين  ندوةالمشاركة في 
  الحوار بين القطاعين العام والخاص كمحرك أساسي للتنمية المشاركة في ورشات عمل حول
 قتصادية بكل من واليات مدنين، قابس وقفصة؛إلا
  المشاركة في مختلف جلسات عمل فرق العمل لمختلف المنظومات ومنصات الحوار بواليتي مدنين

 . وقابس
  (.9102ديسمبر  08" )رادةإ"المشاركة في ندوة حول نتائج التقييم لبرنامج 

  المشاركة في اليوم التحسيسي التكويني حول الحوكمة والسالمة المعلوماتية والنفاذ إلى المعلومة بمقر
 ؛(9102جوان  02)الديوان 

  المشاركة في ندوة حول النهوض بالزراعات المحمية والجيوحرارية بقرماسة من والية تطاوين والتي نظمتها
المركز الفني للزراعات المحمية والجيوحرارية ومعهد  جمعية النهوض بالجنوب الصحراوي بالتعاون مع

 ؛(9102جوان  92)المناطق القاحلة 
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  عداد الدراسة الفنية والوذيفية والمالية للمنطقة الحرة لألنشطة التجارية إالمشاركة في جلسة عمل حول
 ؛(9102جويلية  08)اللوجستية ببنقردان 

 99)بجرجيس  المقيمين بالخارج التونسيينث المشاريع لفائدة لالستثمار وبع  السنوي المشاركة في الملتقى 
 ؛(9102جويلية 

  لملتقى الخبراء في مجال األشغال ذات الكثافة العمالية العالية 08الندوة اإلقليمية اإلفريقية المشاركة في 
 .؛9102سبتمبر  08الى  12من 

  بمشاركة مجتمعية باليابان  التنمية أجل نم المحلية داراتإلا قدرات بناءالمشاركة في دورة تكوينية حول
 (.بما في ذلك الذهاب واإلياب) 9102أكتوبر 01إلى  9102أكتوبر 10من من 

  ؛(9102نوفمبر  12)المشاركة في ورشة عمل حول التصرف في أرشيف الديوان 

  (.9102ديسمبر  02)المشاركة في دورة تكوينية حول تقنيات التواصل بمقر الديوان 
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 :المحاور التالية 9102تضمن نشاط الديوان في مجال التعاون الفني خالل لسنة 
I1 مشاريع وبرامج في مرحلة التنفيذ: 
   الحد من الفقر من خالل تثمين منظومة تربية الماشية بوالية تطاوين"مشروع":  

 ذلك تبعا لالتفاقية المبرمة يندرج هذا المشروع ضمن برنامج تعاون تونسي إيطالي و : تعريف المشـروع
ويتركز  9109جانفي  98بين كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية اإليطالية بتاريخ 

نتاج الحليب وسيعود هذا المشروع بالنفع على نسبة هامة  أساسا على منظومتي إنتاج اللحوم الحمراء وا 
منتفع في قطاع إنتاج الحليب  60ع إنتاج اللحوم ومنتفع في قطا (400من متساكني والية تطاوين 

 .)بمعتمدية رمادة 

 مع إمكانية التمديد( 9191-9102)سنوات  9:نجازإلفترة ا. 

 مربي الماشية،الهياكل المهنية، متساكني معتمدية رمادة :األطراف المستفيدة. 

  بالتعاون مع الوكالة ( طاويناإلدارة الجهوية للتنمية بت)ديوان تنمية الجنوب : المشـروعاإلشراف على
المندوبية )االيطالية للتعاون والتنمية واإلدارة العامة للتعاون الثنائي وبمساعدة الهياكل الفنية بالجهة 

الجهوية للتنمية الفالحية، ديوان تربية الماشية، الهياكل المهنية، معهد المناطق القاحلة، االدارة الجهوية 
 ...(.للتجهيز

 مليون دينار في إطار تحويل 1,9+ مليون دينار كلفة أولية 4,8 ) مليون دينار  6,7:كلفة المشروع
 .(الديون التونسية تجاه إيطاليا

 مليون دينار 3,5: يطاليإلمساهمة الجانب ا -
 مليون دينار1,3: مساهمة الجانب التونسي -

 الديونالتونسية تجاه إيطالياتحويل مليون دينار في إطار  1,9بمع العلم أنه تم ترفيع الكلفة بزيادة تقدر 
 .مليون دينار6,7حوالي  لتصبح الكلفة الجملية

 األهداف : 

 .يهدف المشروع إلى تثمين كل منمنظومة اللحوم الحمراء ومنظومة تربية الماعز الحلوب بمعتمدية رمادة
 مراحل تقدم المشروع: 

 والخدمات اللوجستية اإلدارة : 
 .ة رمادةكراء مكتب إلدارة المشروع بمعتمدي -
 .انتداب مساعد إداري للمشروع -

التعاون الفني        
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 :منظومة اللحوم الحمراء
 :طارإلتم في هذا ا ׃إحداث مسلخ عصري بمعتمدية رمادة  -
والحصول  9102جانفي  01إقتناء األرض المخصصة لتركيز المسلخ، إمضاء عقد البيع يوم  -

 .على التراخيص الالزمة للبناء
 .9102اكتوبر  92بتاريخ  مثلة الهندسية للمسلخالمصادقة الصحية للمصالح البيطرية على األ -
ضافية والمقدرة إلا عتماداتإليطالي على توفير اإلتحيين التكلفة الجملية للمسلخ وموافقة الجانب ا  -

 .في إطار تحويل الديونالتونسية تجاه إيطاليا( مليون دينار 1,9)مليون أورو  132ب 
لمسلخ من قبل لجنة التصرف في برنامج تحويل الترخيص في استعمال الموارد اإلضافية لبناء ا -

 .9102سبتمبر  12ستثمار والتعاون الدولي يوم إلالديون المنعقدة بمقر وزارة التنمية وا
إتمام انجاز دراسة المؤثرات البيئية للمشروع وعرضها على أنظار المصالح الفنية المختصة  -

 (.بصدد النظر فيها)للوكالة الوطنية لحماية المحيط 
  ׃نامج تطوير القطيع بر 

 .9102اوت  19إمضاء عقد التزويد باألغنام من قبل المزود المكلف بانجاز الصفقة بتاريخ  -
 (.منتفع 91)تسليم القسط األول والثاني لرؤوس إناث الضان لفائدة المنتفعين بمعتمدية رمادة  -
أفريل  10برنامج بداية من تأجيل عملية فرز وتسليم القسط الثالث من األغنام لفائدة المنتفعين بال -

 .وذلك ألسباب صحية متعلقة بسالمة القطيع 9191
 برنامج التشجيع على تسمين الخرفان : 

 .9101خالل سنة  مربي منتفع بالبرنامج 80طن من الشعير العلفي لفائدة  019توزيع  -
 .9108خالل سنة  مربي 11طن من الشعير العلفي لفائدة  910توزيع  -
 .9102خالل سنة  مربي 011مادة الشعير العلفي لفائدة طن من  211توزيع  -

  ׃إحداث شركة تعاونية للخدمات الفالحية 
 .جمع المعلومات اإلحصائية المتعلقة بالشركات التعاونية المتواجدة بالجهة -
 .إعداد الخطوط المرجعية الخاصة بانتداب مكتب دراسات لتكوين الشركة -

 :منظومة تربية الماعز الحلوب
 نتاج األجبان  برنامج  ׃تربية الماعز الحلوب وا 

نتاج األجبان بمعتمدية رمادةإلا -  .تفاق على تركيز برنامج تربية الماعز وا 
 .بصدد إعداد دراسة فنية لتحديد منطقة تدخل المشروع -

جلسات لجنة قيادة المشروع، لجنة التصرف في برنامج تحويل الديون ولجنة متابعة موارد أموال المشاركة 
 :عقدت اللجان جملة من الجلسات :ومراجعة الحسابات
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تم خالل هذه الجلسة عرض أهم اإلشكاليات التي تحول دون  ׃9101نوفمبر  11الجلسة األولى بتاريخ  -
المتعلقة أساسا في رفض الجهة لعدم تركيز كامل عناصر المشروع بمعتمدية  التقدم في انجاز المشروع و

