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جداول إجمالية 
 



1 نظـام أمـد

ال اب العشرون 
وزارة الشؤون الثقاف ة

تم ض   نفقات التصرف و التنم ة و صنادی  الخز نة لوزارة الشؤون الثقاف ة   

. 2018 م د   سنة 264,505 مقابل    300,146 في حدود  لسنة  2019

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نس ة 
التطور

الفارق   تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2019 2018 2017

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د )  العنوان األول 
%نفقات التصرف  22,4 42,641 233,146 190,505 182,450

العنوان الثاني 
%نفقات التنم ة  -14,3 -10,000 60,000 70,000 72,477

ـ اإلستثمارات الم اشرة
%* على الموارد العامة للمیزان ة    -26,0 -15,051 42,790 57,841 66,447

م د

41,5 5,051% 17,210 12,159 6,030 * على الموارد العامة للمیزان ة   

ـ التمو ل العمومي

%3,000صنادی  الخز نة  75,0 2,9284,0007,000

2,9284,0007,0003,00075,0% صندوق التشج ع على اإلبداع األدبي والفني 

%257,854264,505300,14635,641 الجملـــــة 13,5



نظـام أمـد

233 146 000

60 000 000

2

ال اب العشرون 
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

7 000 000 : الحسا ات الخاصة في الخز نةالجزء الخامس

000 146 300 الجملـــــة
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تقدیرات ق.مإنجازات
201720182019

ا 1 - إعتمادات العنوان األول
%80414,8 70120 897161 805140 127 - التأجیر العمومي 
%35062,9 4536 7051010316 10 - وسائل المصالح 
%48739,2 99215 50554 94039 43 - التدخل العمومي 

%64122,4 14642 505233 450190 182 الجملـــة 

 2 - الوسائل البشریة المتوفرة بالوزارة
     والمعھد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنیة

%6610466,7  المباشرون بالدیوان 
%32531632041,3 *األعوان اإلداریون 

%29436837020,5 *السلك التقني 
%10071032127324123,4 *اإلطار المكتبي 

%124416751739643,8 *اإلطار التنشیطي الثقافي 
%2,1-8-395384376 *سلك التراث
%10210410400,0 *سلك التعلیم
%6,8-249-359336483399 *سلك العملة 

%41,1-23-215633 *أسالك أخرى 
 *اإلنتدابات 

%19,8-(24)-(97)(121)(176)*التقاعد 

%698775897624350,5 الجملـــة

د- المؤسسات ذات الصبغة غیر اإلدریة 
%706707718111,6* أعوان المؤسسات

-  - - *اإلنتدابات 
%14107,7(27)(13)(6) *تقاعد 

%769382968342460,6 الجملـة العـامــة 

العنوان األول 
وزارة الشؤون الثقافیة 

معطیات عامة 

النسبة المعطیات  الفارق

(بحساب أ د)
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تقدیرات ق.مإنجازات
201720182019

ا 3 -المؤسسات العمومیة االداریة

(1)2964651 *مؤسسات العمل الثقافي 

ا 4 -المؤسسات العمومیة غیر االداریة

(2)68113 *مؤسسات العمل الثقافي 

ا 5 -الھیاكل المختصة
%22922923893,9 *دور الثقافة

%39239640371,8 *المكتبات

ا 6 -ابرز تدخالت الوزارة

%9251914810350120213,1 *التظاھرات الثقافیة والمھرجانات 
%365038005250145038,2 *المسرح
%16901690169000,0 *الكتاب 

%1200130014001007,7 *الفنون التشكیلیة 
%2440230024401406,1 *الموسیقى والرقص

إحداث مؤسسة عمومیة تكتسي الصبغة االداریة بمقتضى األمر الحكومي عدد 341
 أفریل 2018 المتعلق بإحداث المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلیة" 

 مؤسسات عمومیة ال تكتسي الصبغة اإلداریة بمقتضى األوامر الحكومیة عدد 380 و381 و382
 مؤرخة في 23 أفریل 2018 وھي على التوالي :

 مسرح االوبرا
المركز الوطني لفن العرائس 

المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر 

النسبة الفارقالمعطیات 
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 :القطاعیةتقدیم الوزارة وسیاستھا  -1
أھمیة بالغة في تنمیة وتغییر واقع المجتمع وذلك من خالل دوره  يالثقاف القطاع كتسيی

یل وتفع ثقافة القربمبادئ المدنیة وتكریس  وإشاعةاألساسي في ترسیخ قیم المواطنة واالنتماء 

  .2014مبدأ حق المشاركة في الحیاة الثقافیة وفقا للمبادئ الواردة في دستور جانفي 

   :الوزارة إستراتیجیة
یحت  ّل القط  اع الثق  افي مكان  ة ھام  ة ض  من س  لم األولوی  ات الوطنی  ة باعتب  ار أھمی  ة األدوار 

ج  ذیر ق  یم الموكل  ة ل  ھ ك  أداة لترس  یخ الھوی  ة الوطنی  ة وكفاع  ل ف  ي مس  یرة التنمی  ة والتح  دیث وت

  .واألفرادالدیمقراطیة وكآلیة لمقاومة المخاطر التي تھّدد المجتمع 

  :أساسیةعمل الوزارة على خمس محاور  إستراتیجیةوترتكز 

 :فيأساسا  المتمثلةالوطنیة البرامج  .1

v ،البرنامج الوطني تونس مدن الفنون  

v ،البرنامج الوطني تونس مدن الحضارات 

v  والكتابداب اآلالبرنامج الوطني تونس مدن، 

v البرنامج الوطني للمبادرات الثقافیة والصناعات اإلبداعیة والتجدید التكنولوجي، 

v  الشبان والمبدعینالبرنامج الوطني لجیل جدید من المستثمرین. 

 :غرارعلى  البرامج الخصوصیة .2

v ،موسم الثقافة الجزریة 

v ،موسم الثقافة العمالیة 

v ،موسم الثقافة بین الحدود 

v والصحراءلجنوب موسم ثقافة ا، 

v  الموجھة إلى ذوي االحتیاجات الخصوصیة  ةتھم األنشط(والتضامنیة الثقافة المندمجة

 ).ذات الكثافة السكانیة الشعبیة ءالریفیة واألحیا ةالسن والمرأوالمساجین وكبار 

  :أبرز ھذه التظاھرات نجد نالكبرى مالتظاھرات  .3

v أیام قرطاج للفن المعاصر  

v یةأیام قرطاج الموسیق  

v أیام قرطاج السینمائیة  
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v مھرجان قرطاج الدولي  

v مھرجان الحمامات الدولي  

v مھرجان دقة الدولي  

v مھرجان الجم الدولي  

v مھرجان الجاز بطبرقة  

v مھرجان سوسة الدولي  

v مھرجان صفاقس الدولي  

v مھرجان بنزرت الدولي.  

 :حولالتي تتمحور الكبرى  اإلستراتیجیةالتوجھات  .4

v  والریادة الثقافیة اإلقلیمیةدعم الدبلوماسیة الثقافیة 

v تأھیل الھیاكل العمومیة الثقافیةتطویر المرافق العمومیة و 

v في المجال الثقافي إلصالحات التشریعیةا 

v  تثمین التراث وتطویر صیغالسیاحة الثقافیة 

v  واآلثار وتنمیة التراثحفظ الذاكرة الوطنیة 

v  الثقافي والتنمویة ودعم االستثمارالصناعات اإلبداعیة 

v  الثقافي  تطویر العملتوظیف التكنولوجیات الحدیثة في 

v تكریس الالمركزیة الثقافیة 

v  التنشیط الثقافي للجامعات التونسیة 

v  األفقي  والعمل الحكوميالشراكة بین الوزارات 

v  والقطاع الخاصالشراكة بین القطاع العام.  

بلورة االختیارات الوطنیة في  السیاسة العاّمة للدولة إطاروتتولى وزارة الشؤون الثقافیة في 

تتمثّل  اإلطاروفي ھذا  بھا،میادین الثقافة والفنون والتراث ووضع المخّططات والبرامج للنھوض 

  :التالیةفي األھداف لوزارة الشؤون الثقافیة  اإلستراتیجیةالرؤیة 

قع المجتمع سمة الحیاة وھو حق لكل مواطن یرید اإلسھام في تنمیة اإلنسان وتغییر وا اإلبداع .1

  .والنھوض بھ قیمیا وجمالیا
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امتداد لھذه الحیاة المواطنیة وجب المحافظة علیھ وتنمیتھ استثمارا وتثمینا لآلثار  التراث .2

إلى الحضارات التي شھدتھا  بالرجوعوالموروث الوطني المادي والالمادي المتعاقب تاریخیا 

  . تونس منذ آالف السنین

لتراث قطاعا استراتیجیا یمكن للدولة أن تراھن علیھ في دفع جعل قطاع الفنون والثقافة وا .3

 .االستثمار وطنیا وفي الجھات الداخلیة

جعل قطاع الفنون والثقافة والتراث قطاعا تشغیلیا یمكن الدولة من المساھمة في التقلیص من  .4

 .البطالة وتحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة 

إشاعة قیم التنوع ومقاومة االنغالق  في قافة والتراث الفنون والث تثمین مساھمةالعمل على  .5

  .والتطرف

  :تسعى وزارة الشؤون الثقافیة إلى  اإلستراتیجیةوإلدراك ھذه األھداف 

 : وذلك بـ تعزیز الالمركزیة والتشاركیة الثقافیة:اوال 
v  مدتھممارسة سیا منالمواطنین ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع یومي ملموس وتمكین 

 .الثقافیة إنتاجا واستھالكا وذلك باالعتماد على عناصر التعدد والتنوع

v  تكریس ثقافة القرب وإفساح المجال للجھات كي تعبر عن خصوصیاتھا وإمكانیاتھا

 .اإلبداعیة في إطار الوحدة الوطنیة

v  تحقیق الالّمركزیة بتنویع مصادر تمویل العمل الثقافي وتشریك القطاعات المعنیة

 .مجتمع المدني في البحث عن االستثمار في المجال الثقافيوال

v  السعي إلى تشجیع تبادل البرامج الثقافیة وأسالیب العمل المشترك بین الجھات والتواصل

 .في إطار شبكات مؤسساتیة

v الفجوة بین الثقافة ومختلف مكونات الحیاة االجتماعیة ودمج الشأن الثقافي في  تقلیص

العامة بشكل حقیقي مع إنشاء منظومة من فعالیات التكامل بین  الظاھرة االجتماعیة

 .مدنيالمجتمع المختلف المتدخلین بالقطاعین العمومي والخاص أو ھیاكل 

v  إعادة االعتبار إلى الشأن اإلبداعي المحلي وتثمین إسھامات المبدعین والمثقفین في إثراء

 .وتنویعھ المشھد الثقافي الوطني

v الثقافیة و الالّمحوریة من خالل مواصلة تأھیل دور الثّقافة ومراكز  تعزیز الالّمركزیة

  .  الفنون الدرامیة والركحیة ومعاھد الموسیقى والمكتبات العمومیة
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v  إیجاد آلیات إضافیة لتطویر إسھام الجھات والجماعات المحلیة وذلك بتحفیز العمل

 .الثقافي

v ثقافیة بما یعزز العمل بین الجھات دعما بین المندوبیات الجھویة للشؤون ال ةدفع الشراك

 .لخصوصیاتھا وللمبدعین والفنانین المقیمین داخل البالد

v  تفعیل التعاون مع مختلف الوزارات المعنیة بالفنون والثقافة والتراث كوزارة السیاحة

 .والتربیة والتعلیم العالي

 :وطنیةبرامج الدعم ال -
التراثي بمقّوماتھ الّرمزیة والجمالیة للجھات  براز الرصید الثقافي األدبي والمخزونإل

والمدن التونسیة تّم بعث برامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن اآلداب والكتاب وتھدف ھذه 

جعل الممارسة الثقافیة مكّونا أساسیا دائما للحیاة الیومیة، وھو ترجمة فعلیة لىإالبرامج الوطنیة 

یة، حیث سیكون للجھات في ھذا البرنامج دور أكثر فعالیة من دستور الجمھوریة الثان 42للفصل 

إلبراز مخزونھا الثقافي وتثمین تراثھا المادي والالمادي وتثمین ما تزخر بھ من طاقات إبداعیة 

ومن أھداف ھذا البرنامج كذلك ترسیخ حضور الثقافة في الفضاءات . في شتى ضروب الفنون

المثقفین من لعب دورھم المطلوب في تكریس ثقافة الحوار والساحات العاّمة ولتمكین المبدعین و

والتنّوع ومقاومة التصّحر الثقافي وخلق توازن بین الجھات في النفاذ إلى اإلنتاج الثقافي عبر 

خاّصة ومجتمع مؤسسات  شراكة مع مختلف الفاعلین الثقافیین من مبدعین وھیاكل عمومیة وال

 لتكون مساھمة  جتماعي وبمختلف حلقاتھ التربویة والجمعیاتیةالثقافة بالفضاء اال ربطمدني بھدف 

 .في بناء الدیمقراطیة التشاركیة والحوكمة المحلیة الثقافیة
تطویر التشریعات المنظمة لألنشطة الفنیة والثقافیة وإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة  -

 : وذلك عبر  الثقافیة
v  المعتمدة حالیا والمتعلقة بإسناد بطاقات تطویر ھیكلة المھن من خالل مراجعة اآللیات

 .االحتراف الفني والمعاییر المتبعة للغرض وكراسات الشروط للمھن المذكورة

v  تطویر منظومة الدعم من حیث االجراءات وصیغ متابعة األعمال المدعومة بما یستجیب

 .لتطلعات المبدعین والمثقفین وتكریس قواعد الشفافیة والحوكمة
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v ات المرجعیة وتطویر ھیكلتھادعم المؤسس. 

v  من تطویر عمل المؤسسة الوطنیة لتنمیة المھرجانات والتظاھرات الثقافیة والفنیة والتي

إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمھرجانات والعمل على تطویر مضامین مشموالتھا 

المالیة وتشجیع التظاھرات  خاصة منھا  البرمجة وحسن التصرف في الموارد

 .اناتوالمھرج

تطویر منظومة دعم االنتاج واألنشطة الثقافیة والفنّیة وذلك بالتنسیق مع الھیاكل والمنّظمات  -
المشاریع  الداخلیة وبالتالي دعم لى الجھاتإالمھنیة والعمل على توجیھ جزء مھّم منھ 

 .المناطق المعنیة بالتمییز االیجابيب
 : من خالل  المحافظة على التراث وتثمینھ -

v لرصید الوطني للفنون التشكیلیة وحفظھ بطرق علمیة حدیثةإنقاذ ا. 

v  مواصلة إنجاز مشروع رقمنة التراث الثقافي في إطار الشراكة بین القطاع العام والقطاع

 . الخاص

v  تكثیف وتفعیل اتفاقیات التعاون والشراكة في مجال التصرف في التراث مع ھیاكل دولیة

 .مختصة

v الل وتوظیف المعالم التاریخیة بالشراكة مع مستثمرین العمل على إبرام لزمات الستغ

 .خواص

v  إدراج التراث في صمیم المخططات والبرامج التنمویة بمختلف أبعادھا الثقافیة

 .واالقتصادیة واالجتماعیة

v  اعتماد الالمركزیة في مجال التراث من حیث البرمجة والتسییر والتنفیذ وإحداث أقطاب

لالمادي في تواصل مع خصوصیات الجھات والھیاكل الجھویة إقلیمیة للتراث المادي وا

 .ومكونات المجتمع المدني وإتاحة مجال أكبر لھا للمبادرة في التصّور والتنفیذ

v  دفع الشراكة مع القطاع الخاّص في مجال التراث وتطویر مساھمة المستثمرین الخواّص

فیة واالستشھار والتبني في تمویل ھذا القطاع خاّصة من خالل آلیات الرعایة الثقا

 .وغیرھا

v  دعم منظومة التأمین والسالمة للمتاحف والمعالم التاریخیة والمواقع األثریة والثقافیة

 .وتوفیر اإلمكانیات المالیة والتقنیة والموارد البشریة الالزمة للغرض
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v  ّف دفع السیاحة الثقافیة وتطویر المسالك السیاحیة الحالیة وإحداث مسالك جدیدة تعر

 .المخزون التراثي خاّصة داخل الجمھوریة واالرتقاء بصیغ الترویج لھا وطنیا ودولیا

 :بالمبدعین  واإلحاطةتعزیز العنایة  -
v القیام بإجراءات عاجلة تتعلق بنظام التغطیة اإلجتماعیة والعنایة الصحیةوذلك ب 

ن الثقافیة وإنجاز دراسة تھدف إلى ضبط إطار قانوني للحرف الفنیة والمھ بالمبدعین

 .للفنان لتعزیز مكانة المبدع  وضمان حقوقھ

 بداعیةإلالتشجیع على االستثمار في القطاع الثقافي وذلك بدعم الصناعات ا -
تكریس احترام حقوق الملكیة األدبیة والفنیة وذلك بمراجعة النصوص الترتیبیة والتنظیمیة  -

  .للمؤسسة التونسیة لحقوق  المؤلف والحقوق المجاورة
 .ع ثقافة الطفل ودعمھا من خالل تنشئتھ االجتماعیة والفنیةتشجی -
  تشجیع الثقافة بالجامعات التونسیة  -
  :رساء منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد بالوزارة إتدعیم  -

التزاما بالمبادئ الدستوریة، وفي إطار تكریس منظومة الحوكمة ومقاومة الفساد من خالل 

لمساواة وتعزیز ثقة المواطن في اإلدارة ومؤسساتھا تجسیم قواعد النزاھة والشفافیة وا

 :  لوزارةواصالست

v لى المعلومةإ و النّفاذ دعم الحوكمة . 

v دراج محاور تتعلّق بالحوكمة في البرنامج الّسنوي لتكوین أعوان الوزارةإ. 

v  ّالجھویة ت قافیة على غرار المكتباتنظیم عملیّات التصّرف المالي لبعض المؤّسسات الث 

 .  وذلك وفقا لقواعد مجلّة المحاسبة العمومیةوالرقص موسیقى ارس الومد

 : ھیكلة الوزارة حسب البرامج والبرامج الفرعیة  -2

طبقا  2019ولتجسیم التوجھات والسیاسات المذكورة تم إعداد مشروع میزانیة الوزارة لسنة 

قسیم وظیفي لتحدید برامج للمنھجیة الجدیدة للتصرف في المیزانیة حسب األھداف حیث تم اعتماد ت

المرسومة ولھذا تم ضبط أربعة برامج وظیفیة وبرنامج قیادة اإلستراتیجیة الوزارة قصد تحقیق 

 :ومساندة وھي 
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الكتاب والمطالعة  برامج فرعیة لبرنامج

وبرنامجین فرعیین لبرنامج العمل الثقافي في حین لم یتم تفریع برنامجي التراث والقیادة 

 .والمساندة إلى برامج فرعیة بسبب طبیعة أنشطة الھیاكل المكونة لھذین البرنامجین

 الفنون  -1
 الكتاب والمطالعة  -2
 العمل الثقافي -3
 التراث -4
  القیادة والمساندة -9

برامج فرعیة لبرنامج 3برامج فرعیة لبرنامج الفنون و  5كما تم ضبط 

وبرنامجین فرعیین لبرنامج العمل الثقافي في حین لم یتم تفریع برنامجي التراث والقیادة 

والمساندة إلى برامج فرعیة بسبب طبیعة أنشطة الھیاكل المكونة لھذین البرنامجین

  

كما تم ضبط   

وبرنامجین فرعیین لبرنامج العمل الثقافي في حین لم یتم تفریع برنامجي التراث والقیادة 

والمساندة إلى برامج فرعیة بسبب طبیعة أنشطة الھیاكل المكونة لھذین البرنامجین

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  13  
 

  :الثقافیة الشؤون بوزارة الخاصة األداء ومؤشرات أھداف - 3
  

ومؤّشرات قیس األداء المدرجة بوثیقة  األھدافحوار التصّرف تم مراجعة جملة  ارإطفي 

  :ونلخصھا في الجدول التالي 2019لسنوي للقدرة األداء لسنة المشروع ا

 المــــــؤشرات األهــــــداف البرامـــج الفرع ة البرامـــج

  السینما:  1-1 الفنون : 1

  المسرح:  1-2

الموس قى :  1-3

  صوالرق

  الفنون التش یل ة:  1-4

الهندسة :  1-5

 المعمار ة

إح ام توظیف التمو ل :  -1-1-1-

 العمومي لألعمال الفن ة

مواك ة الجمهور لألعمال المدعومة : 1-1-1-1

  والمقتناة

التوز ع الجغرافي لألعمال الفن ة : 1-1-1-2

 المدعومة والمقتناة

تطو ر إشعاع األعمال :  1-4-1

 مقتناةالمدعومة وال

عدد األعمال الفن ة المدعومة المشار ة : 1-4-1-1

  الثقاف ة والفن ة التظاهرات

عدد األعمال الفّن ة المتحصلة على : 1-4-1-2

 جوائز

 نس ة رقمنة الرصید الفني:  1-2-4-1 الحفا  على الرصید الفّني:  1-4-2

  الكتاب والدور ات: 1-2 الكتاب والمطالعة: 2

 المطالعة :  2-2

تعز ز التنوع على مستو  :  2-1-1

 اإلنتاج األدبي والف ر  

 اّلغات  عدد الكتب والدور ات المقتناة:  2-1-1-1

  األجنب ة

نس ة تطور األقسام المعرف ة :  2-1-1-2

  المستهدفة مقارنة بجم ع األجناس المتوفرة

اإلرتقاء بجودة خدمات :  2-2-1

 الم ت ات العموم ة

 ت ات التي تتوفر فیها معاییر المنس ة :  2-2-1-1

 الجودة

تحقی  اإلنتشار الواسع :  2-2-2

 والمتوازن للكتاب

 عدد معارض الكتب:  2-2-2-1

المخطوطات : 2-3

  والوثائ  األخر  

 

إثراء الرصید والمحافظة :  2-3-2

 عل ه

  عدد الكتب المرقمنة:  2-3-2-1

 عدد الكتب الموضوعة على الخ :  2-3-2-2

توطید المؤسسة الثقاف ة في :  1-1-3 التنش   الثقافي:  1-3 ل الثقافي العم:3

 مح طها

تطور عدد اإلنخراطات  النواد   : 3-1-1-1

 الثقاف ة

تطور عدد الشراكات مع الفاعلین : 3-1-1-2
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 الثقافیین 

التظاهرات :  3-2

 الثقاف ة والمهرجانات

تعز ز إشعاع التظاهرات :  3-2-1

 كبر  والمهرجاناتالثقاف ة ال

 نس ة حضور الجمهور: 3-2-1-1

نس ة مساهمة اإلستشهار المالي في : 3-2-1-2

  میزان ة المهرجانات والتظاهرات الثقاف ة

 

عدد المقاالت بوسائل الصادرة اإلعالم : 3-2-1-3

 الدول ة الم تو ة

تدع م حما ة التراث : 1-0-4   التراث : 4

 والمحافظة عل ه

نس ة التقدم في أعمال الترم م والص انة : 4-0-1-1

   المعالم والمواقع والمتاحف 

نس ة المعالم والممتلكات الثقاف ة : 4-0-1-2

  المحم ة والمرت ة

نس ة المعالم والمواقع والمتاحف : 4-0-1-3

  الخاضعة لنظام التأمین الذاتي والسالمة

 نس ة تقدم أعمال الجرد: 4-0-1-4

اث وتطو ر قدرته تثمین التر : 4-0-2

 على اإلستقطاب

عدد ال حوث والدراسات واإلصدارات في : 4-0-2-1

  مجال التراث 

عدد عناصر التراث المودعة للتسجیل : 4-0-2-2

  في قائمات الیونس و 

  عدد الز ارات للمعالم والمواقع والمتاحف: 4-0-2-3

تطور نس ة المواقع والمعالم والمتاحف : 4-0-2-4

 الخدمات والمراف  األساس ة التي تتوفر بها

  نس ة التأطیر : 1-1-0-9 تنم ة الموارد ال شر ة: 1-0-9   الق ادة والمساندة: 9

 نس ة المنتفعین  التكو ن : 9-0-1-2

تحسین وتطو ر جودة : 9-0-2

 الخدمات وأسالیب العمل اإلدار  

  عدد الخدمات على الخ : 9-0-2-1

طول نس ة التجدید الجملي ألس: 9-0-2-2

 اإلعالم ة 

ترشید التصرف في البناءات : 9-0-3

 والتجهیزات

نس ة االستجا ة لطل ات الص انة : 9-0-3-1

 والتهیئة 
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تدع م الالمر ز ة اإلدار ة : 9-0-4

 والمال ة

  عدد القرارات اإلدار ة المفعلة جهو ا : 9-0-4-1

نس ة العمل ات المال ة المنجزة على : 9-0-4-2

 و  المستو  الجه

  31  15  10 المجموع

 
 حسب 2019 لسنة الثقافیة الشؤون وزارة میزانیة توزیع - 4

 :النفقة طبیعة و البرامج
  )ربحساب دينا(                     

 طب عة النفقة
  

 البرامج

نفقات 
 التصرف

صنادی   نفقات التنم ة
 الخز نة

 المجموع

 39913772 0 000 10960 28953772  الفنون 

 20791538  0 000 920 7 12871538  الكتاب والمطالعة 

 62285649 0 000 34330 27955649  العمل الثقافي 

 50757264 0 000 3680 47077264  التراث

 777 397 126 000 7000 000 3110 777 287 116  الق ادة والمساندة 

 000 146 300 000 7000 000 60000  000 146 233  المجموع
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ن برنامجي القیادة والمساندة والعمل الثقافي یمثالن أھم 

 .الوزارةمن مجموع میزانیة %  60

وتجدر اإلشارة إلى أنّھ تم إدراج نفقـــات التأجیــــر العمومي بالنسبة ألعـــــوان المندوبیات 

مندوبیة ، مكتبات عمومیة ، دور ثقافة ، مراكز فنون درامیة 

ببرنامج القیادة ... ) والمعھد الوطني للتراث والمكتبة الوطنیة 

وجود صعوبات تقنیة على مستوى ( والمساندة لصعوبة توزیعھا على البرامج والبرامج الفرعیة 

والمساندةالقیادة
42%

 2019توزیع میزانیة الوزارة لسنة 

ن برنامجي القیادة والمساندة والعمل الثقافي یمثالن أھم یتبین من خالل الرسم البیاني أ

0نسبة تفوق  یمثالنبرامج من حیث حجم االعتمادات إذ 

وتجدر اإلشارة إلى أنّھ تم إدراج نفقـــات التأجیــــر العمومي بالنسبة ألعـــــوان المندوبیات 

مندوبیة ، مكتبات عمومیة ، دور ثقافة ، مراكز فنون درامیة ( الجھویة للشـــؤون الثقافیــــة 

والمعھد الوطني للتراث والمكتبة الوطنیة  وركحیة ومعاھد جھویة للموسیقى 

والمساندة لصعوبة توزیعھا على البرامج والبرامج الفرعیة 

  ." )إنصاف

الفنون
13%

والمطالعةالكتاب
7%

الثقافيالعمل
21%

التراث
17%

توزیع میزانیة الوزارة لسنة 

الفنون 

والمطالعة

الثقافي

التراث

والمساندة

  

  
یتبین من خالل الرسم البیاني أ

برامج من حیث حجم االعتمادات إذ 

وتجدر اإلشارة إلى أنّھ تم إدراج نفقـــات التأجیــــر العمومي بالنسبة ألعـــــوان المندوبیات 

الجھویة للشـــؤون الثقافیــــة 

وركحیة ومعاھد جھویة للموسیقى 

والمساندة لصعوبة توزیعھا على البرامج والبرامج الفرعیة 

إنصاف"منظومة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

الفنون 

والمطالعةالكتاب

الثقافيالعمل

التراث

والمساندةالق ادة



17 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  

نفقات التصرف حسب البرامج واألقسام

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
000 476 6الفنون  4 236 27228 953 772 18 241 500

000 066 2الكتاب و المطالعة 6 373 53812 871 538 4 432 000

000 606 1العمل الثقافي 3 804 64927 955 649 22 545 000

000 408 2التراث 43 040 26447 077 264 1 629 000

000 897 3الق ادة و المساندة 104 246 277116 287 777 8 144 500

161 701 00016 453 000 000 146 233الجملـة العـامة : 54 992 000
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  :التصرف نفقاتتحلیل 
  :نفقات التأجیر العمومي -1

م د  140,897مقاب   ل  م د 161,701بمبل   غ  2019لس   نة  ح   ّددت نفق   ات الت   أجیر العم   ومي 
تق در ب ـ  ادةتمثّ ل نس بة زی م د  20,804أي بزیادة ق درھا  2018مرسمة ضمن قانون المالیة لسنة 

19,8% . 

