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جداول إجمالية 
 





نظـام أمـد

180 211 000

7 700 000

2

ال اب الثالث
رئاسة الح ومة

التوز ع حسب األجزاء

2019  نفقات المیزان ة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنم ة

: نفقات التصرف 

تقدیرات ب ان األجزاء 
2019

  حساب الدینار

3 000 000 : الحسا ات الخاصة في الخز نةالجزء الخامس

000 911 190 الجملـــــة
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% تقدیرات ق م
التطور 2019 2018

  التذكیر باعتمادات العنوان األول ( م د )
11,11 13,124 131,215 118,091  - التأجیرالعمومي 
53,53 5,752 16,497 10,745  - وسائل المصالح
11,93 3,463 32,499 29,036  - التدخل العمومي
14,2 22,339 180,211 157,872 جملة العنوان االول

  التذكیر باعتمادات العنوان الثاني ( م د )
54,9 1,160 3,272 2,112 اإلستثمارات المباشرة
54,9 1,160 3,272 2,112  - على الموارد العامة للمیزانیة

-17,8 -0,960 4,428 5,388 التمویل العمومي
25,8 0,908 4,428 3,520  - على الموارد العامة للمیزانیة

-100,0 -1,868 1,868  - على موارد القروض الخارجیة الموظفة

2,7 ,200 7,700 7,500 جملة العنوان الثاني
13,6 22,539 187,911 165,372 إعتمادات العنوان األول والثاني

-6,6 -4,077 57,767 61,844 نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة
0,0 0,000 3,000 3,000 صنادیق الخزینة (حساب إستعمال مصاریف المراقبة ومكافآت

 الحضور وأقساط األرباح الراجعة للدولة )
8,0 18,462 248,678 230,216 الجملة العامة

الوسائل البشریة المتوفرة
1 25 24 أعضاء الدیوان

-12 2 548 2 560 أعوان اإلدارة المركزیة والمؤسسات العمومیة اإلداریة
55 2 498 2 443 األعوان القارون
-39 843 882  - أ عوان إالداریون

13 383 370  - اخلطط القضائیة

22 133 111  - أ عوان الف یون

23 96 73  - س  التوثیق

 2 8 6  - س  التعلمي

-65 45 110  - خطط حصف ة

92 639 547  - العم 

-5 338 343  -  ٔسالك الرقابة

12 13 1  - ٔ سالك خمتلفة

-67 50 117 األعوان غیرالقارین 

أھم المعطیات المتعلقة بمیزانیة رئاسة الحكومة
لسنة 2019

الفارق
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% تقدیرات ق م
التطور 2019 2018

 26 2 547 2 521 أعوان المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة
42 2 547 2 505 األعوان القارون
-4 1 103 1 107 مؤسسة اإلذاعة التونسیة
9 1 082 1 073 مؤسسة التلفزة التونسیة
5 287 282 وكالة تونس إفریقیا لألنباء

43 43 المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون
15 15 مركز التوثیق والدراسات حول الجمعیات
17 17 الھیئة العلیا لحقوق افنسان والحریات األساسیة

-16 16 األعوان غیرالقارین 
15 5 120 5 105 المجموع العام

 5 17 12 ھیاكل التدخل 

المؤسسات العمومیة اإلداریة 
2 2 مؤسسات السیادة 
1 1 مؤسسات إدارة عامة 
2 2 مؤسسات التكوین 
1 1 مؤسسات العمل الثقافي 

1 1 مؤسسات أخرى
الھیئات اإلداریة المستقلة

2 3 1 الھیئات الدستوریة
1 1 الھیئات العمومیة المستقلة

المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة 
1 1 مؤسسات السیادة
1 1 مؤسسات التكوین

1 1 مؤسسات اإلعالم 
3 3 مؤسسات العمل الثقافي 

الفارق
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 :القطاع استراتیجیة -1
  

  
ة في میدان التنمیة تتمثل مشموالت رئاسة الحكومة خاصة في ضبط وتنفیذ سیاسة الدول

االقتصادیة واالجتماعیة واإلداریة وإعداد مخططات التنمیة وضبط البرامج واإلشراف على 

وفي ھذا السیاق فإن رئاسة الحكومة تعمل على إرساء خطة إستشرافیة تعتمد على . تنفیذھا

إعتماد  وذلك رغم صعوبة, إستراتیجیة وبرامج متكاملة على المدى القصیر والمتوسط والطویل

المنظور البرامجي في إعداد المیزانیة بالنظر لخصوصیة ھیكلة ومھام رئاسة الحكومة من جھة 

وبطبیعة المؤسسات العمومیة والدستوریة الملحقة میزانیاتھم بمیزانیة رئاسة الحكومة من جھة 

  .أخرى

رامج وبرامج ونظرا لصعوبة تحویل المھام القطاعیة والمھام المشتركة لرئاسة الحكومة إلى ب

فرعیة فقد استوجب مشروع التصرف في المیزانیة حسب األھداف اإلرساء التدریجي لعدید 

وذلك بالتنسیق مع وزارة المالیة باعتبارھا الجھة المكلفة بقیادة  2019المحاور بدایة من سنة 

ذاتي  تقییم عملیة في الشروع على ان یتممشروع تطویر میزانیة الدولة على المستوى الوطني 

ضوء مراجعة االستراتیجیة  على تحیینھ بھدف 2019سنة  خالل األداء على القدرة طارإل

 تؤدي أن یمكن جدیدة أھداف االقتضاء وإضافة عند وتطویره البرامج وأولویات مختلف القطاعیة

  .جدید برامجي تقسیم إلى بعد فیما

ü ،برنامج اإلشراف  

ü ،برنامج التحدیث اإلداري 

ü برنامج الرقابة,  

ü برنامج اإلعالم والتكوین واالتصال, 

ü برنامج القیادة والمساندة, 
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  خارطة البرامج

  املؤسسات العمومية  اهلياكل املركزية   الربامج

  مصاحل مستشار القانون والتشريع -   بر مج اإلشراف
  اهليئة العامة للوظيفة العمومية  -
وحدة متابعة تنظيم املؤسسات واملنشآت  -

  العمومية 
وحدة متابعة أنظمة اجلودة املؤسسات  -

  واملنشآت العمومية 
  اإلدارة العامة للتخصيص -
  اإلدارة العامة للجمعيات واألحزاب السياسية -

  املطبعة الرمسية  -
  

اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات -   بر مج التحديث اإلداري
  املستقبلية اإلدارية 

  إدارة نوعية اخلدمة العمومية  -
  وحدة اإلدارة اإللكرتونية  -

   املدرسة الوطنية لإلدارة -

  هيئة الرقابة العامة للمصاحل العمومية  -  بر مج الرقابة
  اهليئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية  -
  اهليئة العليا للطلب العمومي  -
  هيئة مراقيب الدولة -
  هيئة الشراكة بني القطاع العام واخلاص -

  اإلدارية احملكمة  -
  حمكمة احملاسبات -

بر مج اإلعالم والتكوين 
   واالتصال

  مصاحل اإلعالم والتكوين واالتصال  -
  

  وكالة تونس افريقيا لألنباء  -
  اإلذاعة التونسية مؤسسة  -
  التلفزة التونسيةمؤسسة  -
مركز اإلعالم والتكوين  -

  والدراسات والتوثيق حول اجلمعيات 
ريب املركز اإلفريقي لتد -

  الصحافيني واالتصالني 
الشركة اجلديدة للطباعة  -

  والصحافة والنشر
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  املؤسسات العمومية  اهلياكل املركزية  الربامج

  اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة  -   بر مج القيادة واملساندة
  خلية برجمة ومتابعة العمل احلكومي -
  مكتب الضبط املركزي  -
قتصادية واملالية اإلدارة العامة للشؤن اال -

  واالجتماعية
  وحدة األساليب واملكتبية  -
  املكتب املركزي للعالقات مع املواطن -
  اهليئة العامة لشهداء وجرحى الثورة  -
  اهليئة الوطنية ملكافحة اإلرهاب  -
  اهليئة العامة ملتابعة الربامج العمومية -
  ا لس األعلى للتحاليل االقتصادية  -
   ةمصاحل احلوكم -

  الوطين األرشيف -
  مركز التوثيق الوطين  -
  احلكمة بيت -
اهليئة الوطنية حلماية املعطيات  -

  الشخصية
  اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد -
اهليئة العليا املستقلة لإلتصال  -

  السمعي والبصري
اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية  -

  مشاريع القوانني
اهليئة العليا حلقوق اإلنسان  -

  واحلر ت األساسية
  اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب -
  هيئة النفاذ إىل املعلومة  -
مصاحل وزارة العالقة مع اهليئات  - 

وحقوق  وا تمع املدين الدستورية
   *اإلنسان سابقا

  

إلحاق  2018أوت  16المؤرخ في  2018لسنة  741تم بمقتضى األمر الحكومي عدد (*) 

لوزارة العالقة مع الھیئات الدستوریة والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان برئاسة الھیاكل التابعة 

  .الحكومة
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: 1برنامج 
 اإلشراف

: 2برنامج 
 التحدیث اإلدار  

 الرقا ة: 3برنامج 

مصالح مستشار 
 القانون والتشر ع

 وحدة اإلدارة اإللكترون ة
 

الهیئة العامة 
إدارة نوع ة الخدمة  للوظ فة العموم ة

 العموم ة
 

هیئة الرقا ة العامة 
 للمصالح العموم ة

لإلصالحات . ع. إ
والدراسات المستقبل ة 

 اإلدار ة
 

اإلدارة العامة 
  للتخص ص

وحدة متا عة تنظ م 
المؤسسات 

 العموم ةوالمنشآت 
  

وحدة متا عة أنظمة 
الجودة المؤسسات 
 والمنشآت العموم ة

 

الهیئة العل ا للطلب 
 العمومي

الهیئة العامة لمراق ة 
 المصار ف العموم ة

 هیئة مراقبي الدولة

اإلدارة العامة 
للجمع ات واألحزاب 

  الس اس ة

الشراكة بین هیئة 
 القطاع العام والخاص

 ه  لة رئاسة الح ومة حسب البرامج
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اإلعالم : 4برنامج 
 والتكو ن واالتصال

الوطن ة الهیئة 
 لم افحة اإلرهاب

الهیئة العامة لمتا عة 
العموم ةالبرامج   

المجلس األعلى 
 للتحالیل  اإلقتصاد ة

 مصالح الحو مة

الوطنيمر ز التوثی    

 الدیوان

 الكتا ة العامة للح ومة

 المجلس اإلسالمي األعلى

 دیوان اإلفتاء

 مصالح الوز ر الم لف
 العالقات مع مجلس 

 نواب الشعب

 ه  لة رئاسة الح ومة حسب البرامج

مصالح اإلعالم 
  والتكو ن واإلتصال

 الق ادة والمساندة: 5برنامج 

اإلدارة العامة للمصالح 
 المشتر ة

خل ة برمجة ومتا عة 
 العمل الح ومي

 م تب الض   المر ز  

اإلدارة العامة للشؤون 
اإلقتصاد ة والمال ة 

 واإلجتماع ة

الم تب المر ز  
 للعالقات مع المواطن

الهیئة العامة 
للشهداء وجرحى 

 الثورة



10 نظـام أمـد

  : رئاسة الح ومة03البـاب  

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة صنادی  الخز نةنفقات التصرف

توز ع المیزان ة حسب البرامج و طب عة النفقة

000 500 0004 500 4اإلشراف

000 320التحدیث اإلدار   7 126 0007 446 000

000 355الرقا ة 49 906 00050 261 000

000 478 3مصالح اإلعالم والتكو ن 61 868 00065 346 000

000 547 3المساندة 56 811 00063 358 000 3 000 000

180 211 0007 700 000 000 911 190الجملـة العـامة : 3 000 000

التحدیث اإلدار  اإلشراف

الرقا ة

المساندة

مصالح اإلعالم والتكو ن

اإلشراف 2.4%
التحدیث اإلدار   3.9%
الرقا ة 26.3%
المساندة 33.2%
مصالح اإلعالم والتكو ن 34.2%

Total: 100.0%

توز ع المیزان ة حسب البرامج
  



11 نظـام أمـد

  : رئاسة الح ومة03البـاب  

نفقات التصرف حسب البرامج واألقسام

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
000 500 0004 500 4اإلشراف

000 800التحدیث اإلدار   3 619 0007 126 000 2 707 000

000 692 5الرقا ة 43 930 00049 906 000 284 000

000 248مصالح اإلعالم والتكو ن 61 597 00061 868 000 23 000

000 757 9المساندة 17 569 00056 811 000 29 485 000

131 215 00016 497 000 000 211 180الجملـة العـامة : 32 499 000



2019

ال اب

توز ع نفقات التنم ة لسنة 

12نظـام أمـد

 د1000 حساب 

03 رئاسة الح ومة   :

اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي طب عة النفقة

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

المجمـــو ع

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

موارد قروض
خارج ة موظفة

البرامج

2 320320التحدیث اإلدار  :البرنامج

3 355355الرقا ة:البرنامج

4 478 4733 53مصالح اإلعالم والتكو ن:البرنامج

9 547 5929553 2المساندة:البرنامج

7 700 4 428 3 272 الجملة العامة
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كما  2019توزع تقدیرات میزانیاتھا لسنة , فیما یتعلق بالمؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة

   : یلي

  دینار أللفبحساب ا

  المؤسسات  البرنامج
منحة الدولة 
 عنوان نفقات 

 التصرف

الدولة منحة 
 عنوان نفقات 

 التنم ة
 المجموع الموارد الذات ة

 1برنامج 

 مؤسسات عموم ة خاضعة لمجلة
 ــ ــ  ــ المحاس ة العموم ة

خاضعة غیر مؤسسات عموم ة 
 ــ ــ  ــ لمجلة المحاس ة العموم ة

 2برنامج 

مؤسسات عموم ة خاضعة لمجلة 
 4 565 470 365 3 730 المحاس ة العموم ة

  4 565  470 365  3 730  المدرسة الوطن ة لإلدارة

خاضعة غیر مؤسسات عموم ة 
 ــ ــ  ــ  ةلمجلة المحاس ة العموم

 3برنامج 

مؤسسات عموم ة خاضعة لمجلة 
 6 103  355 5 748 المحاس ة العموم ة

  2 752  ــ 205  2 547  المح مة اإلدار ة

  3 351  ــ 150  3 201  مح مة المحاس ات

خاضعة غیر مؤسسات عموم ة 
 ــ ــ  ــ لمجلة المحاس ة العموم ة

 4برنامج 

مؤسسات عموم ة خاضعة لمجلة 
 163 65 5 93 لمحاس ة العموم ةا

  163  65 5  93  المر ز اإلفر قي لتدر ب الصحفیین

خاضعة غیر مؤسسات عموم ة 
 119 841 56 593 3 473 59 775 لمجلة المحاس ة العموم ة

  10 775  1 390 170  9 215  و الة تونس إفر ق ا لألن اء

 48 076 19 621 413 1 27 042 مؤسسة اإلذاعة التونس ة

 60 320 35 500 820 1 23 000 مؤسسة التلفزة التونس ة
مر ز اإلعالم والتكو ن والدراسات 

 670 82 70 518 حول الجمع ات والتوثی 
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  دینار أللفبحساب ا

  المؤسسات  البرنامج
منحة الدولة 
 عنوان نفقات 

 التصرف

الدولة منحة 
 عنوان نفقات 

 التنم ة
 المجموع الموارد الذات ة

 5نامج بر 

مؤسسات عموم ة خاضعة لمجلة 
 2 353 569 530 1 254 المحاس ة العموم ة

  982  137 330  515  مؤسسة األرشیف الوطني

  637  229 200  208  مر ز التوثی  الوطني

  الهیئة الوطن ة لحما ة المعط ات الشخص ة
  203  203  ـــــ  

  531   ــــــ  531  هیئة النفاذ إلى المعلومة

خاضعة لمجلة غیر عموم ة مؤسسات 
 2 822 70 330 2 422 المحاس ة العموم ة

  2 058  70 330  1 658  بیت الح مة

الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان والحر ات 
 764 ــــــ ـــــ 764 األساس ة

 المجموع 
  

022 73 058 5 767 57 847 135 
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  : أعوان الوزارة-5
  

  :وذلك كما یلي 2019إلى موفى سنة عونا  5 120 فیھمالمرخص  وزارةال یبلغ عدد أعوان

  5 070: أعوان قارون  •

  50: أعوان غیر قارون  •
 :ویتوزعون حسب الھیاكل كاآلتي 

  

  الب ان
األعوان الم اشرون 
إلى غا ة مارس 

2018 
 اإلنتدا ات

اإلحاالت على 
 التقاعد

2019/2018 
 المجموع التسو ات

 1 423  -43  1 466  المر ز ة والجهو ة أعوان االدارات

 أعوان المؤسسات العموم ة الخاضعة
 1 150  -20  1 170 لمجلة المحاس ة العموم ة

غیر أعوان المؤسسات العموم ة 
 2 547  -122  2 669 لمجلة المحاس ة العموم ة خاضعةال

 5 120   * -185  5 305 المجموع 
  .2019بعنوان سنة  110منھا  *
  
 :على النحو التاليحسب البرامج وزعون ویت
  

 المجموع  5 البرنامج 4 البرنامج 3البرنامج  2البرنامج  1البرنامج  البیان

 1 423 665 104 415 38 201  أعوان االدارات المر ز ة والجهو ة

أعوان المؤسسات العموم ة 
 1 150 226 20 802 102  الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

غیر سسات العموم ة أعوان المؤ 
 2 547 60 2 487    خاضعة لمجلة المحاس ة العموم ةال

 5 120 951 2611 1217 140 201 المجموع 

  
  ویبین الجدول اآلتي توزیع األعوان القاریین حسب البرامج 

  
  
  



توز ع عدد األعوان القار ن حسب البرامج

03 ال اب:

16 نظـام أمـد

رئاسة الح ومة

المجمـــو ع 2 المجمـــو ع 1
 أعوان اإلدارات

المر ز ة و الجهو ة

 أعوان المؤسسات
 العموم ة الخاضعة
 لمجلة المحاس ة

العموم ة

 البرنامج

 أعوان المؤسسات
 العموم ة غیر

 الخاضعة لمجلة
المحاس ة العموم ة

201201201اإلشراف

38102140140التحدیث اإلدار  

213 2131 4157981الرقا ة

611 4872 104201242مصالح اإلعالم والتكو ن

62222384560905المساندة

070 5475 5232 1432 3801 1المجموع : 



 

 

 المحــور الثاني

 ميسانيت الوزارة حسب البرامج
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 :برامجيالمنظور الوفق  2019مشروع میزانیة رئاسة الحكومة لسنة  إعدادمنھجیة  
البرامج فقط مستوى  علىالنفقات المقترحة لرئاسة الحكومة توزیع  تمّ  2019سنة  بالنسبة إلى

المركزیة للتصرف في كمرحلة أولى في انتظار تحدید البرامج الفرعیة وذلك بالتنسیق مع الوحدة 

  .دولة حسب األھداف بوزارة المالیةمیزانیة ال

مصالح ببرنامج القیادة نفقات وسائل المجمل  إدراجبصفة إستثنائیة خالل ھذه السنة تم كما 

بالنسبة  توزیع ھذه النفقات حسب البرامجللصعوبات التي قد تترتب عن  تفادیا والمساندة

  .المیزانیةللمتصرفین عند تنفیذ 

  
  اإلشراف : 1البرنامج 

  
 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
 

  املؤسسات العمومية  اهلياكل املركزية  الربامج

  مصالح مستشار القانون والتشریع-  بر مج اإلشراف 

  الھیئة العامة للوظیفة العمومیة -

  وحدة متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیة -

  جودة المؤسسات والمنشآت العمومیة وحدة متابعة أنظمة ال-

  اإلدارة العامة للتخصیص-

  اإلدارة العامة للجمعیات واألحزاب السیاسیة-

  المطبعة الرسمیة -

  

 
  أداء البرنامج -2

 والمشاریع المبرمجة األھدافبرنامج اإلشراف من خالل إستراتیجیة  تتمثل أھم محاور

  :ما یليفي  في مجال الوظیفة العمومیة 2020- 2017للفترة

 تصّرف أنجع في الموارد البشریة لإلدارة :1ھدف استراتیجي 
 :إرساء نظام التصرف التقدیري في الموارد البشریة §
ü  المسح الوظیفي للوزارات واإلدارات لمعرفة مھام كل وزارة ثّم مھام كّل إدارة ثّم

 مھام كل مصلحة،
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ü ،إعداد بطاقات توصیف المھام 

ü وط المطلوبة لشغل كل وظیفةإلداریة ووضع الشرإعداد مرجعیة عامة للوظائف ا. 