رمادة و كذلك لعدم التفرغ الكلي لرئيس المشروع الذي وقع تعيينه من طرف المندوبية الجهوية للتنمية 
وضرورة التسريع  POG))الفالحية بتطاوين مما استوجب إعادة النظر في عناصر المخطط التنفيذي العام 

 .تعيين مدير جديد يكون متفرغا كليا إلدارة المشروع في
تم خالل هذه الجلسة تقديم أهم التغييرات المحدثة على المخطط   ׃9102فيفري  08الجلسة الثانية بتاريخ  -

التنفيذي العام للمشروع والتي تخص أساسا إحداث المسلخ كما تم تعيين رئيس جديد للمشروع من طرف 
 (.دارة الجهوية للتنمية بتطاوينإلمهندس أول با )ديوان تنمية الجنوب 

عرض تقدم إنجاز المشروع وبرنامج العمل، تقديم أهم األسباب  : 9101ماي 09الجلسة الثالثة بتاريخ  -
 .الفنية التي تعرقل تقدم االنجاز وطرح إمكانية انتداب مساعد إداري للمشروع

الجلسة عرض تقدم مراحل المشروع وبرنامج العمل تم خالل هذه : 9108مارس  18الجلسة الرابعة بتاريخ  -
تمديد االتفاقية، مراجعة كلفة المسلخ، ) ومناقشة أهم النقاط المتعلقة بالتصرف في المشروع  9108لسنة 

 ...(.9108مراجعة المبلغ المخصص لألنشطة المبرمجة لسنة ،
لتصرف في برنامج تحويــل الديــون خالل جلسة متابعة لجنة ا: 9102سبتمير 12الجلسة الخامسة بتاريخ    -

تم عرض مـدى تقـدم انجـاز مختلف مكونــات المشـروع و خاصة منها برنامج تركيز  التونسيـة تجـاه ايطـاليــا
مضاء عقد البيع، إعداد  المسلخ العصري فيما يتعلق أساسا بـاستكمال اإلجراءات الخاصة باقتناء األرض وا 

، الحصول على التراخيص الفنية الالزمة لعمل المسلخ، ..(المعمارية، الكهرباء )الدراسات الهندسية للمسلخ 
مراسلة اإلدارة العامة للمصالح البيطرية قصد النظر في إمكانية الحصول على المصادقة الصحية، إنتداب 

عداد الدراسة األولية للمؤثرات البيئية للمشروع وتم إعطاء ا استعمال  ذن بإمكانيةإلمكتب دراسات مختص وا 
 .يطالية التي تمت المصادقة عليها في إطار برنامج تحويل الديون لفائدة المشروعإلالموارد ا

 ׃تم خالل هذه الجلسة : 9102سبتمير 91الجلسة السادسة بتاريخ  -
 9102وبرنامج عمل الثالثي األخير لسنة  9102للسداسي األول لسنة  عرض تقدم مراحل المشروع 

 ،9191وسنة 
 يطالية أنها بصدد القيام باإلجراءات الالزمة إلتمديد في مدة المشروع حيث أعلنت األطراف امناقشة ال

 لذلك،
  استعمال الموارد اإلضافية في إطار تحويل الديونطرح إمكانية، 
  اقتراح نقاط أخرى تهم التمديد في برنامج التشجيع على تسمين الخرفان في الفترة الممتدة بين

9191-9199، 
  نتاج األجبان إلى معتمدية رمادة،النظر في  إمكانية نقل برنامج تربية الماعز وا 
  طرح إمكانية تعيين خبير تونسي لتكوين الشركة التعاونية للخدمات الفالحية واقتراح إمكانية برمجة

 . تكوين بالخارج للفريق الفني
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بعة موارد أموال المشاركة تم خالل هذه الجلسة المتعلقة بمتا ׃9191فيفري  08الجلسة السابعة بتاريخ  -
وتم التأكيد على  9191ومراجعة الحسابات عرض تقدم إنجاز المشروع فنيا وماليا إلى غاية شهر جانفي 

 .   تفاقية وذلك لتيسير عملية تنفيذ برامج المشروعإلسراع بتمديد اإلضرورة ا
 

 قابس، مدنين وقفصة قتصادية المستدامة بوالياتإلالمبادرة الجهوية لمساندة التنمية ا" مشروع" 
IRADA : 

 ضمن " إرادة "المبادرة الجهوية لدعم التنمية اإلقتصادية المستدامة  يندرج برنامج:  تعــــــريف المشــــروع
تحاد األوروبي دعما للحكومة التونسية ومعاضدة لمجهوداتها للحد من البطالة إلبرنامج التعاون الفني مع ا

يجمع البرنامج بين مكّونين إثنين متكاملين إذ . رق التنموية بين الجهاتلدى الشباب والتقليص من الفوا
يهدف المكون األول إلى تطوير القطاع الخاص، في حين يعمل الثاني على تطوير منظومة التكوين 

 . المهني ليستجيب إلى حاجيات القطاع الخاص من الكفاءات وتوفير اليد العاملة المختصة
  ( 9101ديسمبر  01تم إمضاء االتفاقية يوم ) 9191- 9101:نجازإلفترة ا 
 (واليات بالشمال والوسط 1مع )واليات مدنين وقابس وقفصة : مناطق التدخل 
 وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ووزارة التكوين المهني والتشغيل بالتعاون : اإلشراف على االنجاز

 .نيمع القطاع الخاص، هياكل الدعم والمجتمع المد
 مليون أورو مخصصة لتمويل المشاريع التعاونية في  8منها )مليون أورو  89 :الكلفة الجملية للمشروع

أورو  مليون 0القطاع الخاص للواليات الثمانية والتي عهد التصرف فيها لديوان تنمية الجنوب بحساب 
 (.لكل والية

 المستدامة   ية االقتصادية الجهوية والمحليةلى المساهمة في التنمإ يهدف هذا البرنامج :أهداف المشــروع
 :وتحسين فرص العمل للنساء والرجال بكل من واليات مدنين، قابس وقفصة من خالل

 .تطوير ودعم مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية اإلقتصادية المستدامة -
 .سوق الشغلتحسين وتطوير جودة التكوين والمرافقة والقدرة على مواكبة متطلبات وحاجيات  -
العمل على ضمان المشاركة الفاعلة على المستوى الجهوي والمحلي في النهوض بالقطاع الخاص  -

 .وحوكمة منظومة التكوين المهني ودفع اإلستثمار
 :ن طرف منصات الحوار قصد تطويرهاوقد تم اختيار المنظومات التالية م
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 مراحل تقدم المشروع: 

 القطاع الخاص: 
لة التشخيص في انتظار إعادة إعداد خطة العمل المقترحة لمنظومة الزياتين من قبل المصادقة على مرح -

 خبراء جدد في كل من والية مدنين وقفصة،
المصادقة على مرحلة التشخيص وبصدد المصادقة على خطة العمل المقترحة لمنظومة الصيد البحري  -

 وتربية األحياء المائية في والية مدنين،
ة التشخيص وعلى خطة العمل من قبل فريق العمل والمشاريع التعاونية المقترحة المصادقة على مرحل -

 لمنظومة الفستق بوالية قفصة
 تعليق مهمة إعداد دراسة تطوير منظومة النباتات الطبية والعطرية في إنتظار تغيير الخبير  بوالية قفصة  -
لمقترحة لمنظومة الرمان لوالية وقابس المصادقة على مرحلة التشخيص، خطة العمل والمشاريع التعاونية ا -

 من قبل فريق العمل،
المصادقة على المرحلة األولى للتشخيص في انتظار المصادقة على خطة العمل المقترحة لمنظومة  -

 السياحة البديلة بوالية قابس 
 : حول اتندو تنظيم  -

 والية مدنينبقتصادية ودورها في تنمية الجهة إلالفضاءات ا، 
 قابسبوالية في مجال الطاقات المتجددة  الخاص مارستثإلالنهوض با، 
  اتقتصادية بواليإلالخاص كمحرك أساسي للتنمية او العام بين القطاعين حول الحوار ورشة عمل 

 وقابس ومدنين، قفصة
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مع الوحدة المركزية للتصرف في البرنامج إلعداد دليل اإلجراءات الخاص بالتمويل المشترك المساهمة  -
 . اونية وضبط حاجيات التكوين لإلطارات المشرفةللمشاريع التع