 :التالیةوقد تم ضبط نفقات األجور على أساس المعطیات 

 : الـوزارة
v  عونا    10       :2019المباشرون بالدیوان إلى موفّى سنة  

v  عونا  5571  :2019األعوان المباشرون إلى موفّى سنة 
 

 عونا 5581:  1الجملة الفرعیة      

 

 : المؤسسات ذات الصبغة اإلداریة
 

 
 

  موفـىى ـوان إلـاألع  ةـلمؤسسا
  2019ة ـسن 

الدفعة األولى  ونمثلی عونا عرضیا 92عونا منھم 1835  المعھد الوطني للتراث 
  .2019جانفي  1ستتم تسویة وضعیتھم بدایة من 

  عونا  208  دار الكتب الوطنیة  

  عونا  2043  2الجملة الفرعیة 
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 : ةالمؤسسات ذات الصبغة غیر اإلداری
 

  عدد األعوان   المؤسســة
  2019إلى موفى 

  31  المؤسسة التونسیة لحمایة حقوق المؤلفین  

  33  المركز الوطني للترجمة      

  37  المسرح الوطني

  50  مركز الموسیقى العربیة والمتوسطیة  

  15  مركز السینما والصورة  

  34  دار المتوسط للثقافة و الفنون

یة المھرجانات والتظاھرات الثقافیة المؤسسة الوطنیة لتنم
  30  والفنیة

  8  مسرح األوبرا

  16  سلفن العرائ الوطني مركزال

  4  فن المعاصر والحدیث لل الوطني متحفال

  460  وكالة إحیاء التراث والتنمیة الثقافیة 

  عونا 718  3الجملة الفرعیة

 
  عونا  8342  المجمـوع العـام
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 :ة لتغطیة أجور وستخصص اإلعتمادات المقترح

  اإلدارة المركزیة  - أ
  
v  م د  0,427:   2019أجور األعوان المباشرین بالدیوان سنة 

v  م د 124,012:   2019أجور األعوان المباشرین سنة 

v  16إنتدابات إستثنائیة آلیة : 

 م د  6,432:  )بتروفاك 10عونا منھم  405( 5و 4الدفعة 

v  م د   -1,126:   )عونا97( 2019اإلحاالت على التقاعد لسنة 

v  م د  0,421:  )عونا 978( 2019ترقیات سنة 

v  م د  5,754 :  2017الزیادة العامة   

v  م د  8,969:   2018و  2017المنحة الخصوصیة 

v  تسویة وضعیة األعوان العرضیین 

  م د  1,345:   )92الدفعة األولى (بالمعھد الوطني للتراث 

     
  م د   146,234:  1جملـة فرعیة     
  
  

  :ذات الصبغة اإلداریة بالنسبة للمؤسسات  - ب

 :مفصلة كاآلتي  2019األعوان غیر القارین سنة منحة أجور 
  )د مبحساب (

  االعتماد   المؤسســة
  2.343  المندوبیات الجھویة للثقافة

  0,102  المعھد الوطني للتراث

  0,007  المكتبة الوطنیة

  0,115  المعھد الوطني للموسیقى

  0,050  لشعبیةالمركز الوطني للموسیقى والفنون ا
  2,617  2جملـة فرعیة 
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  : المؤسسات ذات الصبغة غیر اإلداریة  - ج
  : 2019سنة منحة بعنوان أجور األعوان المباشرین 

      )دم بحساب (                    
  االعتماد  المؤسســة

  0,391  المركز الوطني للسینما والصورة

  0,775  المسرح الوطني

  0,864  مركز الموسیقى العربیة المتوسطیة

  0,715  المركز الوطني للترجمة

  0,585  دار المتوسط للثقافة والفنون

  0,680  المؤسسة الوطنیة لتنمیة المھرجانات

  7,996  وكالة إحیاء التراث والتنمیة الثقافیة

  0,745  المؤسسة الوطنیة لحمایة حقوق المؤلفین

  0,034  مسرح األوبرا

  0,033  سلفن العرائ الوطني مركزال

  0,032  فن المعاصر والحدیث لل وطنيال متحفال

  12,850  3جملـة فرعیة 
  

  د م 161,701  للتأجیر العمومي     المجموع العام
  

 

  :نفقـات وسائل المصالح -2

 2019سنـة م د  16,453تبلغ اإلعتمـادات المقتـرحـة بالنسبـة لنفقـات وسـائــل المصـالـح 

تمثّل م د  6,350أي بزیادة قدرھا  2018سنة مرسمة ضمن قانون المالیة لم د 10,103مقابل 

م د  6,0األوبرا حیث تقدر منحتھا بـ  مسرح تعود باألساس إلى منحة تسییر% 62,8نسبة 
  نة الثقافة  ــــــتسییر الفضاءات المشتركة لمدی نفقات اإلشراف على على تشتمل

  .بھا التي كلفت ...)خدمات البستنة والتنظیف والحراسة ( 
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  :توّزع ھذه اإلعتمادات كما یليو ت

v م د  2,315  :  الــوزارة  

v  د م  14,138  :  المؤسسات 
 :وتوزع اإلعتمادات المقترحة حسب النفقات التالیة 

 م د 2,315: نفقات تسییر المصالح العمومیة -أ
 :منھــا 
v  م د   0,300  :      األكریة 

v م د 0,370  :      االتصاالت 

v  م د 0,340  :      الوقود 

v م د 0,120  :    الصیانة التعھد و 

v  م د 0,100  :    مصاریف التكوین 

v  م د 0,200  :    إستھالك الكھرباء 

 م د   5,722:    منحة المؤسسات ذات الصبغة اإلداریة  -ب

 م د     8,416:  منحة المؤسسات ذات الصبغة غیر اإلداریة  -ج
  2018م د سنة  10,103مقابل  م د   16,453:          الجملة                                       

  
  
  
  
  
 

 

 

 

  

 

 ذاتتعود الزیادة في منح ة تس ییر المؤسس ات العمومی ة و
مؤسس   ات جدی   دة  3اإلداری   ة إل   ى إح   داث  غی   ر الص   بغة
  :منھا وخاصة

حیث تقدر منحة المكلف بنفقات مدینة الثقافة را مسرح األوب
 2019م د سنة  6,0التسییر بـ 
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  :العمـومينفقـات التدّخل  -3

م د  54,992الثقافیـة لـوزارة الشـؤون  2019ـغ جملـة نفقـات التدخـل المقترحـة لسنـة ـــتبل
تمثّل م د  15,487أي بزیادة قـدرھا  2018مرسمة ضمن قانون المالیة لسنة د  م 39,505مقابل 

 .% 39,2نسبة 

  :یليوتتوزع ھذه اإلعتمادات كما 

v  م د 23,303          :                                    الوزارة  
v  م د  13,467    :       المؤسسات ذات الصبغة اإلداریة  
v   م د   18,222    :المؤسسات ذات الصبغة غیر اإلداریة  

 

وذلك لفائدة  م د 23.303بـ وفي ھذا اإلطـار تّم رصـد إعتمـادات لفائـدة الـوزارة تقـدر 

العروض المسرحیة والموسیقیة إنتاجا وترویجا  مزیادة دعمختلف القطاعـات خاصة منھا 
واإلحاطـة بقطاعي الصناعة و تطویـر الكتاب الثقافـي إلى جانب التظاھـرات الثقـافیـة المبرمجـة 

إلى  ةالثقافیة إضافكـة والتي تساھـم في دعـم اإلشعـاع الثقافـي وتنشیـط الحر 2019سنـة 
  .م د 4,0والتي تقدر بـ المشرف على نشاط مدینة الثقافة إسناد منحة تدخل لفائدة مسرح األوبر

  :أھمھامن  عدة میادین في أساساوستخّصص اإلعتمادات المقترحة لتغطیة تدخالت الدولة 
  

  )د مبحساب ( 

  اإلعتمادات  أھم التدخالت

  10,350  اتالتظاھرات الثقافیة والمھرجان -

  5,250  تدخالت لفائدة قطاع المسرح -

  1,400  تدخالت لفائدة قطاع الفنون التشكیلیة -

  1,690  تدخالت لفائدة قطاع الكتاب -

  2,440  تدخالت لفائدة الموسیقى والفنون الشعبیة -

  
  



2019

ال اب

توز ع نفقات التنم ة لسنة 

24نظـام أمـد

 د1000 حساب 

20 وزارة الشؤون الثقاف ة   :

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

1 960 05010 9107 3الفنون :البرنامج

2 920 900207 7الكتاب و المطالعة:البرنامج

3 330 03034 3008 26العمل الثقافي:البرنامج

4 680 0303 6502 1التراث:البرنامج

9 110 030803 3الق ادة و المساندة:البرنامج

60 000 17 210 42 790 الجملة العامة
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  :التنمیةتحلیل نفقات 
  

ومحركـا للتنمیـة االقتصادیـة التي تراھـن  اإلستراتیجیةالقطاعـات یعـّد القطاع الثقافي من 

علیھـا المجموعــة الوطنیّـة لالرتقـاء بالذائقــة الفنیّـة وتكریـس ثقـافــة اإلبداع، ومن ھذا المنطلـق 

أساسا  2019لسنة ستعمل وزارة الشؤون الثقافیة في إطار االعتمادات المبرمجة بمیزانیّة الدولة 

 :ىعل

v  2019تمویل تظاھرة تونس عاصمة للثقافة اإلسالمیة. 

v إنجاز موقع إلكتروني للكتاب التونسي. 

v تمویل تظاھرات خصوصیة على غرار مدن الجھات. 

v دراسة خاصة إلنجاز متحف الزعیم فرحات حشاد. 

v دراسة عن واقع الحوكمة. 

v لتراثي خاصة داخل دفع السیاحة الثقافیة وتطویر المسالك السیاحیة للتصرف بالمخزون ا

 .الجمھوریة

v  دمــج الشـأن الثقافـي عبـر تنویـع المتدخلیـن والمبدعیـن للمساھمـة فـي مختلف

  .التظاھرات

v  تعزیز الالمركزیة الثقافیة من خالل مواصلة تأھیل مختلف الھیاكل الثقافیة عبر تھیئتھا

 .وتجھیزھا

v  والفنـون التشكیلیـة والكتـاب  السینما(تطویـر ومزیـد العنایـة بمختلـف القطاعـات

 ...).والمسرح والتراث

v دعم المؤسسات الثقافیة والعمل على تطویر مضامین نشاطھا. 

v  النھوض بالنشاط الثقافي للجامعات التونسیة من خالل المساھمة الفعالة والمباشرة في

 .بلورتھ

 :2019تقدیـرات سنـة 
 .م د 60,000لفـائـدة وزارة الشـؤون الثقافیـة  2019لسنـة الدفـع المقترحـة  اعتماداتتبلغ جملـة 
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  :بین االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي كما یلي  االعتمادوتوّزع ھذه 

 

v م د 42,790    :  المباشرة  االستثمارات  
v   م د 17,210    :       التمویل العمومي  

  :یليكما یتوزع حسب البرامج كما 
  

  البرامج
الكتاب - 2 فنون ال- 1 طب عة النفقة 

 والمطالعة
 العمل- 3

الق ادة - 9 التراث- 4 الثقافي
 المجموع والمساندة

 42790 3030 1650 26300 7900  3910  الم اشرة  االستثمارات

 17210 80 2030 8030 20 7050 التمو ل العمومي

 60000 3110 3680 34330 7920 10960  جملة البرنامج 

  

ال دفع ترس یم اعتم ادات ب رامج واعتم ادات تعھ د موزع ة حس ب ویتطلب ھذا الحجم من اعتم ادات 

  :التالياألقسام على النحو 

 استثمارات مباشــرةوان ـبعن م د 68,785قدرھا  ةــجملیتعھـد ادات ـد اعتمـرص وقـد تـمّ 

وذلك بالخصوص لمواصلة  م د بعنوان التمویل العمومي 17,710 و د م 51,075 دودـي حـف

  .روع في برامج سنویة جدیدةـة والشـطلقت خالل السنوات الماضیع التي انـالمشاری

 :المتواصلةأھم المشاریع 
v إنقاذ الرصید الوطني للفنون التشكیلیة. 

v رقمنة التراث المكتوب. 

v  مدینة الثقافة بتونستجھیز. 

v برنامج ترقیم المخزون السمعي البصري. 

v بناء وتجھیز دور الثقافة والمكتبات العمومیة. 

 

 

 بحساب األلف دینار
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v الوزارة في تھیئـة وتجھیـز مختلـف مسـارح الھـواء الطلـق مساھمـة. 

v أشغال المكتبة الرقمیة بصفاقس. 

 

  :الجدیدةھم المشاریع أ
  التكلفــة            : اإلستثمارات المباشرة

v أد  9340          وتجھیز دور الثقافة تھیئة 

v  أد  800    تھیئة وتجھیز مراكز الفنون الدرامیة والركحیة 

v أد  400    الموسیقى والرقص  تھیئة وتجھیز مدارس 

v أد  4800          تظاھرات خصوصیة 

v أد  2600            إقتناء كتب تونسیة 

v أد  2500          إقتناء كتب لفائدة المطالعة 

v أد  3700          تھیئة وتجھیز المكتبات 

v أد  1750            اآلثار والمتاحف 

v أد  900        برنامج ثقافي للجامعات التونسیة 

  

 

 التكلفــة               :العموميالتمویل 

v أد  6470        تمویل قطاع السینما والصورة 

v أد  8000        رنامج مدن الفنون والحضاراتب 

v أد  2350        برنامج التراث الثقافي والوطني 
  

  

  

  

  

  

  

  

  2019قدیرات میزانیاتھا لسنة  للوزارة، یمكن توزیع ت الراجعة بالنظر في ما یتعلق بالمؤسسات 

  :یليكما 
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  )بحساب األلف دینار(                        

نفقات  المؤسسات البرامج
 التصرف

 الجملة ذات ةموارد  نفقات التنم ة

مؤسسات خاضعة لمجلة المحاس ة  الفنون 
 العموم ة

        

 195 80 0 115 المعهد الوطني للموس قى
 120 20 0 100 المر ز الوطني للموس قى والفنون الشعب ة

  147.5  0  0  147.5 ثقافةالمندو  ات الجهو ة لل
  235  70  0 165 معاهد الموس قى والرقص

مؤسسات  غیر خاضعة  لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

    

 10443 100 6470 3973 المر ز الوطني للسینما والصورة
 1728 270 100 1358 المسرح الوطني

  1533  70  480  983 المر ز الوطني لفن العرائس
  12034  2000  0  10034 مسرح االو را

الكتاب و 
 المطالعة

مؤسسات خاضعة لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

 
  

 1907 100 650 1157 دار الكتب الوطن ة

 1053 0 0 1053 المندو  ات الجهو ة للثقافة
  1390  73  0  1317 الم ت ات الجهو ة

مؤسسات  غیر خاضعة  لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

 
  

 1668  120 20 1528 معهد تونس للترجمة

العمل 
 الثقافي

مؤسسات خاضعة لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

 

 7098,550  0 7098,550 المندو  ات الجهو ة للثقافة
 0  150  المر ز الدولي للثقافة والفنون قصر العبدل ة

 

150 
 

مؤسسات  غیر خاضعة  لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

 

 3195 330 100 2765 دار المتوس  للثقافة والفنون 
المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات 

 والتظاهرات الثقاف ة والفن ة
 

7260 8030 2000 17290 

 التراث
 
 

مؤسسات خاضعة لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

 

 4012 5 1650 2357 المعهد الوطني للتراث

مؤسسات  غیر خاضعة  لمجلة المحاس ة 
 العموم ة
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 1736 220 180 1336   ة والمتوسط ةمر ز الموس قى العر 
 15564 4918 1850 8796 و الة اح اء الترث والتنم ة الثقاف ة

 592 50 0 542 متحف الفن الحدیث والمعاصر

الق ادة و 
 المساندة

 

مؤسسات خاضعة لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

 

 8311.95 306 0 8005.950 المندو  ات الجهو ة للثقافة

ال الثقافيمر ز االتص  140  5 145 

مؤسسات  غیر خاضعة  لمجلة المحاس ة 
 العموم ة

 

 1673 680 80 913 المؤسسة التونس ة لحقوق المؤلف
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 :الوزارة أعوان - 5
عونا ویتوزعون على 8342حوالي 2019بلغ عدد أعوان الوزارة المرخص فیھم إلى موفّى سنة ی

 :النحو التالي
 

 
االدارات المر ز ة  أعوان

 والجهو ة

أعوان المؤسسات العموم ة 
  الخاضعة

  1المجموع  لمجلة المحاس ة العموم ة
أعوان المؤسسات العموم ة غیر 
 2المجموع  الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

المعهد الوطني 
  للتراث

دار الكتب 
  الوطن ة

األعوان إلى غا ة  -
  2018مارس  31

 

 7828 721 7107  210  1798  5099  في حالة م اشرة -

  في حالة الحاق -

40 08  06  54 

  ملحقین  الو الة  5
عونا ملحقین  مؤسسة تنم ة  30

  المهرجانات
ملحقین من مر ز الموس قى  2

  والمتوسط ة  الوزارةالعر  ة 
  ملحقین من الوزارة  مسرح االو ر 8
ملحقین  متحف الفن المعاصر  4

  من الوزارة 
 العرائس  ملح  لمر ز فن 1

104 

في حالة عدم  -
 م اشرة

21  02  00  23 
 

23 

في حالة تحت  -
  السالح

00  00  00  00 
  

 06    )أ. .م.ع(06    حاالت أخر   -
 

6 
 التعد الت -

انتدا ات   -
2018 

 2018تقاعد   -
 2016 عنوان 143

 عون 79
00 
31 

00 
02 

143 
112 

00 
13 

  
  

143 
124 

 التدابیر الجدیدة -
 2019انتدا ات  -
  2019تقاعد  -

 
00 
51 

 
00 
40 

 
00 
06 

00 
97 

00 
40 

  
  
  

137 

 التسو ات -
...... 

 )16أل ة(398
 ) بیتروفاك(10

 

تسو ة (92
األعوان 

 ) العرضیین
00 500  500 

 8342 718 7624 208 1835 5581 المجموع 
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  :ویتوزعون حسب البرامج على النحو التالي
 

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االدارات أعوان - البرنامج -
 والجهو ة المر ز ة

 تالمؤسسا أعوان -
  الخاضعة العموم ة
 المحاس ة لمجلة

 العموم ة

  1المجموع  -

 المؤسسات أعوان -
 الخاضعة غیر العموم ة
 المحاس ة لمجلة

 (*)العموم ة 

 2المجموع  -

 217 76 141 00 141  الفنون  -

الكتاب  -
 والمطالعة 

70 208 278 33 311 

 67 64 03 00 03 العمل الثقافي  -

 2364 514 1850 1835 15 التراث  -

امج الق ادة برن -
 والمساندة

5352 00 5352 31 5383 

 8342 718 7624 2043 5581 المجموع 
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  تقدیم برامج وزارة الشؤون الثقافیة:المحور الثاني
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  الفنــــون :1البرنامج
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  الفنـون:  1لبرنامج ا
  

 :تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ةھیكل )1
  

  

  :البرنامج أداء )2
 :وإستراتیجیتھ البرنامج تقدیم 1- 2

یعد برنامج الفنون من أھم برامج الوزارة باعتباره یتعلق بجوھر مشموالتھا المتمثلة في 

العمل على دعم االنتاجات الفنیة وتوسیع إشعاعھا داخلیا و خارجیا خدمة للمشروع الثقافي 

 .مھوریةالحداثي للج

  : اإلستراتیجیةالمحاور 
v  من شأنھا أن تطور عدد الجمھور المواكب لألعمال الفنیة  جدیدة آلیات إرساءالتفكیر في

 .خاصة تلك التي یقع تمویلھا من قبل الوزارة

v و الحصول ل الفنیة بأھم التظاھرات الدولیةبلورة خطة عملیة لتطویر مشاركة األعما

 .ن انعكاس إیجابي على صورة تونس بالخارجعلى تتویجات بھا لما لذلك م
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v  وضع برنامج عملي للمحافظة على الرصید الفني و رقمنتھ إلى جانب االستفادة مما

تتیحھ التكنولوجیات الحدیثة من إمكانیات و من ثم العمل على نشره في أوسع نطاق 

 .ممكن

  :األداء مؤشرات تطورو البرنامج ھدافأ 2- 2
 الفنون:  1لمدى للبرنامج ؤشرات قیس األداء متوّسط ام

مؤشرات ق س  الهدف

 األداء

إنجازات  الوحدة

2015 

إنجازات 

2016 

إنجازات 

2017 

م .ق

2018 

تقدیرات 

2019 

تقدیرات 

2020 

 الق مة 

2021 

  :  1-1هدف عدد 

إح ام توظیف التمو ل 

 العمومي

المؤشر عدد 

1-1-1  :  

مواك ة الجمهور 

لألعمال 

المدعومة 

 ناةوالمقت

ألف 

 متفرج

197 445 257 280 310 340 350 

 دالمؤشر عد

1-1-2  :  

التوز ع الجغرافي 

لألعمال الفن ة 

المدعومة 

 والمقتناة

 50 45 40 35 30 - - نس ة

  : 2-1هدف عدد 

تطو ر إشعاع األعمال 

 تناةقالمدعومة والم

المؤشر عدد 

1-2-1  :  

عدد األعمال 

الفن ة المدعومة 

المشار ة 

هرات  التظا

 الثقاف ة والفن ة

 330 315 256 212 161 - - عدد
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المؤشر عدد 

1-2-2  :  

عدد األعمال 

الفّن ة المتحصلة 

 على جوائز

 45 40 33 25 17 - - عدد

  : 3-1هدف عدد 

الحفا  على الرصید 

 الفني

المؤشر عدد 

1-3-1  :  

نس ة رقمنة 

 الرصید الفني

 85 85 65 60 57 48 33 نس ة

 
  :9201 سنة خالل تنفیذھا المزمع الفنون جبرنام أنشطة 3- 2

  :ليشطة برنامج الفنون في الجدول التاتتلخص أھم أن
  

 2019تقدیرات  التدخالت و األنشطة المؤشرات األهداف

  :1-1الهدف 

إح ام توظیف التمو ل العمومي 

 لألعمال الفن ة

  :1-1-1المؤشر 

مواك ة الجمهور لألعمال 

 المدعومة والمقتناة

ضع خطة اتصال ة لترو ج األعمال الفن ة المدعومة و و  -

 المقتناة

 ألف متفرج 310

تخص ص مساحة أكبر لألعمال الفن ة المدعومة في  -

 التظاهرات  والمهرجانات الممولة من طرف الوزارة

تحسین تهیئة الفضاءات الفن ة و قدرتها على استق ال  -

 الجمهور

ت المدرس ة  و الجامع ة خاصة تنظ م عروض في الفضاءا -

  مناس ة العطل 

  :2-1-1المؤشر 

التوز ع الجغرافي لألعمال 

 الفن ة المدعومة والمقتناة

  %50 تنظ م عروض فن ة لتنش   المعالم و المواقع األثر ة -

وضع خارطة ألهم المهرجانات و التظاهرات المرجع ة مفصلة  -

 حسب القطاعات الفن ة

ر في عالمة لألعمال الممولة من قبل الوزارة  دلیل التف ی -
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 على جودتها واحترامها لمواصفات العمل الفني

  تحدید حصص لكل جهة من األعمال الفن ة المدعومة -

  :2-1الهدف 

تطو ر إشعاع األعمال 

 المدعومة والمقتناة

  :1-2-1المؤشر 

عدد األعمال الفن ة 

المدعومة المشار ة 

 لثقاف ة والفن ة التظاهرات ا

تشج ع المندو  ات الثقاف ة على إبرام اتفاق ات ت ادل ثقافي  -

  ف ما بینها

256  

ـ إعداد  طاقات فن ة لكل فضاءات العروض و العمل على 

 تأهیلها تدر ج ا

إحداث لجنة م لفة بتوز ع األعمال الفن ة المقتناة بین  -

 موضوع ة فضاءات العروض تستند في عملها إلى مقای س

 ـ تنظ م ملتق ات وورشات

  :2-2-1المؤشر 

عدد األعمال الفّن ة 

  المتحّصلة على جوائز

ابرام شراكات مع المهرجانات المتمیزة لتسهیل مشار ة  -

 األعمال الوطن ة المدعومة و حصولها على جوائز

دعم الفنانین و حثهم على المشار ة في التظاهرات الفن ة  -

 المتمیزة

33 

  :3-1الهدف 

 الحفا  على الرصید الفني

  :1-3-1المؤشر 

 نس ة رقمنة الرصید الفني

 ـ تكو ن مختصین في حف  وتثمین الرصید الفّني

 ـ تر یز قاعدة ب انات خاصة  الرصید والمخزون الفّني

  ـ إعداد فضاءات لحف  الرصید الفّني وفقا للمواصفات

الفن ة التش یل ة اقتناء معدات لرقمنة الرصید من األعمال  -

 والموس ق ة

65% 

 

 

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات

38

النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي39913772تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الفنون  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : الفنون 1البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

12 935 646

7 951 000

15 884 842

9 519 00010 960 000

28 953 772

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

1 441 000

13 068 930

15.14

82.27

772 913 84239 403 25المجموع 20 886 64614 509 93057.12



البرنامج الفرعي

 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة نفقات التصرف

39

صنادی  الخز نة

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : الفنون 1البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

701 212 00011 620 7016 592 4السینما

267 828 00010 940 2672 888 7المسرح

265 403 00015 265900 503 14الموس قى و الرقص

714 443 0002 714500 943 1الفنون التش یل ة

825 82525 25الهندسة المعمار ة

28 953 77210 960 000 772 913 39الجملـة العـامة :



  40  
 

  

 :2019 لسنة التصرف نفقات 1- 3
ل د مقاب 28953772في حدود  2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الفنون لسنة  

  وتتوزع كالتالي 2018د سنة 15884842
  2019التصرف لسنة جدول توزیع نفقات 

  

والتي تتوزع على الفنون ھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة التابعة لبرنامج 
  :النحو التالي

  2019الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج الفنون لسنة الموارد جدول توزیع 

  

  

 

 

 دینار :الوحدة

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 10.09- 570 475- 272 236 4 842 711 4 698 223 1  التأجیر العمومي

 1933.28 500 157 6 000 476 6 500 318 500 358  وسائل المصالح

 68.05 000 387 7 500 241 18 500 854 10 448 353 11 التدخل العمومي

 82.27 930 068 13 772 953 28 842 884 15 646 935 12 المجموع

 دینار :الوحدة

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  البیان

 - - - - التأجیر العمومي

 - 000 2100 000 2100 - وسائل المصالح

 -2.2 000 10- 000 510 000 450 التدخل العمومي

 480 000 2160  000 2610 000 450 المجموع



41 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  

  : الفنون 1البرنامج  

نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
حسب البرامج الفرع ة  ما یلي و تتوزع نفقات التصرف لسنة2019

701 592 0004 70182 860السینما 3 650 000

267 888 0007 267256 082 1المسرح 6 550 000

265 503 00014 138 7656 723 1الموس قى و الرقص 6 641 500

714 943 7141 543الفنون التش یل ة 1 400 000

825 82525 25الهندسة المعمار ة

4 236 2726 476 000 772 953 28الجملـة العـامة : 18 241 500
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فتتوزع على النحو  2019فنون والخاصة بسنة أما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج ال
  :التالي

  للمؤسسات التابعة لبرنامج الفنون  جدول الموارد الذاتیة
  على البرامج الفرعیة 2019لسنة 

  

 :لفنون تحلیل نفقات التصرف لبرنامج ا

 :التأجیر نفقات   -  أ
مرسمة م د  4,711مقابل  م د 4,236بمبلغ  2019لسنة  حّددت نفقات التأجیر العمومي

  .-  %10تمثّل نسبة تقدر بـ م د  0,475أي بنقص قدره  2018ضمن قانون المالیة لسنة 

بعض      أجورإلى تعدیل وتحیین كلفة  2018الفنون مقارنة بسنة  لتأجیریعود النقص الحاصل 

المؤسسات  خاصة  مؤسسة المسرح الوطني والوزارة  على إثر المغادرة الطوعیة والتقاعد 

  .العادي

مؤسسات تنتمي لبرنامج الفنون  3خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة الغیر بالنسبة للمؤسسات 

  :كاآلتيوھي 

v  األوبرامسرح :  

مع العلم وان مؤسسة مسرح  إطارات 4 منھمأعوان  8مسرح األوبرا بـ  أعوانیقدر عدد 

  .2018أفریل  23مؤرخ في  380األوبرا تم إحداثھا بمقتضى األمر عدد 

 

 

  ألف دینار :الوحدة

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان

 100 100 - - السینما: 01البرنامج الفرعي عدد 

 340 340 - - المسرح: 02البرنامج الفرعي عدد 

 2170 70 2100 - الموسیقى والرقص: 03البرنامج الفرعي عدد 

 - - - - الفنون التشكیلیة: 04البرنامج الفرعي عدد 

 - - - - الھندسة المعماریة: 05البرنامج الفرعي عدد 

 2610 510 2100 - المجموع
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v المسرح الوطني :  

أعوان مساندة  23إطارات  9عونا موزعین بین  37المسرح الوطني بـ  أعوانیقدر عدد 

 ضمن السلك عونان 2019قدر عدد الترقیات المقترحة لسنة و تأعوان تنفیذ  5وتسییر و

  .اإلداري المشترك
  

v المركز الوطني لفن العرائس : 

 4إطارات و 6أعوان یتوزعون بین  16المركز الوطني لفن العرائس بـ  أعوانیقدر عدد 

مؤرخ  382أعوان تنفیذ علما وأنھ تم إحداثھا بمقتضى األمر عدد  6أعوان مساندة وتسییر و

 .2018أفریل  23في 
 

v المركز الوطني للسینما والصورة: 
 4أعوان تنفیذ وتسییر و 3إطارات و 8عونا موزعین بین  15المركز بـ  أعوانیقدر عدد 

  .تنفیذأعوان 

لبرنامج الفنون وھي  تنتمي مؤسسة 13بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

  :كاآلتي

v 11  معھدا للموسیقى والرقص: 

بمقتضى  اإلداریةتكتسي الصبغة  معھدا للموسیقى في شكل مؤسسات عمومیة 11 إحداثتم 

 .2017جوان  9مؤرخ في  745عدد  األمر
 

v  المعھد الوطني للموسیقى  
 .أد لفائدة أساتذة موسیقى متعاقدین 115یقدر تأجیر المعھد بـ 

v   المركز الوطني للموسیقى والفنون الشعبیة  

 .أد لفائدة أساتذة موسیقى متعاقدین 50یقدر تأجیر المعھد بـ 
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  لتسییر فقات ان  - ب
مرسمة م د  0,318مقابل  م د 6,476بمبلغ  2019لسنة ّددت نفقات وسائل المصالح ح

وتعود الزیادة إلى ضبط منح  م د  6,158أي بزیادة قدرھا   2018ضمن قانون المالیة لسنة 

حیث قدرت منحة وسائل  األوبراجدیدة لفائدة المؤسسات المحدثة وباألساس مؤسسة مسرح 

حین  إلىم د لتسییر المسرح والفضاءات المشتركة لمدینة الثقافة  6,0 بـ 2019لسنة المصالح 

  .التي ستتخذھا مدینة الثقافة الحقا  القانونیةالصیغة  إیجاد
  

مؤسسات تنتمي لبرنامج الفنون  4خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة البالنسبة للمؤسسات غیر 
  :كاآلتيوھي 
v  األوبرامسرح  

م د وھي ستتولى تسییر مختلف الفضاءات بمدینة  6,0بـ  2019لتسییر سنة تقدر منحة ا 

  .اإلطار القانوني لمدینة الثقافة  وتحدیدصیغة التصرف  إیجادالثقافة لحین 

v المسرح الوطني  

  .%3قدرھا  زیادةأي بأ د  133منحة التسییر لفائدة المركز  تبلغ

v  المركز الوطني لفن العرائس 

مؤرخ في  382أ د علما وأنھ تم إحداث المركز  بمقتضى األمر عدد  100تبلغ منحة التسییر 

  .2018أفریل  23

v ةالمركز الوطني للسینما والصور: 

  .%3قدرھا  زیادةأي بأ د  82منحة التسییر لفائدة المركز  تبلغ
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لبرنامج  يمؤسسة تنتم 13وعددھا بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
  :نون وھي كاآلتي الف

v والرقصللموسیقى  اھدمع: 

 بمقتضىاإلداریة  الصبغة تكتسي عمومیة مؤسسات شكل فيموسیقى  معھد 11 إحداث تم

  . 2017جوان  9في  مؤرخ 745عدد  مراأل

v لمعھد الوطني للموسیقى ا:  

 .أد  80بـ  2019سنة یعتمد المعھد على موارده الذاتیة والمقدرة 

v قى والفنون الشعبیة  المركز الوطني للموسی:  

 .أد 20بـ  2019یعتمد المعھد على موارده الذاتیة والمقدرة سنة 
 

  :التدخلنفقات  –ج 
مرسمة ضمن  م د 10,854 مقابل د م 18,241 بمبلغ 2019 حّددت نفقات التدخل  لسنة

  : إلىتعود الزیادة باألساس م د  7,387أي بزیادة قدرھا   2018قانون المالیة لسنة 

v الجدیدة كمؤسسةم د وھي من ضمن االحداثات  6,0والمقدرة بـ : األوبراة مسرح منح 

  .اإلداریةالصبغة  عمومیة ال تكتسي
v م د وھي كذلك من ضمن االحداثات  0,8والمقدرة بـ :العرائسفن الوطني لمركز النحة م

   .الجدیدة

v تظاھرات  3إضافة باعتبار  دم  0,7بـ  مركز السینما والصورةللزیادة في منحة التدخل ا

 INTERNATIONAL (CONFERENCE ONخطوات و مھرجانو مناراتمھرجان (جدیدة 

CREATIVE INDUSTRIE , Tunisie Games Factory 2019 .  

v معھدا للموسیقى في شكل مؤسسات عمومیة  11 إحداثتم  :موسیقى والرقص الھد امع

وتساھم  2017جوان  9مؤرخ في  745عدد  األمربمقتضى  اإلداریةتكتسي الصبغة 

  . أد 73بموادھا الذاتیة المقدرة بـ 

  

 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

46

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 9.519 أد   مقابل  10.960   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الفنون  لسنـة  

2 0172 0182 019

20

 د1000 حساب 

 ال اب:

الفنون 1: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

3 566

4 385

4 589

4 930

3 910

7 050

3 566

4 385

4 589

4 930

3 910

7 050

960 51910 9519 7المجموع

-679

-679

2 120

2 120

1 441

-14,796

-14,796

43,002

43,002

15,138

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 620 4706 1506:البرنامج  الفرعي السینما

2 940 3605802 2:البرنامج  الفرعي المسرح

3 900900:البرنامج  الفرعي الموسیقى و الرقص

4 500500:البرنامج  الفرعي الفنون التشكیلیة

960 05010 9107 3الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

47

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

20  ال اب:

 د1000 حساب 

: الفنون1البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

960 51910 7009 95112 1897 10المجموع 15 650

430

1 850

-6 380

7 050

2 9501 441

-1 929

1 250

-3 730

5 850

5 8033 5666 3204 5898 6003 9102 280-679

4 3866 3804 9307 0507 0506702 120

6 750

1 850

7 050

2 660

1 250

5 850

1 200

5 803

4 386

3 566

4 385

4 385

6 320

6 380

4 589

4 930
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  :تحلیل نفقات التنمیة لبرنامج الفنون 
 .م د 10,960لفـائـدة برنامج الفنون بـ  2019سنـة لة دفـع المقترحة إعتمادات التبلغ جمل

  :یليوتوّزع ھذه االعتمادات بین االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي كما 

  
v  م د 3,910    :اإلستثمارات المباشرة  
v        م د 7,050    :التمویل العمومي 

  
 ثمارات مباشــرةاستوان ـبعن م د   15,650التعھد في حدود  اداتـعتمإد ـرص وقـد تـمّ 

ة ـع التي انطلقت خالل السنوات الماضیـوذلك بالخصوص لمواصلة المشاری التمویل العموميو

  .روع في برامج سنویة جدیدةـوالش

  : أھم المشاریع المتواصلة
  

v  البصريترقیم المخزون السمعي. 

v مواصلة بناء مركز الفنون الدرامیة والركحیة بالكاف. 

v  والتشكیلیةاألعمال الفنیة  مشروع نقلة وحفظ مخزون.  
. 