 إرساء نظام وظیفة عمومیة علیا §
ü  العلیاالوظیفیة یھم ھذا النظام الخطط, 

ü  والتقییم والتأجیر باالعتماد على ) فتح الخطط للتناظر(یتضمن أحكاما خاصة باالنتقاء

 البـــــــرامج واألھداف والنتائج المحققة،

ü من جملة من االمتیازات مع توفیر ن صالحیات أكبر وطارات العلیا متمكین اإل

 الضمانات عند إنھاء التكلیف،

 وضع منظومة معلوماتیة عامة حول الموارد البشریة §
ü  تجمع المعطیات اإلحصائیّة التي توفرھا منظومة إنصاف اإلعالمیة والمعطیات غیر

نظومة إنصـــــــاف معطیات الموارد البشریة بالبلدیات غیر المنظویة تحت م(المتوفرة 

 ،)العمومیةومعطیـــــات الموارد البشریة بالمؤسسات والمنشآت 

ü  العمل مع المركز الوطني لإلعالمیة على أن تتولى منظـــومة إنصاف التصرف في

 ،)اإلدارة والجماعات المحلیة والمنشآت العمومیّة(كافة الموارد البشریة العمومیّة 

ü حول حجم األجور في الوظیفة العمومیّة بكل أنواعھا  توفیر معطیات إحصائیّة دقیقة

 .لتمكین الحكـومة من برمجة واستشراف اإلنعكاسات على المیزانیة

  الوظیفة العمومیةالموارد البشریة في ترشید  :2ھدف استراتیجي 

 الحد من تضخم عدد األعوان والتخفیف من ضغط حجم األجور على میزانیة الدولة §
ü ن المغادرة الطوعیة لغایة بعث مشاریعھم الخاصةتمكین الموظفین م.  

ü ین بالتقاعد في سّن الستین سنة برنامج استثنائي للتقاعد المبكر لألعوان المعنی

  .سنة على األقل 59إلى  57 من العمر بینالبالغین و

سنوات عوضا عن سنتین مع التمتع  5تمكین الموظف من عطلة لبعث مؤسسة لمدة  §

 . ان المشروع في منطقة ذات أولویة تنمویةك إذابنصف األجر 
 إعادة توظیف األعوان العمومیین وتشجیع الحراك §
ü  وھي عبارة عن موقع تعلن فیھ كل اإلدارات عن الشغورات : إحداث بورصة الحراك

 في الخطط مع الشروط المطلوبة،

ü ،فتح مناظرات إعادة التوظیف 
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ü إللحاق أو اإلحالة على عدم المباشرة االنفتاح على القطاع الخاص وذلك بإقرار آلیة ا

 للعمل بالقطاع الخاص

ü مراجعة ھیكلة األنظمة األساسیة لخلق معابر بین األسالك. 

 مراجعة أنظمة التأجیر والتقییم  والتحفیز §
ü  األساسیة  األنظمةھیكلة  إعادةالتقلیص من عدد المنح الخصوصیة بالتوازي مع

 .المنح التي تغطي نفس األعباءاألسالك ودمج  الخاصة على أساس عائالت

ü األداء وبالنتائجب ھإقرار عنصر تأجیر متغیر وربط. 

ü مراجعة نظام الخطط الوظیفة والمنح المخولة بعنوانھا على أساس حجم المسؤولیة . 

ü  تعویض االمتیازات العینیة بعناصر مالیة 

ü التقییم الدوري لسیاسة األجور. 

 نفقات البرنامج -3
  

  :كما یليوتتوزع  دینار ألف 500 4اإلشراف حة لبرنامج تبلغ النفقات المقتر
  ألف دینار:الوحدة                    

 )%(النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 100 4500 4500    نفقات التصرف
       نفقات التنمیة

       صنادیق الخزینة
 100 4 500 4 500   الجملة

 
 صرف نفقات الت - 1- 3

  
وتتوزع  ,لف دینارأ 4500في حدود  2019لسنة  لبرنامج اإلشرافضبطت نفقات التصرف 

  : المقترحة حسب طبیعة النفقة على النحو التالي االعتمادات
  ألف دینار:الوحدة                        

  إنجازات البیان
 2017 

  ق م
 2018 

  تقدیرات 
 )%(النسبة  الفارق 2019

 100 4 500 4 500    العمومينفقات التأجیر 

       نفقات وسائل المصالح
    نفقات التدخل العمومي

      

 100 4500 4500   الجملة
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  التحدیث اإلداري : 2البرنامج 
  

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
  

  املؤسسات العمومية  اهلياكل املركزية   الربامج

مة لإلصالحات والدراسات املستقبلية اإلدارة العا-  بر مج التحديث اإلداري 
  اإلدارية 

  إدارة نوعية اخلدمة العمومية -

  وحدة اإلدارة اإللكرتونية -

  املدرسة الوطنية لإلدارة -

 
    أداء البرنامج -2

القطاع العمومي وذلك  إلصالحالحكومة  إستراتیجیةضمن تحدیث اإلدارة یندرج برنامج 

وتقریبھا من  اإلداریةتحسین جودة الخدمات ل النموي من خنظرا لدوره الھام في دفع المسار الت

، وتكریس الشفافیة من خالل دعم حق النفاذ إلى المعلومة اإلداریةالمواطن، وتبسیط اإلجراءات 

اإلدارة اإللكترونیة والحكومة المفتوحة والتعریف بھما،  وإرساءوفتح البیانات الحكومیة، 

لعمومیة، وھو ما من شأنھ تعزیز الثقة بین المواطن والنھوض بجودة الخدمات بالمصالح ا

 .واإلدارة

 اإلجماليجدیدة حیث بلغ العدد دور خدمات اإلداریة  15إحداث  2018وقد تّم خالل سنة 

كما تّم العمل على التقلیص في . موزعة على كافة أنحاء الجمھوریة 45بجمیع أصنافھا دور لھذه ال

اء وشكلیة مطابقة النسخ ألصولھا من طرف اإلدارة وذلك حاالت طلب شكلیة التعریف باإلمض

 .ھامن %50بھدف الحذف التدریجي لھذین الشكلیتین وقد تّم التوصل إلى حذف قرابة 

، "مرحبا"حول عالمة كما تّم التركیز خالل ھذه السنة على تدریب األعوان العمومیین 

تّم وضع عدد  اإلدارةوفي مجال رقمنة . وكذلك في مجال النفاذ إلى المعلومة والبیانات المفتوحة

ودعم  اإلدارةالجدیدة على الخط وتركیز منظومة للتراسل االلكتروني داخل  اإلداریةمن الخدمات 

 .الترابط البیني ألنظمة المعلومات

أما في مجال الحكومة المفتوحة تّم االنتھاء من انجاز الخطة الوطنیة الثانیة لشراكة الحكومة 

كما تم بالشراكة مع المجتمع المدني بلورة خطة جدیدة ثالثة . ادتعھّ  15لتي تحتوي على المفتوحة ا
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وفي مجال البیانات المفتوحة تّم وضع خطة عمل خاصة . اتعھد 12تمتد على سنتین وتحتوي على 

بفتح البیانات العمومیة مع الشروع في القیام بجرد للبیانات العمومیة وتوفیر برنامج تكوین في 

على الخط  اإلداریةكما تّم وضع خطة اتصالیة للتعریف بالخدمات  .مجال لفائدة موظفي الدولةال

أما في مجال النھوض بجودة الخدمات بالمصالح العمومیة تّم العمل على . والحكومة المفتوحة

الرفع من أداء األعوان العمومیّین بصفة مباشرة أو غیر مباشرة خاصة من خالل تكثیف عمل فرق 

  . لمواطن الرقیبا

  :ویرتكز البرنامج المستقبلي للتحدیث االداري على 

من خالل تأھیل فضاءات االستقبال بالمصالح العمومیة : تحسین جودة الخدمات اإلداریة •

  .ذات العالقة المباشرة مع المتعاملین معھا

اإلداریة من خالل القیام بمراجعة شاملة لمختلف اإلجراءات : تبسیط اإلجراءات اإلداریة •

المنظمة للخدمات اإلداریة المسداة لفائدة المواطن أو المؤسسة من خالل جرد وتقییم ھذه 

  .اإلجراءات وفق مقاربة تشاركیة تعتمد على منھجیة محددة ومعاییر واضحة

من خالل تنفیذ خطة عمل تتعلق بتكریس : دعم الشفافیة وتكریس حق النفاذ إلى المعلومة •

المعلومة تضم عدید المحاور، من بینھا إعداد دلیل مبسط حول الحق في النفاذ إلى 

مقتضیات المشروع األساسي موجھ للھیاكل العمومیة، تركیز منظومة إلكترونیة للنفاذ إلى 

باعتباره  "  إعادة استعمال المعلومات العمومیة "المعلومة، ووضع إطار قانوني لتنظیم 

 .لتكوین في مجال النفاذ إلى المعلومةامتدادا للحق في النفاذ إلى المعلومة وا

عبر تیسیر النفاذ للخدمات العمومیة من خالل تقریبھا وتجمیعھا، : تقریب الخدمات اإلداریة •

بما یكفل تكریس األحكام الدستوریة المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام و تحقیق التوازن 

دار "العمل على تطویر تجربة وسیتّم . و تعزیز ثقة المواطن في اإلدارة بین الجھات

وتعمیمھا خاصة على الجھات التي تشكو من ضعف التغطیة الجغرافیة " الخدمات اإلداریة

 .للخدمات اإلداریة

اإلدارة والحكومة المفتوحة  إستراتیجیةمن خالل متابعة تنفیذ : تطویر اإلدارة اإللكترونیة •

Smart Gov 2020 ومتابعة تطویر مواقع الواب العمومیة، ودفع تطویر الخدمات ،

 .على الخط  والرفع من مستوى نضجھا ومن جودتھا اإلداریة

 لشراكة الحكومة المفتوحة الثالثة العمل الوطنیة ةخط إنجازعبر : الحكومة المفتوحة إرساء •

حق النفاذ مشروع في میادین عدة تخص دعم الشفافیة وتكریس  12التي تحتوى على 
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متابعة وتنسیق تنفیذھا وفقا وسیتّم . اإلداریةللمعلومة ومكافحة الفساد وتحسین الخدمات 

  .لمقاربة تشاركیة مع وضع برامج للتكوین واالتصال والتسویق في المجال

من خالل تنفیذ خطة : ودعم المشاركة االلكترونیة Open data  فتح البیانات العمومیة •

انات المفتوحة والقیام بجرد للبیانات العمومیة ووضع إطار قانوني العمل الخاصة بالبی

وتنظیمي لفتح البیانات وتطویر بوابات البیانات المفتوحة العمومیة وفقا للمواصفات 

 .كما سیتّم العمل على دعم المشاركة االلكترونیة للمواطن. المعمول بھا في المجال

ر منظومة المواطن الرقیب وتفعیل دوره مع عبر تطوی: النھوض بجودة المصالح العمومیة •

  .الحرص على تطویر محتوى تكویني لھ

  :المؤشرات 
 "مرحبا"جودة االستقبال عدد المصالح العمومیة المتحصلة على عالمة  2018بلغ سنة  - 

112، 

وبلغ المعدل الوطني  45بجمیع أصنافھا دور الخدمات اإلداریة المحدثة بلغ العدد الجملي ل  - 

 . %50الجغرافیة للخدمات اإلداریة ذات األولویة تغطیة لنسبة ال

بینما ستصل  %51السنة نسبة حذف شكلیة التعریف باإلمضاء  من المتوقع أن تصل ھذه - 

 . %54نسبة حذف شكلیة مطابقة النسخ ألصولھا 

في تونس حسب تقریر األمم المتحدة  االلكترونیة اإلدارةالمؤشر اإلجمالي لتنمیة تطور  - 

 ، 2016سنة  0,5682عوضا عن  0.6254االلكترونیة إلى  اإلدارةحول  2018لسنة 

إلى  2016سنة  0,7174حسب نفس التقریر من  االلكترونیة مؤشر الخدماتتطور  - 

 .2018سنة  0.8056

 نفقات البرنامج -3
  

  :لف دینار وتتوزع كما یليأ 7 446 التحدیث اإلداريتبلغ النفقات المقترحة لبرنامج 
 ألف دینار:الوحدة                                                                                                        

 )%(النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 100 7 126 7 126    نفقات التصرف

 33,33 80 320 240 17  نفقات التنمیة

    صنادیق الخزینة
      

  3002,5 7 206 7 446 240 17 الجملة
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 نفقات التصرف  - 2- 3
  

, ألف دینار 7 126في حدود  2019لسنة  التحدیث اإلداريضبطت نفقات التصرف لبرنامج  

  :وتتوزع االعتمادات المقترحة حسب طبیعة النفقة على النحو التالي
  ألف دینار:الوحدة                                                                                                                        

  ق م 2017إنجازات  البیان
 )%(النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018

 100 3 619 3 619    نفقات التأجیر العمومي

 100 800 800    نفقات وسائل المصالح

    نفقات التدخل العمومي
  
 

 707 2 707 2 100 

 100 7 126 7 126   لجملةا
  

 

ھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج التحدیث اإلداري والتي تتوزع على 

  :النحو التالي
  ألف دینار:الوحدة

  ق م البیان
 )%(النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018

      نفقات التأجیر العمومي

  4,5 20 470 450  نفقات وسائل المصالح

  4,5  20 470 450  المدرسة الوطنیة لإلدارة

      نفقات التدخل العمومي

 4,5 20 470 450 الجملة

 
 
 نفقات التنمیة - 3- 3

 
یبین  ,دینار ألف 320في حدود  2019لسنة  اإلداريالتحدیث  ضبطت نفقات التنمیة لبرنامج

  .توزیع ھذه النفقات وتطورھاالجدول الموالي 

 

 

 
  
  



البیـان

نظـام أمـد

رئاسة الح ومة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

24

تقدیرات

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

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

03  ال اب:

 د1000 حساب 

: التحدیث اإلداري2البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

56317280240320المجموع 20

-280

20

-26080

60

20

5631728024020320-26080

20

300

20

56317280240
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  الرقابة  : 3البرنامج 
  

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
  

  املؤسسات العمومية  اهلياكل املركزية   الربامج

  مومية هيئة الرقابة العامة للمصاحل الع-  بر مج الرقابة

  اهليئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية -

  اهليئة العليا للطلب العمومي -

  هيئة مراقيب الدولة-

  هيئة الشراكة بني القطاع العام واخلاص-

  احملكمة اإلدارية -

  احملاسبات حمكمة-

 
  أداء البرنامج -2

  
  :برنامج الرقابة على عدة محاور أھمھا  إستراتیجیةتقوم 

    : مؤسسات والمنشات العمومیة من خاللحوكمة ال -1- 2

  عدد المھمات الرقابیة المنجزة من طرف ھیئة مراقبي الدولة •

 آجال دراسة ملفات الصفقات من طرف لجنة مراقبة الصفقات المختصة •

 والمنشات العمومیة  نسبة استجابة الحكومة لمقترحات إصالح المؤسسات •

  القطاع العام  والخاص عدد المشاریع المنجزة في إطار الشراكة بین •

 العمومیة والمنشآتعدد الصفقات المبرمة على الخط بالمؤسسات  •

  :حوكمة الوزارات والمؤسسات العمومیة وذلك -2- 2

 باحتساب عدد المھمات الرقابیة المنجزة من طرف الھیئة العامة لمراقبة المصاریف   •

 آجال دراسة ملفات الصفقات من طرف لجنة مراقبة الصفقات المختصة •

 نسبة استجابة الحكومة لمقترحات اإلصالح اإلداري •

 عدد المشاریع المنجزة في إطار الشراكة بین القطاع العام  والخاص بالوزارات  •

 عدد الصفقات المبرمة على الخط من طرف الوزارات والمؤسسات العمومیة •

  : نجاعة المنظومة الرقابیة الالحقة من خالل -3- 2
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 واسطة فرق رقابیة مزدوجة عدد المھمات الرقابیة المنجزة ب •