حول آليات التصرف اإلداري والمالي في عقود الهبة لصالح المشاريع التعاونية  تكوينيةتنظيم دورة  -
 ،بالقطاع الخاص

إعداد مذكرة من طرف الديوان تتضمن جملة من المقترحات والمالحظات حول خطة العمل المقترحة  -
 (.9102نوفمبر  02)ة مدنين لقطاع الزياتين بوالي

 قطاع التكوين المهني: 
 ،بوالية مدنينتشخيص وتحديد متطلبات الصيد البحري من التكوين   -
إعداد وثيقة إحصائية إلنجاز مسح ميداني من طرف مراكز التكوين التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل  -

لخاص فيما يخص القطاعات التي تم اختيارها ووزارة الفالحة لطلبات التكوين والتشغيل لدى القطاع ا
قطاع تحويل المنتوجات الفالحية، قطاع الخدمات : وهي كاآلتي" إرادة"ودعمها من طرف برنامج 

 .بوالية قابس... السياحية، قطاع البناء االيكولوجي، قطاع الطاقة البديلة، قطاع الحفر والتنقيب 
ن التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة الفالحة لطلبات تـنظيم دورة تكوينية لفائدة مراكز التكوي -

التكوين والتشغيل بالجهة حول كيفية انجاز المسح الميداني لطلبات التكوين والتشغيل لدى القطاع الخاص 
 .بوالية قابس

مدنين، كل من والية انجاز المسح الميداني من طرف الفريق المكلف من طرف مراكز التكوين المهني ب  -
 .قابس وقفصة

 .اختيار خبير لقطاع النسيج والمالبس بوالية قفصة -
   دعم الحوكمة البيئية المحلية لألنشطة الصناعية بقابس"مشروع:" 

  بإشراف السيد والي قابس وبحضور سفير ( 9102فيفري  98و 91)انعقاد الورشة الختامية للمشروع
لجمعيات الناشطة في المجال البيئي بالجهة لتقديم نتائج تحاد األوروبي بتونس والعديد من الخبراء واإلا

 .المشروع

 بعث المؤسسات الصغيرة بواليتي مدنين وتطاوين في إطار التعاون مع برنامج األمم " مشروع
 :UNOPS" المتحدة لخدمات المشاريع

  هم من قبل شاب وشابة من والية تطاوين بعد دراسة ملفات 28شاب وشابة من والية مدنين و 12اختيار
 .اللجنة الفنية

  شاب وشابة  011شاب وشابة من والية تطاوين ليتم اختيار  28شاب وشابة و 12عقد لقاءات فردية مع
 (.من كل والية 11)

  شاب وشابة من كل والية من قبل خبراء مختصين تابعين لفريق عمل المشروع في  11لمرافقة فردية
 .تحسين مخططات أعمال مشاريعهم
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  الترشحات أمام الشبان الذي انتفعوا بالمرافقة الفردية في تحسين مخططات أعمال مشاريعهم إليداع فتح باب
ترشح بوالية مدنين  82مخططات األعمال قصد الحصول على الدعم المالي لتمويل مشاريعهم حيث تم إيداع 

 .ترشح بوالية تطاوين 88و
 مشروع لينتفعوا بالدعم  91لتابعة لكل والية واختيار عقد لقاءات فردية مع الشباب من قبل اللجنة الفنية ا

 .دينار من خالل إسناد منح ومرافقتهم في بعث مشاريعهم 81.111المالي لتمويلهم في حدود 
  شاب وشابة من والية مدنين ووالية تطاوين لالنتفاع بمساهمة المشروع في تمويل مشاريعهم من  91إختيار

 .نساء وقد تم اإلعالن عن النتائج%  11دينار ومن بينهم  81.111خالل إسناد منح في حدود 
  هم في اإلرساء القانوني تشاب وشابة  في بعث مشاريعهم من خالل تذليل الصعوبات التي  اعترض 91مرافقة

 .لمؤسساتهم
 جتماعي والتضامني لفائدة أعضاء اللجنة الفنية بواليتي إلقتصاد اإلتمت المشاركة في دورة تكوين حول ا

 (.9102خالل شهر جويلية )ين وتطاوين مدن
 (.9102أكتوبر  09)بإسبانيا  مدريد في الشباب تشغيل سياسات حول دورة تكوينية في تمت المشاركة 

  المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة  بواليتي قفصة وتطاوين"مشروع" IPDLI  : 
  (. ر،البئر األحمر وتطاوينالصما) المخطط التنموي للبلديات المستهدفةعداد إتم 
  ببلدية تطاوين (قطوفة ،تاللت الزهراء، ،خاتمة) حول مقاطع الحجارة دراسةعداد إتم. 
  مهيرة بنيالصوف ببلدية  وصباغة وغزل تمشيط وحدةحداث إلعداد تشخيص ودراسة جدوى إتم. 
  الصوف ببلدية صمار وغزل تمشيط وحدةبصدد إنشاء . 
 للنباتات في بلدية بئر األحمر بصدد إنشاء حديقة تعليمية. 
 بصدد إعداد دراسة حول القيام بمنطقة خضراء ببلدية بئر األحمر. 
  (في مرحلة تقييم العروض)إعداد دراسة حول تهيئة الوديان ببلدية تطاوين وتاللت. 
  (السند، زانوش، سيدي عيش، الله، بالخير)إعداد دراسة حول التنقيب على المواد اإلنشائية. 
 (السند، زانوش، سيدي عيش، الله، بالخير)د دراسة المعرفة المحلية لتثمين المواد اإلنشائية إعدا. 
 (السند، زانوش، سيدي عيش، الله، بالخير)القيام بمسح ميداني حول التشغيل. 
  قتصادية  .(السند، زانوش، سيدي عيش، الله، بالخير)إعداد خارطة إجتماعية وا 
  (السند، زانوش، سيدي عيش، الله، بالخير، سيدي بوبكر)يات للبلدإعداد مخطط تنموي محلي. 
  في إعداد دراسة وتنفيذ مشروع بلدي للتنمية المحلية المندمجة بالسند الجبلاالنطالق : 
 ،مشروع تهيئة المنطقة 
  التنقيب على المياه  وبرنامج للتصرف في المياه 
  الكريش"تطوير سلسلة القيمة للنوعية المحلية للزيتون"  
 دعم إلحداث وحدة لتثمين زيت الزيتون 
  (السند، زانوش، سيدي عيش)بصدد إعداد دراسة وتنفيذ مشروع البنية التحتية البلدية. 
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 بصدد دعم إلحداث مشروع تطوير محضنة بزانوش. 
  المبادرة في التنمية الجهوية بوالية مدنين"مشروع  "IDR: 

 د.أ819ش بكلفة استثمار جملية قدرت بـبصدد استكمال انجاز مركز تصفية الدم ببني خدا. 
 جوان  08) المشروع نجازاتزيارة سفير ألمانيا بتونس إلى والية مدنين وذلك لالطالع على مدى تقدم إ

9102.) 
  طار مشروع المبادرة في التنمية الجهوية في المرحلة األولى إإتمام عملية متابعة وتقييم المشاريع المنجزة في

 .9102ديسمبر  01و 2للجنة الوطنية بتاريخ والثانية من طرف ا
  المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي" مشروع:" 

  تم إعداد تصور لهياكل التصرف المؤقتة للمنتزه بالتنسيق بين الديوان الوطني للمناجم وديوان تنمية الجنوب
حا( لجنة القيادة الجهوية، منصة الحوار، اللجنة العلمية والفنية والكتابة) إلى  9102أفريل  10لتها بتاريخ وا 

الديوان الوطني للمناجم قصد رفعها إلى المجالس الجهوية بالواليات المعنية ووزارة الطاقة والمناجم 
صدار مقررات اإلحداث وتم على إثر ذلك بتاريخ  مراسلة السلط الجهوية  9102أفريل  01للمصادقة وا 

لمناجم إلبداء الرأي حول إحداث لجنة قيادة إقليمية للمنتزه وديوان تنمية الجنوب من طرف الديوان الوطني ل
 .الجيولوجي

  مصادقة السلط الجهوية بمدنين ومعهد األراضي القاحلة على مقترح إحداث هياكل تصرف مؤقتة في
 .المنتزه