  :ھم المشاریع الجدیدة أ
  

  التكلفــة              اإلستثمارات المباشرة
v  أد    800            تھیئة وتجھیز مراكز الفنون الدرامیة والركحیة 

v  أد    400      تھیئة وتجھیز مدارس الموسیقى والرقص 

 التكلفــة            :العموميالتمویل 
v  أد    6470               والصورةتمویل قطاع السینما 

v  أد          480                   تھیئة و تجھیز مركز فن العرائسبرنامج 
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  الكتاب والمطالعة:2 البرنامج
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  الكتاب والمطالعة: 2 البرنامج

 :تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة )1
  

  

  :البرنامج أداء )2
  :وإستراتیجیتھ نامجالبر تقدیم 1- 2

  
یعتبر قطاع الكتاب و المطالعة من القطاعات األساسیة التي یقوم علیھا المشروع الثقافي   

لما لھ من تأثیر عمیق في تنمیة الحس والوعي الحضاري لدى القارئ فضال عن دوره في ترسیخ 

رى تفتح لھ آفاق قیم المواطنة وتجذیر اإلنسان في ھویتھ الوطنیة مع االنفتاح على ثقافات أخ

البرنامج على المحاور  إستراتجیةولذلك تقوم  .ومتوازنا فكریة جدیدة تجعل منھ إنسانا واعیا

  :التالیة
  

األدبي و الفكري الستقطاب شرائح جدیدة من القراء و  اإلنتاجتعزیز التنوع على مستوى   )أ 

 :تشجیع األدباء على تناول الموضوعات التي تشغل المواطن وذلك عبر

 قتناء الكتب والدوریات باللّغة األجنبیةإترفیع في ال §

 .الترفیع في عدد األقسام المعرفیّة المقتناة §
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االرتقاء بجودة خدمات المكتبات العمومیة وذلك بالترفیع في عدد المكتبات العمومیة التي   )ب 

 .تتوفّر فیھا الخدمات التي تستجیب لمعاییر الجودة

للكتاب وذلك بتنظیم معارض الكتاب بالجھات بھدف تحقیق االنتشار الواسع و المتوازن   )ج 

 .وجد تقریب الكتاب من القارئ حیث ما

إثراء الرصید والمحافظة علیھ من خالل اقتناء الكتب القیّمة والمخطوطات الثمینة لیتّم   )د 

اكرة الوطنیّة) رقمنة، ترمیم ، جرد(المحافظة علیھا باستعمال التقنیات الحدیثة   .لصون الذّ

  :األداء مؤشرات تطورو برنامجال أھداف 2- 2
  الكتاب والمطالعة: 2مؤشرات قیس األداء متوّسط المدى للبرنامج 

  
  

مؤشرات ق س أداء  الهدف

 الهدف 

  اإلنجازات الوحدة

2017 

  م.ق

2018 

  تقدیرات

2019 

  تقدیرات

2020 

  تقدیرات

2021 

  : 1-1-2هدف عدد 

تعز ز التنوع على 

مستو  اإلنتاج األدبي 

 والف ر  

  :  1-1- 1-2شر عدد المؤ 

تطور عدد اإلقتناءات من 

الكتب والدور ات  اللغات 

 األجنب ة 

 عدد

1400 3230 3455  3780 3900 

  :  2-1- 1-2عدد  المؤشر

نس ة تطور األقسام 

المعرف ة المستهدفة مقارنة 

 بجم ع األجناس المتوفرة

 نس ة

49% 52% 55% 58% 60% 

  : 1-2-2هدف عدد 

ت بجودة خدما االرتقاء

 الم ت ات العموم ة

  :  1-1-2- 2المؤشر عدد 

نس ة الم ت ات التي تتوفر 

فیها معاییر الجودة من 

 مجموع الم ت ات العموم ة

 نس ة

29% 31% 33% 35% 37% 

  : 2-2-2هدف عدد 

الواسع  االنتشارتحقی  

 والمتوازن للكتاب 

  :  1-2-2- 2المؤشر عدد 

عدد معارض الكتب 

  الوال ات

 عدد

- 3 6 12 15 
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  : 2-3-2هدف عدد 

إثراء الرصید والمحافظة 

 عل ه

  :  1-2-3- 2المؤشر عدد 

 عدد الكتب المرقمنة

 عدد
450 550 600 800 900 

  :  2-2-3- 2المؤشر عدد 

عدد الكتب الموضوعة على 

 الخ 

 عدد

95 100 105 110 115 
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  :9201 نةس خالل تنفیذھا المزمع والمطالعة الكتاب برنامج أنشطة 3- 2
  :في الجدول التالي الكتاب والمطالعةتتلخص أھم أنشطة برنامج 

تقدیرات   األنشطة المؤشرات األهداف

2019 

  : 1- 1-2الهدف

تعز ز التنوع على 

مستو  اإلنتاج األدبي 

 والف ر  

  : 1- 1-1-2المؤشر

تطور عدد اإلقتناءات من الكتب 

 والدور ات  اللغات األجنب ة 

   التونسي الكتاباقتناء 
  
  

3455 

  اقتناء الكتاب األجنبي

  اقتناء الدور ات التونس ة واألجنب ة

  دعم ورق الكتاب الثقافي

  : 2- 1-1-2المؤشر

نس ة تطور األقسام المعرف ة 

المستهدفة مقارنة بجم ع األجناس 

 المتوفرة

 التوص ة  النشر

  األدب ةالجوائز 

  واألجنب ةالتونس ة  حقوق ترجمة الكتب اقتناء

  ط اعة الكتب وتوز عها

  : 1- 2-2الهدف

االرتقاء بجودة خدمات 

 الم ت ات العموم ة

  : 1- 1-2-2المؤشر

نس ة الم ت ات التي تتوفر فیها 

معاییر الجودة من مجموع الم ت ات 

 العموم ة

    دور ة لألعمال المترجمة إصدار
  
  
33% 

  المنتخ اتمدونات عالم ة و تب  ص غة  إصدار

 تهیئة الم ت ات

 بناء وتوسعة الم ت ات

 دعم االنتدا ات

 تجهیز الم ت ات

  )خاصة  معهد الترجمة ( حوس ة الم ت ات العموم ة رس لة االعوان  

 

  :  2-2-2الهدف 

تحقی  اإلنتشار الواسع 

 والمتوازن للكتاب 

  : 1- 2-2-2المؤشر

 تعدد معارض الكتب  الوال ا

   المشار ة في المعارض الدول ة
  
6  

 

 تأثیث جناح الوزارة  معرض تونس الدولي للكتاب

 تنظ م ملتق ات وندوات ومسا قات

 )خاصة  الم ت ة الوطن ة ( تنظ م دورات تكو ن ة 

   عث مدرسة للترجمة 

   عث نقطة ب ع للكتاب المترجم

  الرقمنة  : 1- 2-3-2المؤشر    : 2-3-2الهدف 
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إثراء الرصید والمحافظة 

 عل ه

  األرشفة االلكترون ة عدد الكتب المرقمنة
600 

 المعالجة

  : 2- 2-3-2المؤشر  

 عدد الكتب الموضوعة على الخ 

 تنم ة الرصید

  

 
105 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات

55

النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي20791538تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الكتاب و المطالعة  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : الكتاب و المطالعة2البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

9 164 512

7 053 000

16 740 116

11 113 0007 920 000

12 871 538

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

-3 193 000

-3 868 578

-28.73

-23.11

538 791 11620 853 27المجموع 16 217 512-7 061 578-25.35
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 :2019 لسنة التصرف نفقات 1- 2

مقابل د  12871538في حدود  2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج الكتاب والمطالعة لسنة 

  :وتتوزع كالتالي 2018سنة  د 16740116

  

 2019لسنة التصرف جدول توزیع نفقات 

  

والتي  الكتاب والمطالعةھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة التابعة لبرنامج 
  :تتوزع على النحو التالي

 2019لسنة  الكتاب والمطالعةالموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج جدول توزیع 

  

  

  

  

 دینار :دةالوح

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 - 46,67 -5578178 6373538 11951716 4259089  التأجیر العمومي

 2,87 57600 2066000 2008400 2101000  وسائل المصالح

 59,42 1652000 4432000 2780000 2804423 التدخل العمومي

 - 23,11 -3868578 12871538 16740116 9164512 المجموع

 دینار :الوحدة

 النسبة  الفارق 2019ت تقدیرا 2018ق م  البیان

 - - - - التأجیر العمومي

 -  - - وسائل المصالح

 72,35 123000 293000 170000 التدخل العمومي

 - - - - المجموع



57 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  

  : الكتاب و المطالعة2البرنامج  

نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
حسب البرامج الفرع ة  ما یلي و تتوزع نفقات التصرف لسنة2019

511 092 0004 511313 114 1الكتاب والدور ات 2 665 000

361 434 0003 053 3611 064 1المطالعة 1 317 000

666 344 0005 666700 194 4المخطوطات والوثائ  450 000

6 373 5382 066 000 538 871 12الجملـة العـامة : 4 432 000
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فتتوزع  2019والخاصة بسنة  الكتاب والمطالعةأما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج 
  :على النحو التالي

  الكتاب والمطالعةللمؤسسات التابعة لبرنامج  الموارد الذاتیةجدول 
  على البرامج الفرعیة2019لسنة 

 :والمطالعة تحلیل نفقات التصرف لبرنامج الكتاب

 :نفقات التأجیر   -  أ

م  6,373بمبلغ  2019لسنة اب والمطالعة ــــــلبرنامج الكت حّددت نفقات التأجیر العمومي
تمثّل م د  - 5,578أي بنقص قدره  2018مرسمة ضمن قانون المالیة لسنة م د  11,951مقابل  د

تحویل تأجیر دفعة  إلى  2018یعود النقص الحاصل مقارنة بسنة و -  %46,67نسبة تقدر بـ 

 على المندوبیات توزیعھمیتم سرنامج القیادة والمساندة إلى  ب 16عة والخامسة  من اآللیة الراب

  . الجھویة
  

برنامج الكتاب  إلىمؤسسة تنتمي  25خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة البالنسبة للمؤسسات 
  :والمطالعة وھي كاآلتي

v 24  بمقتضى  اإلداریةت عمومیة تكتسي الصبغة كمؤسسا إحداثھاتم : مكتبة جھویة

 المركزیة  اإلدارة بمیزانیة وتلحق میزانیة تأجیرھا  799األمر الحكومي عدد 

v  موفى سنة  إلىعونا  208یقدر عدد أعوان دار الكتب الوطنیة بـ  :الوطنیةدار الكتب

 اراتاإلدمن سلك مھندسي  5المشترك و اإلداريعونا من السلك  18بین  یتوزع 2019

عونا من سلك المحللین والتقنیین  15المكتبات والتوثیق و أعوانمن سلك  65العمومیة و

 مختلفة  أسالكعامال والبقیة  98و

  ألف دینار :الوحدة

 المجموع التدخل العمومي لحوسائل المصا التأجیر العمومي البیان

 120000 120000 - - الكتاب: 01البرنامج الفرعي عدد 

 73000 73000 - - المطالعة: 02البرنامج الفرعي عدد 

 100000 100000 - - المخطوطات والوثائق األخرى: 03البرنامج الفرعي عدد 

 293000 293000 - - المجموع
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 6الوطنیة سیحالون على التقاعد بدار الكتب  الذین 2019إلى موفى سنة  عدد األعوانویقدر 

  .أعوان

  .أعوان تسییرونا موزعة بین عملة وع 29 فھي تشمل بالنسبة للترقیات بدار الكتب الوطنیة 

  
 إلىتنتمي  فقطمؤسسة ھناك  خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیةالغیر بالنسبة للمؤسسات 

 :برنامج الكتاب والمطالعة وھي

v  معھد تونس للترجمة: 

عونا ویقدر عدد األعوان  33بـ  2019معھد تونس للترجمة إلى موفى  أعوانیقدر عدد 

أعوان بین  4جانب ترقیة  إلى 2019أعوان إلى موفى سنة  6بـلتقاعد الذین سیحالون على ا

  عملة وأعوان تسییر 

  نفقات التسییر    - ب

مقابل  م د 2,066بمبلغ  2019لسنة بالنسبة لبرنامج الكتاب  حّددت نفقات وسائل المصالح

  . م د 0,058 زیادة قدرھابأي  2018مرسمة ضمن قانون المالیة لسنة م د  2,008
  

الكتاب تنتمي لبرنامج  مؤسسة 25خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة البة للمؤسسات بالنس
  :كاآلتيوھي والمطالعة 
v 24  بمقتضى  اإلداریةكمؤسسات عمومیة تكتسي الصبغة  إحداثھاتم : مكتبة جھویة

سیبقى ملحقا  تسیرهالمركزیة  لإلدارةوتلحق میزانیة تأجیرھا   799 األمر الحكومي عدد

  . كل جھة الى حین توزیعھ بطریقة مدروسة  بمندوبیة

v  وھي  م د 0,7بـ  2019تقدر منحة تسییر دار الكتب الوطنیة سنة : دار الكتب الوطنیة

 .2018نفس المنحة المسندة سنة 

  

برنامج  إلىخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة  مؤسسة واحدة تنتمي الغیر بالنسبة للمؤسسات 
 :تيالكتاب والمطالعة وھي كاآل

v  معھد تونس للترجمة: 
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م د مرسمة  0,320مقابل  م د 0,313بـ  2019تقدر منحة تسییر معھد تونس للترجمة سنة 

التخفیض في منحة تسییر معھد تونس للترجمة باعتباره اتخذ  إلىویعود النقص  2018 سنة 

  .مدینة الثقافة مقرا لھ عوضا عن الكراء 
  

  :التدخل  نفقات –ت
مرسمة ضمن قانون م د  2,780مقابل  م د 4,432بمبلغ  2019 خل  لسنةحّددت نفقات التد

  : إلىتعود الزیادة باألساس م د  1,652أي بزیادة قدرھا   2018المالیة لسنة 

v جانب مواردھا  إلىبمنحة تدخل  إفرادھاسنة سیتم  أولمكتبة جھویة باعتباره  24 منحة

  م د 0,073الذاتیة المقدرة بـ

v  2018بدون تغییر مقابل  2019م د سنة  0,450والتي تقدر بـلوطنیة دار الكتب امنحة 

  م د 0,100إلى جانب مواردھا الذاتیة والمقدرة بـ

v  0,500  إلى  2018م د مرسمة سنة  0,100معھد تونس للترجمة من الزیادة في منحة 

 .  universelة باعتبار برنامجھ الجدید في ترجمة موسوع 2019م د سنة 

 
  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

الفارق  قانون المال ة إنجازات
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تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 11.113 أد   مقابل  7.920   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الكتاب و المطالعة  لسنـة  

2 0172 0182 019

20

 د1000 حساب 

 ال اب:

الكتاب و المطالعة 2: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

7 013

40

11 050

63

7 900

20

7 013

40

11 050

63

7 900

20

920 1137 05311 7المجموع

-3 150

-3 150

-43

-43

-3 193

-28,507

-28,507

-68,254

-68,254

-28,732

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 920 900201 1:البرنامج  الفرعي الكتاب والدوریات

2 807 8075 5:البرنامج  الفرعي المطالعة

3 193193:البرنامج  الفرعي المخطوطات والوثائق

920 900207 7الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

62

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

20  ال اب:

 د1000 حساب 

: الكتاب و المطالعة2البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

920 1137 07311 05311 0327 13المجموع 12 515

-8 095

9 580

-63

20

1 442-3 193

-9 693

6 543

-63

20

12 9927 01311 01011 05012 4957 9001 485-3 150

4063632020-43-43

2 915

9 580

20

1 357

6 543

20

12 992

40

7 013

40

40

11 010

63

11 050

63
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  :الكتاب والمطالعة لبرنامج  نمیةتحلیل نفقات الت
 7,920بـ ة ـــالكتاب والمطالعلفـائـدة برنامج  2019لسنـة تبلغ جملـة إعتمادات الدفـع المقترحـة 

 .م د
  :وتوّزع ھذه االعتمادات بین االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي كما یلي 

  
v -  م د 7,900    :اإلستثمارات المباشرة  
v -        م د 0,020    :التمویل العمومي  

  
التمویل و استثمارات مباشــرةوان ـبعن م د 12,515تعھد  اداتـعتمإد ـرص وقـد تـمّ 

روع ـة والشـع التي انطلقت خالل السنوات الماضیـوذلك بالخصوص لمواصلة المشاری العمومي

  .في برامج سنویة جدیدة

  :المشاریع المتواصلة  أھم
  

v  مواصلة بناء المكتبات العمومیة. 
v  انجاز القسط الثاني من المكتبة الجھویة بالقیروان الجنوبیة مواصلة. 
v  بناء المكتبة العمومیة باألخوات. 
v مكتبة عمومیة بمنزل سالم. 
v  مكتبة عمومیة بحي البساتین. 
v مكتبة عمومیة القلعة الكبرى القسط الثاني. 
v ثاني من المكتبة الجھویة بقبليالقسط ال.  

  
  

  :أھم المشاریع الجدیدة 
  

  التكلفــة                  اإلستثمارات المباشرة
v                          أد         2600       إقتناء كتب تونسیة 
v                              أد         2500        إقتناء كتب لفائدة المطالعة 
v أد      3700       كتبات العمومیة                       تھیئة وتجھیز الم 
v                                     أد              660         المكتبة اإلفتراضیة 

 
 



  64  
 

v          أد        50          انجاز موقع الكتروني للكتاب 
v          أد           70     اقتناء تجھیزات مكتبیة لضعیفي وفاقدي البصر 

  
  : التمویل العمومي

  التكلفــة    
v  أد       20             اقتناء برمجیات لفائدة معھد تونس للترجمة 
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  العمل الثقافي: 3البرنامج
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  العمل الثقافي:  3البرنامج 

  

 :تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة )1
  

  

  :برنامجال أداء )2
  
  :وإستراتیجیتھ البرنامج تقدیم 1- 2

تطویر عمل مؤسسات العمل الثقافي بما یجعلھا مركز  إلىیھدف برنامج العمل الثقافي 

 الفعل الثقافي وتساھم في جذب فئات واسعة من الشباب وكذلك تطویر طرق التصّرف في

  :لعمل الثقافي حولوتتمحور األھداف العاّمة لبرنامج ا، المھرجانات والتظاھرات الثقافیة

  :توطید المؤسسة الثقافیة في محیطھا من خالل) أ

تكریس المقاربة التشاركیة بینھا وبین مؤسسات الوزارة وكذلك ربط صالت التعاون بینھا  -

  .وبین المؤسسات التربویة والشبابیة و الجامعیة والمجتمع المدني والمثقفین والمبدعین

تكار أسالیب مغایرة تأخذ بعین تمدة في التنشیط الثقافي بابسالیب المعألمراجعة المناھج وا -

  .عتبار حاجیات شباب الیومإلا
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تدعیم الموارد المالیة والبشریة لمؤسسات العمل الثقافي بما یمكنھا من االضطالع بالدور  -

  .للوزارة اإلستراتیجیةطار الرؤیة إالمنّوط بعھدتھا في 

الثقافي وبین برامج الوزارة على غرار مدن الفنون  مزید تنسیق العمل بین مؤسسات العمل -

  .ومدن الحضارات ومدن اآلداب والكتاب

  :التظاھرات الثقافیة الكبرى والمھرجانات إشعاعتعزیز ) ب

  .عادة صیاغة خارطة المھرجاناتإ -

  .بداع والتنوع الثقافي والذي یبرز الخصائص الثقافیة لكل جھةإلدعم ا -

  .المختصة في تنشیط الّشارع و الفضاءات العاّمة والمفتوحةدعم توجھ التظاھرات  -

الثقافي للمھرجانات  اإلشعاعتعزیز  إلىالتصّورات والبرامج والمشاریع الرامیة  إعداد -

  .والتظاھرات الثقافیة الكبرى وطنیا و دولیا
ا خطة اقتصادیة و تسویقیة یراعي فیھ إعدادالمھرجانات في سیاق اقتصادي عبر  إدراج -

  .التجدید وتصور صیغ مبتكرة في مجال االستشھار والتبني والرعایة الثقافیة
  

  :األداء مؤشرات تطورو البرنامج أھداف 2- 2

  :9201 سنة خالل تنفیذھا المزمع الفنون برنامج أنشطة 1- 2

 الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء  الھدف
  إنجازات 
2017 

  م.ق
2018 

  تقدیرات 
2019  

  تقدیرات 
2020  

  تقدیرات 
2120  

  :  1-1- 3ھدف عدد 
توطید المؤسسة 

 محیطھاالثقافیة في 

  :  1- 1- 1-3المؤشر عدد 
تطور عدد اإلنخراطات بالنوادي  

 الثقافیة
 22150 22000 21750 21500 20680 عدد

  :  2-1-1-3المؤشرعدد 
تطور عدد الشراكات مع الفاعلین 

 الثقافیین 
 1000 950 900 850 800 عدد

  :  1-2- 3ھدف عدد 
تعزیز إشعاع 

التظاھرات الثقافیة 
 اتالكبرى والمھرجان

  :  1- 1- 2-3المؤشر عدد 
 نسبة حضور الجمھور

 64.5 63.5 60.5 58 57 نسبة

  :  2- 1- 2-3المؤشر عدد 
نسبة مساھمة اإلستشھار المالي في 

میزانیة المھرجانات والتظاھرات 
 الثقافیة

 19 17 14.5 11.5 7.7 نسبة

  :  3- 1- 2-3المؤشر عدد 
عدد المقاالت الصادرة  بوسائل 

 ة المكتوبةاإلعالم الدولی
 235 220 195 170 120 عدد
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وبلوغ مؤشرات قیس األداء المبرمجة لسنة  "العمل الثقافي" 3البرنامج لتحقیق أھداف 

تمت برمجة أنشطة ذات عالقة مباشرة وغیر مباشرة بھذه المؤشرات ، وترتكز ھذه  2019

موارد بشریة، تجھیزات، (لى النھوض بالعمل الثقافي وتحسین ظروف العمل األنشطة أساسا ع

  :تتلخص أھم أنشطة برنامج الفنون في الجدول التاليو  ...)وسائل عمل وبناءات 

 األنشطة المؤشرات األھداف
تقدیرات 

2019 

: 1-1-3الھدف    
توطید المؤسسة 

 الثقافیة في محیطھا

  : 1-1-1-3المؤشر

نخراطات تطور عدد اإل 
 بالنوادي الثقافیة

 

 

   :تنویع المسابقات المبرمجة ضمن المھرجانات 

 مسابقة تصمیم أعمال الطباعة الخاصة بالمھرجان الموجھ لنوادي الثقافة الرقمیة -
 

 %30 )الممثل الواحد(مسابقة مونولوق  -

 مسابقة أعمال جماعیة الموجھة للكھول-

 نتاج المضامین الرقمیةالمسابقة الوطنیة إل - 

 مسابقة تصمیم أحسن موقع واب-- 

  مسابقة تصمیم أحسن قرص مضغوط تراثي وأحسن صورة تراثیة- 

  

  

 

 

 
 

  : 2-1-1-3المؤشر
تطور عدد الشراكات مع 

 الفاعلین الثقافیین 

 %40 توزیع تجھیزات سمعیة بصریة ضوئیة-

 DCP 30%دعم دور الثقافة ب-

في مجال التقنیات الصوتیة (التكوینیة التقنیة موجھة ألعوان دور الثقافةالدورات - 

 )والضوئیة وفي مجال البث السینمائي الرقمي

 %40 تطور عدد منشطي النوادي المختصین العاملین بصفة التعاقد- 

  إحداث نوادي التراث وتجھیزھا- 
 

 دور الثقافة صدیقة للبیئة  تفعیل اتفاقیة الشراكة مع البیئة بإنجاز برنامج -
 

مشروع اتفاقیة بین اإلدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة التراث وتثمینھ والمعھد -

 الوطني للتراث ووكالة إحیاء التراث والتنمیة الثقافیة

مشروع اتفاقیة بین اإلدارة العامة للعمل الثقافي وإدارة السینما والمركز الوطني -  

  ورةللسینما والص

 دعم الجمعیات والمجتمع المدني في األنشطة الثقافیة المحلیة والجھویة 
 

   
 

:  1- 2-3الھدف 
تعزیز إشعاع 

التظاھرات الثقافیة 
 الكبرى والمھرجانات

نسبة :  1-1-2-3المؤشر
 حضور الجمھور

  تعصیر وتطویر التصّرف في التظاھرات والمھرجانات -

  مختلف الشرائح العمریة والفئات االجتماعیة السعي الى استقطاب جمھور من-

  الّرفع من جودة خدمات االستقبال والتنظیم -

مة    برمجة عروض ذات مضامین قیّ

  

 

60% 

نسبة :  2-1-2-3المؤشر
مساھمة اإلستشھار المالي 

  تفعیل آلیات االستشھار وتبني البرامج - 

 سیاسة تسویقیة للتعریف بالمھرجانات والتظاھرات الثقافیةاعتماد -
 
 
40% 
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في میزانیة المھرجانات 
 والتظاھرات الثقافیة 

  
 
 

عدد : 3-1-2-3المؤشر
المقاالت الصادرة بوسائل 

  اإلعالم الدولیة المكتوبة

  تشبیك المھرجانات والتظاھرات الوطنیة مع المھرجانات وتظاھرات دولیة - 

  20 ھرجانات والتظاھرات االجنبیةتطویرالتعاون واالنتاج المشترك مع الم-

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات

70

النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي62285649تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج العمل الثقافي  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : العمل الثقافي3البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

25 116 218

50 361 000

26 611 169

42 967 00034 330 000

27 955 649

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

-8 637 000

1 344 480

-20.10

5.05

649 285 16962 578 69المجموع 75 477 218-7 292 520-10.48



البرنامج الفرعي

 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة نفقات التصرف

71

صنادی  الخز نة

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : العمل الثقافي3البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

649 380 00027 950 64919 430 7التنش   الثقافي

000 905 00034 380 00014 525 20التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات

27 955 64934 330 000 649 285 62الجملـة العـامة :
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 :2019 لسنة التصرف نفقات 1- 3

مقابل  د 27955649في حدود  2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج العمل الثقافي لسنة 

  :وتتوزع كالتالي 2018سنة  د 26611169

 2019لسنة التصرف جدول توزیع نفقات 

  

والتي تتوزع العمل الثقافي ھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة التابعة لبرنامج 
  :على النحو التالي

  

 2019لسنة ت التابعة لبرنامج العمل الثقافي الموارد الذاتیة للمؤسساجدول توزیع 

  

  

  

  

 دینار :الوحدة

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 - 45,61 -3190520 3804649 6995169 1491851  التأجیر العمومي

 6.50 98000 1606000 1508000 1574000  وسائل المصالح

 24,50 4437000 22545000 18108000 22050367 التدخل العمومي

 5,05 1344480 27955649 26611169 25116218 المجموع

 ألف دینار :الوحدة

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  البیان

 - - - - التأجیر العمومي

 - - - - وسائل المصالح

 - 17,66 -500 2330 2830 التدخل العمومي

 - - - - المجموع



73 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  

  : العمل الثقافي3البرنامج  

نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
حسب البرامج الفرع ة  ما یلي و تتوزع نفقات التصرف لسنة2019

649 430 0007 649976 539 2التنش   الثقافي 3 915 000

000 525 00020 000630 265 1التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات 18 630 000

3 804 6491 606 000 649 955 27الجملـة العـامة : 22 545 000



  74  
 

فتتوزع على  2019والخاصة بسنة العمل الثقافي أما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج 
  :النحو التالي

  للمؤسسات التابعة لبرنامج العمل الثقافي  الموارد الذاتیةجدول 
  على البرامج الفرعیة2019لسنة 

  

 :لثقافيتحلیل نفقات التصرف لبرنامج العمل ا

  :نفقات التأجیر   -  أ

مرسمة م د  6,995مقابــل  م د 3,804بمبلغ  2019لسنة  حّددت نفقات التأجیر العمومي

  .-  %45,6تمثّل نسبة تقدر بـ م د  3,191أي بنقص قدره  2018ضمن قانون المالیة لسنة 

ى تحویل باألساس إل  2018یعود النقص الحاصل لتأجیر  برنامج العمل الثقافي مقارنة بسنة 

القیادة والمساندة لیتم فیما بعد ذلك  برنامجإلى   16تأجیر دفعة  الرابعة والخامسة  من اآللیة 

المندوبیات ودور الثقافة   فیما بعد على األعوانالمركزیة وتوزیع  اإلدارةمن عملیة التعیین 

  :ثقافي المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة والمنضویة تحت برنامج العمل ال

v 24  مندوبیة جھویة للشؤون الثقافیة یتم تأجیر األعوان القارون على برنامج القیادة

على میزانیة المندوبیات ویقدر  582والمساندة وتأجیر المنشطین بالحصة وعددھم 

 .م د 2,207بـ  2019سنة  تأجیرھم

  
 
 
  

  ألف دینار :لوحدةا

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان

 - - - - التنشیط الثقافي: 01البرنامج الفرعي عدد 

 2330 2330 - - التظاھرات الثقافیة والمھرجانات: 02البرنامج الفرعي عدد 

 2330 2330 - - المجموع
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  :ج العمل الثقافي الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة والمنضویة تحت برنام غیر المؤسسات

v  2019سنة  م د 0,585تقدر منحة تأجیر المركز بـ : المركز الثقافي الدولي بالحمامات 

تتوزع بین  2019 أكتوبرأعوان ابتداءا من  5جانب ترقیة  عونا إلى 34وتخص تأجیر 

 .أعوان تسییر وعملة 

v تقدر منحة تأجیر :  المؤسسة الوطنیة لتنمیة المھرجانات والتظاھرات الثقافیة والفنیة

عونا الى جانب ترقیة عونین  30م د وتخص تأجیر  0,680بـ  2019المؤسسة سنة 

  . 2019أعوان على التقاعد موفى سنة  4 وإحالة

  :التسییرنفقات   - ب
مرس  مة م د  1,508مقاب  ل  م د 1,606بمبل  غ  2019لس  نة ح  ّددت نفق  ات وس  ائل المص  الح 

وتع ود الزی ادة ف ي الترفی ع ف ي م د  م د 0,098درھا ب زادة ق أي  2018ضمن قانون المالی ة لس نة 

إل ى جان ب %  3ف ي نس بة ترفی ع تق در ب ـمنح ة تس ییر المن دوبیات وتس ییر مرك ز الثق افي ال دولي 

إحداث جدید و ھو المركز الدولي للثقاف ة و الفن ون قص ر العبدلی ة بمنح ة تس ییر               تق در 

  .م د 0,070بـ

  :التدخلنفقات  –ج 
مرس  مة ض  من م د  18,108مقاب  ل  م د 22,454بمبل  غ  2019 لس  نة الت  دخل ت نفق  ات ح  ّدد

  : إلىتعود الزیادة باألساس م د 4,437بزیادة قدرھا أي  2018قانون المالیة لسنة 
v المبرمجة ضمن اإلدارة المركزیة  الترفیع في إعتمادات التنظیم والمساھمة في المھرجانات

باعتبار برمجة تظاھرات جدیدة مثل أیام  2018ارنة بـسنة أد مق 2836بما قدره  بالوزارة

حیث تتكفل الوزارة باإلقامة والتنقل واإلعاشة  ،قرطاج الكوریغرافیة والتشكیلیة والشعریة

مضاعفة منحة المھرجان تم إقرار و إضافة تظاھرات ثقافیة على مستوى الوالیات كما تم 

 .أ د 500فاقس إلى الدولي بص
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  :الثقافيلخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة والمنضویة تحت برنامج العمل المؤسسات ا

v د.م  0,185 تم ترفیع بمیزانیة التدخل للمندوبیات الجھویة بـ.  

v 0,080بمنحة تدخل تقدر بـ) إحداث جدید( المركز الدولي للثقافة و الفنون قصر العبدلیة 

  .م د

  :الثقافية والمنضویة تحت برنامج العمل الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومی غیر المؤسسات

v باألساس إلى تعدیل النقص الذي تحملتھ الزیادة تعود :  المركز الثقافي الدولي بالحمامات
  .أ د 1222والمقدر بـ  2018المؤسسة في إطار  تخفیض میزانیة 

  
v  أد  1718تقدر الزیادة بـ : المؤسسة الوطنیة  لتنمیة المھرجانات والتظاھرات الثقافیة

  :تعود باألساس إلى

  ارتفاع سعر الصرف بالنسبة لمھرجان قرطاج الدولي  •

   مھرجان قرطاج متخلداتخالص بعض  •

الزیادة في المنحة المخصصة لفائدة مراكز الفنون الدرامیة والركحیة باعتبار  •

  الجدیدة والتي تتولى المؤسسة تحویلھا  تاإلحداثیا

اج المسرحیة والموسیقیة والشعریة أیام قرط على غرارالتظاھرات المحدثة  •

معرض الكتاب وموسم الموسیقى (والكوریغرافیة وكذلك التظاھرات السنویة 

  ..).التونسي

  
  
  
  

  

  

  

 

 

  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

77

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 42.967 أد   مقابل  34.330   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج العمل الثقافي  لسنـة  

2 0172 0182 019

20

 د1000 حساب 

 ال اب:

العمل الثقافي 3: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

49 906

455

37 582

5 385

26 300

8 030

49 906

455

37 582

5 385

26 300

8 030

330 96734 36142 50المجموع

-11 282

-11 282

2 645

2 645

-8 637

-30,020

-30,020

49,118

49,118

-20,101

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

موارد قروض
خارج ة موظفة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

الموارد العامة
للمیزان ة

المجمـــو ع التمو ل العمومياإلستثمارات الم اشرة البرامج الفرع ة

  و تتوزع هذه التقدیرات حسب البرامج الفرع ة  ما یلي :  د1000 حساب 

1 950 95019 19:البرنامج  الفرعي التنشیط الثقافي

2 380 03014 3508 6:البرنامج  الفرعي التظاھرات الثقافیة والمھرجانات

330 03034 3008 26الجملة العامة



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

78

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

20  ال اب:

 د1000 حساب 

: العمل الثقافي3البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

330 96734 30542 36126 92950 38المجموع 34 510

-7 420

18 280

-10 685

8 030

8 205-8 637

-25 030

13 748

-5 385

8 030

38 47949 90615 62037 58226 48026 30010 860-11 282

45010 6855 3858 0308 030-2 6552 645

8 200

18 280

8 030

12 552

13 748

8 030

38 479

450

49 906

455

455

15 620

10 685

37 582

5 385
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  :العمل الثقافيلبرنامج  نمیةتحلیل نفقات الت
بـ ل الثقافي  ـــــــــــــالعملفـائـدة برنامج  2019لسنـة تبلغ جملـة إعتمادات الدفـع المقترحـة 

 .م د34,330
  :وتوّزع ھذه االعتمادات بین االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي كما یلي 

  
v  م د 26,300    :اإلستثمارات المباشرة  
v        دم  8,030    :التمویل العمومي  

  

 استثمارات مباشــرةوان ـبعنم د  34,510تعھد في حدود ادات ـعتمإد ـرص وقـد تـمّ 

ة ـع التي انطلقت خالل السنوات الماضیـصوص لمواصلة المشاریوذلك بالخ التمویل العموميو

  .روع في برامج سنویة جدیدةـوالش

  :أھم المشاریع المتواصلة 
  

v  تھیئة المركز الثقافي الدولي بالحماماتمواصلة. 
v  الرقمیة بصفاقسالمكتبة  بناءمواصلة. 
v مواصلة تجھیز مدینة الثقافة. 
v مواصلة بناء دور ثقافة. 
v ة بواد اللیلدار الثقاف. 
v دار الثقافة بمنطقة غزالة. 
v دار الثقافة برجیم معتوق. 
v دار الثقافة بحامة الجرید 
v دار الثقافة ببورویس. 
v دار الثقافة بحي الزھور القصرین. 
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  :أھم المشاریع الجدیدة 
  

  التكلفــة              اإلستثمارات المباشرة
v أد         4800           برنامج التظاھرات الخصوصیة 
v أد          900       البرنامج الثقافي الجامعات التونسیة 
v  أد          7200                دور الثقافةتھیئة وتجھیز 
v      أد            2000           البرنامج الخاص لتكییف المنشئات الثقافیة 
v أد         3000          المركب الثقافي برادس  

  

  التكلفــة                     : التمویل العمومي
  

v أد         8000          برنامج مدن الفنون و الحضارات 
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  التراث: 4البرنامج 
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  التـــراث:  4البرنامج 

  :تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة )1
  

  

  :البرنامج أداء )2
  :وإستراتیجیتھ البرنامج تقدیم 1- 2

لنشاط وزارة الشؤون الثقافیة وذلك بالنظر  اإلستراتیجیةلتراث أحد المحاور یمثل برنامج ا

ثراء المخزون التراثي المادي وغیر المادي الذي تزخر بھ البالد التونسیة وأھمیة التحدیات  إلى

أو تنمویة  وتطور  اجتماعیةأو  اقتصادیةالتي یواجھھا ھذا القطاع سواء كانت تحدیات ثقافیة أو 

و  جانب أعمال الحفظ إلىللتراث التي یحتل فیھا جانب تثمین التراث مكانة متزایدة  اتالمقارب

  .الصیانة والحمایة

في مجال التراث إلى تحقیق ھدفین أساسیین وھما تدعیم حمایة  إستراتیجیة الوزارةوتھدف  

  .التراث والمحافظة علیھ من جھة وتثمینھ وتطویر قدرتھ على االستقطاب من جھة أخرى

v  من خاللتدعیم حمایة التراث والمحافظة علیھ: 

v مواصلة إنجاز أعمال الجرد األثري واالتنوغرافي والحفریات والمسح األثري. 

v السھر على ضمان تأمین وسالمة المتاحف والمعالم والمواقع.  

v تفعیل آلیات الحمایة القانونیة للتراث: 
لة بحمایة المعالم والمواقع وخاصة وذلك من خالل إستصدار مختلف النصوص الترتیبیة الكفی

  .منھا قرارات الحمایة وأوامر الترتیب
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v تثمین التراث  وتطویر قدرتھ على االستقطاب: 

v تطور عدد البحوث والدراسات واإلصدارات في مجال التراث  

v الترفیع في عدد عناصر التراث المودعة للتسجیل في قائمات الیونسكو.  