 عدد ملفات الصفقات غیر المختومة من طرف اللجنة العلیا لمراقبة الصفقات •

 عدد ملفات الصفقات غیر المختومة من طرف اللجنة الوزاریة لمراقبة الصفقات •

 عدد ملفات الصفقات غیر المختومة من طرف اللجنة الداخلیة لمراقبة الصفقات •

سلیط عقوبة مالیة من طرف دائرة الزجر المالي بسبب أخطاء نسبة األحكام القاضیة بت •

 التصرف

  :إلى تأھیل الموارد البشریة بالرجوع  -4- 2

  نسبة انجاز الخطط المخصّصة لالنتداب في اآلجال •

 ( Les contrôleurs certifiés)  نسبة المراقبین المعتمدین  •

 نسبة انجاز الخطط المخصصة للترقیة في اآلجال •

  التكوین المتعلق باإلطارات الرقابیة نسبة انجاز مخطط •

   أھیل منظومة القضاء اإلداريت -5- 2

   عدد المحاكم اإلداریة الجھویة •

  عدد الخدمات على الخط •

   لى الحكومةإجال تقدیم االستشارات آ •

 عدد األحكام الصادرة في مجال الصفقات العمومیة •

 نفقات البرنامج -3
  

  :دینار وتتوزع كما یلي ألف 50 261تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الرقابة 
  ألف دینار :الوحدة                                                                                                        

 )%(النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 100 49 906 49 906 - -  نفقات التصرف

 16,47 -70 355 425 90  میةنفقات التن
 - - - - -  صنادیق الخزینة

 11726,1 49 836 50 261 425 90 الجملة
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 نفقات التصرف  - 1- 3
  

 موزعة دینارلف أ 906 49في حدود  2019لسنة  لبرنامج الرقابةضبطت نفقات التصرف 

  :كما یلي حسب طبیعة النفقة 
  

  ألف دینار:الوحدة

 )%(النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 100 43 930 43 930    نفقات التأجیر العمومي

 100 5 692 5 692    نفقات وسائل المصالح

    نفقات التدخل العمومي
   284 284 100 

 100 49 906 49 906   الجملة

  
 نفقات التنمیة - 2- 3
 

ألف  425ا مقابل دینار فأل 355د في حدو 2019لسنة  الرقابةضبطت نفقات التنمیة لبرنامج 

  .ویبین الجدول الموالي توزیع ھذه النفقات وتطورھا, 2018دینارا سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



البیـان

نظـام أمـد
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تقدیرات

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

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

03  ال اب:

 د1000 حساب 

: الرقابة3البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

90590225425355المجموع 315

-225

315

90-70

-385

315

9059022542531535590-70

315

40

315

90590225425
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   واالتصالاإلعالم والتكوین : 4البرنامج 
  

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
  

  املؤسسات العمومية  اهلياكل املركزية  الربامج

بر مج اإلعالم والتكوين 
  واالتصال 

مصاحل اإلعالم والتكوين  -
  واالتصال 

  

  وكالة تونس افريقيا لألنباء -

  اإلذاعة التونسية مؤسسة  -

  التلفزة التونسيةمؤسسة  -

والدراسات والتوثيق  مركز اإلعالم والتكوين -
  حول اجلمعيات

  املركز اإلفريقي لتدريب الصحافيني واالتصالني  -

  رالشركة اجلديدة للطباعة والصحافة والنش -

 
 أداء البرنامج -2

 
  :أھمھاقطاع االعالم على عدة محاور  استراتیجیة إدارةتقوم 

یة في ما یخص توفیر المعلومة وتوضیح المواقف وإدارة المستجدات الوطنیة والخارج - 

 .العمومیة والمنشآت نشاط رئاسة الحكومة والوزارات والمؤسسات

 .برنامج اإلصالحات الكبرىلعلى برامج االتصال االستراتیجي  واإلشرافمتابعة ال - 

تمتین عالقات التعاون والتنسیق مع اإلعالمیین وتسھیل ظروف عملھم وقنوات التواصل  - 

 .تبینھم وبین المسؤولین في كل المجاال

 .التعاون والتشاور مع كل األطراف ذات العالقة بالمشھد اإلعالمي بتونس - 

:أھم اإلصالحات القطاعیة   
 :وااللكترونیة  الورقیة الصحافة المكتوبة - 

 اإلشھار بعث وكالةمشروع  تنظیم قطاع اإلشھار العمومي واإلشتراكات من خالل إعداد •

 .مجال ھذا الاإلنفاق الوطني في  إحكام متابعة مجموع بھدف, واالشتراكاتالعمومي 
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لدعم قطاع  االتحاد األوروبيمع الشراكة  إطارفي  برنامج ممّول: رقمنة الصحافة المكتوبة •

الخاص بالصحافة الورقیة  Kiosque numériqueبرنامج  إلىضافة إ. االعالم العمومي

 .بالتعاون مع شریك فرنسي وبتمویل من المؤسسات الصحفیة

والنشر شركة الجدیدة للطباعة والصحافة ال وإعادة ھیكلة التطھیر اإلجتماعي متابعة برنامج •

صحیفة الكترونیة مع المحافظة على  إلى "الصحافة"ل جریدة وّ تح والنظر في إمكانیة

 .اإلشھارعلى  أكثرواالنفتاح  ترشید الموارد والعمل على, صدور نسخة أسبوعیة ورقیة

  :والبصريمعي السّ  اإلعالم - 
 

مقابل دعم األجور حجم من تقلیص ال قصدھیكلة المؤسسة  إعادة: التلفزة التونسیة  مؤسسة •

 برنامج لرقمنة التلفزة التونسیة وبعث غرفة أخبار مندمجةإلى جانب إنجاز  ,میزانیة اإلنتاج

 .ھیكلة القناتین األولى والثانیة للتلفزة التونسیة وإعادة

وترشید نفقات اإلذاعة األرشیف بمؤسسة رقمنة  استكمال برنامج :اإلذاعة التونسیةمؤسسة  •

وتنفیذ التأجیر من خالل إعداد مشروع إعادة ھیكلة المؤسسة وبرنامج تطھیر إجتماعي 

 .برنامج اإلصالح بتطویر مواقع واب اإلذاعات المركزیة والجھویة

 

 نفقات البرنامج -3
  

  :دینار وتتوزع كما یلي ألف 65 346عالم والتكوین واالتصال تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج اإل
  ألف دینار:الوحدة                                                                                                                             

 )%(النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان
 100,0 61 868 61 868    نفقات التصرف

  - 26,3 -1 240 3 478 718 4 583 2  نفقات التنمیة

    صنادیق الخزینة
     

 1285,0 60 628 65 346 718 4 583 2 الجملة
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 نفقات التصرف  - 1- 3
  

دود ـــفي ح 2019سنة ــل تصالعالم والتكوین واالج  اإلـــات التصرف لبرنامـضبطت نفق

  : مادات المقترحة حسب طبیعة النفقة على النحو التاليوتتوزع االعت ,لف دینارأ 61 868
  ألف دینار:الوحدة                                                                                                                                     

 )%( النسبة الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 100 61 597 61 597    نفقات التأجیر العمومي

 100 248 248    نفقات وسائل المصالح

    نفقات التدخل العمومي
  23 23 100 

 100 61 868 61 868   الجملة

  
  :ھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة للبرنامج والتي تتوزع على النحو التالي 

  ألف دینار:الوحدة                                                                                                                           

 البیان
  ق م

 2018  
 

  تقدیرات
 2019  

 
  %النسبة  الفارق

 100 28 724 28 724   نفقات التأجیر العمومي

 100 25 748 25 748   نفقات وسائل المصالح

    قات التدخل العمومينف
 186 2 186 2 100 

 100 56 658 56 658  الجملة

  
 

 نفقات التنمیة - 2- 3
 

 ألف دینار 3 478في حدود  2019االتصال لسنة والتكوین وضبطت نفقات التنمیة لبرنامج 

  .ویبین الجدول الموالي توزیع ھذه النفقات وتطورھا. 2018ألف دینارا سنة  4 718مقابل 

   



البیـان

نظـام أمـد

رئاسة الح ومة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات
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تقدیرات

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

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

03  ال اب:

 د1000 حساب 

: مصالح اإلعالم والتكوین4البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

478 7183 8304 5832 6382 11المجموع 3 409

-2 830

3 409

579-1 240

-15

-4 564

3 339

205-15

11 6382 8304 6983 4093 473579-1 225

3 409

5

3 339

134 11 6382 583

2 583

2 830

20

4 698
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  القیادة والمساندة: 5البرنامج 
  

 ھیكلة البرنامج والمتدخلون في تنفیذه -1
  

  املؤسسات العمومية  اهلياكل املركزية  الربامج

  اإلدارة العامة للمصاحل املشرتكة -  بر مج القيادة واملساندة 

  خلية برجمة ومتابعة العمل احلكومي-

  مكتب الضبط املركزي -

ن االقتصادية واملالية و اإلدارة العامة للشؤ -
  واالجتماعية

  وحدة األساليب واملكتبية -

  املكتب املركزي للعالقات مع املواطن-

  اهليئة العامة لشهداء وجرحى الثورة -

  اهليئة الوطنية ملكافحة اإلرهاب -

  ملتابعة الربامج العموميةاهليئة العامة -

  ا لس األعلى للتحاليل االقتصادية -

  مصاحل احلوكمة -

  الوطين األرشيفمؤسسة  -

  مركز التوثيق الوطين -

  بيت احلكمة-

اهليئة الوطنية حلماية املعطيات  -
  الشخصية

  اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد-

لإلتصال  املستقلة اهليئة العليا -
  السمعي والبصري

قوق اإلنسان العليا حليئة اهل -
  واحلر ت األساسية

اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية  -
  مشاريع القوانني

  اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب -

  املعلومة  إىلهيئة النفاذ  -

مصاحل وزارة العالقة مع اهليئات  -
الدستورية وا تمع املدين وحقوق 

  .اإلنسان سابقا
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 أداء البرنامج -2
 

إلى جانب الھیئات , دة والمساندة لعمل رئاسة الحكومةقیاھیاكل التضمن ھذا البرنامج ی

وزارة العالقة الدستوریة المستقلة التي ھي في طور التركیز والھیئات العمومیة المستقلة ومصالح 

  .مع الھیئات الدستوریة والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان سابقا

 لعب دورا تنسیقیا بین مختلف البرامج األخرى وتعمل علىوت تتدخل مصالح المساندة أفقیا

وجعلھا على ذمة جل البرامج , زم وذلك بتوظیف الموارد البشریة والمالیة والمعداتتوفیر الدعم الّال 

  : اإلستراتیجیة لبرنامج المساندة فيوتتمثل أھم المحاور  ,األخرى لتحقیق األھداف المرسومة

 ,تركیز ھیاكل عصریة  •

 ,الموارد البشریةدعم   •

إدخال الوسائل الحدیثة من برمجیات ونظم ووضعھا على ذمة بقیة المتدخلین في البرامج  •

 . األخرى

  :وتتمثل أولویات القیادة والمساندة في 

 ,تحسین نسبة التأطیر باإلدارة •

 ,تحسین تبادل المعلومات عبر إستعمال تقنیات اإلتصال الحدیثة •

  .ن تنفیذ البرامج ومتابعتھاتوفیر الوسائل الالزمة لضما •

 نفقات البرنامج -3
  

دینار وتتوزع  ألف 63 358 ما قدرھا 2019لسنة  المقترحة لبرنامج المساندة اإلعتماداتتبلغ 

  : كما یلي
  دینار فأل: الوحدة

 إنجازات انـــالبی
2017 

 ق م
2018 

 تقدیرات
 الفارق 2019

 811 56 811 56 - -  نفقات التصرف

 1 430 547 3 2 117 653  نفقات التنمیة

 ــ 000 3 3 000 2 786  صنادیق الخزینة

 58 241 358 63 5 117 3 493 الجملة
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  نفقات التصرف  -3-1
 

وتتوزع  ,دینار لفأ 56 811في حدود  2019 لبرنامج المساندة لسنةضبطت نفقات التصرف 

  :االعتمادات المقترحة حسب طبیعة النفقة على النحو التالي
  

  ألف دینار:دةالوح

 إنجازات انـــالبی
2017 

 ق م
2018 

 تقدیرات
 )%(النسبة  الفارق 2019

 100 17 569 17 569    نفقات التأجیر العمومي

 100 9 757 9 757    نفقات وسائل المصالح

  نفقات التدخل العمومي
  
  
 

 485 29 485 29 100 

 100 56 811 56 811   الجملة

  

  :الذاتیة للمؤسسات التابعة للبرنامج والتي تتوزع على النحو التالي  ھذا باإلضافة إلى الموارد
  

  ألف دینار:الوحدة                                                                                                                      

  ق م البیان
2018 

  تقدیرات
  %النسبة  الفارق 2019

 100 8 8   تأجیر العمومينفقات ال

 100 616 616   نفقات وسائل المصالح

    نفقات التدخل العمومي
 15 15 100 

 100 639 639  الجملة
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 نفقات التنمیة -3-2
 

 1 457مقابل  ألف دینارا 3 547في حدود  2019لسنة  المساندةضبطت نفقات التنمیة لبرنامج 

  :موزعة كاآلتي 2018ألف دینارا سنة 
  

  ألف دینار:الوحدة

إنجازات  البیان
2017 

  ق م
 2018  

 

تقدیرات 
 )%(النسبة  الفارق 2019

 81,6 165 1 2 592 427 1 653 االستثمارات المباشرة

 81,6 165 1 2 592 427 1 653  املوارد العامة للم  انية -

 38,4 265 955 690  التمویل العمومي

 38,4 265 955 690   املوارد العامة للم  انية

  67,5 1 430 3 547 2 117 653 ةــــالجمل

  

  .ویبین الجدول التالي توزیع ھذه اإلعتمادات وتطورھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



البیـان

نظـام أمـد

رئاسة الح ومة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

37

تقدیرات

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

2 0172 0182 019

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

 إعتمادات
الدفع

03  ال اب:

 د1000 حساب 

: المساندة9البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

547 1173 1872 7187441 1المجموع 3 677

203

2 022

-690

955

2 4901 430

-857

2 022

-690

955

1 6276534971 4272 7222 5922 2251 165

91690690955955265265

700

2 022

955

570

2 022

955

1 627

91

653

91

91

497

690

1 427

690
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 صنادیق الخزینة -3-3
  

استعمال مصاریف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط األرباح الراجعة  حسابارد تقدر مو

وتم ضبط ھذا المبلغ بالرجوع إلى ما تم إنجازه خالل السنوات  ,م د 3,0بـــ  2019للدولة لسنة 

  :وبین الجدول التالي مقابیض ومصاریف الحساب الخاص في الخزینة المذكور  .السابقة

  بحساب م د

 المصاریف المقابیض ببیان الحسا

حساب إستعمال مصاریف المراقبة ومكافآت الحضور 

 وأقساط األرباح الراجعة للدولة
3,000 3,000 

 3,000 3,000 ةــــالجمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  



نظـام أمـد

رئاسة الح ومة

39

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

جدول إجمالي 

ال اب الثالث

تقدیرات الحسا ات
2019

  حساب الدینار
ق.م 
2018

حساب إستعمال مصار ف المراق ة وم افاة الحضور وأقسا  األر اح الراجعة للدولة

الموارد 
النفقات 

3 000 000
3 000 000 3  000  000

3  000  000

صندوق إعادة ه  لة رأس مال المؤسسات العموم ة 

الموارد 
النفقات 

000 000 3 الجملة :  3  000  000



نظـام أمـد

 حساب إستعمال مصار ف المراق ة وم افاة الحضور وأقسا  األر اح الراجعة
للدولة

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000 حساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 0003 3 جملة موارد الصندوق  

النفقات   

40

ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

 ( دینار1000 حساب  )

3 0003 000   تأجیر األعوان غیر القار ن11102
000 0003 3مصار ف المراق ة و م افآت الحضور 0009

700 7002 2م افأة المتصرفین ممثلي الدولة

300300م افأة مراقبي الدولة

000 3الجملة :  3 000



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

جداول إجمالية 
 



نفقات المیزان ة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2019

2019

 حساب الدینار

وف  منهج ة التصرف حسب األهداف

رئاسة الح ومة

النس ة المبلغ
الفـارق  ق م

2018

المجموع
تقدیرات
النس ة2019 المبلغ

الفـارق  ق م
2018

نفقات التنم ة نفقات التصرف
الفـارق 

النس ة المبلغ
تقدیرات
2019 2018

ق م

1

000 500 0004 500 4اإلشراف 100

000 500 0004 500 4اإلشراف 100

000 000320 240التحدیث اإلدار   7 126 00080 000240 0007 446 000 33

000 446 0007 00080 000320 000240 126 7التحدیث اإلدار   240 000 33

000 000355 425الرقا ة 49 906 000-70 000425 00050 261 000 -16

000 261 00050 70-000 000355 000425 906 49الرقا ة 425 000 -16

000 478 0003 718 4مصالح اإلعالم والتكو ن 61 868 000-1 240 0004 718 00065 346 000 -26

000 346 00065 240 1-000 478 0003 718 0004 868 61مصالح اإلعالم والتكو ن 4 718 000 -26

000 547 0003 117 2المساندة 56 811 0001 430 0002 117 00060 358 000 68

000 358 00060 430 0001 547 0003 117 0002 811 56المساندة 2 117 000 68

180 211 0007 500 0007 700 000 000 911 000187 500 0007 200الجملـة العـامة : 3



نظـام أمـد

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

رئاسة الح ومة 03  ال اب:
2

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 500 0004 500 0004 500 0004 500 4اإلشراف1