  بقابس وكدلك جلسة في والية تطاوين في  9101نوفمبر  01تم عقد جلسة مع الديوان الوطني للمناجم في
 .لمناقشة المقترحات 9102ديسمبر  00
 مشروع التنمية الريفية المندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزة: 

  مليون أورو 1.0المساهمة في مشروع التنمية الريفية المندمجة بمعتمديتي حزوة وتمغزة بكلفة تقديرية تناهز 
ي مليون دينار 02.1أي ما يعادل   9108سبتمبر 01طاليا في بعد توقيع بروتوكول اإلتفاق بين تونس وا 

ويتضمن المشروع حماية المناطق السقوية من زحف الرمال وتحسين إنتاجيتها، تدعيم التنمية المحلية 
 .التشاركية وتنويع مصادر الدخل لألسر

 :طارإلحيث تم في هذا ا
 (.9102فيفري  91)تفاقية حيز التنفيذإلدخول ا 
 وكالة االيطالية للتعاون والتنمية قصد مرافقة وحدة االنطالق في توفير المساعدة الفنية من طرف ال

من المتوقع أن تنطلق المهمة في منتصف شهر ماي ولمدة )التصرف في إعداد المخطط العام للمشروع 
 (.أسابيع 9/8

  وحدة )والمستوى الجهوي ( لجنة القيادة)تركيز هياكل التصرف في المشروع على المستوى الوطني
 (.التصرف في المشروع
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 نطالق إلعالن اإل 9102جويلية  98جتماع األول للجنة التنسيق الخاصة بالمشروع في إلالمشاركة في ا
 .الفعلي للمشروع والمصادقة على برنامج العمل الشامل وبرنامج عمله السنوي

  ديسمبر  12لى الجهة لالطالع على مناطق تدخل المشروع في إيطاليا إمواكبة ومتابعة زيارة سفير
9102. 

 

II1 الت جديدة للتعاون الفنيمجا: 

يعمل الديوان على تنمية  العالقات  مع العديد من األطراف األجنبية وبعث مشاريع تساعد على التنمية 
 :طار تمإلقتصادية للجهة وخلق فرص للعمل، وفي هذا اإلا
  بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالجنوب،  9102جوان  91مارس و 09عقد جلستي عمل، بتاريخ 

طارات مقاطعة كــاب الشرقية  مع بعثة تضم سعادة سفير جنوب إفريقيا بتونس صحبة عدد من مسؤولي وا 
بهدف تعميق التشاور حول مجاالت اإلستثمار والشراكة والتعاون الممكنة والنظر في إمكانية إبرام 

 .ديوان تنمية الجنوب ومؤسسة مماثلة بمقاطعة كاب الشرقية اتفاقيات تعاون بين
 إبراز مكامن التشغيل في المناطق "مشاركة في إعالن مشاريع إستراتيجية وذلك عبر مقترح مشروع ال

في إطار برنامج التعاون المشترك عبر الحدود للبحر األبيض  « Rural Jobs » " الريفية للشباب والمرأة
وتحت ، ، فرنسا، لبنان(نوالية مدني)إيطاليا، اليونان، تونس : المتوسط بشراكة بين مختلف الدول التالية

 .(CIHEAM) الفالحية المتوسطّية العليا إشراف المركز الدولي للدراسات
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األنشطة اإلدارية        
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 اإلعـــــالمـــــّيــــــة  1 2 
 : المنظومـاتمتابعة  -2
ثراء كّل المنظومات التي هي في طور  - بإدخال بعض التعديالت سواء اإلستغالل متابعة وتحيين وا 

 .أو مالئمة البعض اآلخر لمتطلبات تطور طرق وأساليب العمل  المرتبطة أساسا بقوانين جديدة
 )وبداية استغاللها (En Intranet )   على المستوى المركزياستغالل منظومة متابعة االستثمار الخاص  -

En Extranet)   من طرف اإلدارات الجهوية للديوان. 
 ) وبداية استغاللها  (En Intranet ) على المستوى المركزيالل منظومة  اإلحصائيات الجهوية  استغ -

En Extranet)   من طرف اإلدارات الجهوية للديوان. 
 .الشروع في إستغالل المنظومة المندمجة للتصرف المالي عبر الشبكة المحلية -
 .للديوان  coffre fortحفظه ب  للديوان و القيام بعملية حفظ للمعطيات وأرشفة النظام المعلوماتي -

 :المحلّيةات الشبك – 7  
محلية للمقر االجتماعي للديوان متابعة وصيانة الشبكات المحلية لإلدارات الجهوية لتنمية بالشبكة ال  -

قصد مزيد تفعيل استغالل منظومتي متابعة االستثمار الخاص و   (V.P.N)الشبكة افتراضية خاصة و 
 .حصائيات الجهوية من طرف اإلدارات الجهوية للتنميةمنظومة  اإل

 .متابعة استغالل وصيانة الشبكة المحّلية والقيام بالعمليات الفّنية الالزمة لربط المستعملين الجدد للشبكة -
متابعة ومراقبة المنظومات الخاّصة بتحصين النظام المعلوماتي والشبكة الّداخلية للّديوان  ولسيما مضاد  -

 .سات والمضاد للهجمات الخارجية الفيرو 
مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين  ، وفي نطاق ات الديوان في استعمال األنترناتاعتبارا لتزايد حاجي -

التي تربط الشبكة المحّلية للمقر اإلجتماعي للّديوان بمدنين  جودة وسرعة النفاذ عبر األلياف البصرية
 20إلى (8Mbps) ميغابتة  18ّترفيـع في سعة النفـاذ من ال عوالوكالـة الّتونسّيـة لإلنترنات، وق

 .في الثانيـة  ( Mbps 20)ميغابتة
 .الديوان وثائــق في العمل اليومي إلطاراتزيد تدعيم  البريد اإللكتروني كوسيلة اتصال وتبادل إلكترونـــي لل -

لستين مستعمل مما  9102 تحيين وتركيز تراخيص استغالل مضاد الفيروسات المركزي بالديوان لسنة -
 .011/011نسبة حماية  نمك

-  

 اإلعالمية والتوثيق
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 السالمـة  المعلوماتّيـة  – 6  
تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير التدقيق في سالمة النظام المعلوماتي لديوان تنمية الجنوب الشروع في  -

 :والمتمثلة خاصة في طرف الوكالة الوطنية  للسالمة المعلوماتية مصادق عليه منال
  لجنة السالمة بالديوان والشروع في نشاطها الفعلي بتنظيم جلسات دورية في الغرضإحداث. 
  تكثيف اإلحاطة والتحسيس بمستعملي اإلعالمية وتنظيم دورات تكوينية في المجال لإلدارات المركزية

 .الجهوية
 تشارة في القيام باإلجراءات الخاصة بتجديد بعض المعدات اإلعالمية والمكتبية من خالل تنظيم إس

 .الغرض
 القضاء على الثغرات الفنية وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية التقنية. 
  تحديث تراخيص حلول مكافحة الفيروسات في الشبكات المحلية وتنفيذ حلول مكافحة الهجمات

 .السيبارنية  باإلدارات الجهوية

تنظيم يوم تكويني  9102ن جوا 02ولمزيد اإلحاطة و التحسيس بأهمية السالمة المعلوماتية وقع يوم  -
من مستعملي اإلعالمية والمكتبية واألنترنات على المستوى المركزي والجهوي خصص لطرح  91لفائدة 

وبسط المشاكل التي يمكن أن تنجر على عدم تنفيذ اإلجراءات الوقائية الالزمة إتباعها  في مجال السالمة 
استمرارية عمل النظام المعلوماتي واالتصالي المعلوماتية وطرق التوقي من كل ما يمكن أن يعطل 

 .الخاص بالديوان ووضع كل اإلمكانيات البشرية والمادية على ذمة المتدخلين في المجال 
 :  متابعة موقـع واب  الّديـوان -5

دخال المعطيات الجديدة ( .tnwww.ods.nat )السهر على المتابعة الفّنية لموقع الواب الخاص بالديوان  وا 
ثراء محتواه  قصد مزيد تفعيل  باالعتماد على اإلحصائيات األخيرة  التي أصدرها الديوان إلى جانب تحيين وا 