 :بالبرنامج صةالخا األداء قیس ومؤشرات أھداف 2- 2
 

 الوحدة الھدف مؤشرات قیس أداء  الھدف
إنجازات 

2017 
 2018م .ق

تقدیرات 

2019 

تقدیرات 

2020  

تقدیرات 

2021  

  

  :  1-0- 4الھدف 

تدعیم حمایة التراث 

 والمحافظة علیھ

  :  1-1-0-4المؤشر 

نسبة التقدم في أعمال الترمیم والصیانة 

 بالمعالم والمواقع والمتاحف

 %43 %40 %36 %31 %22 ةنسب

  :  2-1-0-4المؤشر 

نسبة المعالم والممتلكات الثقافیة المحمیة 

 والمرتبة

 %30 %28  26% %24 %22 نسبة

  :  3-1-0-4المؤشر 

نسبة المعالم والمواقع والمتاحف 

 الخاضعة لنظام التأمین الذاتي والسالمة

 %99 %98 %83 %59 %30 نسبة

  :  4-1-0-4المؤشر 

 تقدم أعمال الجردنسبة 
 %83 %73 %63 %53 %49 نسبة

  :  2-0- 4الھدف 

تثمین التراث وتطویر 

 قدرتھ على اإلستقطاب

  :  1-2-0-4المؤشر 

عدد البحوث والدراسات واإلصدارات 

 في مجال التراث

 %137 133 128 128 113 عدد

  :  2-2-0-4المؤشر 

عدد عناصر التراث المودعة للتسجیل 

 سكوفي قائمات الیون

 4 4 4 3 2 عدد

  :  3-2-0-4المؤشر 

عدد الزیارات للمعالم والمواقع 

 والمتاحف

 1005000 903000 775200 611.000 511.000 عدد

  :  4-2-0-4المؤشر 

تطور نسبة المواقع والمعالم والمتاحف 

التي تتوفر بھا الخدمات والمرافق 

 األساسیة

 %94 %94 %94 %81 %73 نسبة
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  :9201 سنة خالل تنفیذھا لمبرمجا األنشطة 3- 2
 2019وبلوغ مؤشرات قیس األداء المبرمجة لسنة  "التراث" 4البرنامج لتحقیق أھداف 

تمت برمجة أنشطة ذات عالقة مباشرة وغیر مباشرة بھذه المؤشرات وترتكز ھذه األنشطة 

القطاع أساسا على المحافظة على التراث المادي والالمادي وتحسین ظروف العمل في ھذا 

  ) .موارد بشریة ، وسائل عمل ، تجھیزات ، وبناءات(

 األنشطة المؤشرات األھداف
تقدیرات 

2019  

4-0-1 :  
تدعیم حمایة 

التراث 
 والمحافظة علیھ

4-0-1 -1 :  
نسبة التقدم في أعمال 

الترمیم و الصیانة 
بالمعالم والمواقع 

  والمتاحف

  الخارطة األثریة ونظام المعلومات الجغرافیة -

  حداث وتھیئة المخازنإ -

  صیانة المواقع والمعالم والمتاحف -

  تعّھد المعالم والمواقع والمتاحف بالصیانة -
36% 

4-0-1 -2 :  
نسبة المعالم 

والممتلكات الثقافیة 
  المحمیة والمرتبة

  )حمایة وترتیب( ملف على أنظار اللجنة الوطنیة للتراث  21اقتراح عرض  -

  ظیة لإلمضاءعرض قرارات حمایة تحف -

  .ترتیب وقائي وحمائي لمجموعة من المعالم التاریخیة والمواقع األثریة  -

  . للمواقع الثقافیة) PPMV(إعداد ملفات أمثلة الحمایة االحیاء -

حمایة المعالم والمواقع المھددة بالزحف العمراني وخاصة منھا المرتبة تراثا عالمیا -

  .والوقائي ووطنیا وذلك بتكثیف الترتیب الحمائي

  .االنطالق في تحیین قوائم المعالم والمواقع المحمیة والمرتبة -

26% 

4-0-1 -3 :  
نسبة المعالم والمواقع 

والمتاحف المفتوحة 
للزیارة الخاضعة لنظام 
 التأمین الذاتي والسالمة

  .عون 400دعم الحراسة بالمواقع والمتاحف من خالل انتداب  -

كامیرات (مواقع المفتوحة للزیارة بالتجھیزات الالزمةمواصلة تجھیز المتاحف وال -

المراقبة،وسائل التواصل الالسلكي، كاشفات المعادن، مصابیح االضاءة، االكشاك 

  )الخشبیة،الكاشفات الضوئیة، الزي الموحد العوان الحراسة

إبرام عقود الصیانة والتعھد ألجھزة المراقبة بمتاحف باردو وسوسة وجربة والجم  -

 .ز وقرطاجودو

83% 

4-0-1-4 :  
 نسبة تقّدم أعمال الجرد

  .جرد المواقع و المعالم و المجموعات األثریة واالتنوغرافیة والتراث الالمادي - 

 .مواصلة مشروع الخارطة األثریة و نظام المعلومات الجغرافیة -
 ). تحف، أثاث، لوحات(جرد المجموعات المتحفیة التابعة لقصر النجمة الزھراء  

رقمنة التسجیالت السمعیة البصریة الخاصة بالخزینة الوطنیة للتسجیالت الصوتیة  

 .وانجاز قاعدة البیانات الجدیدة

 .القیام بالمسح المیداني و تسجیل مختلف التعبیرات الموسیقیة داخل الجمھوریة -

 .جرد محتویات األرشیف الورقي للبارون رودولف دیرالنجي -

 . وضع قاعدة بیانات خاصة بھ رقمنة األرشیف الورقي و

  ).Catalogues( جرد المخازن األثریة مصحوبا بنشر سجالت -

 .إنجاز مسح أثري یشمل ورقات طوبوغرافیة بتوزر والقصرین وقبلي-

مواصلة مشاریع الجرد الورقي والرقمي للمجموعات األثریة واإلثنوغرافیة   -

  .بالمتاحف والمخازن

 .عن المجموعات األثریة لفترة ما قبل التاریخ  (catalogues)إصدارسجالّت  -

  .تحیین أطلس ما قبل التاریخ بالتنسیق مع مشروع الخارطة األثریة -

63% 
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بناء وتھیئة المخازن األثریة و تجھیزھا إلیواء المجموعات األثریة طبقا لمواصفات  -

  .الحمایة العالمیة

  .انجاز مدونة جرد تتعلق بالفسیفساء بكامل البالد -

  .موزعات معلومات سنویا وحواسیب إعالمیة بكل متحف خاصة بالجرد 4اقتناء  -

  .التعاقد مع شركة لصیانة الموزعات المعلوماتیة -

  .تأھیل الموارد البشریة في الجرد الرقمي -

 .مواصلة جرد و رقمنة ارشیف الصور-

  .توفیر حواسیب ذات سعة عالیة  وآالت ماسحة لألفالم الشفافة -

تفاقیات مع مختصین في العلوم الموسیقیة قصد تسجیل و توثیق الموروث عقد ا -

  .الموسیقي

ثمین :  4-0-2
التراث وتطویر 

قدرتھ على 
  اإلستقطاب

4-0-2 -1 :  
تطور عدد البحوث 

والدراسات واإلصدارات 
  في مجال التراث

 برمجة أیام دراسیة بحثیة حول محتوى األرشیف الورقي للبارون و اصدار كتب

 ونشریات في الغرض

القیام بالعمل التوثیقي الخاص باألرشیف الورقي انطالقا من قاعدة البیانات الخاصة بھ 

  .بھدف وضعھ على ذمة الباحثین من كل أنحاء العالم

  .تكوین قاعدة بیانات شاملة خاصة بالبحث والتكوین والرسكلة -

  .تنظیم ملتقیات علمیة وطنیة ودولیة -

مل مجّھز یعمل بھ باحثون وتقنیون من اختصاصات علمیة متعّددة إحداث مخبر شا - 

 )  فیزیاء، كیمیاء، تحالیل مخبریة(

اعداد مشروع حفریات أثریة منتظمة مرة في السنة وشاملة بمشاركة باحثین -

  ومحافظین وتقنیین وطلبة 

یتعلق بدراسة شاملة (fédérateur) انجاز دراسة حول مشروع محوري متآلف  -  

  . محور معین حول

اعداد دراسة عن التوفاة بكامل تراب الجمھوریة التونسیة مع التأكید على توفاة -  

قرطاج وتشمل الدراسة األسبار ودراسة اللقى األثریة واإلحیاء مع الحرص على اعادة 

 .الحفریات واألسبار في ھذه الفضاءات المقدسة

فریات والدراسات القدیمة إعداد مشاریع بحث تعتمد على مراجعة األبحاث والح -

 .الغیر مكتملة مثل موقع ھنشیر الفوار بوالیة باجة

  .احداث قسم یعنى باآلثار والحفریات الوقائیة وبالمحجوزات -

  .انجاز اصدارات موسیقیة نابعة من رصید الخزینة الوطنیة للتسجیالت السمعیة -

عداد مؤلفات تتعلق بالتراث التعاقد مع عدد من المختصین في العلوم الموسیقیة قصد ا -

 .الموسیقي

 . إصدار كتاب حول قرطاج من التّأسیس إلى الفتح العربي اإلسالمي-

قان بوالیتي قفصة و القصرین-   .إصدار جزئین من موسوعة التّراث الوطني یتعلّ

128  

4-0-2 -2 :  
عدد عناصر التراث 

المودعة للتسجیل في 
  قائمات الیونسكو 

ترشیح مائدة یوغرطة للتسجیل بالقائمة التمھیدیة للتراث العالمي  إعداد وتقدیم ملف -

 )2017(كموقع طبیعي وثقافي 

إعداد وتقدیم ملف ترشیح شط الجرید للتسجیل للتراث العالمي كموقع طبیعي وثقافي  -

)2017-2018( 

 )2018- 2017(إعداد وتقدیم ملف ترشیح جزیرة جربة للتسجیل للتراث العالمي  -

وتقدیم ملف ترشیح طریق القصور بالجنوب الشرقي للتسجیل بالقائمة التمھیدیة إعداد  -

 )2018-2017(للتراث العالمي 

في قائمة ذاكرة " الرصید األرشیفي إللغاء الرّق بتونس"إعداد وتقدیم  ملف ترشیح  -

  
4  
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 )2018(العالم 

" ة قرقنةالطریقة التقلیدیة للصید بالشرفیة في جزیر"إعداد وتقدیم ملف ترشیح  -

 )2018.(للتسجیل بالقائمة التمھیدیة للتراث الالمادي بالیونسكو

إعداد وتقدیم ملف ترشیح الرشیدیة كحركة موسیقیة مؤسسة في قائمة التراث  -

 )2018(الالمادي للیونسكو

 )2018(في قائمة ذاكرة العالم " أرشیف الصداق القیرواني"إعداد وتقدیم ملّف  -

لخیر الدین " كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"إعداد وتقدیم ملف  -

 )2018(التونسي في قائمة ذاكرة العالم للیونسكو

 )2018.(إعداد وتقدیم مقّدمة إبن خلدون في قائمة ذاكرة العالم -

  .تسجیل التعبیرات الموسیقیة التونسیة بقائمة التراث الثقافي غیر المادي للیونسكو  -

  .ف الورقي الموسیقي للبارون بسجل ذاكرة العالم للیونسكوتسجیل األرشی  -

السجل الدولي لذاكرة "مشروع ترتیب األرشیف الورقي لرودولف دیرالنجي ضمن   -

  ". العالم

  .مشروع ترتیب موسیقى السطنبالي ضمن التراث العالمي   -

  

4-0-2 -3 :  
عدد الزیارات للمعالم 

  والمواقع والمتاحف
  
  
 

دار مجموعات من الكتب و المطویات و المعلقات و تعمیمھا في نقاط االستقبال إص- 

بالمواقع و فضاءات اإلرشاد و االستقبال بالموانئ و وكاالت األسفار و بالمؤسسات 

  التربویة و الجامعیة و الشبابیة و الثقافیة

  .إنتاج برامج وثائقیة حول التراث -

  . اقامة تظاھرات فنیةتنشیط قصر النجمة الزھراء من خالل 

  . إنجاز منتوج ثقافي سیاحي یتمثّل في زیارة مشفوعة بعرض موسیقي-

إنجاز دلیل رقمي مواكب للتكنولوجیات الحدیثة لمصاحبة الزیارات بقصر النجمة -

  .الزھراء

ة  -  تنظیم عدد من المعارض للمنتوجات الثقافیّة أثناء المھرجانات والتّظاھرات الثّقافیّ

 .الكبرى

  .تركیز نقطة بیع للمنتوجات الثّقافیّة بمطار تونس قرطاج الّدولي -

  .العنایة بنظافة المتاحف والمعالم والمواقع بكل مكّوناتھا مع تجمیل محیطھا-

  .ضبط قائمة في المعالم التاریخیة لالستغالل من طرف الخواص في إطار اللزمات -

والجزائر واإلمارات العربیة المتحدة تنظیم معارض بالخارج بكل من ھولندا وأمریكا  -

  .وإیطالیا

بالجھات على غرار موقع  (centres d’interprétation)انجاز مراكز عرض  -

  )القبلي حول المدافن(وبالوطن ) م.ق 202معركة (جامة 

التّنسیق مع الدیوان الوطني للسیاحة لتشریك وكالة احیاء التراث و التنمیة الثقافیة  في  -

 .المحلیّة و الدولیّةالمعارض 

 .تركیز العالمات التوجیھیّة والتعریفیة و تجدیدھا -

  .إعداد مجموعة من األدّلة للمتاحف والمواقع  والمعالم وترجمتھا إلى عّدة  لغات-

 .إصدار دلیل للمسلك الّسیاحي بوالیة سلیانة-

  .إنجاز المسلك الّسیاحي بسلیانة -

والمتحف ) متحف الثورة(ومتحف سیدي بوزید  انجاز مشروع متحف سلیانة االثري -

  .التراثي والطبیعي بتطاوین

تھیئة متحف العادات والتقالید الشعبیة بالكاف ومتحف صفاقس األثري ومتحف اللباس  -

  .التقلیدي بالمنستیر

  .انجاز مراكز تالیفیة بموقع دقة وبمدینة القیروان وبموقع بالریجیا -

775200  
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  .شبیة بجامع القیروان بقصر رقادةعرض مجموعة المنحوتات الخ -

 .مواصلة انتاج المستنسخات واللوحات الفسیفسائیّة -

تنظیم مجموعة من األنشطة الثّقافّیة و الفنّیة بالمتاحف والمواقع والمعالم بالّشراكة مع  -

  .المندوبیّات الجھویة للّشؤون الثّقافیة و الجمعیات المختّصة

  الفونغرافیة عن طریق اإلقتناءاتتنمیة المجموعات المتحفیة و  -

انجاز منتوجات ثقافیة سیاحیة و كتب فاخرة و آالت موسیقیة تقلیدیة تعرف بقصر -

 .النجمة الزھراء

  
4-0-2 -4 :  

تطور نسبة المواقع 
والمعالم والمتاحف التي 

تتوفر بھا الخدمات 
 والمرافق األساسیة

  . ت وجودة الخدماتتكوین أعوان االستقبال في إتقان اللغا -

 .بناء ھیاكل استقبال بموقع أوذنة -

 ).متحف السینما سابقا(تھیئة مركز تقدیمي لمدینة تونس -

 .إعادة تسییج مسرح الجمّ -

 .تكییف الھواء ببھو االستقبال بالمتحف الوطني بباردو -

 .إعادة تھیئة الوحدات الصّحیة بكل من قرطاج و سبیطلة و صفاقس- -

اتي بالمتاحف و المواقع و المعالممواصلة تر -  .كیز منظومة التّأمین الذّ

 .إعادة فتح كّل من جامع فضلون بجربة و جامع الزیتونة أمام الّزوار-

94% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات

88

النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي50757264تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج التراث  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : التراث4البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

41 134 444

5 423 000

44 725 453

3 080 0003 680 000

47 077 264

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

600 000

2 351 811

19.48

5.26

264 757 45350 805 47المجموع 46 557 4442 951 8116.17



البرنامج الفرعي

 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة نفقات التصرف

89

صنادی  الخز نة

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : التراث4البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

47 077 2643 680 000 264 757 50الجملـة العـامة :
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 :2019 لسنة التصرف نفقات 1- 3

مقابل    د 47077264في حدود  2019ضبطت نفقات التصرف لبرنامج التراث لسنة 

  :وتتوزع كالتالي 2018د سنة  44725453

 2019لسنة التصرف جدول توزیع نفقات 

  

والتي تتوزع على التراث ھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة التابعة لبرنامج 
  :النحو التالي

  
 2019لسنة الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج التراث جدول توزیع 

  

  

  

  

 دینار :الوحدة

 النس ة  الفارق  2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  الب ان

 3.32 811 384 1 264 040 43 453 655 41 444 977 37  التأجیر العمومي

 1.63- 000 40- 000 408 2 000 448 2 000 535 2  وسائل المصالح

 161.90 000 007 1 000 629 1 000 622 000 622 التدخل العمومي

 5.26 811 351 2 264 077 47 453 725 44 444 134 41 المجموع

 دینار :الوحدة

 النس ة  الفارق  2019 تقدیرات 2018ق م  الب ان

 133 000 374 1 000 405 2 000 1031 التأجیر العمومي

 76.6 000 836 000 926 1 000 090 1 وسائل المصالح

 64.7- 000 582 1- 000 862 000 2444 التدخل العمومي

 13.75 000 628 000 193 5 000 565 4  المجموع



91 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  

  : التراث4البرنامج  

نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
حسب البرامج الفرع ة  ما یلي و تتوزع نفقات التصرف لسنة2019

43 040 2642 408 000 264 077 47الجملـة العـامة : 1 629 000
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فتتوزع على النحو  2019أما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج التراث والخاصة بسنة 
  :التالي

  للمؤسسات التابعة لبرنامج التراث  الموارد الذاتیةجدول 
  على البرامج الفرعیة2019لسنة 

  

 :التراثتحلیل نفقات التصرف لبرنامج 

  :التأجیرنفقات   -  أ

د م  41,655مقابــل  م د 43,040بمبلغ  2019لسنة  حّددت نفقات التأجیر العمومي
قدر ـــــــــــــتمثّل نسبة تد م 1,384ا قدرھ زیادةأي ب 2018مرسمة ضمن قانون المالیة لسنة 

  %.3,32بـ 

و  2017إدراج عناصر تأجیر المنحة الخصوصیة لسنتي  باألساس إلى ةالحاصل لزیادةعود ات

  .2017لسنة  و الزیادة العامة 2018

  :لمنضویة تحت برنامج العمل الثقافي المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة وا

v عونا بإعتبار  1835المعھد الوطني للتراث  أعوان یقدر عدد  :المعھد الوطني للتراث

 و تعتبر ھذه الدفعة 2019جانفي  1عونا عرضیا ستتم تسویة وضعیتھم إبتدءا من  92

 . 2021و  2020على أن یتم تسویة الدفعتین الباقیتین على سنتي  األولى

عونا موزعین بین إطارات و أعوان تسییر و أعوان تنفیذ إلى جانب  332م ترقیة ستت

 .عونا على التقاعد 40ذلك سیتم إحالة 

  
  
  

  دینار :الوحدة

 المجموع لعموميالتدخل ا وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان

 000 193 5 000 862 000 926 1 000 405 2 التراث: 01البرنامج الفرعي عدد 

 000 193 5 000 862 000 926 1 000 405 2 المجموع
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  :التراثالخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة والمنضویة تحت برنامج  غیر المؤسسات

v ا سیتم عون 460یقدر عدد أعوان الوكالة بـ  : وكالة إحیاء التراث و تنمیة الثقافیة

عونا  19عونا موزعین بین إطارات و أعوان تسییر و تنفیذ إلى جانب تقاعد  31ترقیة 

كما یجدر التذكیر أنھ تم التخفیض ف منحة الدولة بعنوان تأجیر الوكالة و  2019موفى 

 . اإلعتماد تدرجیا على مواردھا الذاتیة

v مقتضى األمر الحكومي تم إحداث المتحف ب : المتحف الوطني للفن الحدیث و المعاصر

 .إطارات ملحقین لدیھ 4ویعد  2018أفریل  23بتاریخ  381عدد 

v عونا موزعین بین إطارات وأعوان  50یعد :  مركز الموسیقى العربیة والمتوسطیة

  . 2019موفى  إلىعلى التقاعد  4 وإحالة أعوان 6تسییر وتنفیذ وعملة سیتم ترقیة 

 :التسییرنفقات   - ب
  

مرس  مة م د  2,448مقاب  ل  م د 2,408بمبل  غ  2019لس  نة المص  الح  ح  ّددت نفق  ات وس  ائل

  .م د 0,040بنقص قدره أي  2018ضمن قانون المالیة لسنة 

  :التدخلنفقات  -ج 
مرسمة ضمن قانون م د  0,622مقابل  م د 1,629بمبلغ  2019 لسنة التدخل حّددت نفقات 

  :زیادة باألساس الى م د تعود ال 1,007بزیادة قدرھا أي  2018المالیة لسنة 
  

  :التراثالخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة والمنضویة تحت برنامج  المؤسسات
v  أد لفائدة المعھد الوطني للتراث بإعتبار زیادة منخرطي ودادیة أعوان  557إضافة

عونا ویقترح لذلك  740سوى  األكلالمعھد الوطني للتراث حیث ال تغطي مقتطعات 

 . إجمالیاعونا  1911والمقدر بـ  ألعواناتعمیمھا على كافة 
  

  : التراثالخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة والمنضویة تحت برنامج  غیر المؤسسات

v أد  450تم اقتراح : إحداثات جدیدة المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر

عمل فني،معارض على  100للمتحف ،ترمیم أعمل فنیة  افتتاحيمعرض (للمتحف

 )لدولي حسب اتفاقیات الشراكة المبرمة مع المتاحف الدولیة المستوى ا

  

  

 



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

94

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 3.080 أد   مقابل  3.680   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج التراث  لسنـة  

2 0172 0182 019

20

 د1000 حساب 

 ال اب:

التراث 4: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

4 423

1 000

1 450

1 630

1 650

2 030

4 423

1 000

1 450

1 630

1 650

2 030

680 0803 4233 5المجموع

200

200

400

400

600

13,793

13,793

24,540

24,540

19,481



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

95

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

20  ال اب:

 د1000 حساب 

: التراث4البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

680 0803 6003 4238 8655 4المجموع 4 280

-5 950

1 750

-2 650

2 530

-4 320600

-1 450

1 650

-1 630

2 030

2 8404 4235 9501 4501 7501 650-4 200200

2 0252 6501 6302 5302 030-120400

1 750

2 530

1 650

2 030

2 840

2 025

4 423

1 000

1 000

5 950

2 650

1 450

1 630
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  :تراثاللبرنامج  نمیةتحلیل نفقات الت
 .م د 3,680بـ التراثلفـائـدة برنامج  2019لسنـة ة ة إعتمادات الدفـع المقترحتبلغ جملـ

  :وتوّزع ھذه االعتمادات بین االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي كما یلي 

  

v دم  1,650    :المباشرة  االستثمارات  
v        م د 2,030    :التمویل العمومي 

  
التمویل و استثمارات مباشــرةوان ـبعن م د 4,280تعھد في حدود  اداتـد اعتمـرص وقـد تـمّ 

  .روع في برامج سنویة جدیدةـوذلك بالخصوص للش العمومي

  :أھم المشاریع الجدیدة 
  

  التكلفــة              اإلستثمارات المباشرة
v  أد           250                                     تالدارساالحفریات و 
v                 أد         200           العنایة و المحافظة على فنون الخط 
v أد     200                          متحف الزعیم فرحات حشاد بتونس 
v أد            100                                  حمایة التراث 
v أد        1000                                                  تھیئة المتاحف 
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      ةــالتكلف              : التمویل العمومي
v  تھیئة ھیاكل االستقبال و تھیئة مسالك 

  أد         150                  الزیارة بأوذنة         

v                      أد         150       تركیز محول كھربائي بموقع الجم 

v أد       1000        قع األثري ببالریجیا               مركز تقدیمي للمو 

v  والتفسیریة تجدید العالمات التوجیھیة 

 أد         150       بالمواقع األثریة                                         
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  القیادة والمساندة: 9ج البرنام
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  القیادة والمساندة:9البرنامج 

 :تنفیذه في والمتدخلون البرنامج ھیكلة )1
  

  

  
  

  :البرنامج أداء )2
  :واستراتیجیتھ البرنامج تقدیم 1- 2

من الوسائل البشریة  قطاعیةالقیادة و المساندة  إلى تمكین مختلف البرامج ال  یھدف برنامج

  . لتحقیق أھدافھا والمادیة واللوجستیة الالزمة

  : برنامج القیادة والمساندة حول إستراتیجیةوتتمحور 

v تنمیة الموارد البشریة:  
v تحسین وتطویر جودة الخدمات وأسالیب العمل االداري:  
v ترشید التصرف في البنایات والتجھیزات:  
v تدعیم الالمركزیة االداریة والمالیة:  
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 :بالبرنامج الخاصة األداء قیس ومؤشرات أھداف 2- 2
  القیادة والمساندة:  9مؤشر قیس األداء للبرنامج عدد 

 الھدف
  

مؤشرات قیس أداء 
 الھدف 

 الوحدة
  إنجازات
2015 

  إنجازات
2016 

  إنجازات
2017 

  م.ق
2018 

  تقدیرات
2019 

  تقدیرات
2020 

  تقدیرات
2021 

- 9ھدف عدد 
0-1   :  

تنمیة الموارد 
 البشریة

 1- 1- 0-9المؤشر عدد 
 :  

 نسبة التأطیر
  %48.00  %46.00 %44.44 %42.37 %40.00 %38.31 %41.15 ةنسب

 2- 1- 0-9المؤشر عدد 
 :  

 نسبة المنتفعین بالتكوین 
 %50.00 %50.00 %45.00 %40.00 %30.00 %31.00 %33.00 نسبة

- 9ھدف عدد 
0-2   :  

تحسین وتطویر 
جودة الخدمات 
وأسالیب العمل 

 اإلداري

 1- 2- 0-9المؤشر عدد 
 :  

 لى الخطعدد الخدمات ع
 5 5 3 2 1 - - عدد

 2- 2- 0-9المؤشر عدد 
:  

نسبة التجدید الجملي 
 ألسطول اإلعالمیة 

 %45.00 %45.00  %44.00 %43.00 %41.00 %32.00 - نسبة

- 9ھدف عدد 
0-3  :  

ترشید التصرف 
في البناءات 

 والتجھیزات

 1- 3- 0-9المؤشر عدد 
 :  

نسبة االستجابة لطلبات 
  الصیانة والتھیئة

 

 %100.00 %100.00 %97.00 %95.00 %93.00 %90.00 - نسبة

- 9ھدف عدد 
0-4  :  

تدعیم 
الالمركزیة 

اإلداریة 
 والمالیة

 1- 4- 0-9المؤشر عدد 
 :  

عدد القرارات اإلداریة 
 المفعلة جھویا 

 96 96 85 61  26 26 26 عدد

 2- 4- 0-9المؤشر عدد 
 :  

نسبة العملیات المالیة 
المنجزة على المستوى 

  الجھوي
 

 %100.00 %100.00 %80.00 %50.00 %50.00 %40.00 %40.00 نسبة

  

  :9201 سنة خالل تنفیذھا المبرمج األنشطة 3- 2
برمجة  تتم 2019وبلوغ مؤشرات قیس األداء المبرمجة لسنة  البرنامج لتحقیق أھداف

أنشطة ذات عالقة مباشرة وغیر مباشرة بھذه المؤشرات وترتكز ھذه األنشطة أساسا على 

  ....)موارد بشریة تجھیزات وسائل عمل وبناءات (وض بعمل جمیع برامج الوزارة النھ
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  2019أنشطة برنامج القیادة والمساندة المزمع إنجازھا خالل 

 األنشطة المؤشرات األھداف
  تقدیرات
2019 

:   1ھدف عدد 
تنمیة الموارد 

 البشریة

 نسبة التأطیر:  1المؤشر عدد 

 لإلدارات والمؤسسات الثقافیة  انتداب اإلطارات المختصة -
44.44% 

 
 .للتكوین  إستراتیجیةإنجاز دراسة حول وضع   -

ورشات وملتقیات في مجال  تنظیم دورات تكوینیة و -

 التصرف اإلداري والمالي

 نسبة المنتفعین بالتكوین : 2المؤشر عدد

ورشات وملتقیات في مجال  تنظیم دورات تكوینیة و -

 المیزانیة حسب األھداف التصرف في

45.00%  

  