000 500 0004 500 0004 500 0004 500 4اإلشراف0

000 126 0007 126 0007 707 0002 707 0002 000800 000800 619 0003 619 3التحدیث اإلدار  2

000 126 0007 126 0007 707 0002 707 0002 000800 000800 619 0003 619 3التحدیث اإلدار  0

000 906 00049 906 00049 000284 000284 692 0005 692 0005 930 00043 930 43الرقا ة3

000 906 00049 906 00049 000284 000284 692 0005 692 0005 930 00043 930 43الرقا ة0

000 868 00061 868 00061 00023 00023 000248 000248 597 00061 597 61مصالح اإلعالم والتكو ن4



3

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي
ق.م

2018
تقدیرات
2019

الفارق 

2018النس ة المبلغ

ق.م

2019
تقدیرات

النس ة
الفارق 

النس ةالمبلغ المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

المجموع

النس ة المبلغ

الفارق 

2019
تقدیرات

2018

ق.م

%%%%

000 868 00061 868 00061 00023 00023 000248 000248 597 00061 597 61مصالح اإلعالم والتكو ن0

000 811 00056 811 00056 485 00029 485 00029 757 0009 757 0009 569 00017 569 17المساندة9

000 811 00056 811 00056 485 00029 485 00029 757 0009 757 0009 569 00017 569 17المساندة0

000 499 32  الجملة 32 499 000 16 497 000 16 497 000 131 215 000 131 215 000000180 211 000180 211 000



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة

رئاسة الح ومة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

4نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة  اإلستثمارات الم اشرة  التمو ل العمومي

 ق م
2018

تقدیرات

2019

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق الفارق 

النس ةالنس ةالنس ةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ
%%%%

20182019

2 التحدیث اإلدار  : البرنامج

0 2403208024080:البرنامج الفرعي 320 3333التحدیث اإلدار  

22403208024032080جملة البرنامج 3333

3 الرقا ة: البرنامج

0 70-70425-425355:البرنامج الفرعي 355 16-16-الرقا ة

70-70425355-3425355جملة البرنامج -16-16

4 مصالح اإلعالم والتكو ن: البرنامج

0 868 1:البرنامج الفرعي 205-152 8303 473643-1 8684 718-1 240 3 478 26-100-75-مصالح اإلعالم والتكو ن

868 4731 8303 4202جملة البرنامج 5-15643-1 8684 7183 478-1 240 -75-100-26

9 المساندة: البرنامج

0 430 1171 1656909552652 5921 4272 1:البرنامج الفرعي 3 547 8268المساندة

427690955 91جملة البرنامج 2 5921 1652652 1173 5471 430 8268

700200 5007 8687 1-868 4289081 5204 1603 2721 1123 2الجملة العامة 5526-1003



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
رئاسة الح ومةالجزء:

رئاسة الح ومة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و ه  لة التمو ل

5نظـام أمـد

 دینار1000 حساب 

نفقات التنم ة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارج ة الموظفة 

تقدیرات ق م
201820192019 2018

تقدیرات ق م الفارق الفارق 

النس ةالنس ة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق  تقدیرات  ق م

النس ة المبلغ

الموارد العامة للمیزان ة 

20182019
%%%

2 التحدیث اإلدار  : البرنامج
0 80التحدیث اإلدار  :البرنامج الفرعي 320 240 80 320 2403333

22403208024032080جملة البرنامج 3333
3 الرقا ة: البرنامج

0 70-الرقا ة:البرنامج الفرعي 355 425 -70 355 425-16-16

70-70425355-3425355جملة البرنامج -16-16
4 مصالح اإلعالم والتكو ن: البرنامج

0 240 1-مصالح اإلعالم والتكو ن:البرنامج الفرعي 3 478 4 718 -1 868 1 868 628 3 478 2 85022-100-26

240 1-478 7183 8684 1-868 4786281 8503 42جملة البرنامج 22-100-26
9 المساندة: البرنامج

0 430 1المساندة:البرنامج الفرعي 3 547 2 117 1 430 3 547 2 1176868

430 5471 1173 4302 5471 1173 92جملة البرنامج 6868

200الجملة العامة 7 700 -1 868 1 868 2 068 7 700 5 63237-1003 7 500

2018/10/26 11صفحة:تار خ الط اعة: //



 

 



التوز ع حسب األقســام

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

6

2019

2019

ب ان األقسام و الفصول

: رئاسة الح ومة03ال اب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 613 69نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 408منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 194 61منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 215 131 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 525 8نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 344 7منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 628منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 497 16 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 051 29نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 073 3منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 375منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 499 32 القسم الثالث  :  جملة

000 211 180الجملة  العامة



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

7

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: رئاسة الح ومة03ال اب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 613 00069 613 69نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 000408 408منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 194 00061 194 61منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 215 000131 215 131 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 525 0008 525 8نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 344 0007 344 7منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 000628 628منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

8

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: رئاسة الح ومة03ال اب 

000 497 00016 497 16 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 051 00029 051 29نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 073 0003 073 3منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 000375 375منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 499 00032 499 32 القسم الثالث  :  جملة

000 211 000180 211 180الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التأجیر العمومي

9

اإلشراف1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلشراف 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 500 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0101 119 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0112 200 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012300 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014150 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01611 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017720 000

4 500 000 جملة البرنامج الفرعي

داإلشراف جملة 4 500 000

التحدیث اإلدار  2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التحدیث اإلدار   0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 309 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010909 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0111 469 600

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012260 000



10 نظـام أمـد

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0131 200

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014135 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01523 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01611 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017500 200

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

01137310 000

مؤسسات التكو ن 08310 000

المدرسـة الوطن ة لإلدارة 001310 000

3 619 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتحدیث اإلدار   جملة 3 619 000



11 نظـام أمـد

الرقا ة3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الرقا ة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113643 891 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0108 400 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 01123 261 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 0122 900 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0132 100 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014500 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01550 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01680 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0176 600 000

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

0113739 000

مؤسسات الس ادة 0139 000

المح مة اإلدار ة 02139 000

43 930 000 جملة البرنامج الفرعي

دالرقا ة جملة 43 930 000



12 نظـام أمـد

مصالح اإلعالم والتكو ن4البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مصالح اإلعالم والتكو ن 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011362 000 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010500 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0111 016 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012110 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01468 400

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0165 600

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017300 000

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

0113859 597 000

مؤسسات اإلعالم 039 215 000

و الة  تونس  إفر ق ا  لألن اء 0119 215 000

مؤسسات التكو ن 08340 000

مر ز اإلعالم و التكو ن والدراسات و التوثی  حول الجمع ات 131340 000

مؤسسات العمل الثقافي 1250 042 000

مؤسسة اإلذاعة التونس ة 12127 042 000

مؤسسة التلفزة التونس ة 12223 000 000

61 597 000 جملة البرنامج الفرعي

دمصالح اإلعالم والتكو ن جملة 61 597 000



13 نظـام أمـد

المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113615 913 000

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له 0021 636 000

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 004226 000

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0102 470 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0117 500 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012700 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 013136 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014290 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 015270 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01650 000

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 935 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 031650 000

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 03650 000

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

0113759 000

مؤسسات إدارة عامة 0237 000

األرشیف الـوطني 00137 000

مؤسسات أخر   3022 000

هیئة النفاذ للمعلومة 05122 000

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

011381 597 000

مؤسسات الس ادة 01409 000

الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان و الحر ات األساس ة 012409 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 188 000

المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ] 1011 188 000

17 569 000 جملة البرنامج الفرعي

دالمساندة جملة 17 569 000



14 نظـام أمـد

دالجملة  العامة 131 215 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

وسائل المصالح

15

اإلشراف1البرنـامج

داإلشراف جملة

التحدیث اإلدار  2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التحدیث اإلدار   0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

02237800 000

مؤسسات التكو ن 08800 000

المدرسـة الوطن ة لإلدارة 001800 000

800 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتحدیث اإلدار   جملة 800 000

الرقا ة3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الرقا ة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236267 000

خدمات إعالم ة أخر   139267 000



16 نظـام أمـد

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

022375 425 000

مؤسسات الس ادة 015 425 000

المح مة اإلدار ة 0212 350 000

مح مة  المحاس ات 0223 075 000

5 692 000 جملة البرنامج الفرعي

دالرقا ة جملة 5 692 000



17 نظـام أمـد

مصالح اإلعالم والتكو ن4البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مصالح اإلعالم والتكو ن 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

0223770 000

مؤسسات التكو ن 0870 000

المر زاالفر قي لتحسین مستو  الصحافیین واالتصالیین 00270 000

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

02238178 000

مؤسسات التكو ن 08178 000

مر ز اإلعالم و التكو ن والدراسات و التوثی  حول الجمع ات 131178 000

248 000 جملة البرنامج الفرعي

دمصالح اإلعالم والتكو ن جملة 248 000



18 نظـام أمـد

المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022368 258 000

النفقات الخاصة  السل  العموم ة 001148 000

مصار ف التمثیل واألسفار للسل  العموم ة 0091 200 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020940 000

استهالك الماء 02135 000

استهالك الكهر اء والغاز 022450 000

االتصاالت الهاتف ة 023200 000

تراسل المعط ات 024185 000

تأثیث اإلدارة 03440 000

تأثیث المساكن الوظ ف ة 03520 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043180 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 0451 920 000

المراسالت اإلدار ة 0549 000

معدات التصرف اإلدار   06255 000

معدات التصو ر والمعدات السمع ة ال صر ة 0631 000

تأمین وسائل النقل 08050 000

تأمین األشخاص 0816 000

اإلعتناء  البنا ات 091210 000

تعهد وص انة وسائل النقل 092320 000

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09385 000

نفقات ص انة ش  ات االتصال 09510 000

تعهد وص انة الحدائ  والن اتات 09612 000

النفقات الم اشرة للتنظیف 10335 000

لوازم الم اتب 111140 000

المطبوعات الرسم ة 11280 000

مطبوعات األخر   11710 000

الوثائ  الم تو ة 12325 000

الصحف والمجالت 125190 000

نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت 12715 000



19 نظـام أمـد

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 135260 000

شراء منظومات اإلعالم ة 13615 000

نفقات الص انة  اإلعالم ة 137100 000

خدمات إعالم ة أخر   139231 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14520 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14624 000

نفقات استغالل منظومة أمان 14812 000

استغالل منظومات إعالم ة أخر   15014 000

مصار ف اإلستق االت 156120 000

مصار ف اإلقامة 157100 000

مصار ف المهمات 163110 000

إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 165150 000

المنحة الیوم ة للتنقل 1742 000

المنحة الكیلومتر ة للتنقل 1753 000

إرجاع مصار ف نقل األشخاص 1761 000

مصار ف نقل األشخاص  الداخل 1842 000

إشتراكات النقل 1853 000

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 186100 000

ملتق ات للتكو ن 19460 000

تر صات تكو ن 19520 000

التكو ن في اإلعالم ة 19720 000

النفقات الم اشرة للتغذ ة 20537 000

نفقات التداو   2121 000

شراء األدو ة والمواد الصیدل ة 2132 000

تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 21915 000

تظاهرات دور ة واستثنائ ة ذات ص غة وطن ة 23140 000

اللجان الطب ة 23220 000

دفع الخطا ا والتعو ضات 2345 000

معال م الجوالن 24140 000

معال م العبور 2423 000

المساهمة في مصار ف تعل م أبناء األعوان العائدین من الخارج 30113 000

نقل األثاث والمعدات 3027 000

الترجمة 3035 000

خدمات مختلفة 31150 000

االشتراك لد  مزودین آخر ن لألنترنات 37580 000

نفقات استغالل وص انة أخر   4652 000



20 نظـام أمـد
  منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة 

العموم ة حسب البرامج 
022371 049 000

مؤسسات إدارة عامة 02358 000

األرشیف الـوطني 001358 000

مؤسسات العمل الثقافي 12191 000

مر ز التوثی  الوطني 001191 000

مؤسسات أخر   30500 000

هیئة النفاذ للمعلومة 051500 000

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

02238450 000

مؤسسات الس ادة 01300 000

الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان و الحر ات األساس ة 012300 000

مؤسسات العمل الثقافي 12150 000

المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ] 101150 000

9 757 000 جملة البرنامج الفرعي

دالمساندة جملة 9 757 000

دالجملة  العامة 16 497 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التدخل العمومي

21

التحدیث اإلدار  2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التحدیث اإلدار   0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333687 000

اإلصالح اإلدار   06587 000

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

033372 620 000

مؤسسات التكو ن 082 620 000

المدرسـة الوطن ة لإلدارة 0012 620 000

2 707 000 جملة البرنامج الفرعي

دالتحدیث اإلدار   جملة 2 707 000

الرقا ة3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الرقا ة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

03337284 000

مؤسسات الس ادة 01284 000

المح مة اإلدار ة 021158 000

مح مة  المحاس ات 022126 000



22 نظـام أمـد

284 000 جملة البرنامج الفرعي

دالرقا ة جملة 284 000



23 نظـام أمـد

مصالح اإلعالم والتكو ن4البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مصالح اإلعالم والتكو ن 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

0333723 000

مؤسسات التكو ن 0823 000

المر زاالفر قي لتحسین مستو  الصحافیین واالتصالیین 00223 000

23 000 جملة البرنامج الفرعي

دمصالح اإلعالم والتكو ن جملة 23 000



24 نظـام أمـد

المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333628 964 000

منح جرا ات عمر ة مختلفة _ جرا ات المقاومین 03517 200 000

التكالیف الناجمة عن التشر عات حول حوادث الشغل 04810 000

منح لفائدة تعاون ات الموظفین _ تعاون ة موظفي الدولة 215458 000

منحة لفائدة االتحاد الوطني للمرأة 2281 300 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 234550 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ جمع ات ووداد ات أخر   23670 000

تدخالت لفائدة قطاع الكتاب _ مصار ف مختلفة لفائدة المطالعة 46460 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ المنظمة العر  ة للتنم ة اإلدار ة 7198 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ المر ز اإلفر قي للتكو ن وال حث اإلدار   72045 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ منظمة التعاون و التنم ة االقتصاد ة 79248 000

الهیئة العل ا المستقلة لإلتصال السمعي ال صر   9413 565 000

الهیئة الوقت ة لمراق ة دستور ة مشار ع القوانین 942150 000

الهیئة الوطن ة للوقا ة من التعذیب 9432 100 000

الهیئة الوطن ة لم افحة الفساد 9443 400 000

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

03337146 000

مؤسسات إدارة عامة 02120 000

األرشیف الـوطني 001120 000

مؤسسات العمل الثقافي 1217 000

مر ز التوثی  الوطني 00117 000

مؤسسات أخر   309 000

هیئة النفاذ للمعلومة 0519 000

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

03338375 000

مؤسسات الس ادة 0155 000

الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان و الحر ات األساس ة 01255 000

مؤسسات العمل الثقافي 12320 000

المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ] 101320 000



25 نظـام أمـد

29 485 000 جملة البرنامج الفرعي

دالمساندة جملة 29 485 000

دالجملة  العامة 32 499 000



26نظـام أمـد

توز ع الم اشر ن  الدیوان

المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة
1 رئ س أو مدیر دیوان

24 م لف  مأمور ة

25جملة البرنامج الفرعي

25المساندة جملة

25الجملة  العامة



27نظـام أمـد

توز ع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :

الرت ة الجدیدة المدة  الشهرالرت ة الحال ة العــدد

13 مراقب للمصالح العموم ةمراقب مساعد للمصالح العموم ة

33 مراقب رئ س للمصالح العموم ةمراقب للمصالح العموم ة

23 مراقب عام للمصالح العموم ةمراقب رئ س للمصالح العموم ة

113 متصرف مستشارمتصرف

83 متصرف رئ سمتصرف مستشار

53 متصرف عاممتصرف رئ س

143 متصرفملح  إدارة

33  اتب تصرفمستكتب إدارة

13 مستكتب إدارةعون إستق ال

43 ملح  إدارة اتب تصرف

13 مهندس عاممهندس رئ س

13 مهندس رئ سمهندس أول



28 نظـام أمـد

243 4عامل صنف 3عامل صنف 

33 5عامل صنف 4عامل صنف 

33 6عامل صنف 5عامل صنف 

33 7عامل صنف 6عامل صنف 

23 8عامل صنف 7عامل صنف 

13 9عامل صنف 8عامل صنف 

53 10عامل صنف 9عامل صنف 

23 محلل مر ز  محلل

23 محلل رئ سمحلل مر ز  

13 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّ ة

13 تقني أولتقني

13 محللواضع برامج

13 م تبي أو موث م تبي مساعد

13 حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی حاف  م ت ات أو توثی 

13 تقنيمساعد تقني

13 مساعد تقنيعون تقني

33 مراقب دولة عاممراقب دولة رئ س

13 مراقب دولة رئ سمراقب دولة
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13 مراقب دولةمراقب دولة مساعد

13 مراقب عام للطلب العموميمراقب رئ س للطلب العمومي

43 مراقب رئ س للطلب العموميمراقب للطلب العمومي

33 مراقب للطلب العموميمراقب مساعد للطلب العمومي

83 مراقب للمصار ف العموم ةمساعد مراقب للمصار ف العموم ة

43 مراقب عام للمصار ف العموم ةمراقب رئ س للمصار ف العموم ة

33 مراقب رئ س للمصار ف العموم ةمراقب أول للمصار ف العموم ة

83 مراقب أول للمصار ف العموم ةمراقب للمصار ف العموم ة

93 مساعد مراقب للمصار ف العموم ةملح  مراق ة المصار ف العموم ة

33 ملح  مراق ة المصار ف العموم ة اتب مراق ة المصار ف العموم ة

73  اتب مراق ة المصار ف العموم ةمستكتب مراق ة المصار ف العموم ة

13 مستشار صحفي رئ سمستشار صحفي

23 مستشار صحفيصحفي

13 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف

23 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیفمتصّرف في الوثائ  و األرشیف

13 متصّرف في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

168جملة البرنامج الفرعي

168المساندة جملة
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168الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 000 70تكلفة الترقیـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