 :دوره كوسيلة اتصال مع المحيط الخارجي للديوان من خالل 
   و وضعها على الخط بصفة حينية  تكثيف عنصر المستجدات ونشاط الديوان. 
  تركيبة لجنة إثراء وتحيين موقع واب الديوان لمزيد من نجاعة تدخالتها وتنشيطها  إعادة

وقد إجتمعت هذه . والعمل على دورية إجتماعها تحت إشراف السيد المدير العام للديوان
ماي   92والثانية يوم  9102أفريل  92األولى يوم  9102اللجنة في مناسبتين خالل سنة 

ييم وضعية الموقع و محتواه و النظر في المقترحات العملية خصصتا لتدارس وتق  9102
لمزيد تفعيل دوره كوسيلة إلشعاع الديوان على المحيط الخارجي  و العمل على الترفيع في 
نسبة إستخدامه كما وقع التأكيد على أهمية إنصهار ديوان تنمية الجنوب في المنظومة 

رساء دعائم اإلدارة اإلتصالية  الجديدة التي توّفرها شبكة اإلتصال الحديثة عبر األنترنات وا 
ووضع المعلومة على الخط لفائدة المتدخلين في جميع المجاالت اإلقتصادية والتنموية 

http://www.ods.nat.tn/
http://www.ods.nat.tn/
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واإلجتماعية والثقافية ، إلى جانب تقديم المعلومة المفيدة والدقيقة والمحينة وبالسرعة المطلوبة 
صد مزيد دفع اإلستثمار الخاص بإقليم الجنوب إلى كافة األعوان اإلقتصاديين عبر الواب ق
ستقطاب المستثمرين التونسيين واألجانب  . وا 

  % 12زائرا بنسبة ارتداد  2122،  9102وبلغ عدد الزوار المتصفحين لموقع واب الديوان خالل سنة 
 ويبرز الرسم التالي توزيع الزوار. % 18بنسبة ارتداد   9108زائرا خالل سنة   1021مقابل 

 :  9102المتصفحين لموقع واب الديوان حسب الدول خالل سنة 
 

 
 

ثراء العمل صلب اللجنة المكّلفة بالسهر على تحيين   -  .الواب موقع محتوى ومتابعة وا 
على اثرائها و ذلك قصد مزيد التعريف  لديوان مع الحرصخاصة باصفحة فيسبوك  استنباط وتركيز  -

 .الديوان بنشاطات
 

 :جديدة  ومنظومات إعالمّيةإقتناء معّدات  -8

بمعدات إعالمية ومكتبية جديدة تواكب  برنامج  تدعيم المصالح المركزية والجهوية للّديوانفي إطار  -
هذه االقتناءات في بلوغ ت اهمسحيث  جديدة إقتناء معّدات إعالمّيةبالتطّور التكنولوجي قام الديوان 

 :  إلى المؤشرات التالية  األهداف المرسومة بعقد أهداف الّديوان والوصول
  011نسبة اإلطارات التي تمتلك حاسوب على المستوى المركزي حوالي%. 
  011إلى حوالي  %21نسبة اإلطارات التي تمتلك حاسوب على المستوى الجهوي من حوالي%. 
  21إلى حوالي  %29نسبة حداثة الحواسيب على المستوى المركزي من حوالي %. 
 29إلى حوالي  %22على المستوى الجهوي من حوالي  نسبة حداثة الحواسيب% . 
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 :مواصلة إنجاز برنامج اإلدارة  اإلتصالّيـة – 2
في إطار برنامج إرساء اإلدارة اإلتصالية والحوكمة المفتوحة يعمل الديوان بالتتنسيق مع المصالح    -  

رساء دعائمالتبادل اإللكتروني للوثاالمختّصة بوزارة اإلشراف قصد تكريس ثقافة   .رقمنة اإلدارة ئق وا 
 :صيانة المعّدات اإلعالمّية والمكتبّيـة  -2

تعهد وصيانة بصفة دورية لكل التجهيزات اإلعالمية والمكتبية والمعّدات االتصالية والسهر على  -
ستغاللها بصفة مجدية بكّل اإلدارات المركزية والجهوية  ويمكن  حوصلة  التدخالت حسن توظيفها وا 

 :يكاآلت
 585  تدّخل إلصالح عطب التجهيزات وبرمجيات التشغيل. 
 087  عملّيـة صيانـة دورية و عاديـة للحواسيـب. 

 70 عمليات إصالح لدى مزّودي خدمات إعالمّيـة. 

 :اإلحاطة بمستعملي اإلعالمية والمكتبية واإلنترنات  -2
المصالح المركزية والجهوية وخاّصة في اإلحاطة المستمّرة بمستعملي اإلعالمّية والمكتبية واإلنترنات ب -

 .مجاالت التراسل اإللكتروني واستعمال اإلنترنات 
متابعة االستثمار الخاص و اإلحصائيات الجهوية في تعصير أدوات  همية منظومتيإعتبارا أل -

من  والحرص الشديد على إنجاحهم ووضعهم حيز االستغالل الفعليوأساليب عمل الديوان في المستقبل 
أولى الديوان أهمية بالغة لعنصر التكوين عبر تنظيم ورشتين  الجهوية المركزية و ف اإلدارات طر 

بالمقر االجتماعي   9102ديسمبر  18ويوم  9102أفريل  18تكوينيتين وذلك على التوالي يوم األربعاء 
 .ية والجهويةباإلدارات المركز  ينمنظومهذه ال ستغاللبإ المكلفةاإلطارات من  91للديوان لفائدة 

 :نشاطات فّنيـة مختلفـة - 9
حضور اجتماعات مجلس  إدارة  مستشفى فرحات حشاد بسوسة ممثل عن وزارة التنمية والتعاون  -

 .الدولي في المجلس

حضور االجتماعات الفنية واإلدارية التي تنظمها اإلدارة العامة للديوان و إعداد التقارير والمذكرات  -
 .اسالت التي تهم اإلعالمية والتوثيقواإلجابة على المر 

 

  II– التـوثيـق واألرشيـف : 
 التوثيــق -* 
 التزويــد - 2
مواصلة إثراء مكتبة الديوان بالكتب والدوريات والدراسات  والبحوث سواء كان ذلك عن طريق التبادل  -

منشورات و دوريات إلى جانب دعم الرصيد الوثائقي باقتناءات جديدة من و   لتوثيقي  أو االقتناءاوالتعاون 
 كتابا 9990 االن حد إلى تعدّ  الديوان مكتبة أصبحت االشتراكات السنوية في عديد المجالت التونسية حيث
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المصالح و الهياكل  لتوثيقي مع عديداتابا منها ما تم الحصول عليه في إطار التعاون ك 234 بزيادة اي
  .الجهويوالمؤسسات على المستويين الوطني و 

 المعالجـة الفنّية للوثائق  -   7  
 ...(.العنوان، الكاتب، الناشر)القيام بالفهرسة الوصفية  -
وذلك باستخراج ... القيام بالفهرسة الموضوعية لكّل ما يرد على المكتبة من كتب مجالت وخرائط -

 .الكلمات المفاتيح الّدالة على الموضوع ثّم خزن المعلومات في قواعد المعطيات
 .بواسطة رمز معين م بتصنيف الكلمات المفاتيح و ذلك القيا -
  لتوثيقيةاتخزين بيانات الوثائق التي تقع معالجتها فّنيا بقاعدة المعطيات   -
 . خاليا للمكتبة باإلدارات الجهوية الشروع في تركيز -

 خدمات اإلعارة واإلستفسار - 6
طااتقديم الدعم   إلى جانب مساعدة الباحثين من خارجرات الديوان لتوثيقي والخدمات الضرورّية لكل أعوان وا 

لقيـام بخـدمات اإلعارة وا السلط الوطنّية والجهوية بمطالب رسمّية في الغرض عن طريقالديوان الذين يتقّدمون 
 . واالسترجاع للوثائـق 

 أعمـال أخــرى – 5
تسهيل مهّمة الباحثين وتوفيـر القيام بعملية البحث عن الوثائق المطلوبة بقاعدة المعطيات واإلنترنت ل -