ورشات وملتقیات في مجال النفاذ  تنظیم دورات تكوینیة و -

 للمعلومة

ورشات وملتقیات في مجال  تنظیم دورات تكوینیة و -

 اإلحصاء والمؤشرات الثقافیة

 فتح مرحلة تكوین مستمر لعدد من األسالك  -

:   2ھدف عدد 
تحسین وتطویر  

خدمات جودة ال
وأسالیب العمل 

 اإلداري

  :  1المؤشر عدد 
 عدد الخدمات على الخطّ 

مراجعة الخدمات اإلداریة وكراسات الشروط والمطبوعات  -

 "SICAD"اإلداریة وتحمیلھا على منظومة 

مراجعة النصوص القانونیة وتحیینھا ووضع إطار ترتیبي   - 3

 .رة مالئم لتنظیم عدة مجاالت وھیاكل وأنشطة الوزا

 إنجاز مشاریع في إطار تركیز اإلدارة اإللكترونیة  -

نسبة التجدید الجملي :  2المؤشر عدد 
 ألسطول اإلعالمیة

  اإلعالمیةجرد أسطول  - 

  إعالمیةبرمجة اقتناءات أجھزة  -

 .إعداد أدلة اإلجراءات وبطاقات مراكز العمل  -

44.00%  

:  3الھدف عدد 
ترشید التصرف في 

 ءات والتجھیزات البنا

نسبة االستجابة لطلبات :  1المؤشر عدد 
 الصیانة والتھیئة

 .تھیئة وصیانة البناءات بصفة دوریة   -

97.00% 

  

تطویر أسالیب الصیانة والمراقبة الدوریة للتجھیزات  -

 .والمعدات وإبرام عقود الصیانة والتأمین الالزمة 

ت المستغلة من قبل إجراء جرد شامل للبناءات والعقارا -

 .الوزارة بغایة إنجاز التسویة العقاریة 

تعزیز الھیاكل الفنّیة بالموارد البشریة المختصة قصد تحسین  -

 .الخدمات 

:  4الھدف عدد 
تدعیم الالمركزیة 

 اإلداریة والمالیة

عدد القرارات اإلداریة  : 1المؤشر عدد 
 المفعلة جھویا

 85 .ي المخزون تركیز منظومة التصّرف ف -

نسبة العملیات المالیة  : 2المؤشر عدد 
 المنجزة على المستوى الجھوي

التھوئة الجیدة ، (توفیر مخزن یتوفر على وسائل العمل الدنیا  -

 ...) . الھاتف واألنترنات 
80.00% 

  

  
  
 



البیـان
 حساب الدینار

الفارق  قانون المال ة إنجازات

102

النس ةتقدیرات

   د  وتتوزع  ما یلي126397777تبلغ النفقات المقترحة لبرنامج الق ادة و المساندة  : 

2018 20172019

نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة

94 098 685

1 689 000

2 927 700

86 543 420

3 321 000

4 000 0007 000 000

3 110 000

116 287 777

صنادی  الخز نة

نفقات التنم ة

نفقات التصرف

3 000 000

-211 000

29 744 357

-6.35

34.37

75.00

777 397 420126 864 93المجموع 98 715 38532 533 35734.66



البرنامج الفرعي

 حساب الدینار

المجموع نفقات التنم ة نفقات التصرف

103

صنادی  الخز نة

للبرنامج المذ ور حسب البرامج الفرع ة  ما یلي : ما تتوزع تقدیرات 2019

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  
  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

میزان ة البرنامج حسب طب عة النفقة والبرامج الفرع ة

116 287 7773 110 000 777 397 126الجملـة العـامة : 7 000 000
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 :2019 لسنة التصرف نفقات 1- 3

مقابل    د 116287777في حدود  2019لسنة  ضبطت نفقات التصرف لبرنامج القیادة والمساندة

  :وتتوزع كالتالي 2018د سنة  86543420

 2019لسنة التصرف جدول توزیع نفقات 

  

والتي  القیادة والمساندةھذا باإلضافة إلى الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة التابعة لبرنامج 
  :و التاليتتوزع على النح

  

 2019لسنة  القیادة و المساندةالموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج جدول توزیع 

  

  

  

  

 دینار :الوحدة

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  2017إنجازات  البیان

 37.92 457 663 28 277 246 104 820 582 75 445 852 82  التأجیر العمومي

 2.01 900 76 000 897 3 100 820 3 287 136 4  وسائل المصالح

 14.06 000 004 1 500 144 8 500 140 7 953 109 7 التدخل العمومي

 34.37 357 744 29 777 287 116 420 543 86 685 098 94 المجموع

 دینار :الوحدة

 النسبة  الفارق 2019تقدیرات  2018ق م  البیان

 - - - - التأجیر العمومي

 - 000 200- - 000 200 وسائل المصالح

 - 000 685 000 685 - التدخل العمومي

 - 000 485 000 685 000 200 المجموع



105 نظـام أمـد

  : وزارة الشؤون الثقاف ة20البـاب  

  : الق ادة و المساندة9البرنامج  

نفقات التصرف حسب األقسام والبرامج الفرع ة

 البرنامج
 حساب الدینار

المجموع وسائل المصالح التدخل العموميالتأجیر العمومي
حسب البرامج الفرع ة  ما یلي و تتوزع نفقات التصرف لسنة2019

104 246 2773 897 000 777 287 116الجملـة العـامة : 8 144 500
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فتتوزع  2019والخاصة بسنة  أما الموارد الذاتیة للمؤسسات التابعة لبرنامج القیادة والمساندة

  :على النحو التالي

  دة والمساندة للمؤسسات التابعة لبرنامج القیا الموارد الذاتیةجدول 
  على البرامج الفرعیة2019لسنة 

  

 :و المساندة القیادةتحلیل نفقات التصرف لبرنامج 

  :نفقات التأجیر   -  أ

بمبل   غ  2019لس   نة  بنس   بة لبرن   امج القی   ادة و المس   اندة ح   ّددت نفق   ات الت   أجیر العم   ومي

أي بزی  ادة ق  درھا  2018مرس  مة ض  من ق  انون المالی  ة لس  نة م د  75,582مقاب  ل  م د 104,246

  . %38تمثّل نسبة زیادة تقدر بـ م د  28,663
  

  :أساس المعطیات التالیة وقد تم ضبط نفقات األجور على 
v وزارةـال : 

 

  عونا   10  :2019المباشرون بالدیوان إلى موفّى سنة  •

 عونا  5571  :2019األعوان المباشرون إلى موفّى سنة  •
 
 

  عونا 5581  :             1الجملة الفرعیة  
  

  :في إعتمادات التأجیر إلى  أساسا و تعود ھذه الزیادة
 

 10 )+اض    افیة  12+386( 5والدفع    ة  4الدفع    ة   16إنت    دابات إس    تثنائیة آلی    ة  •
  د.م 6.423  :بیتروفاك

  د.م 0,322  :عونا  617لـ  2019الترقیات المقترحة  •
  د.م 5,754 :2017الزیادة العامة  •

  دینار :الوحدة

 المجموع التدخل العمومي وسائل المصالح التأجیر العمومي البیان

 000 680 000 5 000 680 - القیادة و المساندة : 01البرنامج الفرعي عدد 

 000 685 000 5 000 680 - المجموع
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  د.م 8,969 :2018و 2017المنحة الخصوصیة   •
  :  24 اإلنعك  اس الم  الي للتنظ  یم اإلداري والم  الي للمكتب  ات الجھوی  ة وع  ددھا  •

  د.م   0,155
 :الترفی  ع ف  ي منح  ة دور المس  ؤولیة لم  دیري دور الثقاف  ة حس  ب االم  ر الحك  ومي •

 د.م 0,242
v  المندوبیات الجھویة للشؤون الثقافیة: 

 :تأجیر المنشطین الثقافیین على میزانیة المندوبیات ضمن برنامج القیادة و المساندة

 د.م 0.136

v المؤسسة التونسیة لحمایة حقوق المؤلفین: 
  .أعوان 3مع ترقیة  2019عونا إلى موفى  31د لفائدة .م 0.745منحة التأجیر بـ  تقدر

 :التسییر نفقات   - ب
  

سنـة د  م 3,897تبلغ اإلعتمـادات المقتـرحـة بالنسبـة لنفقـات وسـائــل المصـالـح 

 م د 0,077أي بزیادة قدرھا  2018مرسمة ضمن قانون المالیة لسنة د  م 3,820مقابل  2019

  .%2نسبة  تمثّل

  :توّزع ھذه اإلعتمادات كما یليتو 
v م د  2,315              :  الــوزارة  

v م د  0,168    :  المؤسسة التونسیة لحمایة حقوق المؤلفین  
v م د  0,110        :  ركز الوطني لإلتصال الثقافيالم 

v   م د   1,304     :                                      المندوبیات الجھویة 
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  :كاآلتي بالنسبة المصالح العمومیة وزع اإلعتمادات المقترحةوت

  م د 2,315  :ة               الوزار •

  :ا ــمنھ
v م د 0,300  :      األكریة 

v  م د 0,370  :      اإلتصاالت 

v  م د 0,340  :                 الوقود 

v  م د 0,120  :    التعھد والصیانة 

v  م د 0,100  :    مصاریف التكوین 

v  م د 0,200  :    إستھالك الكھرباء  

  :التدخلنفقات  –ج 

مرسمة ضمن قانون م د 7,140مقابل  م د 8,144بمبلغ  2019 حّددت نفقات التدخل  لسنة

  :تعود الزیادة باألساس الى م د 1,004أي بزیادة قدرھا  2018المالیة لسنة 

v  م د    0,7الترفیع خاصة في منحة تدخل المندوبیات الجھویة للشؤون الثقافیة بمبلغ  

v  المعھد العالي العربي للترجمة "المساھمة في منظمات دولیة ذات صبغة خصوصیة

 .م د 0,100م د و في تعاونیة الفنانین والمبدعین بـ 0,085بمبلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

الفارق  قانون المال ة إنجازات

109

تقدیرات

نفقات التنم ة  

النس ة
%

2018 أد  سنة 3.321 أد   مقابل  3.110   في حدود  2019ض طت نفقات التنم ة لبرنامج الق ادة و المساندة  لسنـة  

2 0172 0182 019

20

 د1000 حساب 

 ال اب:

القیادة و المساندة 9: البرنامج

* الموارد العامة للمیزان ة

* موارد قروض خارج ة موظفة

التمو ل العمومي

* موارد قروض خارج ة موظفة
* الموارد العامة للمیزان ة

اإلستثمارات الم اشرة

1 539

150

3 170

151

3 030

80

1 539

150

3 170

151

3 030

80

110 3213 6893 1المجموع

-140

-140

-71

-71

-211

-4,416

-4,416

-47,020

-47,020

-6,354



البیـان

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

تطورات اإلعتمادات قانون المال ة إنجازات

110

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

20  ال اب:

 د1000 حساب 

: القیادة و المساندة9البرنامج

التمو ل العمومي

اإلستثمارات الم اشرة
* مشار ع  صدد اإلنجاز

* مشار ع جدیدة

* مشار ع جدیدة

* مشار ع  صدد اإلنجاز

110 3213 2753 6895 6421 3المجموع 1 830

-4 505

1 080

-100

80

-3 445-211

-1 220

1 080

-151

80

3 4921 5395 1753 1701 7503 030-3 425-140

1501001518080-20-71

670

1 080

80

1 950

1 080

80

3 492

150

1 539

150

150

5 175

100

3 170

151
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  :القیادة والمساندة لبرنامج نمیةتحلیل نفقات الت
 .م د 3,110القیادة والمساندة  دة برنامج لفائ 2019لسنـة ة غ جملة إعتمادات الدفع المقترحتبل

  :ین االستثمارات المباشرة والتمویل العمومي كما یلي وتوّزع ھذه االعتمادات ب

v  م د 3,030    :اإلستثمارات المباشرة  
v        م د 0,080    :التمویل العمومي 

  

التمویل و  استثمارات مباشــرةوان ـبعن م د 1,830تعھد قدرھا  عتماداتإد ـرص وقـد تـمّ 

روع ـة والشـل السنوات الماضیع التي انطلقت خالـوذلك بالخصوص لمواصلة المشاری العمومي

  .في برامج سنویة جدیدة

  :أھم المشاریع المتواصلة 
v  مواصلة تھیئة مبنى شارع قرطاج 

v  تجدید شبكة التكییف والتھویة بالوزارة 

v بناء مقر المندوبیة الجھویة للثقافة بالقصرین 

v   تھیئة مبنى نھج یوغسالفیا  
  

  :أھم المشاریع الجدیدة 
  

  التكلفــة              اشرةاإلستثمارات المب
v              أد   400            تھیئة وتجھیز مختلفة مقرات المندوبیات 
v                                 أد    50          دراسة عن واقع الحوكمة 
v                                أد   200            اقتناء تجھیزات إعالمیة 

v  أد  240              متعددة الوسائط       اإلعالمیةبتجھیز دور الثقافة 

  التكلفــة                : التمویل العمومي
v  أد    80                 والفنیة األدبیةونشر ثقافة الملكیة  إنقاذبرنامج  

  : صنادیق الخزینة - 3-3

  .م د 7,0تقدر موارد ونفقات صندوق التشجیع على االبداع االدبي والفني بـ 
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  المالحق

  

  
  
  
 



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

وزارة الشؤون الثقاف ة

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

000 960 00010 519 9الفنون  28 953 772 15 884 84213 068 9301 441 00014 509 930 25 403 84239 913 772 82156

000 620 0006 850 7015 592 8964 881 3السینما 710 805770 0001 480 805 11 212 701 9 731 896 181315

000 940 0002 493 2672 888 9427 687 5المسرح 2 200 325447 0002 647 325 10 828 267 8 180 942 391832

000 000900 265776 503 01614 432 4الموس قى و الرقص 10 071 249124 00010 195 249 15 403 265 5 208 016 22716196

000 000500 714400 943 2221 768 1الفنون التش یل ة 175 492100 000275 492 2 443 714 2 168 222 102513

941 88-941 88-825 76625 114الهندسة المعمار ة 25 825 114 766 -77100-77

000 920 0007 113 11الكتاب و المطالعة 12 871 538 16 740 116-3 868 578-3 193 000-7 061 578 27 853 11620 791 538 -23-29-1

000 920 0001 663 5112 092 5384 533 3الكتاب والدور ات 558 973-743 000-184 027 6 012 511 6 196 538 16-28-3

000 807 0005 800 3617 434 5783 565 8المطالعة -5 131 217-1 993 000-7 124 217 9 241 361 16 365 578 -60-26-44

000 000193 666650 344 0005 641 4المخطوطات والوثائ  703 666-457 000246 666 5 537 666 5 291 000 15-705

000 330 00034 967 42العمل الثقافي 27 955 649 26 611 1691 344 480-8 637 000-7 292 520 69 578 16962 285 649 5-20-30

000 950 00019 582 64937 430 1697 453 10التنش   الثقافي -3 022 520-17 632 000-20 654 520 27 380 649 48 035 169 -29-47-43

000 380 00014 385 0005 525 00020 158 16التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات 4 367 0008 995 00013 362 000 34 905 000 21 543 000 2716762

000 680 0003 080 3التراث 47 077 264 44 725 4532 351 811600 0002 951 811 47 805 45350 757 264 5196

000 680 0003 080 2643 077 45347 725 44التراث 2 351 811600 0002 951 811 50 757 264 47 805 453 5196



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

وزارة الشؤون الثقاف ة

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

2

000 110 0003 321 3الق ادة و المساندة 116 287 777 86 543 42029 744 357-211 00029 533 357 89 864 420119 397 777 34-633

000 110 0003 321 7773 287 420116 543 86الق ادة والمساندة 29 744 357-211 00029 533 357 119 397 777 89 864 420 34-633

190 505 000233 146 00070 000 00060 000 000 000 641 00032 000 10-000 641 42الجملـة العـامة : 260 505 000293 146 000 -14 2213



نظـام أمـد

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

وزارة الشؤون الثقاف ة 20  ال اب:
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

%%%%

000 387 5007 241 50018 854 50010 157 0006 476 5006 570318 475-272 236 8424 711 4الفنون 1 -101 9336815 884 84228 953 77213 068 93082

000 000780 650 0003 870 0002 0002 00082 19580 71-701 896860 931السینما1 -83273 881 8964 592 701710 80518

000 300 0002 550 0006 250 0004 000104 000256 675152 203-267 082 9421 285 1المسرح2 -1668545 687 9427 888 2672 200 32539

000 207 5004 641 5006 434 5002 051 0006 138 5006 25186 187-765 723 0161 911 1الموس قى و الرقص3 -106 9961734 432 01614 503 26510 071 249227

000 000100 400 0001 300 4921 71475 222543 468الفنون التش یل ة4 1681 768 2221 943 714175 49210

77-941 88-825 76625 77114-941 88-825 76625 114الهندسة المعمار ة5

000 652 0001 432 0004 780 6002 00057 066 4002 008 1782 578 5-538 373 7166 951 11الكتاب و المطالعة2 -4735916 740 11612 871 538-3 868 578-23

000 000825 665 0002 840 0001 7-000 000313 027320 259-511 114 5381 373 1الكتاب والدور ات1 -19-2453 533 5384 092 511558 97316



4

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 000827 317 0001 600490 00064 053 4001 817988 022 6-361 064 1781 087 7المطالعة2 -8571698 565 5783 434 361-5 131 217-60

000 000450 000450 000700 666700 666703 194 0004 491 3المخطوطات والوثائ 3 204 641 0005 344 666703 66615

000 437 0004 545 00022 108 00018 00098 606 0001 508 5201 190 3-649 804 1693 995 6العمل الثقافي3 -4662526 611 16927 955 6491 344 4805

000 000185 915 0003 730 0003 00028 000976 520948 235 3-649 539 1692 775 5التنش   الثقافي1 -563510 453 1697 430 649-3 022 520-29

000 252 0004 630 00018 378 00014 00070 000630 000560 00045 265 0001 220 1التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات2 4133016 158 00020 525 0004 367 00027

000 007 0001 629 0001 000622 40-000 408 0002 448 8112 384 2641 040 45343 655 41التراث4 3-216244 725 45347 077 2642 351 8115

000 007 0001 629 0001 000622 40-000 408 0002 448 8112 384 2641 040 45343 655 41التراث0 3-216244 725 45347 077 2642 351 8115

000 004 5001 144 5008 140 9007 00076 897 1003 820 4573 663 27728 246 820104 582 75الق ادة و المساندة9 3821486 543 420116 287 77729 744 35734

000 004 5001 144 5008 140 9007 00076 897 1003 820 4573 663 27728 246 820104 582 75الق ادة والمساندة0 3821486 543 420116 287 77729 744 35734

000 487 15  الجملة 54 992 000 39 505 000 6 350 000 16 453 000 10 103 000 20 804 000 161 701 000 140 897 000156339190 505 000233 146 00042 641 00022



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة

وزارة الشؤون الثقاف ة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و طب عة النفقة

5نظـام 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

1 الفنون : البرنامج

1 850770 7205 4701 7506 9504-100150 1:البرنامج الفرعي 6 620 8613-السینما

2 493447 360471805804002 3132 2:البرنامج الفرعي 2 940 218المسرح

3 776900124776124:البرنامج الفرعي 900 1616الموس قى و الرقص

4 400500100400100:البرنامج الفرعي 500 2525الفنون التش یل ة

050 9307 5894 14جملة البرنامج 3 910-6792 1209 51910 9601 441 -1515

2 الكتاب و المطالعة: البرنامج

1 743-663 432-7006320-900 6001 2:البرنامج الفرعي 1 920 28-27-الكتاب والدور ات

2 993 1-800 9937 1-807 8005 7:البرنامج الفرعي 5 807 26-26-المطالعة

3 457-457650-650193:البرنامج الفرعي 193 70-70-المخطوطات والوثائ 

0506320 211جملة البرنامج 7 900-3 150-4311 1137 920-3 193 -29-29

3 العمل الثقافي: البرنامج

1 632 17-582 63237 17-950 58219 37:البرنامج الفرعي 19 950 47-47-التنش   الثقافي

2 995 3858 6455 0302 3858 3505 3506 6:البرنامج الفرعي 14 380 167التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات

030 3858 5825 337جملة البرنامج 26 300-11 2822 64542 96734 330-8 637 -30-20

4 التراث: البرنامج

0 080600 0304003 6302 6502001 4501 1:البرنامج الفرعي 3 680 1419التراث

030 6302 4501 41جملة البرنامج 1 6502004003 0803 680600 1419

9 الق ادة و المساندة: البرنامج

0 211-321 713-14015180-030 1703 3:البرنامج الفرعي 3 110 6-4-الق ادة والمساندة



17015180 93جملة البرنامج 3 030-140-713 3213 110-211 -4-6

000 10-000 00060 05170 2105 15917 05112 15-790 84142 57الجملة العامة -2642-14



( إعتمادات الدفع )2019نفقات التنم ة لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ةالجزء:

وزارة الشؤون الثقاف ة ال اب:

التوز ع حسب البرامج و ه  لة التمو ل

7نظـام 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
%%%

1 الفنون : البرنامج
1 770السینما:البرنامج الفرعي 6 620 5 850 770 6 620 5 8501313

2 447المسرح:البرنامج الفرعي 2 940 2 493 447 2 940 2 4931818

3 124الموس قى و الرقص:البرنامج الفرعي 900 776 124 900 7761616

4 100الفنون التش یل ة:البرنامج الفرعي 500 400 100 500 4002525

441 9601 51910 4419 9601 51910 19جملة البرنامج 1515
2 الكتاب و المطالعة: البرنامج

1 743-الكتاب والدور ات:البرنامج الفرعي 1 920 2 663 -743 1 920 2 663-28-28

2 993 1-المطالعة:البرنامج الفرعي 5 807 7 800 -1 993 5 807 7 800-26-26

3 457-المخطوطات والوثائ :البرنامج الفرعي 193 650 -457 193 650-70-70

193 3-920 1137 19311 3-920 1137 211جملة البرنامج -29-29
3 العمل الثقافي: البرنامج

1 632 17-التنش   الثقافي:البرنامج الفرعي 19 950 37 582 -17 632 19 950 37 582-47-47

2 995 8التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات:البرنامج الفرعي 14 380 5 385 8 995 14 380 5 385167167

637 8-330 96734 63742 8-330 96734 342جملة البرنامج -20-20
4 التراث: البرنامج

0 600التراث:البرنامج الفرعي 3 680 3 080 600 3 680 3 0801919

680600 0803 6806003 0803 43جملة البرنامج 1919
9 الق ادة و المساندة: البرنامج

2018/10/22 12صفحة:تار خ الط اعة: //



0 211-الق ادة والمساندة:البرنامج الفرعي 3 110 3 321 -211 3 110 3 321-6-6

211-110 3213 2113-110 3213 93جملة البرنامج -6-6

000 10-الجملة العامة 60 000 -10 000 60 000 70 000-14-14 70 000

2018/10/22 22صفحة:تار خ الط اعة: //



التوز ع حسب األقســام

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

9

2019

2019

ب ان األقسام و الفصول

: وزارة الشؤون الثقاف ة20ال اب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 234 146نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 617 2منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 850 12منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 701 161 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 315 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 722 5منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 416 8منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 453 16 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 303 23نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 467 13منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 222 18منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج

000 992 54 القسم الثالث  :  جملة

000 146 233الجملة  العامة



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

10

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة الشؤون الثقاف ة20ال اب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 234 146نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 90 903 00055 331 000

000 617 2منح  عنوان التأجیر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 36 415 000-33 798 000

000 850 12منح  عنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 13 579 000-729 000

000 701 161 القسم األول  :  جملة 140 897 00020 804 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 315 2نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 2 248 00067 000

000 722 5منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 5 501 000221 000

000 416 8منح  عنوان التسییر للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 2 354 0006 062 000



ب ان األقسام و الفصول

التوز ع حسب الفصول

نظـام أمـد

 حساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

11

2019

2019

الفارق  2018 ق . م

: وزارة الشؤون الثقاف ة20ال اب 

000 453 16 القسم الثاني  :  جملة 10 103 0006 350 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 303 23نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 19 573 0003 730 000

000 467 13منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 11 030 0002 437 000

000 222 18منح  عنوان التدخل للمؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة حسب البرامج 8 902 0009 320 000

000 992 54 القسم الثالث  :  جملة 39 505 00015 487 000

000 146 233الجملة  العامة 190 505 00042 641 000



نظـام أمـد

توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التأجیر العمومي

12

الفنون 1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السینما 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136533 896469 701-64 195

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010136 356144 8248 468

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011265 614209 274-56 340

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01225 89630 4944 598

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01415 6609 565-6 095

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 7341 347-387

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01777 80461 963-15 841

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 0319 01310 4121 399

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المنح العائل ة 035241241

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0361 5781 5813

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

01138398 000391 000-7 000

مؤسسات العمل الثقافي 12398 000391 000-7 000

المر ز الوطني للسینما والصورة 105398 000391 000-7 000

860 701 195 71-جملة البرنامج الفرعي 931 896

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المسرح 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136349 942274 267-75 675

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010101 09486 379-14 715

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011155 144128 504-26 640
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تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01225 50411 237-14 267

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01411 1607 703-3 457

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 016702701-1

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01751 40339 743-11 660

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 0314 200-4 200

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 036735-735

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

01138936 000808 000-128 000

مؤسسات العمل الثقافي 12936 000808 000-128 000

المسرح الوطني 102936 000775 000-161 000

المر ز الوطني لفن العرائس 11033 00033 000

1 082 267 675 203-جملة البرنامج الفرعي 1 285 942

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الموس قى و الرقص 3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 862 0161 524 765-337 251

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010428 493351 746-76 747

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011833 488643 593-189 895

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01223 92047 18723 267

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01447 80521 400-26 405

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0166 6342 978-3 656

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017235 762181 843-53 919

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 031242 903234 957-7 946

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المنح العائل ة 0351 490931-559

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 03641 52140 130-1 391

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

0113749 000165 000116 000

مؤسسات العمل الثقافي 1249 000165 000116 000

المعهد الوطني للموس قى 03424 000115 00091 000

المر ز الوطني للموس قى و الفنون الشعب ة 03525 00050 00025 000

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

0113834 00034 000

مؤسسات العمل الثقافي 1234 00034 000

مسرح األو را 10934 00034 000

1 723 765 251 187-جملة البرنامج الفرعي 1 911 016
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البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الفنون التش یل ة 4
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136468 222543 71475 492

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010143 668161 57717 909

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011216 823254 15337 330

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 0127 94618 96111 015

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01410 09210 325233

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 5301 850320

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01766 36674 6248 258

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 03118 55218 960408

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0363 2453 26419

543 714 492 75جملة البرنامج الفرعي 468 222

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهندسة المعمار ة 5
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136114 76625 825-88 941

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 01031 1706 484-24 686

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 01148 31312 982-35 331

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01213 9701 440-12 530

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 0143 800920-2 880

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 016147146-1

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01717 3663 853-13 513

25 825 941 88-جملة البرنامج الفرعي 114 766

دالفنون  جملة 4 236 272
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الكتاب و المطالعة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الكتاب والدور ات 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136543 538399 511-144 027

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010145 498116 623-28 875

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011271 323191 130-80 193

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01229 11224 252-4 860

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01415 0209 598-5 422

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 4541 454

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01781 13156 454-24 677

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

01138830 000715 000-115 000

مؤسسات العمل الثقافي 12830 000715 000-115 000

معهد تونس للترجمة 104830 000715 000-115 000

1 114 511 027 259-جملة البرنامج الفرعي 1 373 538

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المطالعة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011367 087 1781 064 361-6 022 817

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0101 873 653221 694-1 651 959

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0113 724 287381 502-3 342 785

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 012155 864289 800133 936

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014183 51816 255-167 263

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01629 9743 320-26 654

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 052 883151 790-901 093

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المنح العائل ة 03566 999-66 999

1 064 361 817 022 6-جملة البرنامج الفرعي 7 087 178

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المخطوطات والوثائ  3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018
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نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 187 6664 187 666

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0101 135 3051 135 305

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0112 217 0952 217 095

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01290 16190 161

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0131 5001 500

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014109 347109 347

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 01522 00022 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01618 64018 640

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017593 618593 618

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

011373 491 0007 000-3 484 000

مؤسسات العمل الثقافي 123 491 0007 000-3 484 000

دار الكتب الوطن ة 0323 491 0007 000-3 484 000

4 194 666 666 703جملة البرنامج الفرعي 3 491 000

دالكتاب و المطالعة جملة 6 373 538
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العمل الثقافي3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنش   الثقافي 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 751 369332 099-4 419 270

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 00433 77535 2481 473

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 0101 251 64455 620-1 196 024

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 0112 571 87697 686-2 474 190

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 0128 39894 57486 176

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 014119 3274 140-115 187

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 01674 710367-74 343

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 017691 63944 464-647 175

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

011371 023 8002 207 5501 183 750

مؤسسات العمل الثقافي 121 023 8002 207 5501 183 750

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 051139 800295 280155 480

820 8209 00026 05217 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 05344 00090 50046 500

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 05435 00090 72055 720

200 00048 80083 05534 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 05647 000105 60058 600

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 05730 00043 04013 040

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 05825 00057 60032 600

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 05920 00045 00025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 06047 000134 50087 500

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 06141 000131 00090 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 06223 000120 96097 960

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 06366 00091 00025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 06450 000102 15052 150

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06535 000100 00065 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 066115 000118 4503 450

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 06736 000111 00075 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 06832 000113 75081 750
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المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06914 00037 54023 540

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 07023 00050 40027 400

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 07134 00034 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 07239 00082 08043 080

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 07345 00066 20021 200

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 07431 20076 96045 760

2 539 649 520 235 3-جملة البرنامج الفرعي 5 775 169

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

011381 220 0001 265 00045 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 220 0001 265 00045 000

المر ز الثقافي الدولي  الحمامات دار المتوس  للثقافة و الفنون  106540 000585 00045 000

المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة 107680 000680 000

1 265 000 000 45جملة البرنامج الفرعي 1 220 000

دالعمل الثقافي جملة 3 804 649
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التراث4البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التراث 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136471 45334 046 26433 574 811

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 00473 48073 480

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 010122 5058 637 3028 514 797

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 011215 52819 030 70018 815 172

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 01245 809327 394281 585

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0131 0001 000

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 01415 400796 887781 487

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 015450 000450 000

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 0161 41554 70953 294

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01770 7964 674 7924 603 996

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

0113731 705 000102 000-31 603 000

مؤسسات العمل الثقافي 1231 705 000102 000-31 603 000

المعهد الوطني للتراث 03131 705 000102 000-31 603 000

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

011389 479 0008 892 000-587 000

مؤسسات العمل الثقافي 129 479 0008 892 000-587 000

مر ز الموس قى العر  ة والمتوسط ة 025979 000864 000-115 000

و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة 1088 500 0007 996 000-504 000

المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر 11132 00032 000

43 040 264 811 384 1جملة البرنامج الفرعي 41 655 453

دالتراث جملة 43 040 264
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الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة والمساندة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113674 720 620103 365 82728 645 207

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الح ومة والتأجیرات المعادلة له 002106 028105 587-441

المنح المخولة للسل  العموم ة _ تأجیر أعضاء الدواو ن 004605 351427 083-178 268

تأجیر األعوان القار ن _ األجر األساسي والتدرج 01022 381 41826 044 7973 663 379

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة القارة 01129 552 88353 685 79124 132 908

تأجیر األعوان القار ن _ المنح المرت طة  الوظ فة 0121 654 6611 733 79879 137

تأجیر األعوان القار ن _ المنح الخصوص ة المتغیرة 0131 0002 2001 200

تأجیر األعوان القار ن _ منحـة اإلنتـاج 0142 170 9541 947 327-223 627

تأجیر األعوان القار ن _ منحة الساعات اإلضاف ة و العمل اللیلي 015296 141300 0003 859

تأجیر األعوان القار ن _ المنح العائل ة 016291 963295 7683 805

تأجیر األعوان القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 01712 171 81513 932 0891 760 274

تأجیر األعوان غیر القار ن _ أعوان  شغلون خط  وقت ة 03040 07257 40917 337

تأجیر األعوان غیر القار ن _ األعوان المتعاقدون والعاملون  الحصة 0314 642 1724 224 588-417 584

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المنح العائل ة 03522 77011 542-11 228

تأجیر األعوان غیر القار ن _ المساهمات المحمولة على المشغل 036783 392597 848-185 544

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

01137146 200135 450-10 750

مؤسسات العمل الثقافي 12146 200135 450-10 750

المر ز الوطني لالتصال الثقافي 03325 000-25 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 0514 2004 720520

180180 0004 0524 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 0536 0006 500500

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 0543 0003 280280

200 1-000 2004 0555 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 0563 0002 400-600