31

2019توز ع اإلحاالت على التقاعد لسنة

اإلشرافالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  40 110

اإلشرافالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

40 110

1السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

1 متصرف رئ س
1سلك مستشار  المصالح العموم ة 

1 مستشار المصالح العموم ة

2 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

التحدیث اإلدار  البرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  24 600

التحدیث اإلدار  البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

24 600

1السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

1 متصرف مستشار

1 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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الرقا ةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  39 000

الرقا ةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

39 000

1سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة 

1 مستكتب مراق ة المصار ف العموم ة
4سلك أعوان مراق ة المصار ف العموم ة 

2 ملح  مراق ة المصار ف العموم ة

1 مساعد مراقب للمصار ف العموم ة

1 مراقب عام للمصار ف العموم ة

5 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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مصالح اإلعالم والتكو نالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  13 500

مصالح اإلعالم والتكو نالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

13 500

1سلك العملة 

1 8عامل صنف 

1 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  81 540

المساندةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

81 540

3السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

2 ملح  إدارة

1 متصرف رئ س
4سلك العملة 

1 3عامل صنف 

1 7عامل صنف 

1 10عامل صنف 

1 9عامل صنف 

7 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجملة  العامة

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

16

198 750

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب
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توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

اإلشرافالبرنـامج :

اإلشرافالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

113 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
25 متصرف
29 متصرف مستشار
18 متصرف رئ س
1 متصرف عام

27 ملح  إدارة
5 مستكتب إدارة
1 عون إستق ال
7  اتب تصرف

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

20 سلك العملة 
3 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
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6 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
3 محلل
1 محلل مر ز  
2 واضع برامج

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

1 سلك أعوان إدارة الملك ة العقار ة 
1 متفقد مر ز   للملك ة العقار ة

1 سلك األعوان اإلدار ین للصحة العموم ة 
1 متصرف مستشار للصحة العموم ة

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماع ة لإلدارات العموم ة 
1 أخصائي اجتماعي مستشار

43 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
43 مستشار المصالح العموم ة

7 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
4 متصّرف في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

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

1 سلك هیئة مراقبي الدولة 
1 مراقب دولة عام

1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي 
1 مراقب عام للطلب العمومي

201جملة البرنامج الفرعي

201اإلشراف جملة
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التحدیث اإلدار  البرنـامج :

التحدیث اإلدار  البرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

16 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
5 متصرف
5 متصرف مستشار
1 متصرف رئ س
3 ملح  إدارة
1 مستكتب إدارة
1  اتب تصرف

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس عام

8 سلك العملة 
4 5عامل صنف 
4 9عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل
1 محلل مر ز  

11 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
11 مستشار المصالح العموم ة

38جملة البرنامج الفرعي

38التحدیث اإلدار   جملة
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الرقا ةالبرنـامج :

الرقا ةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

62 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة 
16 مراقب عام للمصالح العموم ة
8 مراقب مساعد للمصالح العموم ة

14 مراقب للمصالح العموم ة
5 مراقب رئ س للمصالح العموم ة

19 مستكتب مراق ة المصار ف العموم ة

53 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
25 متصرف
5 متصرف مستشار
1  اتب راقن

10 ملح  إدارة
2 مستكتب إدارة

10  اتب تصرف

27 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 

10 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
3 محلل
1 محلل مر ز  
1 تقني مخبراإلعالمّ ة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
1  اتب صحفي
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5 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
5 مستشار المصالح العموم ة

1 سلك الرقا ة العامة للمال ة 
1 مراقب المال ة من الدرجة األولى

6 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
4 متصّرف في الوثائ  و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

5 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 مساعد تقني
2 تقني أول
2 تقني

36 سلك هیئة مراقبي الدولة 
15 مراقب دولة عام
14 مراقب دولة رئ س
3 مراقب دولة
4 مراقب دولة مساعد

39 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي 
20 مراقب عام للطلب العمومي
7 مراقب رئ س للطلب العمومي
4 مراقب للطلب العمومي
8 مراقب مساعد للطلب العمومي

175 سلك أعوان مراق ة المصار ف العموم ة 
51 مساعد مراقب للمصار ف العموم ة
21 مراقب عام للمصار ف العموم ة
13 مراقب رئ س للمصار ف العموم ة
20 مراقب أول للمصار ف العموم ة
27 مراقب للمصار ف العموم ة
33 ملح  مراق ة المصار ف العموم ة
10  اتب مراق ة المصار ف العموم ة

415جملة البرنامج الفرعي



40 نظـام أمـد

415الرقا ة جملة
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مصالح اإلعالم والتكو نالبرنـامج :

مصالح اإلعالم والتكو نالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

38 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
12 متصرف
4 متصرف مستشار

14 ملح  إدارة
2 مستكتب إدارة
1 عون إستق ال
5  اتب تصرف

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس أول

24 سلك العملة 
6 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
6 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 حاف  م ت ات أو توثی 

36 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
11 مستشار صحفي
6 مستشار صحفي رئ س

19  اتب صحفي

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 مساعد تقني
3 تقني أول

104جملة البرنامج الفرعي
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104مصالح اإلعالم والتكو ن جملة
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المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

11 سلك أعضاء المراق ةالعامة للمصالح العموم ة 
10 نقیب  ال حر ة
1 مراقب عام للمصالح العموم ة

178 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
51 متصرف
35 متصرف مستشار
8 متصرف رئ س
2 متصرف عام

50 ملح  إدارة
11 مستكتب إدارة
1 عون إستق ال

20  اتب تصرف

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
5 مهندس رئ س
1 مهندس أول
1 مهندس أشغال

272 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 

115 3عامل صنف 
29 4عامل صنف 
39 5عامل صنف 
27 6عامل صنف 
14 7عامل صنف 
9 8عامل صنف 

17 9عامل صنف 
17 10عامل صنف 
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9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
5 محلل
1 محلل رئ س
2 محلل مر ز  
1 واضع برامج

13 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 م تبي مساعد

10 حاف  م ت ات أو توثی 
1 م تبي أو موث 
1 حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی 

1 سلك العس ر ین 
1 رقیب أول

1 السلك اإلدار  للمواصالت 
1 مستكتب  للمواصالت

3 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائ ة
1 أستاذ أول ممیز

3 سلك القضاة من الصنف العدلي 
3 قاض من الرت ة الثان ة

5 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
3 مستشار صحفي
1 مستشار صحفي رئ س
1  اتب صحفي

1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماع ة لإلدارات العموم ة 
1 أخصائي اجتماعي مستشار

1 سلك أعوان المراق ةالعامة للمصالح العموم ة 
1 مراق ة المصار ف العموم ة

36 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
36 مستشار المصالح العموم ة

1 سلك الرقا ة العامة للمال ة 
1 مراقب المال ة من الدرجة األولى
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1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العموم ة 
1 فني سامي للصحة العموم ة

1 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
1 طبیب أول للصحة العموم ة

15 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف
5 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
7 متصّرف في الوثائ  و األرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

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

11 تقني

1 - سلك األساتذة فوق الرت ة -الش اب و الطقولة 
1 أستاذ أول فوق الرت ة ش اب و طفولة

1 سلك هیئة مراقبي الدولة 
1 مراقب دولة عام

3 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي 
1 مراقب عام للطلب العمومي
2 مراقب للطلب العمومي

597جملة البرنامج الفرعي

597المساندة جملة

355 1الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب

46

توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

22 أسالك مختلفة 
22 رتب مختلفة

21 سلك العملة 
21 8عامل صنف 

43جملة البرنامج الفرعي

43المساندة جملة

43الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

منح المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

47

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

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019

408000800073440001081000307300015000108250001104000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

3900080005425000180000284000150005748000203000 مؤسسات الس ادة

37000358000137000120000515000137000 مؤسسات إدارة عامة

31000087000053500026430003823000535000 مؤسسات التكو ن

19100022900017000208000229000 مؤسسات العمل الثقافي

220005000009000531000 مؤسسات أخر  

61194000287240006280002575300037500021860006219700056663000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

40900030000055000764000 مؤسسات الس ادة

9215000155000123500092150001390000 مؤسسات اإلعالم

340000178000720001000051800082000 مؤسسات التكو ن

51230000285690001500002444600032000021760005170000055191000 مؤسسات العمل الثقافي

000 767 00057 022 00073 201 0002 448 0003 834 00026 972 0007 732 00028 602 61الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

48

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

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

3900080005425000180000284000150005748000203000مؤسسات الس ادة 

37000358000137000120000515000137000مؤسسات إدارة عامة 

31000087000053500026430003823000535000مؤسسات التكو ن 

19100022900017000208000229000مؤسسات العمل الثقافي 

220005000009000531000مؤسسات أخر   

000 104 0001 825 00010 00015 073 0003 081 0001 344 0007 0008 408الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

49

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

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

3900080005425000180000284000150005748000203000مؤسسات الس ادة 

3900023500001580002547000 المح مة اإلدار ة

30750001260003201000 مح مة  المحاس ات

800018000015000203000 الهیئة الوطن ة لحما ة المعط ات الشخص ة

37000358000137000120000515000137000مؤسسات إدارة عامة 

37000358000137000120000515000137000 األرشیف الـوطني

31000087000053500026430003823000535000مؤسسات التكو ن 

31000080000047000026200003730000470000 المدرسـة الوطن ة لإلدارة

7000065000230009300065000 المر زاالفر قي لتحسین مستو  الصحافیین واالتصالیین

19100022900017000208000229000مؤسسات العمل الثقافي 

19100022900017000208000229000 مر ز التوثی  الوطني

220005000009000531000مؤسسات أخر   

220005000009000531000 هیئة النفاذ للمعلومة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

50

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

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

000 104 0001 825 00010 00015 073 0003 081 0001 344 0007 0008 408الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

51

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
التحدیث اإلدار  
2

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

التحدیث اإلدار  البرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

31000080000047000026200003730000470000 مؤسسات التكو ن 

31000080000047000026200003730000470000 المدرسـة الوطن ة لإلدارة

470 000 3 730 000 2 620 000 470 000 800 000 310 000  جملة البرنامج الفرعي 

470 000 3 730 000 2 620 000 470 000 800 000 310 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

52

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
الرقا ة

3

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

الرقا ةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

3900054250002840005748000 مؤسسات الس ادة 

3900023500001580002547000 المح مة اإلدار ة

30750001260003201000 مح مة  المحاس ات

5 748 000 284 000 5 425 000 39 000  جملة البرنامج الفرعي 

5 748 000 284 000 5 425 000 39 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

53

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
مصالح اإلعالم والتكو ن

4

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

مصالح اإلعالم والتكو نالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

7000065000230009300065000 مؤسسات التكو ن 

7000065000230009300065000 المر زاالفر قي لتحسین مستو  الصحافیین واالتصالیین

65 000 93 000 23 000 65 000 70 000  جملة البرنامج الفرعي 

65 000 93 000 23 000 65 000 70 000 4 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

54

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
المساندة

9

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

المساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

800018000015000203000 مؤسسات الس ادة 

800018000015000203000 الهیئة الوطن ة لحما ة المعط ات الشخص ة

37000358000137000120000515000137000 مؤسسات إدارة عامة 

37000358000137000120000515000137000 األرشیف الـوطني

19100022900017000208000229000 مؤسسات العمل الثقافي 

19100022900017000208000229000 مر ز التوثی  الوطني

220005000009000531000 مؤسسات أخر   



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

55

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

المساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

220005000009000531000 هیئة النفاذ للمعلومة

569 000 1 254 000 15 000 146 000 546 000 1 049 000 8 000 59 000  جملة البرنامج الفرعي 

569 000 1 254 000 15 000 146 000 546 000 1 049 000 8 000 59 000 9 جملة البرنامج 

000 104 1الجملة  العامة 10 825 000 15 000 3 073 000 1 081 000 7 344 000 8 000 408 000



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
56

توز ع نفقات التصرف لسنة
رئاسة الح ومة

03 ال اب:

2019

التحدیث اإلدار  
2 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
التحدیث اإلدار   البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 200 4مؤسسات التكو ن 4 200 000 470 000 3 730 000

000 200 4المدرسـة الوطن ة لإلدارة 4 200 000 470 000 3 730 000

000 200 4 جملة البرنامج الفرعي  4 200 000 470 000 3 730 000

24 200 000 4 200 000 470 000 000 730 3جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
57

توز ع نفقات التصرف لسنة
رئاسة الح ومة

03 ال اب:

2019

الرقا ة
3 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
الرقا ة البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 748 5مؤسسات الس ادة 5 748 000 5 748 000

000 547 2المح مة اإلدار ة 2 547 000 2 547 000

000 201 3مح مة  المحاس ات 3 201 000 3 201 000

000 748 5 جملة البرنامج الفرعي  5 748 000 5 748 000

35 748 000 5 748 000 000 748 5جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
58

توز ع نفقات التصرف لسنة
رئاسة الح ومة

03 ال اب:

2019

مصالح اإلعالم والتكو ن
4 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
مصالح اإلعالم والتكو ن البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 158مؤسسات التكو ن 158 000 65 000 93 000

000 158المر زاالفر قي لتحسین مستو  الصحافیین واالتصالیین 158 000 65 000 93 000

000 158 جملة البرنامج الفرعي  158 000 65 000 93 000

4158 000 158 000 65 000 000 93جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
59

توز ع نفقات التصرف لسنة
رئاسة الح ومة

03 ال اب:

2019

المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
المساندة البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 203مؤسسات الس ادة 203 000 203 000

000 203الهیئة الوطن ة لحما ة المعط ات الشخص ة 203 000 203 000

000 652مؤسسات إدارة عامة 652 000 137 000 515 000

000 652األرشیف الـوطني 652 000 137 000 515 000

000 437مؤسسات العمل الثقافي 437 000 229 000 208 000

000 437مر ز التوثی  الوطني 437 000 229 000 208 000

000 531مؤسسات أخر   531 000 531 000

000 531هیئة النفاذ للمعلومة 531 000 531 000

000 823 1 جملة البرنامج الفرعي  1 823 000 569 000 1 254 000

91 823 000 1 823 000 569 000 000 254 1جملة البرنامج 

000 929 00011 929 00011 104 0001 825 10الجملة  العامة



60 نظـام أمـد

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

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

المح مة اإلدار ة 

14100سلك العملة

1014100عامل صنف  

146000سلك أعضاءالمح مة اإلدار ة

146000مستشار المح مة اإلدار ة 

14300سلك  تا ة المح مة اإلدار ة

14300 اتب مح مة 

354400جملة المؤسسة : 

مح مة  المحاس ات 

316200سلك العملة

3111300عامل صنف  

511000عامل صنف  

1013900عامل صنف  

164900سلك أعضاء دائرة المحاس ات

164900مستشار لدائرة المحاس ات 

243800سلك أعوان  تا ة دائرة المحاس ات

122900متصّرف مستشار  تا ة دائرة المحاس ات 

120900متصّرف  تا ة دائرة المحاس ات 

6124900جملة المؤسسة : 

األرشیف الـوطني 

117800السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

117800مهندس رئ س 



61 نظـام أمـد

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

111300سلك العملة

10111300عامل صنف  

229100جملة المؤسسة : 

المدرسـة الوطن ة لإلدارة 

111200السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

111200ملح  إدارة 

28500سلك العملة

1028500عامل صنف  

319700جملة المؤسسة : 

14228100  الجملة العامة : 



62نظـام أمـد

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

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

المح مة اإلدار ة

  أعوان سلك  تا ات المحاكم من 
الصنف العدلي 

53,01200متصّرف مستشار   تا ة مح مةمتصّرف  تا ة مح مة

33,01000متصّرف  تا ة مح مة اتب مح مة أول

13,0300متصّرف رئ س  تا ة مح مةمتصّرف مستشار   تا ة مح مة

سلك أعضاءالمح مة اإلدار ة 

73,016000مستشار المح مة اإلدار ةمستشار مساعد المح مة اإلدار ة

---- جملة المؤسسة :  1618500

مح مة  المحاس ات

سلك أعضاء دائرة المحاس ات 

193,044000مستشار لدائرة المحاس اتمستشار مساعد لدائرة المحاس ات

سلك أعوان  تا ة دائرة المحاس ات 

متصّرف مستشار  تا ة دائرة
المحاس ات

متصّرف رئ س  تا ة دائرة
المحاس ات

23,01000

متصّرف مستشار  تا ة دائرةمتصّرف  تا ة دائرة المحاس ات
المحاس ات

63,02500

43,01800متصّرف  تا ة دائرة المحاس ات اتب أول دائرة المحاس ات

33,01500 اتب دائرة المحاس ات اتب  مساعد دائرة المحاس ات

23,01000 اتب أول دائرة المحاس ات اتب دائرة المحاس ات



63نظـام أمـد

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

---- جملة المؤسسة :  3651800

األرشیف الـوطني

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات 
العمومّ ة 

13,0500متصرف رئ سمتصرف مستشار

23,0800متصرف عاممتصرف رئ س

13,0400 اتب تصرفمستكتب إدارة

السلك المشترك لمهندسي اإلدارات 
العموم ة 

13,0500مهندس رئ سمهندس أول

سلك العملة 

223,0150عامل صنف 1عامل صنف 

السلك التقني المشترك لإلدارات سلك العملة 
العموم ة 

13,0300مساعد تقني8عامل صنف 

سلك المتصّرفین في الوثائ  
واألرشیف 

 متصّرف رئ س في الوثائ  و
األرشیف

 متصرف عام في الوثائ  و 
األرشیف

33,01200

 متصّرف مستشار في الوثائ  و
األرشیف

 متصّرف رئ س في الوثائ  و
األرشیف

13,0400

 متصّرف مستشار في الوثائ  ومتصّرف في الوثائ  و األرشیف
األرشیف

33,01000

 متصّرف مساعد في الوثائ  و
األرشیف

13,0400متصّرف في الوثائ  و األرشیف

السلك التقني المشترك لإلدارات 
العموم ة 



64نظـام أمـد

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

السلك التقني المشترك لإلدارات 
العموم ة 

13,0300تقنيمساعد تقني

13,0300تقني أولتقني

---- جملة المؤسسة :  186250

المدرسـة الوطن ة لإلدارة

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات 
العمومّ ة 

63,03000متصرف مستشارمتصرف

13,0400متصرف رئ سمتصرف مستشار

13,0400متصرف عاممتصرف رئ س

33,01250متصرفملح  إدارة

سلك العملة 

523,0100عامل صنف 4عامل صنف 

713,080عامل صنف 6عامل صنف 

813,0300عامل صنف 7عامل صنف 

923,080عامل صنف 8عامل صنف 

1063,0180عامل صنف 9عامل صنف 

  سلك أعوان الم ت ات والتوثی  
 اإلدارات العموم ة 

13,0400حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی حاف  م ت ات أو توثی 