 .المعلومة
 .المراجعة الّدائمة والتتبع المستمـر لقاعدة المعطيات الّتوثيقيـة -
 .مساعدة المستفيد على استخدام الوسائل المتوفرة بالمكتبة كالبحث في قاعدة المعطيات -

 األرشيـف -* 
  :قام الديوان ب ية والماليةنظرا ألهمية األرشيف في المحافظة على الوثائق اإلدارية والفن  
  تضم ممثلين عن كل إدارة مركزية وجهوية  باألرشيفإحداث لجنة للعناية. 
  بالمقر االجتماعي  9102نوفمبر  12تنظيم ورشة تكوينية حول التصرف في األرشيف يوم األربعاء

طار ممثلين على كل اإلدارات الجهوية والمركزية وقع خال 81لفائدة للديوان  عن تقديم لمحة لها عون وا 
الديوان المحفوظ   بلورة خطة عمل إستعجالية لتطهير أرشيفو  الوضعية الحالية لألرشيف بالديوان

زيارات ميدانية لبعض كما تلت هذه الورشة  .بالطابق السفلي للعمارة والورشة واإلدارات الجهوية للتنمية
عانة األعوان و االاألرشيف أعضاء لجنة  التسريع قصد طارات باالدارات الجهوية لمزيد تحسيس وا 

 .رشيفلألبانجاز تصنيف وتطهير الوثائق قبل أن تحال 
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  بالمائة على المستوي  81والتي بلغت نسبة  الوثائق الموجودة بمكاتب الموظفينفي عملية تطهير الشروع
 . 9102بالمائة على المستوي الجهوي في موفي سنة  011المركزي و 

 نية على الوثائق الخصوصية و المشتركة للديوانتطبيق األدوات الف. 
  القيام بتحويل األرشيف الشبه نشط من مكاتب الموظفين باإلدارة المركزية والورشة و اإلدارات الجهوية إلى

 .لهذا الغرضالمكان المخصص 
 يوانالشروع في تجميع وفرز وترتيب الوثائق المشتركة والخصوصية على المستوى الجهوي والمركزي للد. 
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 الشــؤون اإلداريــة 2

 تركيبة األعوان 
 91إطارا و 28من بينهم  002لغ عدد األعوان واإلطارات بديوان تنمية الجنوب ب 9102في موفى سنة 
ويتوّزع عدد موظفي وأعوان الّديوان بالمصالح المركزية والجهوية على النحو  .عون تنفيذ 92عون تسيير و

 :لي التا
 

 نسبة التأطير الجملة أعوان التنفيذ أعوان التسيير اإلطارات 

 % 36,63 30 22 21 03 المقر اإلجتماعي

 % 31,05 60 23 23 00 اإلدارات الجهوية

 % 33,02 226 16 12 60 المجموع

 

  المناخ االجتماعي 

ماعية متمثلة في الخدمات المالية حرصا على توفير مناخ مالئم يقوم الديوان بتقديم جملة من الخدمات اإلجت
 .واإلحاطة الصحية

 :يبين الجدول التالي الخدمات المالية واإلحاطة الصحية بالديوانو 
 

 ألف دينارا 223211:  المبلغ باأللف دينار  89عدد األعوان  تسبقة على األجر

 .جهويةفحوص دورية لكافة األعوان واإلطارات بالمصالح المركزية وال اإلحاطة الصحية

طارات الّديوان تقديم مساعدات مالية في إط ار العودة المدرسية ألبناء كما تّم عن طريق ودادية أعوان وا 
 . الّديوان أعوان

  تنظيم إجتماعات مع الطرف اإلجتماعي 
في إطار الحرص على إرساء مناخ إجتماعي سليم بالديوان تم عقد عديد جلسات مع النقابة األساسية لتدارس  

 .وضع اإلجتماعي بالمؤسسة والتداول في مختلف اإلشكاليات العالقة والعمل على تجاوزهاال
 

  أعمال مجلس المؤسسة 

إجتماعات خصصت ( 11)خمسة  9102عقد مجلس المؤسسة بديوان تنمية الجنوب خالل سنة  
 :لتها في ما يلي للمصادقة على  عدد من النقاط المتعلقة بنشاط الديوان وتسييره اإلداري والمالي وحوص

الشؤون اإلدارية والمالية        
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 7029جانفي  62إجتماع *  
 :انعقد هذا اإلجتماع بمدنين وتناول بالدرس  

 .تفويض الّسلطات الالزمة للّسيد خالد الحشيشة المدير العام الجديد لديوان تنمية الجنوب  -
 .9108ديسمبر  91المصادقة على محضر جلسة إجتماع مجلس المؤسسة المنعقد يوم   -
 7029أفريل  78إجتماع *  
 :قابس وتناول بالدرس  -انعقد هذا اإلجتماع بمطماطة  

 .9102جانفي  80المصادقة على محضر جلسة إجتماع مجلس المؤسسة المنعقد يوم   -
 .9108تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب خالل سنة   -
 .9108تقرير حول تطور اإلستثمار الخاص بإقليم الجنوب خالل سنة   -
 .اتمختلف  -
 7029جويلية  76إجتماع *  
 :انعقد هذا اإلجتماع بمدنين وتناول بالدرس  

 .9102أفريل  91المصادقة على محضر جلسة إجتماع مجلس المؤسسة المنعقد يوم   -
 .9102تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب خالل السداسي األول من سنة   -
 .التقرير السنوي للتنمية بوالية مدنين  -
 .9101بعة توصيات مراجع الحسابات للّسنة المالية متا  -
 مختلفات  -
 7029 أكتوبر 78إجتماع *  
 :انعقد هذا اإلجتماع بتوزر وتناول بالدرس  

 .9102جويلية  98المصادقة على محضر جلسة إجتماع مجلس المؤسسة المنعقد يوم   -
 .9102ى لسنة تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب خالل التسعة األشهر األول  -
 ..9108التقرير السنوي للتنمية بوالية توزر لسنة   -
 .مختلفات  -
 7029ديسمبر  72إجتماع *  
 :انعقد هذا اإلجتماع بــدوز وتناول بالدرس  

 .9102أكتوبر  91المصادقة على محضر جلسة إجتماع مجلس المؤسسة المنعقد يوم   -
لظرف اإلقتصادي بإقليم الجنوب خالل التسعة أشهر األولى عرض ألهم المستجدات التنموية وتقديم ا  -

 .9102لسنة 
 .9108تقرير مراجع حسابات ديوان تنمية الجنوب للسنة  المالية  - 

 .9191عرض برنامج نشاط الديوان لسنة   -
  .مختلفات  -
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 أعمال الّلجنة اإلدارية المتناصفة ولجنة الشراءات 
 متناصفةالّلجان اإلدارية ال -          

 جلسات الترقية في الصنف والسلم والدرجة*          

للترقية في  9102سبتمبر  92تّم عقد ثالث جلسات للجان اإلدارية المتناصفة خصصت األولى بتاريخ  
طارا والثانية بتاريخ  10الصنف وشملت   90وخصصت للترقية في السلم وشملت  9102أكتوبر  99عونا وا 

طارا وخصصت ا طارا 11للترقية في الدرجة وشملت  9102نوفمبر  91ألخيرة بتاريخ عونا وا   .عونا وا 

 منح مكافآت لألعوان الذين برزوا بامتياز مردودهم   *       
في إطار تفعيل النقطة الرابعة عشر من النظام األساسي وعمال بالمذكرة المعدة للغرض التي تحدد كيفية  

يزا بحسن آدائهم ومنحهم مكافآت استثنائية وبعد اإلطالع على مقترحات إختيار األعوان واإلطارات الذين تم
طارات   9102ديسمبر  91اللجان اإلدارية المتناصفة المنعقدة بتاريخ   :تّمت مكافأة أعوان وا 

 إطارات 9  -
 أعوان من سلك التسيير 9  -
  سلك التنفيذ أعوان من 9  -

 تسوية وضعية إحتساب سنوات التعاقد  * 

اإلستثمار والتعاون الدولي على مطلب الديوان المتعلق باحتساب سنوات التعاقد و التنمية بعا لموافقة وزارة  ت  
في األقدمية الفعلية للعمل قامت مصالح الديوان باحداث لجنة خاصة لدراسة هذا الملف وبعد التثبت من 