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 0573 0004 9601 960

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 0584 0004 400400

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 0594 0004 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 06017 0007 500-9 500
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المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 0615 0005 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 0623 00014 04011 040

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 0633 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 0643 0003 850850

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06510 00015 0005 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 0663 0006 5503 550

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 0674 0004 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 0683 0004 2501 250

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06912 0008 460-3 540

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 0704 0005 6001 600

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 0716 0006 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 0724 0004 920920

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 0735 0005 800800

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 0742 8003 040240

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

01138716 000745 00029 000

مؤسسات العمل الثقافي 12716 000745 00029 000

المؤسسة التونس ة لحما ة حقوق المؤلفین 103716 000745 00029 000

104 246 277 457 663 28جملة البرنامج الفرعي 75 582 820

دالق ادة و المساندة جملة 104 246 277

دالجملة  العامة 161 701 000
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توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

وسائل المصالح

22

الفنون 1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السینما 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

0223880 00082 0002 000

مؤسسات العمل الثقافي 1280 00082 0002 000

المر ز الوطني للسینما والصورة 10580 00082 0002 000

82 000 000 2جملة البرنامج الفرعي 80 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المسرح 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

0223722 00023 0001 000

مؤسسات العمل الثقافي 1222 00023 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 05620 00021 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 0662 0002 000

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

02238130 000233 000103 000

مؤسسات العمل الثقافي 12130 000233 000103 000

المسرح الوطني 102130 000133 0003 000

المر ز الوطني لفن العرائس 110100 000100 000

256 000 000 104جملة البرنامج الفرعي 152 000
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البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الموس قى و الرقص 3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

0223786 500138 00051 500

مؤسسات العمل الثقافي 1286 500138 00051 500

المر ز الوطني للموس قى و الفنون الشعب ة 03550 00050 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 0543 0003 000

000 0001 0551 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 0561 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 0573 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 0581 5002 000500

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 0592 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 0625 0005 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 0633 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 0647 0007 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06536 00037 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 0668 0008 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 0675 0005 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 0681 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06910 00010 000

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

022386 000 0006 000 000

مؤسسات العمل الثقافي 126 000 0006 000 000

مسرح األو را 1096 000 0006 000 000

6 138 000 500 051 6جملة البرنامج الفرعي 86 500

دالفنون  جملة 6 476 000
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الكتاب و المطالعة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الكتاب والدور ات 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

02238320 000313 000-7 000

مؤسسات العمل الثقافي 12320 000313 000-7 000

معهد تونس للترجمة 104320 000313 000-7 000

313 000 000 7-جملة البرنامج الفرعي 320 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المطالعة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

02237988 4001 053 00064 600

مؤسسات العمل الثقافي 12988 4001 053 00064 600

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 05167 40069 0001 600

000 0001 00021 05220 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 05340 00041 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 05443 00044 0001 000

000 0003 000103 055100 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 05640 00041 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 05750 00051 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 05838 00039 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 05930 00031 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 06040 00041 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 06140 00041 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 06240 00041 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 06356 00057 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 06450 00051 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06518 00018 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 06660 00062 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 06750 00051 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 06834 00035 0001 000
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المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06960 00061 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 07011 00011 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 07116 00016 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 07241 00041 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 07350 00051 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 07435 00036 0001 000

1 053 000 600 64جملة البرنامج الفرعي 988 400

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المخطوطات والوثائ  3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

02237700 000700 000

مؤسسات العمل الثقافي 12700 000700 000

دار الكتب الوطن ة 032700 000700 000

700 000 000 700جملة البرنامج الفرعي

دالكتاب و المطالعة جملة 2 066 000
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العمل الثقافي3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنش   الثقافي 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

02237948 000976 00028 000

مؤسسات العمل الثقافي 12948 000976 00028 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 051125 000128 0003 000

000 0006 0526 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 05324 00025 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 05433 00034 0001 000

000 0001 00034 05533 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 05665 00067 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 05740 00041 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 05811 00011 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 05926 00027 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 06032 00033 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 06146 00047 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 06270 00072 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 06348 00050 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 06455 00057 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06530 00031 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 06654 00056 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 06760 00062 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 06830 00030 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06950 00052 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 07010 00010 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 07112 00012 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 07228 00029 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 07330 00031 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 07430 00031 0001 000

976 000 000 28جملة البرنامج الفرعي 948 000
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البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

0223770 00070 000

مؤسسات العمل الثقافي 1270 00070 000

المر ز الدولي للثقافة والفنون_قصر العبدل ة 03770 00070 000

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

02238560 000560 000

مؤسسات العمل الثقافي 12560 000560 000

المر ز الثقافي الدولي  الحمامات دار المتوس  للثقافة و الفنون  106180 000180 000

المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة 107380 000380 000

630 000 000 70جملة البرنامج الفرعي 560 000

دالعمل الثقافي جملة 1 606 000
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التراث4البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التراث 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

022371 348 0001 348 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 348 0001 348 000

المعهد الوطني للتراث 0311 348 0001 348 000

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

022381 100 0001 060 000-40 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 100 0001 060 000-40 000

مر ز الموس قى العر  ة والمتوسط ة 025200 000200 000

و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة 108900 000800 000-100 000

المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر 11160 00060 000

2 408 000 000 40-جملة البرنامج الفرعي 2 448 000

دالتراث جملة 2 408 000
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الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة والمساندة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022362 248 0002 315 00067 000

األكر ة واألداءات البلد ة 020300 000300 000

استهالك الماء 02120 00020 000

استهالك الكهر اء والغاز 022200 000200 000

االتصاالت الهاتف ة 023100 00090 000-10 000

تراسل المعط ات 024270 000280 00010 000

000 00010 02510 راء الش  ات القارة

تأثیث اإلدارة 0345 0003 000-2 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04380 000110 00030 000

شراء الوقود للتسخین 0449 000-9 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات الم لفة بخط  وظ ف ة 045180 000230 00050 000

المراسالت اإلدار ة 05412 00012 000

معدات التصرف اإلدار   0623 0003 000

معدات التصو ر والمعدات السمع ة ال صر ة 0632 0002 000

معدات التنظیف 0705 0005 000

تأمین وسائل النقل 08020 00020 000

تأمین البناءات 08211 00012 0001 000

اإلعتناء  البنا ات 09150 00070 00020 000

تعهد وص انة وسائل النقل 092120 00020 000-100 000

تعهد وص انة المعدات و األثاث 09315 00015 000

النفقات الم اشرة للتنظیف 10310 00010 000

لوازم الم اتب 11187 00095 0008 000

المطبوعات الرسم ة 11213 00013 000

المطبوعات الخصوص ة 1167 0007 000

مطبوعات األخر   1171 0002 0001 000

الوثائ  الم تو ة 1231 0001 000

الصحف والمجالت 12530 00033 0003 000

إشتراكات بو االت اإلعالم 12614 00010 000-4 000

نشر اإلعالنات  الصحف و المجالت 12720 00022 0002 000
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شراء اللوازم والمعدات  اإلعالم ة 13560 00079 00019 000

شراء منظومات اإلعالم ة 13610 00010 000

نفقات الص انة  اإلعالم ة 13730 00035 0005 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14510 00012 0002 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14650 00055 0005 000

استغالل منظومات إعالم ة أخر   15015 00015 000

مصار ف اإلستق االت 15640 00045 0005 000

مصار ف اإلقامة 1573 0003 000

مصار ف المهمات 16370 00070 000

إكساء العملة وأعوان اإلستق ال 16594 000100 0006 000

المنحة الیوم ة للتنقل 17410 00010 000

مصار ف نقل األشخاص  الداخل 1845 0004 000-1 000

إشتراكات النقل 1854 0004 000

مصار ف نقل األشخاص  الخارج 18650 00055 0005 000

ملتق ات للتكو ن 1945 0005 000

تر صات تكو ن 19595 000100 0005 000

التكو ن في اإلعالم ة 19730 00030 000

تكو ن تأهیلي 1985 0005 000

التكو ن في التصرف حسب األهداف 1992 0002 000

النفقات الم اشرة للتغذ ة 2052 0002 000

نفقات التداو   2122 0002 000

شراء األدو ة والمواد الصیدل ة 2132 0002 000

تنظ م اإلمتحانات والمناظرات 21935 00035 000

اللجان الطب ة 2322 0002 000

أتعاب وٕاخت ار ومصار ف أخر   2331 0001 000

معال م الجوالن 24125 00025 000

معال م العبور 2424 0004 000

الترجمة 3032 0002 000

خدمات مختلفة 3113 0003 000

نفقات التصرف األخر   4033 0003 000

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

022371 408 1001 414 0005 900

مؤسسات العمل الثقافي 121 408 1001 414 0005 900

المر ز الوطني لالتصال الثقافي 033110 000110 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 05115 60018 0002 400

000 0002 00078 05276 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة
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المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 053103 000105 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 05460 00062 0002 000

000 0001 00017 05516 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 05619 00019 800800

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 05716 00017 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 05839 50040 7001 200

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 05973 00075 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 06095 00098 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 06160 00063 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 06251 00053 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 06352 00054 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 06451 00053 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06566 00068 5002 500

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 06656 00058 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 06719 00020 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 06853 00056 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06924 00025 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 07090 00093 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 07178 00081 0003 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 072103 00065 000-38 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 07335 00036 0001 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 07447 00048 0001 000

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

02238164 000168 0004 000

مؤسسات العمل الثقافي 12164 000168 0004 000

المؤسسة  التونس ة  لحما ة  حقوق  المؤلفین 103164 000168 0004 000

3 897 000 900 76جملة البرنامج الفرعي 3 820 100

دالق ادة و المساندة جملة 3 897 000

دالجملة  العامة 16 453 000
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توز ع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرع ة

التدخل العمومي

32

الفنون 1البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

السینما 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333670 000150 00080 000

تدخالت لفائدة القطاع السینمائي _ مصار ف مختلفة لفائدة القطاع السینمائي 45370 000150 00080 000

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

033382 800 0003 500 000700 000

مؤسسات العمل الثقافي 122 800 0003 500 000700 000

المر ز الوطني للسینما والصورة 1052 800 0003 500 000700 000

3 650 000 000 780جملة البرنامج الفرعي 2 870 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المسرح 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033363 800 0005 250 0001 450 000

تدخالت لفائدة القطاع المسرحي _ تدع م اإلنتاج المسرحي التونسي 4701 400 0001 600 000200 000

تدخالت لفائدة القطاع المسرحي _ شراء عروض مسرح ة 4711 900 0002 180 000280 000

تدخالت لفائدة القطاع المسرحي _ تشج ع إنتاج مسرح الهواة 472450 000530 00080 000

تدخالت لفائدة القطاع المسرحي _ مصار ف مختلفة لفائدة القطاع المسرحي 47350 00040 000-10 000

منح لفائدة اللجان والجمع ات والفرق الثقاف ة _ منح لفائدة الجمع ات والمراكز الثقاف ة 506900 000900 000

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

03338450 0001 300 000850 000

مؤسسات العمل الثقافي 12450 0001 300 000850 000

المسرح الوطني 102450 000450 000

المر ز الوطني لفن العرائس 110850 000850 000
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6 550 000 000 300 2جملة البرنامج الفرعي 4 250 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الموس قى و الرقص 3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033362 300 0002 440 000140 000

تدخالت لفائدة قطاع الموس قى والفنون الشعب ة _ تشج ع االنتاج الموس قي 488310 000310 000

تدخالت لفائدة قطاع الموس قى والفنون الشعب ة _ مصار ف مختلفة لفائدة قطاع
الموس قى والفنون الشعب ة

489120 000120 000

شراء وترو ج العروض الموس ق ة 5001 500 0001 600 000100 000

دعم إنتاج األعمال الكور غراف ة 501200 000230 00030 000

منح لفائدة اللجان والجمع ات والفرق الثقاف ة _ منح لفائدة الفرق الثقاف ة 507120 000130 00010 000

منح لفائدة اللجان والجمع ات والفرق الثقاف ة _ منحة مختلفة 50950 00050 000

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

03337134 500201 50067 000

مؤسسات العمل الثقافي 12134 500201 50067 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 0539 000-9 000

000 10-000 05510 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 0574 5004 500

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 0596 0006 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 06235 000-35 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 0644 000-4 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06518 00018 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 06620 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06920 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 0708 0008 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص  أر انة 10715 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببن عروس 10815 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص بنابل 10915 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببنزرت 11015 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص  القیروان 11115 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص  سوسة 11215 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المنستیر 11315 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المهد ة 11415 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص  صفاقس 11515 00015 000

المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قفصة 11615 00015 000
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المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قا س 11715 00015 000

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

033384 000 0004 000 000

مؤسسات العمل الثقافي 124 000 0004 000 000

مسرح األو را 1094 000 0004 000 000

6 641 500 000 207 4جملة البرنامج الفرعي 2 434 500

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الفنون التش یل ة 4
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033361 300 0001 400 000100 000

تدخالت لفائدة قطاع الفن التش یلي _ شراء إبداعات فن ة 4801 200 0001 250 00050 000

تدخالت لفائدة قطاع الفن التش یلي _ مصار ف تنظ م معارض 48150 00050 000

تدخالت لفائدة قطاع الفن التش یلي _ مصار ف مختلفة لفائدة قطاع الفن التش یلي 48250 000100 00050 000

1 400 000 000 100جملة البرنامج الفرعي 1 300 000

دالفنون  جملة 18 241 500
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الكتاب و المطالعة2البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الكتاب والدور ات 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033361 690 0002 165 000475 000

دعم منتوجات أخر  _ الورق الثقافي 161900 0001 200 000300 000

تدخالت لفائدة قطاع الكتاب _ إقتناء مجالت ودور ات لفائدة المطالعة العموم ة 461360 000360 000

تدخالت لفائدة قطاع الكتاب _ ط ع  تب جدیدة وتجش عها [ التوص ة  النشر ] 462380 000380 000

تدخالت لفائدة قطاع الكتاب _ مصار ف مختلفة لفائدة المطالعة 46450 000225 000175 000

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

03338150 000500 000350 000

مؤسسات العمل الثقافي 12150 000500 000350 000

معهد تونس للترجمة 104150 000500 000350 000

2 665 000 000 825جملة البرنامج الفرعي 1 840 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المطالعة 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

03337490 0001 317 000827 000

مؤسسات العمل الثقافي 12490 0001 317 000827 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 05120 000-20 000

000 30-000 05230 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 05320 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 05420 000-20 000

000 20-000 05520 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 05620 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 05720 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 05820 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 05920 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 06020 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 06120 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 06220 000-20 000
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المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 06320 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 06420 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 06520 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 06620 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 06720 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 06820 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 06920 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 07020 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 07120 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 07220 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 07320 000-20 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 07420 000-20 000

الم ت ة الجهو ة بتونس 07564 00064 000

الم ت ة الجهو ة  أر انة 07640 00040 000

الم ت ة الجهو ة ببن عروس 07758 00058 000

الم ت ة الجهو ة  منو ة 07834 00034 000

الم ت ة الجهو ة ببنزرت 07964 00064 000

الم ت ة الجهو ة بنابل 08079 00079 000

الم ت ة الجهو ة ب اجة 08152 00052 000

الم ت ة الجهو ة بجندو ة 08237 00037 000

الم ت ة الجهو ة بزغوان 08334 00034 000

الم ت ة الجهو ة  سل انة 08443 00043 000

الم ت ة الجهو ة  الكاف 08555 00055 000

الم ت ة الجهو ة  القصر ن 08658 00058 000

الم ت ة الجهو ة  القیروان 08755 00055 000

الم ت ة الجهو ة  سوسة 08867 00067 000

الم ت ة الجهو ة  المنستیر 08982 00082 000

الم ت ة الجهو ة  المهد ة 09064 00064 000

الم ت ة الجهو ة  صفاقس 09182 00082 000

الم ت ة الجهو ة  قا س 09267 00067 000

الم ت ة الجهو ة  سید  بوز د 09355 00055 000

الم ت ة الجهو ة  قفصة 09470 00070 000

الم ت ة الجهو ة بتوزر 09534 00034 000

الم ت ة الجهو ة  قبلي 09631 00031 000

الم ت ة الجهو ة  مدنین 09749 00049 000

الم ت ة الجهو ة بتطاو ن 09843 00043 000
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1 317 000 000 827جملة البرنامج الفرعي 490 000

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المخطوطات والوثائ  3
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

03337450 000450 000

مؤسسات العمل الثقافي 12450 000450 000

دار الكتب الوطن ة 032450 000450 000

450 000 000 450جملة البرنامج الفرعي

دالكتاب و المطالعة جملة 4 432 000
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العمل الثقافي3البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التنش   الثقافي 1
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

033373 730 0003 915 000185 000

مؤسسات العمل الثقافي 123 730 0003 915 000185 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 051560 000594 00034 000

000 0002 00028 05226 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 05393 500105 50012 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 054116 000122 0006 000

000 00015 000157 055142 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 056151 000160 0009 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 057138 000145 0007 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 05862 00064 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 059125 500132 5007 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 060150 500157 5007 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 061225 000230 0005 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 062174 000179 0005 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 063158 000175 00017 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 064260 000269 0009 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 065309 000313 0004 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 066249 000256 0007 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 067167 000174 0007 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 06888 50090 5002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 069220 000227 0007 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 07042 00044 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 07152 00056 0004 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 072126 000135 0009 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 07355 00057 0002 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 07440 00044 0004 000

3 915 000 000 185جملة البرنامج الفرعي 3 730 000
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البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات 2
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033369 148 00010 350 0001 202 000

تظاهرات ثقاف ة و مهرجانات _ المساهمة في تنظ م المهرجانات والتظاهرات الثقاف ة 4953 964 0005 350 0001 386 000

تظاهرات ثقاف ة و مهرجانات _ تنظ م المهرجانات والتظاهرات الثقاف ة 496800 0002 200 0001 400 000

تظاهرات ثقاف ة و مهرجانات _ شراء عروض أجنب ة 4971 200 000-1 200 000

تظاهرات ثقاف ة و مهرجانات _ الت ادل الثقافي 4981 284 0001 300 00016 000

منح لفائدة اللجان والجمع ات والفرق الثقاف ة _ منح لفائدة الجمع ات والمراكز الثقاف ة 5061 900 0001 500 000-400 000

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

0333780 00080 000

مؤسسات العمل الثقافي 1280 00080 000

المر ز الدولي للثقافة والفنون_قصر العبدل ة 03780 00080 000

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

033385 230 0008 200 0002 970 000

مؤسسات العمل الثقافي 125 230 0008 200 0002 970 000

المر ز الثقافي الدولي  الحمامات دار المتوس  للثقافة و الفنون  106748 0002 000 0001 252 000

المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة 1074 482 0006 200 0001 718 000

18 630 000 000 252 4جملة البرنامج الفرعي 14 378 000

دالعمل الثقافي جملة 22 545 000
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التراث4البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التراث 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

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

03337350 000907 000557 000

مؤسسات العمل الثقافي 12350 000907 000557 000

المعهد الوطني للتراث 031350 000907 000557 000

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

03338272 000722 000450 000

مؤسسات العمل الثقافي 12272 000722 000450 000

مر ز الموس قى العر  ة والمتوسط ة 025272 000272 000

المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر 111450 000450 000

1 629 000 000 007 1جملة البرنامج الفرعي 622 000

دالتراث جملة 1 629 000
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الق ادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

 حساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الق ادة والمساندة 0
2019 الفارق ق . م تقدیرات 2018

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033361 265 0001 548 000283 000

منح لفائدة تعاون ات الموظفین _ تعاون ة موظفي الدولة 215120 000120 000

منح لفائدة جمع ات ووداد ات ذات ص غة اجتماع ة _ وداد ات األعوان 234590 000590 000

النهوض  المعوز ن _ المساعدات الظرف ة 299250 000-250 000

مساعدات ظرف ة لفائدة المبدعین والعاملین  الحقل الثقافي 311300 000300 000

جوائز وم افآت _ جوائز رئاس ة 31350 00050 000

تظاهرات ثقاف ة و مهرجانات _ المساهمة في تنظ م المهرجانات والتظاهرات الثقاف ة 49550 00050 000

منح لفائدة اللجان والجمع ات والفرق الثقاف ة _ منح لفائدة الجمع ات والمراكز الثقاف ة 506100 000100 000

تدخالت لفائدة الر اضة والتر  ة البدن ة _ منح لفائدة الجمع ات الر اض ة لألعوان 55314 00012 000-2 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ المنظمة العالم ة للملك ة الثقاف ة 84212 00012 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ الم تب العالمي للمعارض 84325 00025 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ األكادم ة العر  ة للموس قى 84420 00020 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ مر ز ال حوث حول التار خ والفن والثقافة
اإلسالم ة

845170 000170 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ معهد العالم العر ي 8464 0004 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ المجلس الدولي للموس قى 8474 0004 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة _ الفیدرال ة الدول ة لمجالس الفنون و و االت الثقافة 8516 0006 000

منظمات ذات ص غة خصوص ة - النعهد العالي العر ي للترجمة 89285 00085 000

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

033375 875 5006 596 500721 000

مؤسسات العمل الثقافي 125 875 5006 596 500721 000

المر ز الوطني لالتصال الثقافي 0334 00030 00026 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 051290 000317 00027 000

000 00027 000292 052265 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 053358 500394 50036 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 054258 000285 00027 000

000 00037 000445 055408 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 056262 000287 00025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 057260 500285 50025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 058177 000201 00024 000
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المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 059242 500266 50024 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 060301 500325 50024 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 061232 000256 00024 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 062210 000267 00057 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 063347 000369 00022 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 064224 000252 00028 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 065109 000133 00024 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 066279 000325 00046 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 067168 000192 00024 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 068202 500227 50025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 069169 000213 00044 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 070247 000272 00025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 071215 000240 00025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 072198 000223 00025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 073182 000207 00025 000

المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 074266 000291 00025 000

8 144 500 000 004 1جملة البرنامج الفرعي 7 140 500

دالق ادة و المساندة جملة 8 144 500

دالجملة  العامة 54 992 000
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توز ع الم اشر ن  الدیوان

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

2019 تقدیرات الـرتبـة
1 رئ س أو مدیر دیوان

9 م لف  مأمور ة

10جملة البرنامج الفرعي

10الق ادة و المساندة جملة

10الجملة  العامة
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توز ع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :

الرت ة الجدیدة المدة  الشهرالرت ة الحال ة العــدد

43 متصرف مستشارمتصرف

23 متصرف رئ سمتصرف مستشار

13 متصرف عاممتصرف رئ س

33 ملح  إدارة اتب راقن

53 متصرفملح  إدارة

13  اتب راقنراقن

13 راقنراقن مساعد

23 مهندس رئ سمهندس أول

53 عون إستق ال4 و 3عملة صنف 

53 مستكتب إدارة7 و6 و5عملة صنف 

53  اتب تصرف9 و8عملة صنف 

373 مساعد تقنيعون تقني
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43 محلل مر ز  محلل

33 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّ ة

13 تقني رئ ستقني أول

183 تقني أولتقني

23 محللواضع برامج

353 م تبي مساعدمعاون م تبي

353 م تبي أو موث م تبي مساعد

673 معاون م تبيمختزن م ت ات

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

903 حاف  م ت ات أو توثی م تبي أو موث 

223  اتب ثقافي مساعدملح  ثقافي

223 مستشار ثقافي رئ سمستشار ثقافي

13 مستشار ثقافي عاممستشار ثقافي رئ س

303 ملح  ثقافيمستكتب ثقافي

183 مستكتب ثقافيعون ثقافي

403 مستشار ثقافي اتب ثقافي

443  اتب ثقافي اتب ثقافي مساعد

83 أستاذ أول فوق الرت ة للتنش   الثقافيأستاذ أول تنش   ثقافي
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43 استاذ تنش   ثقافيأستاذ مساعد للتنش   الثقافي

603 أستاذ أول تنش   ثقافياستاذ تنش   ثقافي

23 أستاذ لتعل م الموس قى للمرحلة األولىمعلم لتعل م الموس قى

23 أستاذ أول لتعل م الموس قىأستاذ لتعل م الموس قى

23 متفقد موس قىأستاذ لتعل م الموس قى

23 أستاذ لتعل م الموس قىأستاذ لتعل م الموس قى للمرحلة األولى

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

43 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیفمتصّرف في الوثائ  و األرشیف

43 متصّرف في الوثائ  و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

153 تقنيمساعد تقني

617جملة البرنامج الفرعي

617الق ادة و المساندة جملة

617الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 674 322تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

47

2019توز ع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الفنون البرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  81 495

السینماالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

28 461

1سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 

1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف

1جملة البرنامج الفرعي

المسرحالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

12 722

1السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

1 ملح  إدارة

1جملة البرنامج الفرعي

الموس قى و الرقصالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

14 006

1سلك اإلطار المشترك لألط اء الب اطرة 

1 موس قي من الصنف األول

1جملة البرنامج الفرعي
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الهندسة المعمار ةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

26 306

1سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة 

1 مهندس معمار  عام

1جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج
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الق ادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد :  562 905

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2019 تقدیراتالسلك و الرت ة

562 905

5السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 

4 ملح  إدارة

1  اتب تصرف
30سلك العملة 

4 10عامل صنف 

4 9عامل صنف 

10 8عامل صنف 

5 7عامل صنف 

4 6عامل صنف 

1 4عامل صنف 

2 2عامل صنف 
5سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 

1 حاف  م ت ات أو توثی 

1 معاون م تبي

1 م تبي

1 م تبي مساعد

1 مختزن م ت ات
6سلك أعوان وزارة الثقافة 

2  اتب ثقافي

3  اتب ثقافي مساعد

1 أستاذ أول تنش   ثقافي
1سلك األعوان المتعاقدین مع الفرقة القوم ة للفنون الشعب ة 

1 موس قي مردد صوتي و راقص من صنف الثاني

47 جملة البرنامج و البرنامج الفرعي
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الجملة  العامة

دینــاراإلنع اس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

51

644 400

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

51

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

الفنون البرنـامج :

السینماالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 متصرف

6 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 

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

1 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 
1 أستاذ التعل م العالي

8 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 مستشار ثقافي
1 مستكتب ثقافي
1  اتب ثقافي
3  اتب ثقافي مساعد
1 أستاذ أول تنش   ثقافي
1 أستاذ أول فوق الرت ة للتنش   الثقافي

1 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
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4 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
3 مساعد تقني
1 عون تقني

22جملة البرنامج الفرعي

المسرحالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

3 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
2 ملح  إدارة
1  اتب تصرف

1 سلك العملة 
1 3عامل صنف 

2 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
1 أستاذ تعل م أول فوق الرت ة
1 أستاذ أول ممیز

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
1  اتب صحفي

7 سلك أعوان وزارة الثقافة 
2 ملح  ثقافي
3 مستشار ثقافي
1 مستكتب ثقافي
1  اتب ثقافي

14جملة البرنامج الفرعي

الموس قى و الرقصالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
1 مهندس أول

18 سلك العملة 
2 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
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1 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

5 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 معاون م تبي
3 أستاذ لتعل م الموس قى للمرحلة األولى
1 م تبي مساعد

11 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
6 أستاذ تعل م أول فوق الرت ة
1 أستاذ التعل م الفني
2 أستاذ أول ممیز
2 أستاذ ممیز

3 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 
3 أستاذ مساعد  التعل م العالي

6 سلك أعوان وزارة الثقافة 
2 ملح  ثقافي
3 مستشار ثقافي
1  اتب ثقافي

14 سلك مدرسي الموس قى بوزارة الثقافة و اإلعالم 
3 معلم لتعل م الموس قى
8 أستاذ لتعل م الموس قى
3 أستاذ أول لتعل م الموس قى

15 سلك األعوان المتعاقدین مع الفرقة القوم ة للفنون الشعب ة 
9 موس قي مردد صوتي و راقص من صنف األول
6 موس قي مردد صوتي و راقص من صنف الثاني

2 المتعاقدون  
1 متعاقد تونسي
1 متعاقد خصوصي

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
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1 عون تقني

76جملة البرنامج الفرعي

الفنون التش یل ةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

2 أسالك مختلفة 
2 رتب مختلفة

2 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1  اتب راقن
1  اتب تصرف

9 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل

4 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 معاون م تبي
1 م تبي مساعد
2 عون ثقافي

1 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
1 أستاذ التعل م الفني

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
1  اتب صحفي

10 سلك أعوان وزارة الثقافة 
5  اتب ثقافي
2  اتب ثقافي مساعد
1 أستاذ أول تنش   ثقافي
2 استاذ تنش   ثقافي
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30جملة البرنامج الفرعي

الهندسة المعمار ةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 سلك العملة 
1 9عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

143الفنون  جملة
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الكتاب و المطالعةالبرنـامج :

الكتاب والدور اتالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

12 سلك العملة 
1 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
2 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

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

9 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 ملح  ثقافي
6 مستشار ثقافي
1 مستكتب ثقافي
1  اتب ثقافي

23جملة البرنامج الفرعي

المطالعةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

5 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 ملح  إدارة
1 مستكتب إدارة
1 مستشار ثقافي رئ س
2  اتب تصرف

26 سلك العملة 
4 1عامل صنف 
8 2عامل صنف 
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3 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

13 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
1 معاون م تبي
7 م تبي
4 م تبي مساعد
1 حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی 

2 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 مستشار ثقافي
1  اتب ثقافي

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
1 تقني

47جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

70الكتاب و المطالعة جملة
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العمل الثقافيالبرنـامج :

التنش   الثقافيالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

1 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
1 مستشار ثقافي رئ س

1 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
1 أستاذ أول ممیز

1 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 
1 أستاذ مساعد  التعل م العالي

5 سلك أعوان وزارة الثقافة 
2 مستشار ثقافي
1 أستاذ أول تنش   ثقافي
2 استاذ تنش   ثقافي

8جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

8العمل الثقافي جملة
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التراثالبرنـامج :

التراثالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

3 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
2 متصرف مستشار
1 متصرف عام

2 سلك العملة 
1 4عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
1 محلل رئ س

1 - سلك رجال التعل م العاملین  المدارس اإلبتدائ ة 
1 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائ ة

6 سلك أعوان وزارة الثقافة 
2 مستشار ثقافي
1 مستشار ثقافي رئ س
1  اتب ثقافي
1  اتب ثقافي مساعد
1 أستاذ أول تنش   ثقافي

1 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
1 مستشار المصالح العموم ة

1 سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة 
1 محاف  مستشار التراث

15جملة البرنامج الفرعي

15التراث جملة
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الق ادة و المساندةالبرنـامج :

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي :
2019 تقدیرات السلك و الرت ة

11 أسالك مختلفة 
11 رتب مختلفة

145 السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة 
25 متصرف
7 متصرف مستشار
3 متصرف رئ س
1 متصرف عام

12  اتب راقن
71 ملح  إدارة
4 مستكتب إدارة
2 راقن
1 راقن مساعد

19  اتب تصرف

10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة 
2 مهندس رئ س
8 مهندس أول

1 978 سلك العملة 
428 1عامل صنف 
899 2عامل صنف 
127 3عامل صنف 
153 4عامل صنف 
126 5عامل صنف 
36 6عامل صنف 
64 7عامل صنف 
79 8عامل صنف 
41 9عامل صنف 
25 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتیین 
1 2عون وقتي صنف أ
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54 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 
24 محلل
1 محلل رئ س
5 محلل مر ز  

12 تقني مخبراإلعالمّ ة
12 واضع برامج

1 209 سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة 
150 معاون م تبي

1 أستاذ لتعل م الموس قى للمرحلة األولى
188 م تبي مساعد
236 مختزن م ت ات
214 عون ثقافي
82 حاف  م ت ات أو توثی 

331 م تبي أو موث 
7 حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی 

5 سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة 
2 مهندس معمار  رئ س
1 مهندس معمار  عام
2 مهندس معمار  أول

38 سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو   
23 أستاذ تعل م أول فوق الرت ة
1 أستاذ التعل م الفني
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائ ة
9 أستاذ أول ممیز
4 أستاذ ممیز

3 - سلك رجال التعل م العاملین  المدارس اإلبتدائ ة 
3 أستاذ المدارس اإلبتدائ ة

6 سلك المدرسین ال احثین  الجامعات 
3 مساعد  التعل م العالي
3 أستاذ التعل م العالي

2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العموم ة 
2  اتب صحفي

1 624 سلك أعوان وزارة الثقافة 
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237 ملح  ثقافي
2 مستشار ثقافي عام

111 مستشار ثقافي
11 مستشار ثقافي رئ س

343 مستكتب ثقافي
208  اتب ثقافي
202  اتب ثقافي مساعد
47 أستاذ أول تنش   ثقافي
3 أستاذ أول فوق الرت ة للتنش   الثقافي

