الجمهورية التونسية
وزارة الصـناعــــة و المؤسسات
الصغرى و المتوسطة

République Tunisienne
Ministère de l’Industrie et des Petites
et Moyennes Entreprises

ميزانية التصرف و اإلستثمار لسنة 9102

تم ضبط ميزانية التصرف و االستثمار للمعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية لسنة  2019بما يمكن
من تحقيق االهداف المرسومة لسنة  9102و المحافظة على التوازنات المالية للمعهد ,و عليه فقد تم ضبط
مشروع الميزانية التقديرية لسنة  9102على النحو التالي (بحساب االلف دينار) :

موارد الميزانية
نفقات التصرف و االستثمار

8 090
8 035

و تتوزع مداخيل المعهد كما يلي :
الملكية الصناعة
االشهاد بالمطابقة
بيع المواصفات
التكوين و التوعية

 2019تقديرات
5 200
2 320
380
190

المجموع الموارد

8 090

االنشطة

و تتوزع االعتمادات المخصصة لنفقات التصرف كما يلي :
البيانات
مشترايات التموينات المستهلكة
الخدمات الخارجية
الخدمات الخارجية االخرى
اعباء االعوان
الضرائب و االداءات
المجموع نفقات التصرف

 2019تقديرات
590
580
875
5 070
140
7 255

المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية
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و تتوزع االعتمادات المخصصة لنفقات اإلستثمار كما يلي :
البيانات
اثاث مكتبي
معدات مكتبية
برامج إعالمية
تجهيزات عامة و التهيئة
توسعة مقر المعهد
دراسات
المجموع نفقات اإلستثمار

 2019تقديرات
87
20
212
115
246
100
780
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