 .وضعية 19مختلف الملفات اإلدارية لألعوان المعنيين، تمت تسوية 
 لجنة الشراءات - 

في إطار إحكام التصرف وتطبيقا لمختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالتسيير اإلداري والمالي عقدت لجنة  
إجتماعا وذلك للنظر في اإلقتناءات من مواد ومعدات وخدمات  00،  9102الشراءات بالديوان خالل سنة 

ت وذلك في إطار مشموالت هذه اللجنة مع اإلشارة إلى وكل ما يتعّلق بتزويد مصالح الديوان بمختلف الحاجيا
أّنه بناءا على مقترحات اللجنة تم إبرام عقود إطارية لتزويد الديوان لمدة سنة لحاجياته من المواد اإلعالمية 
والمكتبية ومواد وآالت النسخ وذلك بعد القيام باستشارات في الغرض كما قام الديوان بإعالن طلب عروض 

الحد من الفقر من خالل "رأس غنم في إطار المشروع التونسي اإليطالي  0911رة الثانية القتناء وطني للم
 ".تثمين قطاع تربية الماشية بوالية تطاوين

ببيع منقــوالت زال اإلنتفاع  بها وقد  9102أكتوبر  08قام الديوان يوم :  بتـة لبيع منقوالت زال اإلنتفاع بها -
ة في سيـارات، إطـارات مطاطيــة مستعملـة، معّدات وتجهيزات، أجهزة إتصال،  قسـط متمثل 08شملــت 

غ جملـي قـدره أقساط  بمبل 2وقد أسفرت هذه البّتة على بيع . مكينات،  معدات كهرو منزلية ومعدات أخرى 
 .دينارا 12.2193011
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 تطوير اإلطار التشريعي للمؤسسة
جلسات مع مصالح وزارة اإلشراف الستكمال صياغة الوثائق مواصلة الجهود وتكثيف ال 9102شهدت سنة  

عادة تحديد مهام مؤسسات التنمية الجهوية وتحيين أنظمتها وهياكلها التنظيمية وذلك لمواكبة  المتعلقة بتدعيم وا 
رساء المجالس المحلية والجهوية واإلقليمية  .تجسيد الالمركزية وا 

 7029القيام بالجرد المادي لسنة 

التراتيب المعمول بها في مجال التصرف والتسيير اإلداري والمالي تم إحداث لجنة خاصة بالجرد  في إطار 
وقد قامت هذه اللجنة بجرد شامل لكل المنقوالت بالديوان بمصالحه المركزية والجهوية  9102المادي لسنة 

عالم مراجع حسابات الديوان بها وقد عا ين  صحبة اعضاء الّلجنة وفقا لرزنامة محددة تم ضبطها للغرض وا 
 ...(.أثاث مكتب، أحهزة ، وسائل نقل، مخزون، مقتطعات الوقود إلخ)عملية الجرد 

 الشؤون المالية  -7
 4012ميزانية الديوان لسنة  4.1 

 :ألف دينار موزعة كاآلتي   9.9913111:    9102بلغت ميزانية الديوان لسنة  

 .موارد ذاتيةاد  0013111ها أد  من 9.1013111:  ميزانية التصرف   -

 أد   9813111:  ميزانية التنميــــة   -
 7029توزيع ميزانية الديوان لسنة 

 

 

 

 :كما يلي   9102ويحوصل الجدول التالي ميزانية الديوان لسنة 
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 1بالدينار                 

 7022 البيانــات

 م1ق
 نسبة التطور 7029

 النسبة المبلغ
 % -200- 691000 50281000 50851000 نفقات التصرف

 % -031- 60.000 8101.111 8111.111 التأجير العمومي

 % + 0939 +193111 902.111 829.111 وسائل المصالح

 %-0130- 803111 89.111 001.111 التدخل العمومي

 %+ 8606 +201000 7601000 2801000 نفقات التنمية

 %+ 200 +521000 57581000 57051000 مجموع الميزانية
 

د ال يتعدى اجماال نسبة .أ 90استقرارا حيث سجلنا تطورا ضعيفا قّدر بـ   9102شهدت ميزانية الديوان لسنة 
وذلك في إطار سياسة الدولة للضغط على المصاريف مما استوجب مزيد الضغط  9108مقارنة بسنة   % 0

تحقيق األهداف المنشودة وتجدر اإلشارة إن عدم على المصاريف وترشيدها ضمانا لحسن سير المؤّسسة و 
طارات الديوان لبلوغ األهداف  ضغطاشّكل  9102إقرار انتدابات جديدة خالل سنة  إضافيا على أعوان وا 

طارا  82، 9102إلى حدود نهاية سنة  9109إذ بلغ عدد المغادرين للديوان منذ سنة . المرسومة  عونا وا 
 (أعوان تنفيذ 01عون تسيير و 00إطارات و 08)

 :على النحو التالي  4012مليون دينار سنة   21015وتوزعت نفقات التصرف بالديوان البالغة 
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 4040إعداد ميزانية الديوان لسنة  4..4

حيث تم إعداد وثيقة القدرة على )وفقا لمنهجية التصرف حسب األهداف  9191تّم إعداد ميزانية الديوان لسنة 
ومناقشتها مع سلطة اإلشراف والمصالح المختصة لدى وزارة المالية  9191مية الجنوب لسنة األداء لديوان تن

أد  9.9183111والمقّدرة بمبلغ جملي  قدره  9191وقد تمت المصادقة النهائية على ميزانية الديوان لسنة 
 9102 مقارنة بسنة  % 831أد ، أي  0183111أي بزيادة قدرها  9102أد سنة  9.9913111مقابل 

 :وتتوزع على النحو التالي 

 7070ميزانية الديوان المصادق عليها في إطار قانون المالية لسنة 
 

 (ألف دينارا)المبلــغ  العناصر
  512060000 نفقات التصرف
 8.2913111 التأجير العمومي
   8293111 وسائل المصالح
  893111  التدخل العمومي
 6000000 نفقات التنمية

 أد  515060000 الميزانية مجموع
 

 1موارد ذاتية د 221000منها * 
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 : نشر ثقافة الحوكمة 1 1
 :من خالل 

  طارات الديوان بالمصالح إعداد مطويات ترويجية للحوكمة ولخلية الحوكمة وتوزيعها على أعوان وا 
 1واإلدارات المركزية والجهوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قر الديوان حول تنظيم يوم تكويني بم : 
 الحوكمة المفاهيم والركائز األساسية  -
 السالمة المعلوماتية  -
 النفاذ إلى المعلومة  -

 

 

 خلية الحوكمة
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  أهداف اليوم التكويني: 

 تعريف الحوكمة المفاهيم األساسية المتعلقة بها والقوانين ذات العالقة  -
بكة المعلوماتية تعريف السالمة المعلوماتية مع عرض تفصيلي مبسط للمخاطر التي تحدق بالش -

 .بالديوان والتحسيس لدور كل عون أو إطار في المحافظة عليها
 تقديم قانون النفاذ إلى المعلومة -
طارا بالديوان من جملة 89حضر اليوم التحسيسي  - مجموع العاملين بديوان تنمية الجنوب  001عونا وا 

 %.89أي بنسبة 
طارات اإلدارات الجهوية بسبب بعد المسافة كل أعوا تنقليعود النقص في نسبة الحضور إلى تعذر و  ن وا 
 . على حدة جهويةإدارة المهنية وسيقع تالفي ذلك بتنظيم جولة تحسيسية في الغرض لكل  لاللتزاماتو 

 

  بوك تعنى بنشر المستجدات المتعلقة بالحوكمة الرشيدة   فايس:للخلية إحداث صفحة تواصل اجتماعي
عونا 11يتابعها ويتفاعل معها. ني ومشاركتها مع الزمالء لتعميم الفائدةومكافحة الفساد على المستوى الوط

طارا من ديوان تنمية الجنوب من جملة   %. 91أي بنسبة  عامل بالديوان 001وا 
 

 عدد المنشورات منذ إحداث    نسبة المتابعين بالديوان   عدد المتابعين    تاريخ إحداث الصفحة 
 الصفحة

 84 % 91 11 9102فيفري  09

 :حوكمة التنظيم اإلداري1 7

طارات الديوان باإلدارات المركزية  - إعداد استمارة لبطاقة الوصف الوظيفي وتوزيعها على كافة أعوان وا 
 .والجهوية لتعميرها والعمل على استغاللها لتنظيم اإلدارة وتحسين المردودية