113 أستاذ مساعد للتنش   الثقافي
347 استاذ تنش   ثقافي

1 سلك إطارات و أعوان السجون و اإلصالح 
1 رائد أمن وطني

42 سلك مدرسي الموس قى بوزارة الثقافة و اإلعالم 
3 معلم لتعل م الموس قى

27 أستاذ لتعل م الموس قى
12 أستاذ أول لتعل م الموس قى

1 المتعاقدون  
1 متعاقد تونسي

5 سلك مستشار  المصالح العموم ة 
5 مستشار المصالح العموم ة

1 سلك أعوان  تا ة دائرة المحاس ات 
1  اتب  مساعد دائرة المحاس ات

1 سلك مندو ي حما ة الطفولة 
1 مندوب حما ة الطفولة رت ة أولى

8 سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة 
1 محاف  مستشار التراث
4 محاف  التراث
1 محاف  مساعد التراث
1 عون التراث
1 محاف  رئ س التراث

32 سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف 
1 متصّرف رئ س في الوثائ  و األرشیف
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3 متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف
8 متصّرف في الوثائ  و األرشیف

20 متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف

153 السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة 
24 مساعد تقني
35 عون تقني
2 تقني رئ س

12 تقني أول
80 تقني

1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیز ة واإلعالم ة 
1 أستاذ أول فوق الرت ة

1 سلك الق مین  المعاهد والمدارس اإلعداد ة 
1 ق م أول

1 سلك اإلدار ین الخاص  التر  ة 
1 متصرف مستشار للتر  ة

1 سلك إطارات التنش   التر و  االجتماعي 
1 أستاذ ممیز للش اب والطفولة

1 السلك اإلدار  للداخل ة 
1 متصرف مستشار للداخل ة

335 5جملة البرنامج الفرعي

335 5الق ادة و المساندة جملة

571 5الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

منح المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

64

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019

261700057220004060001346700025300021806000659000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

261700057220004060001346700025300021806000659000 مؤسسات العمل الثقافي

128500002405000841600046060001822200037470003948800010758000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة 

128500002405000841600046060001822200037470003948800010758000 مؤسسات العمل الثقافي

000 417 00011 294 00061 000 0004 689 00031 012 0005 138 00014 405 0002 467 15الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

65

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

261700057220004060001346700025300021806000659000مؤسسات العمل الثقافي 

000 000659 806 00021 000253 467 00013 000406 722 0005 617 2الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

66

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

261700057220004060001346700025300021806000659000مؤسسات العمل الثقافي 

1020001348000907000500023570005000 المعهد الوطني للتراث

70007000004500001000001157000100000 دار الكتب الوطن ة

1100003000050001400005000 المر ز الوطني لالتصال الثقافي

1150008000011500080000 المعهد الوطني للموس قى

50000500002000010000020000 المر ز الوطني للموس قى و الفنون الشعب ة

7000080000150000 المر ز الدولي للثقافة والفنون_قصر العبدل ة

30000021500014000911000142600014000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس

3100010500060003200004560006000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

970001710001300050000076800013000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس

9400014300090004070006440009000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت

870001550002000060200084400020000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

67

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

1080001498001500044700070480015000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة

480001120001000043500059500010000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة

620009270040002650004197004000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان

490001350001500040500058900015000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة

1420001720001400048300079700014000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف

13600015100060004860007730006000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن

1350001710001200044600075200012000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان

940001640004000054400080200040000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة

1060001680002000052100079500020000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر

1150001545001600046400073350016000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة

1250001860004500058100089200045000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس

11500013800030003660006190003000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

68

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

11800012200030003180005580003000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د

460001480001800044000063400018000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة

5600011400040003240004940004000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر

4000010900030002960004450003000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي

8700013500070003580005800007000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین

7200011800020002640004540002000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن

8000011500070003350005300007000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة

640003000640003000 الم ت ة الجهو ة بتونس

400002000400002000 الم ت ة الجهو ة  أر انة

580003000580003000 الم ت ة الجهو ة ببن عروس

340002000340002000 الم ت ة الجهو ة  منو ة

640003000640003000 الم ت ة الجهو ة ببنزرت



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

69

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

790004000790004000 الم ت ة الجهو ة بنابل

520003000520003000 الم ت ة الجهو ة ب اجة

370002000370002000 الم ت ة الجهو ة بجندو ة

340002000340002000 الم ت ة الجهو ة بزغوان

430002000430002000 الم ت ة الجهو ة  سل انة

550003000550003000 الم ت ة الجهو ة  الكاف

580003000580003000 الم ت ة الجهو ة  القصر ن

550003000550003000 الم ت ة الجهو ة  القیروان

670004000670004000 الم ت ة الجهو ة  سوسة

820004000820004000 الم ت ة الجهو ة  المنستیر

640004000640004000 الم ت ة الجهو ة  المهد ة

820005000820005000 الم ت ة الجهو ة  صفاقس



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

70

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

670004000670004000 الم ت ة الجهو ة  قا س

550003000550003000 الم ت ة الجهو ة  سید  بوز د

700004000700004000 الم ت ة الجهو ة  قفصة

340002000340002000 الم ت ة الجهو ة بتوزر

310002000310002000 الم ت ة الجهو ة  قبلي

490003000490003000 الم ت ة الجهو ة  مدنین

430003000430003000 الم ت ة الجهو ة بتطاو ن

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  أر انة

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببن عروس

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص بنابل

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببنزرت

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  القیروان



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

71

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

15000100001500010000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  سوسة

15000100001500010000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المنستیر

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المهد ة

15000100001500010000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  صفاقس

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قفصة

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قا س

000 000659 806 00021 000253 467 00013 000406 722 0005 617 2الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

72

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
الفنون 

1

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

المسرحالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

2300023000 مؤسسات العمل الثقافي 

2100021000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة

20002000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس

23 000 23 000 2 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

73

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

الموس قى و الرقصالبرنامج الفرعي   3
 حساب الدینار

16500013800010000020150070000504500170000 مؤسسات العمل الثقافي 

1150008000011500080000 المعهد الوطني للموس قى

50000500002000010000020000 المر ز الوطني للموس قى و الفنون الشعب ة

30003000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت

10001000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

10001000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة

300045007500 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة

20002000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان

200060008000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة
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20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

الموس قى و الرقصالبرنامج الفرعي   3
 حساب الدینار

50005000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان

30003000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة

70007000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر

370001800055000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة

80008000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس

50005000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س

10001000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د

1000010000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة

80008000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

75

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

الموس قى و الرقصالبرنامج الفرعي   3
 حساب الدینار

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  أر انة

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببن عروس

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص بنابل

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببنزرت

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  القیروان

15000100001500010000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  سوسة

15000100001500010000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المنستیر

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المهد ة

15000100001500010000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  صفاقس



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

76

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

الموس قى و الرقصالبرنامج الفرعي   3
 حساب الدینار

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قفصة

150005000150005000 المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قا س

170 000 504 500 70 000 201 500 100 000 138 000 165 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

170 000 527 500 70 000 201 500 100 000 161 000 165 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة
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20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
الكتاب و المطالعة

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

المطالعةالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

1053000131700073000237000073000 مؤسسات العمل الثقافي 

6900069000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس

2100021000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

4100041000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس

4400044000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت

103000103000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

4100041000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

78

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

المطالعةالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

5100051000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة

3900039000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان

3100031000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة

4100041000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف

4100041000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن

4100041000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان

5700057000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة

5100051000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر

1800018000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة
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20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

المطالعةالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

6200062000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس

5100051000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س

3500035000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د

6100061000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة

1100011000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر

1600016000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي

4100041000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین

5100051000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن

3600036000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة
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20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

المطالعةالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

640003000640003000 الم ت ة الجهو ة بتونس

400002000400002000 الم ت ة الجهو ة  أر انة

580003000580003000 الم ت ة الجهو ة ببن عروس

340002000340002000 الم ت ة الجهو ة  منو ة

640003000640003000 الم ت ة الجهو ة ببنزرت

790004000790004000 الم ت ة الجهو ة بنابل

520003000520003000 الم ت ة الجهو ة ب اجة

370002000370002000 الم ت ة الجهو ة بجندو ة

340002000340002000 الم ت ة الجهو ة بزغوان



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

81

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

المطالعةالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

430002000430002000 الم ت ة الجهو ة  سل انة

550003000550003000 الم ت ة الجهو ة  الكاف

580003000580003000 الم ت ة الجهو ة  القصر ن

550003000550003000 الم ت ة الجهو ة  القیروان

670004000670004000 الم ت ة الجهو ة  سوسة

820004000820004000 الم ت ة الجهو ة  المنستیر

640004000640004000 الم ت ة الجهو ة  المهد ة

820005000820005000 الم ت ة الجهو ة  صفاقس

670004000670004000 الم ت ة الجهو ة  قا س



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

82

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

المطالعةالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

550003000550003000 الم ت ة الجهو ة  سید  بوز د

700004000700004000 الم ت ة الجهو ة  قفصة

340002000340002000 الم ت ة الجهو ة بتوزر

310002000310002000 الم ت ة الجهو ة  قبلي

490003000490003000 الم ت ة الجهو ة  مدنین

430003000430003000 الم ت ة الجهو ة بتطاو ن

73 000 2 370 000 73 000 1 317 000 1 053 000 2 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

83

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

المخطوطات والوثائ البرنامج الفرعي   3
 حساب الدینار

70007000004500001000001157000100000 مؤسسات العمل الثقافي 

70007000004500001000001157000100000 دار الكتب الوطن ة

100 000 1 157 000 100 000 450 000 700 000 7 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

173 000 3 527 000 173 000 1 767 000 1 753 000 7 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

84

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
العمل الثقافي
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

التنش   الثقافيالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

220755097600039150007098550 مؤسسات العمل الثقافي 

2952801280005940001017280 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس

2682060002800060820  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

9050025000105500221000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس

9072034000122000246720 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت

8300034000157000274000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل

10560067000160000332600 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

85

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

التنش   الثقافيالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

4304041000145000229040 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة

576001100064000132600 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان

4500027000132500204500 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة

13450033000157500325000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف

13100047000230000408000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن

12096072000179000371960 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان

9100050000175000316000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة

10215057000269000428150 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر

10000031000313000444000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

86

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

التنش   الثقافيالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

11845056000256000430450 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس

11100062000174000347000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س

1137503000090500234250 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د

3754052000227000316540 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة

504001000044000104400 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر

340001200056000102000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي

8208029000135000246080 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین

662003100057000154200 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن

769603100044000151960 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

87

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

7 098 550 3 915 000 976 000 2 207 550 1 جملة البرنامج الفرعي 

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

التظاهرات الثقاف ة والمهرجاناتالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

7000080000150000 مؤسسات العمل الثقافي 

7000080000150000 المر ز الدولي للثقافة والفنون_قصر العبدل ة

150 000 80 000 70 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

7 248 550 3 995 000 1 046 000 2 207 550 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

88

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
التراث

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

التراثالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

1020001348000907000500023570005000 مؤسسات العمل الثقافي 

1020001348000907000500023570005000 المعهد الوطني للتراث

5 000 2 357 000 5 000 907 000 1 348 000 102 000  جملة البرنامج الفرعي 

5 000 2 357 000 5 000 907 000 1 348 000 102 000 4 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

89

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

2019
 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

البرنـامج
الق ادة و 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

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

1354501414000306000659650050008145950311000 مؤسسات العمل الثقافي 

1100003000050001400005000 المر ز الوطني لالتصال الثقافي

4720180001400031700033972014000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس

41807800060002920003741806000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة

65001050001300039450050600013000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس

32806200090002850003502809000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت

4000170002000044500046600020000  المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

90

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

2400198001500028700030920015000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة

4960170001000028550030746010000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة

44004070040002010002461004000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان

4000750001500026650034550015000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة

7500980001400032550043100014000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف

50006300060002560003240006000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن

14040530001200026700033404012000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان

3000540004000036900042600040000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة

3850530002000025200030885020000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

91

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

15000685001600013300021650016000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة

6550580004500032500038955045000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس

40002000030001920002160003000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س

42505600030002275002877503000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د

8460250001800021300024646018000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة

56009300040002720003706004000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر

60008100030002400003270003000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي

49206500070002230002929207000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین

58003600020002070002488002000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

92

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

30404800070002910003420407000 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة

311 000 8 145 950 5 000 6 596 500 306 000 1 414 000 135 450  جملة البرنامج الفرعي 

311 000 8 145 950 5 000 6 596 500 306 000 1 414 000 135 450 9 جملة البرنامج 

000 659الجملة  العامة 21 806 000 253 000 13 467 000 406 000 5 722 000 2 617 000



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
93

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

2019

الفنون 
1 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
المسرح البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 23مؤسسات العمل الثقافي 23 000 23 000

000 21المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 21 000 21 000

000 2المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 2 000 2 000

000 223 جملة البرنامج الفرعي  23 000 23 000



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
94

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
الموس قى و الرقص البرنامج الفرعي  3

جملة المقاب ض

500 674مؤسسات العمل الثقافي 674 500 170 000 504 500

000 195المعهد الوطني للموس قى 195 000 80 000 115 000

000 120المر ز الوطني للموس قى و الفنون الشعب ة 120 000 20 000 100 000

000 3المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 3 000 3 000

000 1 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل 1 000 1 000

000 1المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 1 000 1 000

500 7المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 7 500 7 500

000 2المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 2 000 2 000

000 8المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 8 000 8 000

000 5المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 5 000 5 000

000 3المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 3 000 3 000

000 7المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 7 000 7 000

000 55المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 55 000 55 000

000 8المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 8 000 8 000

000 5المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 5 000 5 000

000 1المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 1 000 1 000

000 10المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 10 000 10 000



 منح المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة  العموم ة 

نظـام أمـد
95

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
الموس قى و الرقص البرنامج الفرعي  3

جملة المقاب ض

000 8المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 8 000 8 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص  أر انة 20 000 5 000 15 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببن عروس 20 000 5 000 15 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص بنابل 20 000 5 000 15 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص ببنزرت 20 000 5 000 15 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص  القیروان 20 000 5 000 15 000

000 25المعهد العمومي للموس قى و الرقص  سوسة 25 000 10 000 15 000

000 25المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المنستیر 25 000 10 000 15 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص  المهد ة 20 000 5 000 15 000

000 25المعهد العمومي للموس قى و الرقص  صفاقس 25 000 10 000 15 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قفصة 20 000 5 000 15 000

000 20المعهد العمومي للموس قى و الرقص  قا س 20 000 5 000 15 000

500 3674 جملة البرنامج الفرعي  674 500 170 000 504 500

1697 500 697 500 170 000 500 527جملة البرنامج 
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20 ال اب:

2019

الكتاب و المطالعة
2 البرنـامج
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توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
المطالعة البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 443 2مؤسسات العمل الثقافي 2 443 000 73 000 2 370 000

000 69المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 69 000 69 000

000 21 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة 21 000 21 000

000 41المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 41 000 41 000

000 44المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 44 000 44 000

000 103 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل 103 000 103 000

000 41المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 41 000 41 000

000 51المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 51 000 51 000

000 39المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 39 000 39 000

000 31المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 31 000 31 000

000 41المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 41 000 41 000

000 41المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 41 000 41 000

000 41المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 41 000 41 000

000 57المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 57 000 57 000

000 51المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 51 000 51 000

000 18المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 18 000 18 000

000 62المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 62 000 62 000
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20 ال اب:

2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
المطالعة البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 51المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 51 000 51 000

000 35المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 35 000 35 000

000 61المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 61 000 61 000

000 11المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 11 000 11 000

000 16المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 16 000 16 000

000 41المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 41 000 41 000

000 51المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 51 000 51 000

000 36المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 36 000 36 000

000 67الم ت ة الجهو ة بتونس 67 000 3 000 64 000

000 42الم ت ة الجهو ة  أر انة 42 000 2 000 40 000

000 61الم ت ة الجهو ة ببن عروس 61 000 3 000 58 000

000 36الم ت ة الجهو ة  منو ة 36 000 2 000 34 000

000 67الم ت ة الجهو ة ببنزرت 67 000 3 000 64 000

000 83الم ت ة الجهو ة بنابل 83 000 4 000 79 000

000 55الم ت ة الجهو ة ب اجة 55 000 3 000 52 000

000 39الم ت ة الجهو ة بجندو ة 39 000 2 000 37 000

000 36الم ت ة الجهو ة بزغوان 36 000 2 000 34 000
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20 ال اب:

2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
المطالعة البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 45الم ت ة الجهو ة  سل انة 45 000 2 000 43 000

000 58الم ت ة الجهو ة  الكاف 58 000 3 000 55 000

000 61الم ت ة الجهو ة  القصر ن 61 000 3 000 58 000

000 58الم ت ة الجهو ة  القیروان 58 000 3 000 55 000

000 71الم ت ة الجهو ة  سوسة 71 000 4 000 67 000

000 86الم ت ة الجهو ة  المنستیر 86 000 4 000 82 000

000 68الم ت ة الجهو ة  المهد ة 68 000 4 000 64 000

000 87الم ت ة الجهو ة  صفاقس 87 000 5 000 82 000

000 71الم ت ة الجهو ة  قا س 71 000 4 000 67 000

000 58الم ت ة الجهو ة  سید  بوز د 58 000 3 000 55 000

000 74الم ت ة الجهو ة  قفصة 74 000 4 000 70 000

000 36الم ت ة الجهو ة بتوزر 36 000 2 000 34 000

000 33الم ت ة الجهو ة  قبلي 33 000 2 000 31 000

000 52الم ت ة الجهو ة  مدنین 52 000 3 000 49 000

000 46الم ت ة الجهو ة بتطاو ن 46 000 3 000 43 000

000 443 22 جملة البرنامج الفرعي  2 443 000 73 000 2 370 000
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2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
المخطوطات والوثائ  البرنامج الفرعي  3

جملة المقاب ض

000 257 1مؤسسات العمل الثقافي 1 257 000 100 000 1 157 000

000 257 1دار الكتب الوطن ة 1 257 000 100 000 1 157 000

000 257 31 جملة البرنامج الفرعي  1 257 000 100 000 1 157 000

23 700 000 3 700 000 173 000 000 527 3جملة البرنامج 
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العمل الثقافي
3 البرنـامج
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2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
التنش   الثقافي البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

550 098 7مؤسسات العمل الثقافي 7 098 550 7 098 550

280 017 1المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 1 017 280 1 017 280

820 60 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة 60 820 60 820

000 221المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 221 000 221 000

720 246المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 246 720 246 720

000 274 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل 274 000 274 000

600 332المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 332 600 332 600

040 229المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 229 040 229 040

600 132المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 132 600 132 600

500 204المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 204 500 204 500

000 325المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 325 000 325 000

000 408المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 408 000 408 000

960 371المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 371 960 371 960

000 316المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 316 000 316 000

150 428المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 428 150 428 150

000 444المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 444 000 444 000

450 430المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 430 450 430 450
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توز ع نفقات التصرف لسنة
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20 ال اب:

2019

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
التنش   الثقافي البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

000 347المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 347 000 347 000

250 234المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 234 250 234 250

540 316المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 316 540 316 540

400 104المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 104 400 104 400

000 102المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 102 000 102 000

080 246المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 246 080 246 080

200 154المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 154 200 154 200

960 151المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 151 960 151 960

550 098 17 جملة البرنامج الفرعي  7 098 550 7 098 550

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 150مؤسسات العمل الثقافي 150 000 150 000

000 150المر ز الدولي للثقافة والفنون_قصر العبدل ة 150 000 150 000

000 2150 جملة البرنامج الفرعي  150 000 150 000
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37 248 550 7 248 550 550 248 7جملة البرنامج 

التراث
4 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
التراث البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 362 2مؤسسات العمل الثقافي 2 362 000 5 000 2 357 000

000 362 2المعهد الوطني للتراث 2 362 000 5 000 2 357 000

000 362 2 جملة البرنامج الفرعي  2 362 000 5 000 2 357 000

42 362 000 2 362 000 5 000 000 357 2جملة البرنامج 
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الق ادة و المساندة
9 البرنـامج
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الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
الق ادة والمساندة البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

950 456 8مؤسسات العمل الثقافي 8 456 950 311 000 8 145 950

000 145المر ز الوطني لالتصال الثقافي 145 000 5 000 140 000

720 353المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بتـونس 353 720 14 000 339 720

180 380 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   أر انة 380 180 6 000 374 180

000 519المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث ببن عروس 519 000 13 000 506 000

280 359المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ببنزرت 359 280 9 000 350 280

000 486 المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بنابل 486 000 20 000 466 000

200 324المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  ب اجة 324 200 15 000 309 200

460 317المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بجندو ة 317 460 10 000 307 460

100 250المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بزغوان 250 100 4 000 246 100

500 360المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سل انة 360 500 15 000 345 500

000 445المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   الكاف 445 000 14 000 431 000

000 330المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القصر ن 330 000 6 000 324 000

040 346المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   القیروان 346 040 12 000 334 040

000 466المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سـوسة 466 000 40 000 426 000

850 328المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المنستیر 328 850 20 000 308 850

500 232المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   المهد ة 232 500 16 000 216 500
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الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض
التقدیرات

 حساب الدینار
الق ادة والمساندة البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

550 434المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   صفاقس 434 550 45 000 389 550

000 219المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قا س 219 000 3 000 216 000

750 290المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   سید  بوز د 290 750 3 000 287 750

460 264المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قفصة 264 460 18 000 246 460

600 374المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتوزر 374 600 4 000 370 600

000 330المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   قبلي 330 000 3 000 327 000

920 299المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   مدنین 299 920 7 000 292 920

800 250المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  بتطاو ن 250 800 2 000 248 800

040 349المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث   منو ة 349 040 7 000 342 040

950 456 8 جملة البرنامج الفرعي  8 456 950 311 000 8 145 950

98 456 950 8 456 950 311 000 950 145 8جملة البرنامج 

000 465 00022 465 00022 000659 806 21الجملة  العامة



108 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 

المعهد الوطني للتراث 

38سلك العملة

13عامل صنف  

26عامل صنف  

32عامل صنف  

45عامل صنف  

54عامل صنف  

61عامل صنف  

84عامل صنف  

93عامل صنف  

1010عامل صنف  

2سلك الموظفین العلمیین للمعهد الوطني لآلثار والتراث

2أستاذ ال حوث األثر ة والتار خ ة 

40جملة المؤسسة : 

دار الكتب الوطن ة 

11السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

11 اتب تصرف 

2سلك العملة

21عامل صنف  

61عامل صنف  

1سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

1حاف  م ت ات أو توثی  

2سلك أعوان وزارة الثقافة



109 نظـام أمـد

  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

2 اتب ثقافي 

61جملة المؤسسة : 

461  الجملة العامة : 



110نظـام 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

المعهد الوطني للتراث

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات 
العمومّ ة 

23,0متصرف مستشارمتصرف

43,0ملح  إدارة اتب راقن

33,0متصرفملح  إدارة

43,0 اتب راقنمستكتب إدارة

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات سلك العملة 
العمومّ ة 

53,0 اتب تصرف9 و8عملة صنف 

سلك العملة 

2763,0عامل صنف 1عامل صنف 

3553,0عامل صنف 2عامل صنف 

4223,0عامل صنف 3عامل صنف 

5303,0عامل صنف 4عامل صنف 

6183,0عامل صنف 5عامل صنف 

7143,0عامل صنف 6عامل صنف 

8113,0عامل صنف 7عامل صنف 

9103,0عامل صنف 8عامل صنف 

1083,0عامل صنف 9عامل صنف 

93,0مستكتب إدارة7 و6 و5عملة صنف 



111نظـام أمـد

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

السلك التقني المشترك لإلدارات سلك العملة 
العموم ة 

43,0مساعد تقني9 و8عملة صنف 

سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 

33,0تقني أولتقني

سلك الموظفین العلمیین للمعهد 
الوطني لآلثار والتراث 

53,0م لف  ال حوث األثر ة والتار خ ةملح   ال حوث األثر ة و التار خ ة

13,0أستاذ ال حوث األثر ة والتار خ ةم لف  ال حوث األثر ة والتار خ ة

13,0مدیر ال حوث األثر ة والتار خ ةأستاذ ال حوث األثر ة والتار خ ة

سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة 

73,0محاف  رئ س التراثمحاف  مستشار التراث

263,0محاف  مستشار التراثمحاف  التراث

53,0محاف  التراثمحاف  مساعد التراث

13,0محاف  مساعد التراثمعاون محاف  التراث

23,0معاون محاف  التراثناضرالتراث

43,0ناضرالتراثعون التراث

السلك التقني المشترك لإلدارات 
العموم ة 

23,0تقنيمساعد تقني

---- جملة المؤسسة :  332

دار الكتب الوطن ة

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات 
العمومّ ة 

13,0متصرفملح  إدارة



112نظـام أمـد

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

السلك اإلدار  المشترك لإلدارات 
العمومّ ة 

13,0ملح  إدارة اتب تصرف

السلك المشترك لمهندسي اإلدارات 
العموم ة 

13,0مهندس عام مهندس رئ س

13,0مهندس رئ سمهندس أول

سلك العملة 

423,0عامل صنف 3عامل صنف 

523,0عامل صنف 4عامل صنف 

643,0عامل صنف 5عامل صنف 

723,0عامل صنف 6عامل صنف 

913,0عامل صنف 8عامل صنف 

سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة 

13,0محلل مر ز  محلل

  سلك أعوان الم ت ات والتوثی  
 اإلدارات العموم ة 

23,0م تبي مساعدمعاون م تبي

23,0معاون م تبيمختزن م ت ات

13,0حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی حاف  م ت ات أو توثی 

73,0حاف  م ت ات أو توثی م تبي أو موث 

السلك التقني المشترك لإلدارات 
العموم ة 

13,0تقني أولتقني

---- جملة المؤسسة :  29



113نظـام أمـد

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

----   الجملة العامة :  361



114 نظـام أمـد

توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم

المؤسسات العموم ة الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

المعهد الوطني للتراث 

2أسالك مختلفة

2رتب مختلفة 

153السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

23متصرف 

11متصرف مستشار 

40ملح  إدارة 

29مستكتب إدارة 

50 اتب تصرف 

6السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

2مهندس رئ س 

2مهندس عام 

2مهندس أول 

1249سلك العملة

1252عامل صنف  

2245عامل صنف  

3107عامل صنف  

4191عامل صنف  

5113عامل صنف  

680عامل صنف  

758عامل صنف  



115 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

888عامل صنف  

947عامل صنف  

1068عامل صنف  

1سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

1حاف  م ت ات أو توثی  

25سلك المهندسین المعمار ین لإلدارة

13مهندس معمار  رئ س 

4مهندس معمار  عام 

8مهندس معمار  أول 

53سلك الموظفین العلمیین للمعهد الوطني لآلثار والتراث

22ملح   ال حوث األثر ة و التار خ ة 

25م لف  ال حوث األثر ة والتار خ ة 

2مدیر ال حوث األثر ة والتار خ ة 

4أستاذ ال حوث األثر ة والتار خ ة 

4سلك رجال التعل م  معاهدالتعل م الثانو  

1أستاذ مبرز أول ممیز 

3أستاذ أول ممیز 

3سلك المدرسین ال احثین  الجامعات

1أستاذ مساعد  التعل م العالي 

1مساعد  التعل م العالي 

1أستاذ التعل م العالي 

2سلك أعوان وزارة الثقافة

1مستشار ثقافي رئ س 

1استاذ تنش   ثقافي 

298سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة



116 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

47محاف  مستشار التراث 

176محاف  التراث 

31محاف  مساعد التراث 

6معاون محاف  التراث 

15ناضرالتراث 

21عون التراث 

2محاف  رئ س التراث 

4سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف

3متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف 

1متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف 

35السلك التقني المشترك لإلدارات العموم ة

9مساعد تقني 

1تقني رئ س 

7تقني أول 

18تقني 

1835جملة المؤسسة : 

دار الكتب الوطن ة 

18السلك اإلدار  المشترك لإلدارات العمومّ ة

3متصرف مستشار 

2متصرف رئ س 

8ملح  إدارة 

1مستكتب إدارة 

4 اتب تصرف 

5السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العموم ة

1مهندس رئ س 



117 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

4مهندس أول 

98سلك العملة

223عامل صنف  

312عامل صنف  

48عامل صنف  

521عامل صنف  

612عامل صنف  

73عامل صنف  

88عامل صنف  

95عامل صنف  

106عامل صنف  

15سلك محللي وتقنیي اإلعالمّ ة

2محلل 

1محلل مر ز   

5تقني أول 

5تقني 

2واضع برامج 

65سلك أعوان الم ت ات والتوثی   اإلدارات العموم ة

9معاون م تبي 

8م تبي مساعد 

5مختزن م ت ات 

12حاف  م ت ات أو توثی  

29م تبي أو موث  

2حاف  رئ س للم ت ات أو التوثی  

1سلك أعوان اإلطارات المشتر ة للمخبر



118 نظـام أمـد

العدد   المؤسسة  / السلك و الرت ة 

1رئ س أشغال مخبر 

1سلك أعوان وزارة الثقافة

1مستشار ثقافي 

3سلك المتصّرفین في الوثائ  واألرشیف

1متصّرف مستشار في الوثائ  و األرشیف 

1متصّرف في الوثائ  و األرشیف 

1متصّرف مساعد في الوثائ  و األرشیف 

2سلك األساتذة األولین

2أستاذ أول 

208جملة المؤسسة : 

043 2  الجملة العامة : 



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

119

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

128500002405000841600046060001822200037470003948800010758000مؤسسات العمل الثقافي 

000 758 00010 488 00039 747 0003 222 00018 606 0004 416 0008 405 0002 850 12الجملة  العامة



المؤسسات العموم ة

نظـام أمـد

 حساب الدینار

مصار ف التدخل

توز ع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصار ف التسییر

120

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

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

128500002405000841600046060001822200037470003948800010758000مؤسسات العمل الثقافي 

864000200000144000272000760001336000220000 مر ز الموس قى العر  ة و المتوسط ة

7750001330004500002700001358000270000 المسرح  الوطني

745000168000680000913000680000 المؤسسة  التونس ة  لحما ة  حقوق  المؤلفین

7150003130005000001200001528000120000 معهد تونس للترجمة

3910008200035000001000003973000100000 المر ز الوطني للسینما و الصورة

58500018000020000003300002765000330000 المر ز الثقافي الدولي  الحمامات دار المتوس  للثقافة و الفنون 

6800003800006200000200000072600002000000 المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة

79960002405000800000176200075100087960004918000 و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة

34000600000020000004000000100340002000000 مسرح األو را

330001000008500007000098300070000 المر ز الوطني لفن العرائس

3200060000200004500003000054200050000 المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر

000 758 00010 488 00039 747 0003 222 00018 606 0004 416 0008 405 0002 850 12الجملة  العامة



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

121

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

البرنـامج
الفنون 

1

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

السینماالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

3910008200035000001000003973000100000 مؤسسات العمل الثقافي 

3910008200035000001000003973000100000 المر ز الوطني للسینما و الصورة

100 000 3 973 000 100 000 3 500 000 82 000 391 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

122

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

المسرحالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

80800023300013000003400002341000340000 مؤسسات العمل الثقافي 

7750001330004500002700001358000270000 المسرح  الوطني

330001000008500007000098300070000 المر ز الوطني لفن العرائس

340 000 2 341 000 340 000 1 300 000 233 000 808 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الموس قى و الرقصالبرنامج الفرعي   3
 حساب الدینار

34000600000020000004000000100340002000000 مؤسسات العمل الثقافي 

34000600000020000004000000100340002000000 مسرح األو را



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

123

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

2 000 000 10 034 000 4 000 000 2 000 000 6 000 000 34 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

2 440 000 16 348 000 440 000 8 800 000 2 000 000 6 315 000 1 233 000 1 جملة البرنامج 

البرنـامج
الكتاب و المطالعة

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

الكتاب والدور اتالبرنامج الفرعي   1
 حساب الدینار

7150003130005000001200001528000120000 مؤسسات العمل الثقافي 

7150003130005000001200001528000120000 معهد تونس للترجمة

120 000 1 528 000 120 000 500 000 313 000 715 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

120 000 1 528 000 120 000 500 000 313 000 715 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

124

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

البرنـامج
العمل الثقافي
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

التظاهرات الثقاف ة والمهرجاناتالبرنامج الفرعي   2
 حساب الدینار

126500056000082000002330000100250002330000 مؤسسات العمل الثقافي 

58500018000020000003300002765000330000 المر ز الثقافي الدولي  الحمامات دار المتوس  للثقافة و الفنون 

6800003800006200000200000072600002000000 المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة

2 330 000 10 025 000 2 330 000 8 200 000 560 000 1 265 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

2 330 000 10 025 000 2 330 000 8 200 000 560 000 1 265 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