13,0400حاف  عام للم ت ات أو التوثی  حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی 

السلك المشترك للفنیین السامین 
للصحة العموم ة 

فني سامي رئ س للصحة فني سامي أول للصحة العموم ة 
العموم ة

13,0400



65نظـام أمـد

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

---- جملة المؤسسة :  266990

----   الجملة العامة :  9683540



66 نظـام أمـد

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

هیئة النفاذ للمعلومة 

8السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

3متصرف 

4متصرف مستشار 

1ملح  إدارة 

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

1تقني أول 

1سلك أعوان مؤسسة اإلذاعة و التلفزة التونس ة

1صحفي أول 

1سلك أعضاء دائرة المحاس ات

1مستشار لدائرة المحاس ات 

3أعوان سلك  تا ات المحاكم من الصنف العدلي

1متصّرف  تا ة مح مة 

1 اتب مح مة أول 

1متصّرف مستشار   تا ة مح مة 

1سلك المستشار ن المقرر ن لد  نزاعات الدولة

1مستشار مقرررئ س 

2سلك أعوان الخدمة اإلجتماع ة لإلدارات العموم ة

2أخصائي اجتماعي مستشار 

1سلك  تا ة المح مة اإلدار ة

1 اتب مح مة أّول 

1سلك المراق ة اإلقتصاد ة 



67 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

1متفقد مر ز  للمراق ة اإلقتصاد ة 

19جملة المؤسسة : 

المح مة اإلدار ة 

2السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

2متصرف عام 

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

2مهندس رئ س 

95سلك العملة

157عامل صنف  

34عامل صنف  

47عامل صنف  

59عامل صنف  

68عامل صنف  

78عامل صنف  

81عامل صنف  

101عامل صنف  

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

1محلل رئ س 

1محلل مر ز   

25أعوان سلك  تا ات المحاكم من الصنف العدلي

22 اتب مح مة أول 

3عون مح مة 

218سلك أعضاءالمح مة اإلدار ة

94مستشار المح مة اإلدار ة 

124مستشار مساعد المح مة اإلدار ة 



68 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

3سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف

1متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف 

1متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف 

1متصّرف في الوثائ  و األرشیف 

8السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

3عون تقني 

3تقني أول 

2تقني 

114سلك  تا ة المح مة اإلدار ة

2متصّرف رئ س  تا ة مح مة 

17متصرف مستشار  تا ة مح مة 

41متصّرف  تا ة مح مة 

50 اتب مح مة 

4 اتب مح مة مساعد 

2

2رتب مختلفة 

471جملة المؤسسة : 

مح مة  المحاس ات 

4السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

3متصرف 

1 اتب تصرف 

54سلك العملة

721عامل صنف  

107عامل صنف  

326عامل صنف  



69 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

10سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

3محلل 

1محلل مر ز   

3تقني مخبراإلعالمّ ة 

2تقني أول 

1واضع برامج 

3سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

2حاف  م ت ات أو توثی  

1م تبي أو موث  

161سلك أعضاء دائرة المحاس ات

66مستشار لدائرة المحاس ات 

95مستشار مساعد لدائرة المحاس ات 

93سلك أعوان  تا ة دائرة المحاس ات

19متصّرف مستشار  تا ة دائرة المحاس ات 

28متصّرف  تا ة دائرة المحاس ات 

18 اتب أول دائرة المحاس ات 

8 اتب  مساعد دائرة المحاس ات 

10 اتب دائرة المحاس ات 

1متصّرف عام  تا ة دائرة المحاس ات 

9متصّرف رئ س  تا ة دائرة المحاس ات 

2السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

2عون تقني 

327جملة المؤسسة : 

الهیئة الوطن ة لحما ة المعط ات الشخص ة 

6السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة



70 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

3متصرف 

3ملح  إدارة 

3سلك العملة

13عامل صنف  

9جملة المؤسسة : 

األرشیف الـوطني 

21السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

9متصرف 

1متصرف مستشار 

3متصرف رئ س 

2ملح  إدارة 

2مستكتب إدارة 

1عون إستق ال 

3 اتب تصرف 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

1مهندس أول 

40سلك العملة

13عامل صنف  

221عامل صنف  

38عامل صنف  

41عامل صنف  

54عامل صنف  

71عامل صنف  

81عامل صنف  

101عامل صنف  



71 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

5سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

3محلل 

1محلل مر ز   

1واضع برامج 

2سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

1م تبي أو موث  

1حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی  

2سلك المدرسین ال احثین  الجامعات

1أستاذ مساعد  التعل م العالي 

1أستاذ محاضر  التعل م العالي 

30سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف

9متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف 

4متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف 

11متصّرف في الوثائ  و األرشیف 

6متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف 

15السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

2مساعد تقني 

4عون تقني 

1تقني رئ س 

4تقني أول 

4تقني 

116جملة المؤسسة : 

المدرسـة الوطن ة لإلدارة 

45السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

25متصرف 



72 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

5متصرف مستشار 

7متصرف رئ س 

8ملح  إدارة 

42سلك العملة

210عامل صنف  

52عامل صنف  

67عامل صنف  

72عامل صنف  

84عامل صنف  

914عامل صنف  

103عامل صنف  

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

1محلل 

3سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

2حاف  م ت ات أو توثی  

1حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی  

1سلك المدرسین ال احثین  الجامعات

1أستاذ التعل م العالي 

7سلك مستشار  المصالح العموم ة

7مستشار المصالح العموم ة 

1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العموم ة

1فني سامي للصحة العموم ة 

1سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف

1متصّرف في الوثائ  و األرشیف 

1السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة



73 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

1تقني أول 

102جملة المؤسسة : 

المر زاالفر قي لتحسین مستو  الصحافیین واالتصالیین 

5السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

1متصرف 

1متصرف رئ س 

1ملح  إدارة 

1مستكتب إدارة 

1 اتب تصرف 

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

1مهندس أول 

10سلك العملة

33عامل صنف  

41عامل صنف  

52عامل صنف  

71عامل صنف  

81عامل صنف  

102عامل صنف  

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

3تقني أول 

1السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة

1مستشار صحفي 

20جملة المؤسسة : 

مر ز التوثی  الوطني 

15السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة



74 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

3متصرف 

3متصرف مستشار 

3 اتب راقن 

3ملح  إدارة 

3مستكتب إدارة 

44سلك العملة

39عامل صنف  

47عامل صنف  

57عامل صنف  

68عامل صنف  

87عامل صنف  

106عامل صنف  

5سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

2عون تقني 

1محلل مر ز   

2تقني أول 

12سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

1موث  مساعد 

7حاف  م ت ات أو توثی  

2م تبي أو موث  

2حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی  

2السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة

2مستشار صحفي 

1سلك مستشار  المصالح العموم ة

1مستشار المصالح العموم ة 



75 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

79جملة المؤسسة : 

143 1  الجملة العامة : 



76 نظـام أمـد

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

توز ع األعوان غیر القار ن المرخص فیهم

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

المح مة اإلدار ة 

2سلك العملة

12عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

مح مة  المحاس ات 

2سلك العملة

12عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

األرشیف الـوطني 

3سلك العملة

11عامل صنف  

32عامل صنف  

3جملة المؤسسة : 

7  الجملة العامة : 



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

77

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

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

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

40900030000055000764000مؤسسات الس ادة 

9215000155000123500092150001390000مؤسسات اإلعالم 

340000178000720001000051800082000مؤسسات التكو ن 

51230000285690001500002444600032000021760005170000055191000مؤسسات العمل الثقافي 

000 663 00056 197 00062 186 0002 000375 753 00025 000628 724 00028 194 61الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

78

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

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

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

40900030000055000764000مؤسسات الس ادة 

40900030000055000764000 الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان و الحر ات األساس ة

9215000155000123500092150001390000مؤسسات اإلعالم 

9215000155000123500092150001390000 و الة  تونس  إفر ق ا  لألن اء

340000178000720001000051800082000مؤسسات التكو ن 

340000178000720001000051800082000 مر ز اإلعالم و التكو ن والدراسات و التوثی  حول الجمع ات

51230000285690001500002444600032000021760005170000055191000مؤسسات العمل الثقافي 

118800015000070000320000165800070000 المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ]

2704200013620000488500011160002704200019621000 مؤسسة اإلذاعة التونس ة

23000000149490001949100010600002300000035500000 مؤسسة التلفزة التونس ة

000 663 00056 197 00062 186 0002 000375 753 00025 000628 724 00028 194 61الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

79

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

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

البرنـامج
مصالح اإلعالم والتكو ن

4

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

مصالح اإلعالم والتكو نالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

9215000155000123500092150001390000 مؤسسات اإلعالم 

9215000155000123500092150001390000 و الة  تونس  إفر ق ا  لألن اء

340000178000720001000051800082000 مؤسسات التكو ن 

340000178000720001000051800082000 مر ز اإلعالم و التكو ن والدراسات و التوثی  حول الجمع ات

50042000285690002437600021760005004200055121000 مؤسسات العمل الثقافي 

2704200013620000488500011160002704200019621000 مؤسسة اإلذاعة التونس ة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

80

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

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

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

مصالح اإلعالم والتكو نالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

23000000149490001949100010600002300000035500000 مؤسسة التلفزة التونس ة

56 593 000 59 775 000 2 186 000 25 683 000 178 000 28 724 000 59 597 000  جملة البرنامج الفرعي 

56 593 000 59 775 000 2 186 000 25 683 000 178 000 28 724 000 59 597 000 4 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

81

03 ال اب:
رئاسة الح ومة

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

البرنـامج
المساندة

9

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

الجملة مصار ف التدخل مصار ف التسییر مصار ف التأجیر

المساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

40900030000055000764000 مؤسسات الس ادة 

40900030000055000764000 الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان و الحر ات األساس ة

118800015000070000320000165800070000 مؤسسات العمل الثقافي 

118800015000070000320000165800070000 المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ]

70 000 2 422 000 375 000 70 000 450 000 1 597 000  جملة البرنامج الفرعي 

70 000 2 422 000 375 000 70 000 450 000 1 597 000 9 جملة البرنامج 
000 663 56الجملة  العامة 62 197 000 2 186 000 375 000 25 753 000 628 000 28 724 000 61 194 000



نظـام أمـد
82

توز ع نفقات التصرف لسنة
رئاسة الح ومة

03 ال اب:

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

مصالح اإلعالم والتكو ن
4 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

مصالح اإلعالم والتكو ن البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 605 10مؤسسات اإلعالم 10 605 000 1 390 000 9 215 000

000 605 10و الة  تونس  إفر ق ا  لألن اء 10 605 000 1 390 000 9 215 000

000 600مؤسسات التكو ن 600 000 82 000 518 000

000 600مر ز اإلعالم و التكو ن والدراسات و التوثی  حول الجمع ات 600 000 82 000 518 000

000 163 105مؤسسات العمل الثقافي 105 163 000 55 121 000 50 042 000

000 663 46مؤسسة اإلذاعة التونس ة 46 663 000 19 621 000 27 042 000

000 500 58مؤسسة التلفزة التونس ة 58 500 000 35 500 000 23 000 000

000 368 116 جملة البرنامج الفرعي  116 368 000 56 593 000 59 775 000

4116 368 000116 368 000 56 593 000 000 775 59جملة البرنامج 



نظـام أمـد
83

توز ع نفقات التصرف لسنة
رئاسة الح ومة

03 ال اب:

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

المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

المساندة البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 764مؤسسات الس ادة 764 000 764 000

000 764الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان و الحر ات األساس ة 764 000 764 000

000 728 1مؤسسات العمل الثقافي 1 728 000 70 000 1 658 000

000 728 1المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ] 1 728 000 70 000 1 658 000

000 492 2 جملة البرنامج الفرعي  2 492 000 70 000 2 422 000

92 492 000 2 492 000 70 000 000 422 2جملة البرنامج 

000 860 000118 860 000118 663 00056 197 62الجملة  العامة



84 نظـام أمـد

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

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

و الة  تونس  إفر ق ا  لألن اء 

28150اإلطارات 1

28150رئ س تحر ر  1

78137أعوان المساندة أو التسییر  7

356270عون خدمات درجة   5

19714مساعد فني  1

2153مصور  1

8106287جملة المؤسسة : 

المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ] 

38000اإلطارات 1

38000متصرف رئ س  1

138000جملة المؤسسة : 

مؤسسة اإلذاعة التونس ة 

330300اإلطارات 12

64000متصرف رئ س  2

17300متصرف مستشار  1

36500مهندس أول  1

22500متصرف  1

190000تقني سامي أول  7

24100أعوان المساندة أو التسییر  3

20900ملح  إدارة  1

3200فني سامي  2



85 نظـام أمـد

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

303400أعوان التنفیذ  21

50100موزع أو مشغل هاتف  3

10000عون إستق ال  1

110000عون خدمات  8

21000عون خدمات مختص  3

6000أمین مخزن   1

6300سائ  أول  1

100000منش   4

36657800جملة المؤسسة : 

مؤسسة التلفزة التونس ة 

529000اإلطارات 22

180000متصرف عام  7

349000مهندس رئ س  15

90400أعوان المساندة أو التسییر  5

90400تقني  5

110000أعوان التنفیذ  8

110000عون خدمات  8

35729400جملة المؤسسة : 

801531487  الجملة العامة : 



86نظـام أمـد

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

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

 مر ز اإلعالم و التكو ن والدراسات
و التوثی  حول الجمع ات

اإلطارات 

13,0400 متصرف مستشارمتصرف

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

13,0500 متصرفملح  إدارة

أعوان التنفیذ   

13,0100 2عامل صنف 1عامل صنف 

13,0100 5عامل صنف 4عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  41100

----   الجملة العامة :  41100



87 نظـام أمـد

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

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

الهیئة العل ا لحقوق اإلنسان و الحر ات األساس ة 

9اإلطارات

2متصرف مستشار 

3متصرف 

1متصرف في الوثائ  و األرشیف 

3محلل 

3أعوان المساندة أو التسییر 

1ملح  إدارة 

1 اتب تصرف 

81عون إستق ال صنف  

5أعوان التنفیذ 

5عامل 

17جملة المؤسسة : 

و الة  تونس  إفر ق ا  لألن اء 

182اإلطارات

26إدار   

156رئ س تحر ر 

44أعوان المساندة أو التسییر 

13مساعد تقني 

16مساعد إدار   

15محرر مساعد 



88 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

61أعوان التنفیذ 

61عامل 

287جملة المؤسسة : 

مر ز اإلعالم و التكو ن والدراسات و التوثی  حول الجمع ات 

10اإلطارات

3متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العموم ة 

1مهندس أول 

4متصرف 

1متصرف رئ س في الوثائ  و األرشیف 

2أعوان المساندة أو التسییر 

1ملح  إدارة 

1مستكتب إدارة 

3أعوان التنفیذ 

3عامل 

15جملة المؤسسة : 

المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الح مة ] 

17اإلطارات

2متصرف عام 

2متصرف رئ س 

4متصرف مستشار 

3م تبي مستشار 

1تقني رئ س 

3متصرف 



89 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

1متصرف في الوثائ  و األرشیف 

1موث  أول 

9أعوان المساندة أو التسییر 

4ملح  إدارة 

1م تبي مساعد 

3 اتب تصرف 

1مساعد تقني 

17أعوان التنفیذ 

44عامل صنف  

53عامل صنف  

62عامل صنف  

108عامل صنف  

43جملة المؤسسة : 

مؤسسة اإلذاعة التونس ة 

665اإلطارات

665إطار إدارة عامة 

276أعوان المساندة أو التسییر 

276مساعد إدار   

162أعوان التنفیذ 

162عامل 

1103جملة المؤسسة : 

مؤسسة التلفزة التونس ة 

503اإلطارات

503إطار إدارة عامة 

345أعوان المساندة أو التسییر 



90 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

20مساعد إدار   

325عون إدار  مختص 

234أعوان التنفیذ 

44عون إدار   

190عامل 

1082جملة المؤسسة : 

547 2  الجملة العامة : 



 

 



نفقات التنم ة لسنة

03  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 272 0003 057 3اإلستثمارات الم اشرة

4 364 0004 428 000

7 700 000

دینارا000 421 7 إعتمادات البرامج :

 توز ع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتب ان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السا ع

التمو ل العمومى

2019

القسم التاسع

نفقات التنم ة المرت طة  الموارد الخارج ة الموظفة

نظـام أمـد

7 421 000

91

رئاسة الح ومة



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

03  ال اب:

جدول إجمالي
(  د1000 حساب  )

 I -  اإلستثمارات الم اشرة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

مشار ع و برامج جدیدة

 II -  التمو ل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزان ة 

إعتمادات على
القروض الخارج ة الموظفة 

الدفع

I جملة فرع ة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون 
البرامج

مشار ع و برامج جدیدة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

700

2 357

4 364

700915

2 3572 357

4 364

134

4 294

التعهد

700915

2 3572 357

134

4 3644 294

3 0573 0573 2723 0573 272

4 3644 3644 4284 3644 428

7 4217 4217 7007 4217 700

 II جملة فرع ة

2019

92

رئاسة الح ومة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م أو التكلفة

رئاسة الح ومة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

93

03 ال اب:

بناءات إدار ة 06603800800570

تجهیزات إدار ة 066041 6451 6451 645

البرامج اإلعالم ة 06605177177177

التكو ن 066062020325

نفقات الهیئات الدستور ة 06613315315355

دراسات مؤلفات ووثائ  06614100100200

3 0573 0573 272 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

رئاسة الح ومة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

94

03 ال اب:

بناءات إدار ة 06603700700470

التكو ن 06606305

نفقات الهیئات الدستور ة 0661340

دراسات مؤلفات ووثائ  06614100

700700915 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

رئاسة الح ومة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

95نظـام أمـد

03 ال اب:

د1000 حساب 
التحدیث اإلداري2البرنامج

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

التحدیث اإلداري 0البرنامج الفرعي

التكو ن 06606

300تهیئات مختلفة  المدرسة الوطن ة لإلدارة 11 0002
300 06606جملــة الفصـل
300 0جملــة البرنامج الفرعي
300 2جملــة البرنامج

الرقابة3البرنامج

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

الرقابة 0البرنامج الفرعي

نفقات الهیئات الدستور ة 06613

40تجهیز مقرات دائرة المحاس ات 11 0013
40 06613جملــة الفصـل
40 0جملــة البرنامج الفرعي
40 3جملــة البرنامج

مصالح اإلعالم والتكوین4البرنامج

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

مصالح اإلعالم والتكوین 0البرنامج الفرعي

التكو ن 06606

5المر ز اإلفر قي لتدر ب الصحافیین واإلتصالیین 00 0005
5 06606جملــة الفصـل
5 0جملــة البرنامج الفرعي
5 4جملــة البرنامج

المساندة9البرنامج

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

المساندة 0البرنامج الفرعي



96 نظـام أمـد

بناءات إدار ة 06603

700700470تهیئة الش  ات الفن ة  شارع الحر ة 00 0024
700700470 06603جملــة الفصـل

دراسات مؤلفات ووثائ  06614

100تجهیز مر ز التوثی  الوطني 00 0002
100 06614جملــة الفصـل

700700570 0جملــة البرنامج الفرعي
700700570 9جملــة البرنامج
700700915 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

رئاسة الح ومة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالب انالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

97

03 ال اب:

بناءات إدار ة 06603100100100

تجهیزات إدار ة 066041 6451 6451 645

البرامج اإلعالم ة 06605177177177

التكو ن 06606202020

نفقات الهیئات الدستور ة 06613315315315

دراسات مؤلفات ووثائ  06614100100100

2 3572 3572 357 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

رئاسة الح ومة

98نظـام أمـد

03 ال اب:

د1000 حساب 

مشار ع و برامج جدیدة

التحدیث اإلداري2البرنامج

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

التحدیث اإلداري 0البرنامج الفرعي

التكو ن 06606

202020إقتناء معدات و رمج ات إعالم ة للمدرسة الوطن ة لإلدارة 00 0006
202020 06606جملــة الفصـل
202020 0جملــة البرنامج الفرعي
202020 2جملــة البرنامج

الرقابة3البرنامج

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

الرقابة 0البرنامج الفرعي

نفقات الهیئات الدستور ة 06613

606060تهیئة مقر المح مة اإلدار ة 11 0001
454545إدخال اإلعالم ة  المح مة اإلدار ة 11 0004
505050تطب قات إعالم ة بدائرة المحاس ات 00 0005

100100100تجهیز مقر المح مة اإلدار ة 11 0008
101010تجهیز مقرات دائرة المحاس ات 11 0013

505050إقتناء معدات إعالم ة لفائدة دائرة المحاس ات 11 0015
315315315 06613جملــة الفصـل
315315315 0جملــة البرنامج الفرعي
315315315 3جملــة البرنامج

المساندة9البرنامج

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

المساندة 0البرنامج الفرعي

بناءات إدار ة 06603

100100100تهیئات مختلفة  مقر الوزارة األولى 11 0019
100100100 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604

615615615إقتناء وسائل نقل 00 0001
300300300تجهیز الوزارة األولى 11 0002



99
نظـام أمـد

06604

330330330تجهیز بناءات األرشیف الوطني 11 0004
400400400اقتناء أجهزة مراق ة 11 0012

1 6451 6451 645 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالم ة 06605

177177177تطو ر المنظومات والش  ات اإلعالم ة 00 0009
177177177 06605جملــة الفصـل

دراسات مؤلفات ووثائ  06614

100100100تجهیز مر ز التوثی  الوطني 00 0002
100100100 06614جملــة الفصـل

2 0222 0222 022 0جملــة البرنامج الفرعي
2 0222 0222 022 9جملــة البرنامج
2 3572 3572 357 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

201720182019 2016

رئاسة الح ومة03 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

100

093 1دراسات عامة06600 1 010 115 30 1 958 2 103
177إقتناء أراضي06601 547 724 724
115 6بناءات إدار ة06603 570 560 171 28 120 168 800 60 709 33 799 6 324 35 536
448 2تجهیزات إدار ة06604 1 645 657 400 24 404 144 1 645 437 799 26 529 29 554
170 1البرامج اإلعالم ة06605 177 150 82 6 057 381 177 80 6 998 7 636
922 1التكو ن06606 325 260 17 1 573 788 20 280 533 2 476 4 097
68مصار ف الإلشهار و الإلعالنات06607 84 20 132 152
475 2نفقات الهیئات الدستور ة06613 355 425 90 4 359 168 315 225 905 6 091 7 704
141 2دراسات مؤلفات ووثائ 06614 200 60 3 512 1 565 100 39 4 209 5 913

93 4196 3243 0951 0023 0573 34969 6667602 1123 27217 609 82 916 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

رئاسة الح ومة03 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

101

د1000 حساب 

التحدیث اإلداري 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

التحدیث اإلداري 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
930 999 30 1 899 1 929 برنامج اإلصالح اإلدار  000200

89930999930 9291 066001جملــة الفصـل

التكو ن 06606
118 267 92 293 385 إصالح الجهاز الكهر ائي  المدرسة الوطن ة لإلدارة000111
216 300 200 7 144 160 523 184 867 تهیئات مختلفة  المدرسة الوطن ة لإلدارة000211
69 397 35 8 423 466 تجهیز المدرسة الوطن ة  لإلدارة000311

226 20 40 10 439 20 112 10 593 735 إقتناء معدات و رمج ات إعالم ة للمدرسة الوطن ة لإلدارة000600
565 35 600 600 إحداث منظومة التكو ن المستمر على الخ 000800

194 282172403201 093533280201271 0532 066063جملــة الفصـل

0 124 281172403202 992563280201272 9823 4جملــة البرنامج الفرعي

2 124 281172403202 992563280201272 9823 4جملــة البرنامج

الرقابة 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

الرقابة 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



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

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

102 نظـام أمـد

نفقات الهیئات الدستور ة 06613
823 60 200 320 48 60 800 495 1 403 تهیئة مقر المح مة اإلدار ة000111
763 107 870 870 مقر مجلس الدولة  (دراسات)000211
103 20 1 346 30 20 1 419 1 469 تجهیز مقر دائرة المحاس ات000311
168 45 50 808 35 45 50 941 1 071 إدخال اإلعالم ة  المح مة اإلدار ة000411
183 50 95 8 89 20 50 95 35 225 425 تطب قات إعالم ة بدائرة المحاس ات000500

3 100 59 233 100 295 395 تجهیز مقر المح مة اإلدار ة000811
47 185 10 222 232 تهیئة مقرات دائرة المحاس ات001111

122 769 891 891 المساهمة في برنامج تدع م  دائرة المحاس ات001211
2 50 23 46 10 111 121 تجهیز مقرات دائرة المحاس ات001311

90 50 60 155 50 60 60 185 355 إقتناء معدات إعالم ة لفائدة دائرة المحاس ات001511
304 058904253552 6549052253151334 2325 066137جملــة الفصـل

0 304 058904253552 6549052253151334 2325 7جملــة البرنامج الفرعي

3 304 058904253552 6549052253151334 2325 7جملــة البرنامج

مصالح اإلعالم والتكوین 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

مصالح اإلعالم والتكوین 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
88 11 40 59 99 دراسات في مجال اإلعالم000400

066009959401188جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
140 140 140 تجهیز خل ة اإلتصال الح ومي001800

06604140140140جملــة الفصـل

التكو ن 06606
701 5 20 268 661 333 994 المر ز اإلفر قي لتدر ب الصحافیین واإلتصالیین000500

06606994333661268205701جملــة الفصـل



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

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

103 نظـام أمـد

0 233532701279205929 1جملــة البرنامج الفرعي

4 233532701279205929 1جملــة البرنامج

المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

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

غا ة
المسندة إلى

غا ة

المساندة 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
75 75 75 دراسات إقتصاد ة مختلفة000311

06600757575جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603
106 312 48 370 418 إعتمادات للدراسات000111
474 6 033 38 6 469 6 324 6 507 بناءات األرشیف الوطني000311
15 65 80 80 تكییف الهواء  مقر الكتا ة العامة للح ومة000411
66 234 300 300 دراسات إلنجاز  مبنى مشترك لحف  األرشیف اإلنتقالي001311

168 4 129 43 172 تهیئات  مر ز مقر ن لحف  الوثائ 001411
11 14 25 25 متحف الوزارة ااألولى001511
54 32 86 86 إصالح الجهاز الكهر ائي  الوزارة األولى001611

35 35 35  تهییئات مختلفة في مقر وزارة حقوق اإلنسان واإلتصال و العالقات مع001711
مجلس النواب

547 100 60 1 298 100 60 325 1 520 2 005 تهیئات مختلفة  مقر الوزارة األولى001911
1 035 40 3 925 1 4 999 5 000 مبنى مشترك لحف  األرشیف األنتقالي002011
795 3 576 36 4 335 4 371 تهیئة مقر الكتا ة العامة للح ومة002111
67 3 593 3 660 3 660 تهیئة مبنى  ائن ب اب العسل002200

2 282 26 8 969 11 277 11 277 تهیئة مقر الكتا ة العامة للح ومة-القس  الثاني002300
495 470 500 105 30 700 300 600 1 600 تهیئة الش  ات الفن ة  شارع الحر ة002400

115 1201715605706 7997096080016828 32433 5366 0660335جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
687 615 377 400 18 815 29 615 377 554 19 319 20 894 إقتناء وسائل نقل000100



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

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

104 نظـام أمـد

06604
212 300 2 038 105 300 2 145 2 550 تجهیز الوزارة األولى000211
593 330 220 2 547 330 245 3 115 3 690 تجهیز بناءات األرشیف الوطني000411

4 4 4 قاعة العرض000600
50 30 80 80 تجدید المعدات الصوت ة000900
16 4 20 20 تجهیز متحف الوزارة األولى001000

321 229 550 550 تجهیز مبنى  الوزارة األولى001100
1 400 60 150 400 60 151 611 اقتناء أجهزة مراق ة001211
7 3 10 10 تعصیر اإلدارة التونس ة001300

402 548 950 950 تجهیز المبنى المشترك لحف  األرشیف اإلنتقالي001411
15 40 10 45 55 تجهیز المرصد الوطني لإلعالم001500

308 6452 4044006571 64514424 3897994371 41426 0660429جملــة الفصـل

البرامج اإلعالم ة 06605
47 52 1 074 80 1 093 1 173 إقتناء معدات إعالم ة000200

132 1 186 1 318 1 318 توس ع نظام إنصاف000300
238 88 150 238 تجدید نظام إنصاف000411
165 985 150 1 000 1 150 تعصیر اإلدارة التونس ة000500
23 608 631 631 إدخال اإلعالم ة  مصالح الوزارة األولى000611
5 35 40 40 المخط  اإلستراتیجي لإلعالم ة000800

245 177 150 30 759 87 177 1 097 1 361 تطو ر المنظومات والش  ات اإلعالم ة000900
54 9 44 19 63  إقتناء تجهیزات إعالم ة لحساب  وزارة حقوق اإلنسان و اإلتصال و001000

العالقات مع مجلس النواب
30 30 30 خطة عمل ة لإلعالم ة001100

958 958 958 استغالل رخص نظم و برمج ات ما  روسوفت001200
213 427 640 640 النظام الوطني لإلعالم القانوني001300

152 041821501771 976801773696 6026 066057جملــة الفصـل

التكو ن 06606
27 23 50 50 التصرف في الوثائ  العموم ة واألرشیف000711

0660650502327جملــة الفصـل

مصار ف الإلشهار و الإلعالنات 06607
68 84 20 132 152 مصار ف اإلشهار واإلعالنات000111

06607152132208468جملــة الفصـل



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

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

ق.م
2019
المصروفة إلىما  عدتقدیرات

20162017غا ة
المصروفة في

2018
ما  عدتقدیراتق.م

2019 2016
البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

105 نظـام أمـد

دراسات مؤلفات ووثائ  06614
1 463 171 1 158 476 1 634 نشر مؤلفات000100

95 200 60 994 100 1 249 1 349 تجهیز مر ز التوثی  الوطني000200
411 2 340 377 2 374 2 751 ط ع صور و وثائ 000300
60 30 30 60 الخطة الوطن ة لفرز الوثائ  العموم ة000500
53 7 60 60 برنامج جلب وثائ  من الخارج000700
59 39 20 59 مر ز الخزن و التوثی  مقر ن000800

141 512602002 5653 209391001 9134 066145جملــة الفصـل

0 886 59211 4272 1846531 34162 7222 6274972 5551 32471 7426 78جملــة البرنامج الفرعي

9 886 59211 4272 1846531 34162 7222 6274972 5551 32471 7426 78جملــة البرنامج

92 1896 3243 0951 0023 0573 30268 8027602 1123 27217 243 81 733 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

رئاسة الح ومة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

توز ع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

106

03 ال اب:

إعادة تقی م إو التكلفة

170التدخل في میدان اإلدارة العامة07800 170 170

170170170و الة تونس إفر ق ا لألن اء

70اإل ستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803 70 70

707070مر زاإلعالم والتكو ن والدراسات والتوثی  حول الجمع ات

 اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و07805
الطفولة

3 563 3 499 3 499

413 3491 3491 1مؤسسة اإلذاعة التونس ة

820 8201 8201 1مؤسسة التلفزة التونس ة

330330330المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت الح مة

625منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807 625 625

300300300الهیئة الوطن ة لم افحة الفساد

145145145الهیئة الوطن ة للوقا ة من التعذیب

180180180الهیئة العل ا المستقلة لإلتصال السمعي وال صر  

428 3644 3644 4الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

رئاسة الح ومة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

107

03 ال اب:

 اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و07805
الطفولة

134

134مؤسسة اإلذاعة التونس ة

134الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

رئاسة الح ومة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

108نظـام أمـد

03 ال اب:

4 مصالح اإلعالم والتكوینالبرنامج

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

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

0 مصالح اإلعالم والتكوینالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
134مؤسسة اإلذاعة التونس ة

00115264 دار اإلذاعة  المنستیر

00201170 تهیئات مختلفة  مقر اإلذاعة

07805134جملــة الفصـل
134 0 جملــة البرنامج الفرعي

134 4 جملــة البرنامج
134الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

رئاسة الح ومة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدب ان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشار ع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

109

03 ال اب:

170التدخل في میدان اإلدارة العامة07800 170 170

170170170و الة تونس إفر ق ا لألن اء

70اإل ستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803 70 70

 مر زاإلعالم والتكو ن والدراسات والتوثی  حول
الجمع ات

707070

 اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و07805
الطفولة

3 429 3 499 3 499

279 3491 3491 1مؤسسة اإلذاعة التونس ة

820 8201 8201 1مؤسسة التلفزة التونس ة

 المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت
الح مة

330330330

625منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807 625 625

300300300الهیئة الوطن ة لم افحة الفساد

145145145الهیئة الوطن ة للوقا ة من التعذیب

180180180الهیئة العل ا المستقلة لإلتصال السمعي وال صر  

294 3644 3644 4الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

رئاسة الح ومة

110نظـام أمـد

03 ال اب:

مشار ع و برامج جدیدة

4 مصالح اإلعالم والتكوینالبرنامج

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

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

0 مصالح اإلعالم والتكوینالبرنامج الفرعي

التدخل في میدان اإلدارة العامة 07800

170و الة تونس إفر ق ا لألن اء 170 170

15 15 15
إقتناء تجهیزات 000400

70 70 70
إقتناء وسائل نقل 000500

10 10 10
إقتناء تجهیزات إعالم ة 000600

25 25 25
تهیئات مختلفة  مقر الو الة 00100ج

50 50 50
تر یز منظومات 00200ج

07800170170جملــة الفصـل 170
اإل ستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن 07803

70مر زاإلعالم والتكو ن والدراسات والتوثی  حول الجمع ات 70 70

13 13 13
تنفیذ مخط  السالمة المعلومات ة 00111ج

45 45 45
إقتناء وسائل النقل 00211ج

6 6 6
إقتناء تجهیزات إعالم ة 00311ج

6 6 6
تر یز موزع هاتف 00411ج

078037070جملــة الفصـل 70
اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

279 1مؤسسة اإلذاعة التونس ة 1 349 1 349

210 210 210
إقتناء وسائل النقل 000200

70 70 70
التهوئة - تجدید و تعصیر تجهیزات الطاقة 000611

140 140 140
المخط  المدیر  لإلعالم ة 000800

60 60 60
دار اإلذاعة  صفاقس 001261



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

111 نظـام أمـد

07805

55 55 55 دار اإلذاعة الجهو ة  قفصة 001471

34 34 34 دار اإلذاعة الجهو ة بتطاو ن 001583

270 270 270 إقتناء معدات إذاع ة 001900

410 480 480 تهیئات مختلفة  مقر اإلذاعة 002011

30 30 30 تكییف الهواء  مقر اإلذاعة 002200

820 1مؤسسة التلفزة التونس ة 1 820 1 820

220 220 220 إقتناء وسائل النقل 050200

80 80 80 إدخال اإلعالم ة  مؤسسة التلفزة التونس ة 050400

170 170 170 المخط  المدیر  لإلعالم ة 050500

700 700 700 تجدید تجهیزات التلفزة 050611

250 250 250 حف  التسج الت التلفز ة 052200

400 400 400 تعصیر وتجدید تجهیزات الطاقة والتكییف 00411ج

099 1693 078053جملــة الفصـل 3 169
3 4093 4093 339 0 جملــة البرنامج الفرعي

3 4093 4093 339 4 جملــة البرنامج

9 المساندةالبرنامج

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

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

0 المساندةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

330المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت الح مة 330 330

40 40 40 إقتناء وسائل نقل 030200

50 50 50 تطو ر المنظومات اإلعالم ة 030300

230 230 230 تهیئة و تجهیز مبنى بیت الح مة 030400

10 10 10 إقتناء أجهزة مراق ة 00111ج

07805330330جملــة الفصـل 330
منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة 07807