في العطل السنوية من خالل دعوة كل إعداد مذكرة حول مزيد إحكام تطبيق القواعد المتعلقة بالتصرف  -
وبمنشور السيد الوزير األول  0288لسنة  009إدارات الديوان المركزية والجهوية إلى العمل بالقانون عدد 

الخاصين بإحكام التصرف في العطل، وتوزيع هذه المذكرة مصحوبة  9101جوان    00بتاريخ  02عدد 
 80/09/9102لرصيد المتبقي من العطل محين إلى غاية بنسخة من القانون والمنشور المذكورين وبا

 . على كل العاملين بالديوان
إعداد مذكرة حول تفعيل النقطة الرابعة عشر من النظام األساسي و التي تحدد كيفية إختيار األعوان  -

 واإلطارات الذين تميزا بحسن آدائهم ومنحهم مكافآت استثنائية،
 ارات وأعوان الديوان الخاصة بسنوات التعاقد،المشاركة في تسوية وضعية بعض إط -
حالته إلى اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة، ضبط قائمة  - إعداد ملف للتفويت في معدات زال االنتفاع بها وا 

وسائل النقل والمعدات والتجهيزات األخرى موضوع التفويت ونشر إعالن البتة العمومية في الغرض 
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أكتوبر فتح وتقييم العروض  08وقد تم بتاريخ . وبموقع واب الديوان( احالشروق والصب)بالصحف اليومية 
سناد األقساط   وا 

إعداد قائمة في معدات اإلعالمية وبعض قطع الغيار الغير صالحة والعمل على إتالفها في أقرب اآلجال  -
 .بالتنسيق مع اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة

ن تنمية الجنوب والمندوبية العامة للتنمية الجهوية لتمكين أعوان إعداد مشروع اتفاقية و مراسلة  بين ديوا -
طارات الديوان الراغبين من االنخراط في منظومة التأمين المتعاقدة مع المندوبية واالنتفاع بخدماتها  .وا 

 

 :حوكمة الشراءات . 1
 :من خالل 

 .ارات والصفقات من خاللهاو تنظيم كل اإستش" تونيبس"التسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط  -
 عبر المرصد الوطني للصفقات العمومية  9102إعداد ونشر المخطط التقديري لسنة  -
 .إبرام كل االستشارات والصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط -
 .الجنوب يةإعداد المذكرة المتعلقة بتنظيم إجراءات الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية بديوان تنم -
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 : حوكمة التكوين1 2

 :من خالل

طارات  9102لمساهمة في إعداد برنامج تكوين لسنة ا - حسب الحاجيات المشتركة والخصوصية ألعوان وا 
الديوان وضبط جدول زمني يضم محاور تكوين ذات أولوية قصوى والعمل على الشروع في إنجازه بداية 

 .من شهر سبتمبر القادم
ة الدورات التكوينية المبرمجة بالمعهد العربي للتخطيط حسب مجاالت اختصاص الديوان إعداد رزنام -

ودعوة السادة المشرفين على اإلدارات المركزية والجهوية إلى اقتراح نظراءهم للتكوين وتنمية قدراتهم 
 .حسب مجاالت عملهم

دارة الحوار أيام  - لفائدة  9102ديسمبر  02-08-01-02تنظيم دورة تكوينية حول تقنيات التواصل وا 
 :إطارات ديوان تنمية الجنوب وقد تم ذلك على النحو التالي

  طارات  9102ديسمبر  01و 02يوما بمقر الديوان وشارك في الدورة اإلطارات المركزية وا 
 اإلدارة الجهوية للتنمية بمدنين وتطاوين

  قابس، : جهوية التاليةبقبلي وقد شارك فيها إطارات اإلدارات ل 9102ديسمبر  02-08يوما
 .قبلي، توزر وقفصة
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تكوينية حول التصرف في أرشيف الديوان على المستوى المركزي والجهوي بالمقر   تنظيم ورشة -
تم خاللها   تحت إشراف السيد المدير العام، 9102نوفمبر  12  االجتماعي للديوان وذلك يوم األربعاء

 : تدارس المواضيع التالية
  عن الوضعية الحالية لألرشيف بالديوانتقديم لمحة. 
 السيد علي الباي حول التصرف في األرشيف  مداخلة. 
 نقاش وتبادل اآلراء. 
 الديوان المحفوظ بالطابق السفلي للعمارة والورشة   بلورة خطة عمل إستعجالية لتطهير أرشيف

 .واإلدارات الجهوية للتنمية
رة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي وأيضا بمقر رئاسة المشاركة في الجلسات المنعقدة بمقر وزا. 8

الحكومة ومتايعة الدورات التكوينية التي قامت بتنظيمها مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة بالتعاون 
  ،مع منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

 

 المشاركة في تكريس  الحوكمة داخل الديوان1 6

  :من خالل كريس مبادئ الحوكمة داخل الديوانسعت الخلية منذ إحداثها إلى ت
 :تعزيز الشفافية. 1.6

 إحصائيات عامة -

 : كما يبين الجدولين التاليين  9102تتلخص إحصائيات  سنة   حسب تقرير وحدة النفاذ إلى المعلومة
 

مارس -جانفي  المطالب المقدمة جوان -أفريل   سبتمبر -جويلية   ديسمبر -أكتوبر  9102سنة    

 9812 201 921 0029 111 دالعد

%011 %011 نسبة اإلستجابة  011%  011%  011%  

 عدد المطالب
 المرفوضة

1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 عدد التظلمات 
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 مصدر طلبات النفاذ  -

 

 :حوكمة التصرف في الموارد المالية والمخزون والعربات. 4.6

مخزون /محاسبة /مالية " )E R P"إلى تفعيل منظومة التصرف المندمجة  9102سعى الديوان سنة 
وذلك بتفعيل استغالل البرمجيات المقتناة إلرساء المنظومة والتنسيق مع المزود والشروع في تنظيم  ( وعربات

 .دورات تكوينية إلطارات الديوان المعنيين
 حوكمة التصرف في المحروقات1 1.6

 .االستغالل الفعلي للبطاقات الذكية للتزود بالمحروقات خالل المهام الوظيفية من خالل الشروع في 

  حوكمة التصرف في نظم المعلومات. 2.6

 : والذي يتضمن  

التدقيق في السالمة المعلوماتية من طرف خبير مصادق عليه من طرف الوكالة الوطنية للسالمة  -
 . 9108المعلوماتية منذ بداية 

إحالتها إلى الوكالة   لدراسة الخاصة بسالمة نظامه المعلوماتي واالتصالي وإعداد كل مراحل ا -
و سيقع الشروع في  9108التونسية للسالمة المعلوماتية التي صادقت عليها في شهر سبتمبر 

 .اعتمادها و تطبيق محتوياتها 
 المشاركة في أشغال وجلسات خلية السالمة المعلوماتية المحدثة،  -
 غال وجلسات لجنة السالمة المعلوماتية المحدثة،المشاركة في أش -

 أشخاص معنويين أشخاص طبيعيين

 العدد المصدر العدد المصدر

 9 وزارات 1 طلبة

-  سفارات تونسية 9 باحثين

 19 مؤسسات ومنشآت عمومية 9 ميينموظفين عمو 

 0 منظمات وجمعيات تونسية 9122 باعثي مشاريع

 9 منضمات وجمعيات وهياكل أجنبية 991 فئات مختلفة

-  شركات إنتاجية خاصة  

 8 مكاتب دراسات

 29  9121 الجملة
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 :إتباع منهج التشاركية في أخذ القرار العمل على 1 5.6
 :من خالل الدعوة إلى   

 المواظبة على عقد اجتماع لجنة المديرين كل ثالث ألشهر، -
 .اأراءالمواظبة على عقد جلسة أسبوعية صبيحة كل إثنين إلستعراض برنامج العمل األسبوعي وتبادل  -
دعم إحداث لجان أخذ القرار في عديد مجاالت عمل الديوان وتوزيع عضوتها على مختلف المصالح  -

 المركزية واإلدارات الجهوية،
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قائمـة في المشاريع 
 المنجزة