300الهیئة الوطن ة لم افحة الفساد 300 300



د1000 حساب 

م.ع.مالب انالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقی م

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

112 نظـام أمـد

07807

50 50 50
تهیئة و تجهیز مر ز ال حوث و الدراسات االسترات ح ة 000600

50 50 50
اقتناء رفوف و معدات لحف  األرشیف 000700

80 80 80
إقتناء أجهزة مراق ة 000800

70 70 70
تجهیز المقر الرئ سي للهیئة و الفروع الجهو ة 000900

50 50 50
تطب قات إعالم ة و قاعدة ب انات 001000

145الهیئة الوطن ة للوقا ة من التعذیب 145 145

60 60 60
تطو ر المنظومات والش  ات 005100

35 35 35
إقتناء معدات إعالم ة 005200

35 35 35
اقتناء وسائل نقل 00100ج

15 15 15
اقتناء أثاث و تجهیزات 00200ج

180الهیئة العل ا المستقلة لإلتصال السمعي وال صر   180 180

30 30 30
بناءات إدار ة 0211ج 

40 40 40
تهیئة وتجهیز مر ز ال حوث والدراسات 00111ج

50 50 50
تطو ر المنظومات والش  ات 00311ج

60 60 60
دراسة لتر یز منظومة لق س نسب المشاهدة واإلستماع 00411ج

07807625625جملــة الفصـل 625
955955955 0 جملــة البرنامج الفرعي

955955955 9 جملــة البرنامج
294 3644 3644 4الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

رئاسة الح ومة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

113

03 ال اب:

796التدخل في میدان اإلدارة العامة07800 170 240 319 3 964 595 170 240 39 4 445 5 489

124الو الة التونس ة لإلتصال الخارجي 701 124 701 825

672و الة تونس إفر ق ا لألن اء 170 240 319 3 263 471 170 240 39 3 744 4 664
122اإل ستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803 70 700 113 70 709 892

122مر زاإلعالم والتكو ن والدراسات والتوثی  حول الجمع ات 70 700 113 70 709 892
542 42اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805 3 563 2 750 2 385 70 148 29 494 3 499 2 750 3 674 81 971 50 500 121 388

541 23مؤسسة اإلذاعة التونس ة 1 413 1 150 687 28 909 20 312 1 349 1 150 13 32 876 55 700
998 18مؤسسة التلفزة التونس ة 1 820 1 440 1 567 41 117 9 182 1 820 1 440 3 530 48 970 50 500 64 942

3المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت الح مة 330 160 131 122 330 160 131 125 746
368منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807 625 530 120 625 530 345 143 1 643

268الهیئة الوطن ة لم افحة الفساد 300 370 120 300 370 245 143 1 058
100الهیئة الوطن ة للوقا ة من التعذیب 145 160 145 160 100 405

180الهیئة العل ا المستقلة لإلتصال السمعي وال صر   180 180
129 41250 5004 0583 5204 36430 20274 9322 7043 5204 42843 828 87 268 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

رئاسة الح ومة

114

03 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

مصالح اإلعالم والتكوین 4البرنامج

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

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

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

مصالح اإلعالم والتكوین 0البرنامج الفرعي

التدخل في میدان اإلدارة العامة07800
652و الة تونس إفر ق ا لألن اء 170 240 319 2 254 471 170 240 29 2 725 3 635

إقتناء تجهیزات 0004001 5481 11629153889913915503
إقتناء وسائل نقل 0005005003627068332307068

إقتناء تجهیزات إعالم ة 000600975760190101574491901022
بناء قاعة اجتماعات 000811404040

منظومة التصرف في البرق ات 00100044744714724159
المنظومة المندمجة للتصرف 001400505050
تهیئات مختلفة  مقر الو الة 00100252525ج

تر یز منظومات 00200505050ج
254319240170652 725292401704712 6352 3جملــة الفصـل 07800

اإل ستثمارات في میدان التر  ة و التكو ن07803
70مر زاإلعالم والتكو ن والدراسات والتوثی  حول الجمع ات 70 70

تنفیذ مخط  السالمة المعلومات ة 00111131313ج



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

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

115 نظـام أمـد

07803

إقتناء وسائل النقل 00211454545ج
إقتناء تجهیزات إعالم ة 00311666ج

تر یز موزع هاتف 00411666ج
707070جملــة الفصـل 07803

اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
541 23مؤسسة اإلذاعة التونس ة 1 413 1 150 687 28 909 20 312 1 349 1 150 13 32 876 55 700

إقتناء وسائل النقل 0002004 5754 351821064 29821067
أجهزة حف  األمن 0003001751076827148

مط عة اإلذاعة التونس ة 000500427427427
التهوئة - تجدید و تعصیر تجهیزات الطاقة 0006115 05119250704 7391801150704 740
إدخال اإلعالم ة  مؤسسة اإلذاعة التونس ة 0007002 0171 4672003501 347100200370

المخط  المدیر  لإلعالم ة 00080031085140858514085
تجدید تجهیزات اإلذاعة 0010118 4233 2815 1421 1464516 826
دار اإلذاعة  المنستیر 0011525 1374 89752354 7574564271
دار اإلذاعة  صفاقس 0012614 087887100603 04077730100603 120

دار اإلذاعة الجهو ة  الكاف 0013331 7301 3652201451 257220253
دار اإلذاعة الجهو ة  قفصة 0014712 7422 34129055562 3412905556

دار اإلذاعة الجهو ة بتطاو ن 0015831 7251 491342001 49034201
توس ع و تجدید التجهیزات األساس ة بإذاعة صفاقس 0016615502352723527

حف  التسج الت اإلذاع ة 0017002 2302 0101001201 410100720
أستودیو جدید بإذاعة تطاو ن 001883850170680170680

إقتناء معدات إذاع ة 0019005 3004 1701702706904 12050170270690
تهیئات مختلفة  مقر اإلذاعة 0020112 8151 7984805371 2584801 077
تكییف الهواء  مقر اإلذاعة 00220093173120301507132030168

المخط  المدیر  لإلعالم ة  مؤسسة اإلذاعة التونس ة 0024111501014010140



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

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

116 نظـام أمـد

07805

إقتناء تجهیزات إذاع ة خف فة 0025006 4753 5002 9753 5002 975
368 14مؤسسة التلفزة التونس ة 1 820 1 440 1 567 41 117 4 552 1 820 1 440 3 530 48 970 50 500 60 312

إقتناء وسائل النقل 0502005 1094 859220304 80622083
إدخال اإلعالم ة  مؤسسة التلفزة التونس ة 0504001 8381 501808080971 430728080176

المخط  المدیر  لإلعالم ة 05050030550170855017085
تجدید تجهیزات التلفزة 05061116 80012 5041 4401 0807001 07612 3001 4351 0807001 285

وحدة اإلنتاج التلفز   المنستیر 0510525403650436504
تأثیث دار التلفزة الجدیدة 051911875555320555320

المخط  المدیر  لإلعالم ة  مؤسسة التلفزة التونس ة 0520111501014010140
إقتناء تجهیزات تلفز ة خف فة 05210014 67513 3751 30013 1751 500

حف  التسج الت التلفز ة 0522004 9503 5501502501 0003 2502501 450
ص انة حافالت النقل التلفز   0524002 0002 0002 000

ص انة التجهیزات التلفز ة 05251110 00010 0003 0007 000
إقتناء تجهیزات سمع ة  صر ة  (دار التلفزة) 05261150 500

عزل سطح البنا ات 05270030030027525
052800808080 استودیوات3عزل الصوت ب

 عزل الصوت و تهیئة التغذ ة الكهر ائ ة و تر یز ش  ات اضاءة
ر ح ة

052900505050

تجهیزات لتحیین موزع ش  ة الهاتف 053000100100100
تجهیزات لتحیین موزع ش  ة هاتف 0532001606010060100

تجدید أو ترق ة وتحیین منظومة إنتاج و ث األخ ار 0533001 5001 5001 500
الحما ة األمن ة لدار التلفزة التونس ة 053400300300300

اقتناء تطب قات و برمج ات نظم اعالم ة 053500505050
تر یز واقي لحافالت النقل الخارجي 053600100100100

تكییف أستودیو تلفز   الوحدة الجهو ة  صفاقس 053761303030
تعصیر وتجدید تجهیزات الطاقة والتكییف 00411400400400ج



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

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

117 نظـام أمـد

07805

10المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت الح مة 40 10 40 50

إقتناء معدات إعالم ة 0301005040104010
909 23337 5903 2642 0662 86470 16924 5903 5532 8863 50081 06250 116جملــة الفصـل 07805

119 76750 50084 6113 5822 8303 40925 33572 3202 5832 8303 47338 561 0 جملــة البرنامج الفرعي

119 76750 50084 6113 5822 8303 40925 33572 3202 5832 8303 47338 561 4 جملــة البرنامج

المساندة 9البرنامج

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

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

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

المساندة 0البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
3المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت الح مة 330 160 91 67 330 160 91 70 651

إقتناء وسائل نقل 030200125553040553040
تطو ر المنظومات اإلعالم ة 030300505050

تهیئة و تجهیز مبنى بیت الح مة 030400466159113023012911302303
إقتناء أجهزة مراق ة 00111101010ج

651709116033067911603303جملــة الفصـل 07805

منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستور ة07807
23الهیئة الوطن ة لم افحة الفساد 300 370 120 300 370 143 813

اقتناء وسائل نقل 00010021312390120903
تطو ر المنظومات اإلعالم ة 0002007020505020



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

المسندة إلىم.ع.م
غا ة

المسندة في
20172018

المصروفة إلىما  عدتقدیراتق.م
20162017غا ة

المصروفة في
2018

ما  عدتقدیراتق.م
2016

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20192019

م.ق.خ.م

118 نظـام أمـد

07807

تهیئة و تجهیز مر ز ال حوث و الدراسات االسترات ح ة 000600505050
اقتناء رفوف و معدات لحف  األرشیف 000700505050

إقتناء أجهزة مراق ة 000800808080
تجهیز المقر الرئ سي للهیئة و الفروع الجهو ة 000900707070

تطب قات إعالم ة و قاعدة ب انات 001000505050
اقتناء رفوف و معدات لحف  األرشیف 001100707070

اقتناء أجهزة مراق ة 001200505050
تجهیز المقر الرئ سي للهیئة و الفروع الجهو ة 001300110110110

145الهیئة الوطن ة للوقا ة من التعذیب 160 145 160 305

تطو ر المنظومات والش  ات 005100606060
إقتناء معدات إعالم ة 005200353535

اقتناء وسائل نقل 005400909090
تطو ر المنظومات و الش  ات 005500707070

اقتناء وسائل نقل 00100353535ج
اقتناء أثاث و تجهیزات 00200151515ج

180الهیئة العل ا المستقلة لإلتصال السمعي وال صر   180 180

بناءات إدار ة 0211303030ج 
تهیئة وتجهیز مر ز ال حوث والدراسات 00111404040ج

تطو ر المنظومات والش  ات 00311505050ج
دراسة لتر یز منظومة لق س نسب المشاهدة واإلستماع 00411606060ج

29814353062512053062523 1جملــة الفصـل 07807

1 949213916909551879169095526 0 جملــة البرنامج الفرعي

1 949213916909551879169095526 9 جملــة البرنامج
121 71650 5003 6733 5204 36425 33572 5072 6743 5204 42838 587 84 824 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

ب ان المؤسسات و البرامج

د1000 حساب 

2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غا ة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما  عدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غا ة
ما  عدتقدیراتق.مالمصروفة في

20172018 2016

رئاسة الح ومة

20192019

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

م.ق.خ.م

119

03 ال اب:

284 37اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 1 868 11 348 9 944 8 056 32 500 50 500 09805

284 37مؤسسة التلفزة التونس ة 1 868 11 348 9 944 8 056 32 500 50 500

50 5008 0569 94411 3481 86837 284 32 500 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

رئاسة الح ومة

120

03 ال اب:

إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

مصالح اإلعالم والتكوین 4البرنامج

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

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

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

مصالح اإلعالم والتكوین 0البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 09805

284 86837 3481 94411 0569 5008 50032 50مؤسسة التلفزة التونس ة

إقتناء تجهیزات سمع ة  صر ة  (دار التلفزة) 05261137 284 1 868 11 348 9 944 8 056 32 500 50 500
284 86837 3481 94411 0569 5008 50032 50جملــة الفصـل 09805

0 284 86837 3481 94411 0569 5008 50032 50جملــة البرنامج الفرعي

4 284 86837 3481 94411 0569 5008 50032 50جملــة البرنامج

284 37الجملة  العامة 1 868 11 348 9 944 8 056 32 500 50 500
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اإلنجازات 
المالحظات  المتوقعة إلى  المحتوى المادي بیان أھم المشاریع 

والبرامج حسب الفصول   غایة
2019-12-31 الجملة   م ع م م ق خ م

06604  تجھیزات إداریة
100% 615 615 تعزیز أسطول السیارات الموضوع على ذمة الوزارة : إقتناء وسائل نقل 

ـ  اإلدارة المركزیة : 10 سیارات وظیفیة و(3) سیارات مصلحة
ـ  المؤسسات العمومیة اإلداریة :

المدرسة الوطنیة لإلدارة : 1 سیارة وظیفیة
100% 300 300 تجھیز الوزارة األولى
100% 400 400 اقتناء أجھزة مراقبة

 07800 اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة :
ـ وكالة تونس إفریقیا لألنباء

100% 70 70 2 سیارات نفعیة اقتناء وسائل نقل
100% 50 50 المنظومة المندمجة للتصرف  املنظومة املندجمة للتصرف

07805 اإلستثمارات في میدان الثقافة  و الشباب والطفولة
ـ اإلذاعة التونسیة 

100% 210 210 6 سیارات نفعیة (1صفاقس 1 المنستیر و 4 المصالح المركزیة) اقتناء وسائل نقل
100% 140 140 المخطط المدیري لإلعالمیة املخطط املديري لإلعالمية
100%
100% 270 270 قطع غیار و تجھیزات خفیفة و تجھیزات ریبورتاج إقتناء معدات إذاعية
100% 410 410 تھیئة األسطح و الرواق األرضي و تھیئة دورات المیاه  يئات خمتلفة مبقر اإلذاعة

ـ التلفزة التونسیة
100% 700 700 إقتناء متّممات للمعدات والتجھیزات التلفزیة  جتديد جتهيزات التلفزة
100% 220 220 حافلة و 2 شاحنات صغیرة لنقل المعدات اقتناء وسائل نقل
100% 400 400 تجدید و تعصیر تجھیزات الطاقة جتديد و تعصري جتهيزات الطاقة

ـ المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون"بیت الحكمة"
100% 40 40 إقتناء سیارة نفعیة إقتناء وسائل نقل
100% 220 220 اقتناء تجھیزات سمعیة وبصریة وأجھزة مراقبة  جتهيز و  يئة مقر ا مع

07807 منح اإلستثمار لفائدة المؤسسات الدستوریة
ـ الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

100% 90 90 دعم أسطول النقل بالفروع الجھویة : إقتناء 3 سیارات مصلحة إقتناء وسائل نقل
100% 180 180 تجھیز مقر الھیئة والفروع الجھویة (110 أ د) وإقتناء رفوف (70 أ د) إقتناء جتهيزات 
100% 50 50 تعزیز الحمایة األمنیة للمقر الرئیسي والفروع الجھویة إقتناء أجهزة مراقبة

ـ الھیئة الوطنیة للوقایة من التعذیب
100% 90 90 إقتناء وسائل نقل : 3 سیارات مصلحة إقتناء وسائل نقل
100% 70 70 إقتناء منظومات التصرف  تطوير املنظومات والشبكات

        التكلفة بحساب ألف دینار 

رئاسة الحكومة
نفقات التنمیة لسنة 2019

تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة 
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بیان المشاریع و البرامج حسب الفصول

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

  06.603 : بنایات إداریة
%90 إستكمال المشروع واإلستالم الوقتي لألشغال %100 إستكمال إجراءات طلب العروض لتعیین صاحب  %100   يئة الشب ات الفنية  شارع ا  ر ة إنجاز القسط األول من المشروع: 

المزمع إنجازھا * القیام بأشغال العزل المائي باألسطح الصفقة بعد الموافقة على طلب إعادة تقییم لكلفة 

المشروع الناجم عن توصیات الدیوان الوطني  وإزالة التجھیزات الخاصة بالتكییف  

للحمایة المدنیة  المركزي التي زال اإلنتفاع بھا

06.606 : التكوین
%90 استكمال تھیئة فضاء التدریس بالطابق الثاني    يئة مب ت املدرسة الوطنية لإلدارة

للمدرسة الوطنیة لإلدارة وتجھیزه بالكامل %90 انطالق أشغال تھیئة الطابق الثاني من مبنى (تم  غي   محتوى ال  نامج)

اإلنتھاء من القسط األول من تھیئة المطعم التدریس بمقر المدرسة الوطنیة لإلدارة

واإلنطالق في مرحلة التجھیز انجاز الدراسات الفنیة والھندسیة الضروریة

بالنسبة إلى مشروع تھیئة المطعم

اإلنجازات  إلى غایة
2017/12/31

اإلنجازات المنتظرة إلى غایة
2018/12/31

اإلنجازات المتوقعة في
   31ـ 12ـ 2019 

رئاسة الحكومة
نفقات التنمیة لسنة 2019

تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة
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