125

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

البرنـامج
التراث

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

التراثالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

8892000240500010600001926000722000857000106740005188000 مؤسسات العمل الثقافي 

864000200000144000272000760001336000220000 مر ز الموس قى العر  ة و المتوسط ة

79960002405000800000176200075100087960004918000 و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة

3200060000200004500003000054200050000 المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر

5 188 000 10 674 000 857 000 722 000 1 926 000 1 060 000 2 405 000 8 892 000  جملة البرنامج الفرعي 

5 188 000 10 674 000 857 000 722 000 1 926 000 1 060 000 2 405 000 8 892 000 4 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توز ع نفقات التصرف لسنة

126

20 ال اب:
وزارة الشؤون الثقاف ة

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

البرنـامج
الق ادة و 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

الق ادة والمساندةالبرنامج الفرعي  
 حساب الدینار

745000168000680000913000680000 مؤسسات العمل الثقافي 

745000168000680000913000680000 المؤسسة  التونس ة  لحما ة  حقوق  المؤلفین

680 000 913 000 680 000 168 000 745 000  جملة البرنامج الفرعي 

680 000 913 000 680 000 168 000 745 000 9 جملة البرنامج 
000 758 10الجملة  العامة 39 488 000 3 747 000 18 222 000 4 606 000 8 416 000 2 405 000 12 850 000
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توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

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

الفنون 
1 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

السینما البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

000 073 4مؤسسات العمل الثقافي 4 073 000 100 000 3 973 000

000 073 4المر ز الوطني للسینما و الصورة 4 073 000 100 000 3 973 000

000 073 14 جملة البرنامج الفرعي  4 073 000 100 000 3 973 000

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

المسرح البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 681 2مؤسسات العمل الثقافي 2 681 000 340 000 2 341 000

000 628 1المسرح  الوطني 1 628 000 270 000 1 358 000

000 053 1المر ز الوطني لفن العرائس 1 053 000 70 000 983 000

000 681 22 جملة البرنامج الفرعي  2 681 000 340 000 2 341 000
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توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

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

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

الموس قى و الرقص البرنامج الفرعي  3

جملة المقاب ض

000 034 12مؤسسات العمل الثقافي 12 034 000 2 000 000 10 034 000

000 034 12مسرح األو را 12 034 000 2 000 000 10 034 000

000 034 312 جملة البرنامج الفرعي  12 034 000 2 000 000 10 034 000

118 788 000 18 788 000 2 440 000 000 348 16جملة البرنامج 

الكتاب و المطالعة
2 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

الكتاب والدور ات البرنامج الفرعي  1

جملة المقاب ض

000 648 1مؤسسات العمل الثقافي 1 648 000 120 000 1 528 000

000 648 1معهد تونس للترجمة 1 648 000 120 000 1 528 000

000 648 11 جملة البرنامج الفرعي  1 648 000 120 000 1 528 000

21 648 000 1 648 000 120 000 000 528 1جملة البرنامج 
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توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

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

العمل الثقافي
3 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

التظاهرات الثقاف ة والمهرجانات البرنامج الفرعي  2

جملة المقاب ض

000 355 12مؤسسات العمل الثقافي 12 355 000 2 330 000 10 025 000

000 095 3المر ز الثقافي الدولي  الحمامات دار المتوس  للثقافة و الفنون  3 095 000 330 000 2 765 000

000 260 9المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة 9 260 000 2 000 000 7 260 000

000 355 212 جملة البرنامج الفرعي  12 355 000 2 330 000 10 025 000

312 355 000 12 355 000 2 330 000 000 025 10جملة البرنامج 
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توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

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

التراث
4 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

التراث البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 862 15مؤسسات العمل الثقافي 15 862 000 5 188 000 10 674 000

000 556 1مر ز الموس قى العر  ة و المتوسط ة 1 556 000 220 000 1 336 000

000 714 13و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة 13 714 000 4 918 000 8 796 000

000 592المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر 592 000 50 000 542 000

000 862 15 جملة البرنامج الفرعي  15 862 000 5 188 000 10 674 000

415 862 000 15 862 000 5 188 000 000 674 10جملة البرنامج 



نظـام أمـد
131

توز ع نفقات التصرف لسنة
وزارة الشؤون الثقاف ة

20 ال اب:

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

الق ادة و المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذات ة إعتمادات المیزان ة
جملة المصار ف

المؤسسات العموم ة المقاب ض

التقدیرات
 حساب الدینار

الق ادة والمساندة البرنامج الفرعي  

جملة المقاب ض

000 593 1مؤسسات العمل الثقافي 1 593 000 680 000 913 000

000 593 1المؤسسة  التونس ة  لحما ة  حقوق  المؤلفین 1 593 000 680 000 913 000

000 593 1 جملة البرنامج الفرعي  1 593 000 680 000 913 000

91 593 000 1 593 000 680 000 000 913جملة البرنامج 

000 246 00050 246 00050 758 00010 488 39الجملة  العامة
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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 

مر ز الموس قى العر  ة و المتوسط ة 

1اإلطارات

1متصرف 

3أعوان التنفیذ 

1عون تقني 

91عامل صنف  

101عامل صنف  

4جملة المؤسسة : 

المسرح  الوطني 

1اإلطارات

1متصرف 

1أعوان المساندة أو التسییر 

1ملح  إدارة 

2جملة المؤسسة : 

المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة 

1اإلطارات

1 اتب ثقافي 

1أعوان التنفیذ 

101عامل صنف  

2جملة المؤسسة : 

و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة 

5اإلطارات
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  حساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

1متصرف عام 

1متصرف مستشار 

1تقني رئ س 

2متصرف 

14أعوان التنفیذ 

31عامل صنف  

51عامل صنف  

61عامل صنف  

71عامل صنف  

87عامل صنف  

92عامل صنف  

101عامل صنف  

19جملة المؤسسة : 

27  الجملة العامة : 
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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 الموس قى العر  ة و المتوس 
 ة

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

13,0 تقني أولتقني

أعوان المساندة أو التسییر   أعوان التنفیذ   

13,0 مساعد تقنيعون تقني

أعوان التنفیذ   

23,0 5عامل صنف 4عامل صنف 

13,0 6عامل صنف 5عامل صنف 

13,0 7عامل صنف 6عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  6

المسرح  الوطني

اإلطارات 

13,0 متصرف مستشارمتصرف

أعوان المساندة أو التسییر   أعوان التنفیذ   

13,0 ملح  إدارةمستكتب إدارة

---- جملة المؤسسة :  2
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الكلفة العدد  الرت ة الجدیدة  الرت ة الحال ة   المدة المؤسسة 
  حساب الدینار الشهر

المؤسسة  التونس ة  لحما ة
حقوق  المؤلفین

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

13,0 متصرفملح  إدارة

أعوان المساندة أو التسییر   

13,0 ملح  إدارة اتب تصرف

13,0  اتب تصرفمستكتب إدارة

---- جملة المؤسسة :  3

معهد تونس للترجمة

اإلطارات 

13,0 متصرف مستشارمتصرف

أعوان المساندة أو التسییر   

13,0 ملح  إدارة اتب تصرف

أعوان التنفیذ   

13,0 2عامل صنف 1عامل صنف 

13,0 3عامل صنف 2عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  4

 المر ز الثقافي الدولي  الحمامات
دار المتوس  للثقافة و الفنون 

اإلطارات 

13,0  اتب ثقافي مستشار اتب ثقافي
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الكلفة العدد  الرت ة الجدیدة  الرت ة الحال ة   المدة المؤسسة 
  حساب الدینار الشهر

أعوان المساندة أو التسییر   

13,0 م تبي مساعدمعاون م تبي

13,0  اتب ثقافي مساعدملح  ثقافي

أعوان التنفیذ   

23,0 عون تقني5عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  5

المؤسسة الوطن ة لتنم ة
 المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و

الفن ة

اإلطارات 

13,0  متصرف رئ س في الوثائ  ومتصرف في الوثائ  و األرشیف
األرشیف

أعوان المساندة أو التسییر   

13,0 ملح  إدارة اتب تصرف

أعوان التنفیذ   

23,0 9عامل صنف 8عامل صنف 

---- جملة المؤسسة :  4

و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة

اإلطارات 

23,0 متصرف عاممتصرف رئ س

33,0 متصرف رئ سمتصرف مستشار

13,0 مهندس معمار  عاممهندس معمار  رئ س
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الكلفة العدد  الرت ة الجدیدة  الرت ة الحال ة   المدة المؤسسة 
  حساب الدینار الشهر

اإلطارات 

13,0 مهندس معمار  رئ سمهندس معمار  أول

113,0 متصرف مستشارمتصرف

اإلطارات أعوان المساندة أو التسییر   

123,0 متصرفملح  إدارة

أعوان المساندة أو التسییر   أعوان التنفیذ   

13,0 ملح  إدارةمستكتب إدارة

---- جملة المؤسسة :  31

----   الجملة العامة :  55
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توز ع األعوان القار ن المرخص فیهم
المؤسسات العموم ة غیر الخاضعة لمجلة المحاس ة العموم ة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

مر ز الموس قى العر  ة و المتوسط ة 

11اإلطارات

1متصرف مستشار 

1حاف   للخزانة أو الم ت ة أو الوثائ  

1مهندس معمار  أول 

1أستاذ التعل م العالي 

1متصرف 

1محلل 

1م تبي موث  

1 اتب ثقافي 

1تقني أول 

1 اتب ثقافي مستشار 

1مستشار ثقافي عام 

5أعوان المساندة أو التسییر 

3تقني 

1 اتب ثقافي مساعد 

1ملح  ثقافي 

34أعوان التنفیذ 

1عون تقني 

11عامل صنف  

23عامل صنف  
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

410عامل صنف  

57عامل صنف  

69عامل صنف  

82عامل صنف  

91عامل صنف  

50جملة المؤسسة : 

المسرح  الوطني 

9اإلطارات

2متصرف مستشار 

1متصرف 

1إدار  رئ س 

4 اتب ثقافي 

1 اتب ثقافي مستشار 

23أعوان المساندة أو التسییر 

3ملح  إدارة 

3 اتب تصرف 

1 اتب راقن 

4مستكتب إدارة 

5 اتب ثقافي مساعد 

4ملح  ثقافي 

3مستكتب ثقافي 

5أعوان التنفیذ 

5عون إستق ال 

37جملة المؤسسة : 

المؤسسة  التونس ة  لحما ة  حقوق  المؤلفین 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

13اإلطارات

10متصرف مستشار 

3متصرف 

11أعوان المساندة أو التسییر 

5ملح  إدارة 

6 اتب تصرف 

7أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة 

15عامل صنف  

41عامل صنف  

31جملة المؤسسة : 

معهد تونس للترجمة 

11اإلطارات

8متصرف مستشار 

1أستاذ التعل م العالي 

2متصرف 

10أعوان المساندة أو التسییر 

6واضع برامج أو مبرمج 

3 اتب تصرف 

1مستكتب إدارة 

12أعوان التنفیذ 

1راقن مساعد 

13عامل صنف  

21عامل صنف  

33عامل صنف  
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

42عامل صنف  

52عامل صنف  

33جملة المؤسسة : 

المر ز الوطني للسینما و الصورة 

8اإلطارات

1متصرف رئ س 

4متصرف مستشار 

1مهندس أول 

1أستاذ التعل م العالي 

1متصرف 

3أعوان المساندة أو التسییر 

2ملح  إدارة 

1تقني 

4أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة 

11عامل صنف  

42عامل صنف  

15جملة المؤسسة : 

المر ز الثقافي الدولي  الحمامات دار المتوس  للثقافة و الفنون  

8اإلطارات

1 اتب صحفي 

1تقني أول 

1 اتب ثقافي 

3 اتب ثقافي مستشار 

1مستشار ثقافي رئ س 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

1أستاذ تنش   

4أعوان المساندة أو التسییر 

1تقني 

1 اتب تصرف 

1معاون م تبي 

1ملح  ثقافي 

22أعوان التنفیذ 

34عامل صنف  

514عامل صنف  

74عامل صنف  

34جملة المؤسسة : 

المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجانات و التظاهرات الثقاف ة و الفن ة 

14اإلطارات

1متصرف رئ س 

1متصرف مستشار 

1مهندس رئ س 

1متصرف في الوثائ  و األرشیف 

1محلل 

1إعالمي 

1م تبي موث  

3أستاذ أول 

1متفقد رئ س 

2 اتب ثقافي 

1 اتب ثقافي مستشار 

9أعوان المساندة أو التسییر 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

4ملح  إدارة 

1واضع برامج أو مبرمج 

3 اتب تصرف 

1ملح  ثقافي 

7أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة 

11عامل صنف  

41عامل صنف  

92عامل صنف  

102عامل صنف  

30جملة المؤسسة : 

و الة إح اء التراث والتنم ة الثقاف ة 

126اإلطارات

2متصرف عام 

9متصرف رئ س 

24متصرف مستشار 

3مهندس أول 

6تقني رئ س 

1محلل رئ س 

2محلل مر ز   

2مهندس معمار  عام 

4مهندس معمار  رئ س 

4مهندس معمار  أول 

60متصرف 

5تقني أول 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

1محلل 

1مهندس أشغال 

1مدیر  ال حوث األثر ة 

1ملح   ال حوث األثر ة 

118أعوان المساندة أو التسییر 

65ملح  إدارة 

51 اتب إدارة 

1مبرمج 

1حاف  تراث 

216أعوان التنفیذ 

7مستكتب إدارة 

1عون إستق ال 

113عامل صنف  

214عامل صنف  

33عامل صنف  

455عامل صنف  

533عامل صنف  

615عامل صنف  

713عامل صنف  

825عامل صنف  

920عامل صنف  

1017عامل صنف  

460جملة المؤسسة : 

مسرح األو را 

7اإلطارات
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

1متصرف رئ س 

2أستاذ أول 

1 اتب ثقافي 

3 اتب ثقافي مستشار 

1أعوان المساندة أو التسییر 

1تقني 

8جملة المؤسسة : 

المر ز الوطني لفن العرائس 

6اإلطارات

2أستاذ أول 

2أستاذ تعل م أول فوق الرت ة 

1 اتب ثقافي 

1أستاذ تنش   

4أعوان المساندة أو التسییر 

3مستكتب إدارة 

1 اتب ثقافي مساعد 

6أعوان التنفیذ 

25عامل صنف  

31عامل صنف  

16جملة المؤسسة : 

المتحف الوطني للفن الحدیث والمعاصر 

2اإلطارات

1أستاذ أول 

1 اتب ثقافي مستشار 

2أعوان المساندة أو التسییر 
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العدد    المؤسسة  / الصنف و الرت ة 

2 اتب ثقافي مساعد 

4جملة المؤسسة : 

718  الجملة العامة : 



نفقات التنم ة لسنة

20  ال اب:

(  حساب الدینار )

000 790 00042 075 51اإلستثمارات الم اشرة

17 710 00017 210 000

60 000 000

دینارا000 826 60 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

68 785 000

147

وزارة الشؤون الثقاف ة



نفقات التنم ة لسنة

البــنود

20  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

10 576

32 540

17 710

18 53518 519

32 54024 271

17 710

1 200

16 010

التعهد

18 53518 519

32 54024 271

1 200

17 71016 010

43 11651 07542 79051 07542 790

17 71017 71017 21017 71017 210

60 82668 78560 00068 78560 000

 II جملة فرع ة

2019

148

وزارة الشؤون الثقاف ة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م أو التكلفة

وزارة الشؤون الثقاف ة

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

149

20 ال اب:

دراسات عامة 066005050250

بناءات إدار ة 066031 0601 1101 690

تجهیزات إدار ة 06604320320320

البرامج اإلعالم ة 06605186200200

التكو ن 066061 7801 780930

المراكز الثقاف ة 0672814 48020 78019 850

المطالعة العموم ة 0672911 25012 4958 600

الفنون  0673012 24012 5909 300

اآلثار و المتاحف 067311 7501 7501 650

43 11651 07542 790 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

وزارة الشؤون الثقاف ة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

150نظـام أمـد

20 ال اب:

د1000 حساب 
الفنون1البرنامج

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

السینما 1البرنامج الفرعي

الفنون  06730

150ترق م المخزون السمعي ال صر  التونسي 11 0032
150 06730جملــة الفصـل
150 1جملــة البرنامج الفرعي

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

المسرح 2البرنامج الفرعي

الفنون  06730

5050مساهمة الوزارة في تهیئة مسارح الهواء الطل  00 0003
500مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  الكاف - القس  الثاني 33 0021

200300 2002 2بناء مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  القیروان 41 0025
300مر ز للفنون الر ح ة  القصر ن 42 0044
300260بناء مسرح الهواء الطل   قبلي 73 0053

850100 8502 2بناء مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  سل انة 34 0054
5 0505 4001 510 06730جملــة الفصـل
5 0505 4001 510 2جملــة البرنامج الفرعي

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

الموسیقى و الرقص 3البرنامج الفرعي

التكو ن 06606

350500 3501 1المعهد الجهو  للموس قى  سل انة 34 0009
1 3501 350500 06606جملــة الفصـل
1 3501 350500 3جملــة البرنامج الفرعي

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

الفنون التشكیلیة 4البرنامج الفرعي

الفنون  06730

500مشروع نقلة و حف  وص انة مخزون االعمال الفن ة التش یل ة 00 0051



151 نظـام أمـد

500 06730جملــة الفصـل
500 4جملــة البرنامج الفرعي

6 4006 7502 660 1جملــة البرنامج
الكتاب و المطالعة2البرنامج

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

المطالعة 2البرنامج الفرعي

المطالعة العموم ة 06729

130707بناء الم ت ات 00 0014
500تجهیز الم ت ات العموم ة 00 0015

54050إنجاز القس  الثاني من الم ت ة الجهو ة  القیروان الجنو  ة 41 0032
75م ت ة عموم ة   منزل سالم 33 0041

700700100م ت ة عموم ة  حي ال ساتین 42 0069
100القس  الثاني من الم ت ة الجهو ة  قبلي 72 0074

2250250100م ت ة عموم ة القلعة الكبر  قس   51 0077
720720300بناء الم ت ة العموم ة  األخوات 34 0079

1 6702 9151 357 06729جملــة الفصـل
1 6702 9151 357 2جملــة البرنامج الفرعي
1 6702 9151 357 2جملــة البرنامج

العمل الثقافي3البرنامج

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

التنشیط الثقافي 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

200دراسات خاصة بإحداث المشار ع الجهو ة 00 0005
200 06600جملــة الفصـل

المراكز الثقاف ة 06728

690مدینة الثقافة بتونس 11 0009
000 4تجهیز مدینة الثقافة 11 0046

400تهیئة و تسییج األرض المخّصصة للقس  الثاني من مدینة الّثقافة 00 0055
200 1003 2بناء دور الثقافة 00 0099

700200 2002 1دار ثقافة بواد  اللیل 14 0113
400بناء دار ثقافة  منطقة غزالة 23 0122

312دار ثقافة برج م معتوق  73 0124
700700400دار ثقافة  حامة الجر د 72 0131

400دار ثقافة ببورو س 34 0133
400دار ثقافة  حي الزهور 42 0135

400دار ثقافة ببوزقام 42 0136
300دار ثقافة  سید  بوز د الشرق ة 43 0140

700600 2بناء المر ب الثقافي  المدینة الجدیدة 13 0145



152 نظـام أمـد

1 9008 20011 702 06728جملــة الفصـل
1 9008 20011 902 1جملــة البرنامج الفرعي

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

التظاھرات الثقافیة والمھرجانات 2البرنامج الفرعي

المراكز الثقاف ة 06728

100تهیئة المر ز الّثقافي الّدولي  الحّمامات 00 0051
100 06728جملــة الفصـل

الفنون  06730

550صفاقس عاصمة للثقافة العر  ة 00 0047
550 06730جملــة الفصـل
650 2جملــة البرنامج الفرعي

1 9008 20012 552 3جملــة البرنامج
القیادة و 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

القیادة والمساندة 0البرنامج الفرعي

بناءات إدار ة 06603

200تهیئة وص انة مبنى شارع قرطاج 11 0009
250250250تجدید ش  ة التكییف و التهو ة  الوزارة 00 0014

120120120تهیئات مختلفة لمقّر الوزارة 00 0019
500بناء مقر المندو  ة الجهو ة للثقافة  القصر ن 00 0020

250300180مبنى نهج یوغسالف ا 00 0021
6206701 250 06603جملــة الفصـل

البرامج اإلعالم ة 06605

14-استغالل رخص نظم و برمج ات ما  روسوفت 00 0005
-14 06605جملــة الفصـل

المطالعة العموم ة 06729

700تر یز ش  ة إعالم ة متعددة الوسائ  00 0024
700 06729جملــة الفصـل

6066701 950 0جملــة البرنامج الفرعي
6066701 950 9جملــة البرنامج

10 57618 53518 519 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

وزارة الشؤون الثقاف ة

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

153

20 ال اب:

دراسات عامة 06600505050

بناءات إدار ة 06603440440440

تجهیزات إدار ة 06604320320320

البرامج اإلعالم ة 06605200200200

التكو ن 06606430430430

المراكز الثقاف ة 0672812 58012 5808 048

المطالعة العموم ة 067299 5809 5806 543

الفنون  067307 1907 1906 590

اآلثار و المتاحف 067311 7501 7501 650

32 54032 54024 271 الجملة العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة

وزارة الشؤون الثقاف ة

154نظـام أمـد

20 ال اب:

د1000 حساب 

مشار ع و برامج جدیدة

الفنون1البرنامج

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

المسرح 2البرنامج الفرعي

الفنون  06730

505050مساهمة الوزارة في تهیئة مسارح الهواء الطل  00 0003
700700400تجهیز مراكز الفنون الدرام ة و الر ح ة 00 0014

700700400تهیئة مراكز الفنون الدرام ة والر ح ة 00 0043
1 4501 450850 06730جملــة الفصـل
1 4501 450850 2جملــة البرنامج الفرعي

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

الموسیقى و الرقص 3البرنامج الفرعي

التكو ن 06606

200200200تجهیز مدارس الموس قى والرقص 00 0003
200200200تهیئة مدارس الموس قى والرقص 00 0004

400400400 06606جملــة الفصـل
400400400 3جملــة البرنامج الفرعي

1 8501 8501 250 1جملــة البرنامج
الكتاب و المطالعة2البرنامج

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

الكتاب والدوریات 1البرنامج الفرعي

المطالعة العموم ة 06729

850 6001 6002 2 تب تونس ة 00 0070
505050إنجاز موقع الكتروني للكتاب التونسي 00 002ج

2 6502 6501 900 06729جملــة الفصـل
2 6502 6501 900 1جملــة البرنامج الفرعي

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

المطالعة 2البرنامج الفرعي

المطالعة العموم ة 06729



155
نظـام أمـد

06729

000 7002 7002 2تهیئة الم ت ات العموم ة 00 0001
000700 0001 1تجهیز الم ت ات العموم ة 00 0015

750 5001 5002 2إقتناء  تب لفائدة المطالعة العموم ة 00 0027
6 2006 2004 450 06729جملــة الفصـل
6 2006 2004 450 2جملــة البرنامج الفرعي

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

المخطوطات والوثائق 3البرنامج الفرعي

المطالعة العموم ة 06729

660660143الم ت ة االفتراض ة 00 004ج
707050إقتناء تجهیزات م تب ة خصوص ة لضع في و فاقد  ال صر 00 005ج

730730193 06729جملــة الفصـل
730730193 3جملــة البرنامج الفرعي

9 5809 5806 543 2جملــة البرنامج
العمل الثقافي3البرنامج

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

التنشیط الثقافي 1البرنامج الفرعي

بناءات إدار ة 06603

240240240إعتمادات الدراسات 00 0001
240240240 06603جملــة الفصـل

المراكز الثقاف ة 06728

468 6002 6003 3تهیئة وتوس ع دور الثقافة 00 0001
700 0001 0002 2تجهیز دور الثقافة 00 0003

200 6001 6001 1تجهیزات ثابتة بدور الثقافة 00 0029
700 0001 0002 2البرنامج الخاص بتكییف المنشئات الثقاف ة 00 0054

404040تهیئة المراكز والفضاءات الثقاف ة 00 0142
100100100تجهیز المراكز والفضاءات الثقاف ة 00 0143

000600 0003 3المر ب الثقافي برادس 13 018ج
12 34012 3407 808 06728جملــة الفصـل

12 58012 5808 048 1جملــة البرنامج الفرعي

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

التظاھرات الثقافیة والمھرجانات 2البرنامج الفرعي

الفنون  06730

800 8004 8004 4برنامج مدن الفنون و الحضارات و التظاهرات الخصوص ة 00 0049
900900900البرنامج الثقافي للجامعات التونس ة 00 001ج

5 7005 7005 700 06730جملــة الفصـل
5 7005 7005 700 2جملــة البرنامج الفرعي
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18 28018 28013 748 3جملــة البرنامج
التراث4البرنامج

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

التراث 0البرنامج الفرعي

اآلثار و المتاحف 06731

250250250الحفر ات والدراسات 00 0005
000 0001 0001 1تهیئة المتاحف 00 0021

100100100حما ة التراث 00 0024
200200200العنا ة و المحافظة على فنون الخ  00 0114
200200100.متحف الزع م فرحات حشاد تونس 00 010ج

1 7501 7501 650 06731جملــة الفصـل
1 7501 7501 650 0جملــة البرنامج الفرعي
1 7501 7501 650 4جملــة البرنامج

القیادة و 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

القیادة والمساندة 0البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

505050.دراسة عن واقع الحو مة 00 001ج
505050 06600جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603

200200200تهیئة مقرات المندو  ات الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث 00 0005
200200200 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604

120120120تجهیزات مختلفة لإلدارة المر ز ة 00 0003
200200200تجهیز المندو  ات الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث 00 0004

320320320 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالم ة 06605

200200200إقتناء وتر یز تجهیزات إعالم ة 00 0003
200200200 06605جملــة الفصـل

التكو ن 06606

303030تجهیز مدارس الموس قى والرقص  االعالم ة متعددة الوسائ  00 0007
303030 06606جملــة الفصـل

المراكز الثقاف ة 06728

240240240تجهیز دور الثقافة  اإلعالم ة المتعددة الوسائ  00 0021
240240240 06728جملــة الفصـل

الفنون  06730

404040تجهیز مراكز الفنون الدرام ة والر ح ة  االعالم ة متعددة الوسائ  00 0048
404040 06730جملــة الفصـل
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1 0801 0801 080 0جملــة البرنامج الفرعي
1 0801 0801 080 9جملــة البرنامج
32 54032 54024 271 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

وزارة الشؤون الثقاف ة20 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

158

306 1دراسات عامة06600 250 600 210 1 034 163 50 1 785 220 1 182 3 400
524إقتناء أراضي06601 200 1 079 14 500 100 1 189 1 803
1إقتناء م اني06602 488 489 489
887 6بناءات إدار ة06603 1 690 1 420 381 6 390 2 327 1 110 4 380 305 8 646 16 768
597تجهیزات إدار ة06604 320 320 439 7 868 173 320 120 350 8 581 9 544
161 1البرامج اإلعالم ة06605 200 200 381 2 833 200 330 485 3 760 4 775
623 1التكو ن06606 930 656 606 3 151 11 1 780 670 932 3 573 6 966
727 1مصار ف مختلفة06608 7 085 6 188 15 000 15 000
877 98المراكز الثقاف ة06728 19 850 37 742 40 030 162 339 13 857 20 780 15 770 35 470 272 961 174 000 358 838
343 37المطالعة العموم ة06729 8 600 12 050 7 105 118 639 8 363 12 495 11 010 15 092 136 777 183 737
322 33الفنون 06730 9 300 3 203 6 925 22 907 3 746 12 590 3 560 8 312 47 449 75 657
329 20اآلثار و المتاحف06731 1 650 1 450 3 285 81 311 12 512 1 750 5 950 2 340 85 473 108 025

785 002174 00063 60644 07551 07541 166414 22766 44757 84142 790203 697 585 080 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة20 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

159

د1000 حساب 

الفنون 1 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

السینما 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

المراكز الثقاف ة 06728
1 350 650 226 2 741 2 000 67 2 900 4 967 تجهیز قاعات العروض  آالت رقم ة014100

350 7412266501 0002 900672 9672 067284جملــة الفصـل

الفنون  06730
99 150 1 138 85 150 1 152 1 387 إقتناء حافالت سینمائ ة000100

1 074 150 300 226 64 1 400 286 1 750 ترق م المخزون السمعي ال صر  التونسي003211
173 3644501501 4001491 4381501 1371 067303جملــة الفصـل

1 523 1001502 1052261 4001494 3382173 1044 8جملــة البرنامج الفرعي

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

المسرح 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

الفنون  06730
178 200 13 2 594 70 2 915 2 985 تجهیز مسارح الهواء الطل 000200

2 100 100 89 1 294 1 100 100 25 1 359 1 585 مساهمة الوزارة في تهیئة مسارح الهواء الطل 000300
443 400 220 307 1 810 1 700 220 100 2 159 3 180 تجهیز مراكز الفنون الدرام ة و الر ح ة001400
38 363 629 1 030 1 030 تهیئة فضاءات المسرح الوطني001600

690 500 150 200 213 40 1 713 1 753 مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  الكاف - القس  الثاني002133



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

160 نظـام أمـد

06730
2 250 300 100 50 2 200 500 2 700 بناء مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  القیروان002541

450 450 450 تهیئة المسرح البلد   سوسة002651
500 500 500 بناء مر ز الفنون الدرام ة و الر ح ة  مدنین002782

1 20 21 21 إقتناء مقر للفنون الدارم ة  صفاقس003461
794 300 500 1 200 1 594 1 200 2 794 تهیئة وتجهیز مسرح الهواء الطل    طبرقة003632
11 651 3 138 651 3 149 3 800 مسرح الهواء الطل   سوسة الجوهرة003751

550 150 300 867 1 000 867 1 867 مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  سوسة003851
41 1 259 41 1 259 1 300 بناء مر ز الفنون الّدرامّ ة و الر حّ ة  مدنین_القس  الثاني004282

390 400 303 130 148 700 300 100 271 1 371 تهیئة مراكز الفنون الدرام ة والر ح ة004300
400 300 300 124 1 171 6 1 114 1 175 2 295 مر ز للفنون الر ح ة  القصر ن004442
724 200 34 1 660 2 618 2 618 مر ز جهو  للفنون الدرام ة  سید  بوز د004543
153 47 200 200 -مر ز التدر ب والتكو ن في مهن الفرجة الح ة -دار المسرحي004600
150 150 300 300 بناء مر ز فنون درام ة ور ح ة  قا س005281

260 40 300 300 بناء مسرح الهواء الطل   قبلي005373
2 850 100 100 2 850 200 3 050 بناء مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  سل انة005434

665 3609 3132 7582 0032 8508917 1206 6541 3864 09921 0673034جملــة الفصـل

2 665 3609 3132 7582 0032 8508917 1206 6541 3864 09921 34جملــة البرنامج الفرعي

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

الموسیقى و الرقص 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إدار ة 06603
10 190 200 200  بناء قاعة متعددة اإلختصاصات  المر ز الوطني للموس قى والفنون 002400

الشعب ة
0660320020019010جملــة الفصـل

التكو ن 06606
232 200 286 204 1 729 200 230 200 2 021 2 651 تجهیز مدارس الموس قى والرقص000300
441 200 220 378 1 251 200 220 732 1 338 2 490 تهیئة مدارس الموس قى والرقص000400
30 165 11 184 195 تهیئة وتجهیز مدرسة الموس قى  سید  صابر000611



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

161 نظـام أمـد

06606
920 500 80 1 350 150 1 500 المعهد الجهو  للموس قى  سل انة000934

623 1455825869001 750113 5439326001 8363 066066جملــة الفصـل

3 633 1455827769001 750113 5439328001 0363 7جملــة البرنامج الفرعي

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

الفنون التشكیلیة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

الفنون  06730
47 248 3 292 295 توس ع وتجهیز مر ز الفن الحي برادس000613

150 25 135 40 175 المتحف الوطني للفن الحدیث  قصر العبدل ة  المرسى000800
6 14 6 14 20 تجهیز المر ز الوطني للخزف الفني003900

100 500 400 1 000 1 000 مشروع نقلة و حف  وص انة مخزون االعمال الفن ة التش یل ة005100
000144287400500303 4903461 067301جملــة الفصـل

4 000144287400500303 4903461 1جملــة البرنامج الفرعي

1 124 91014 5893 5664 5403 60039324 3208 8036 6135 72929 50جملــة البرنامج

الكتاب و المطالعة 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

الكتاب والدوریات 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

المراكز الثقاف ة 06728
30 30 30 تهیئة المر ز الوطني للّترجمة005000

06728303030جملــة الفصـل

المطالعة العموم ة 06729
1 652 1 850 2 600 1 163 3 935 2 600 2 600 1 300 4 700 11 200  تب تونس ة007000



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

162 نظـام أمـد

06729
50 50 50 إنجاز موقع الكتروني للكتاب التونسي00200ج

652 9001 6001 1632 9351 6503 6002 3002 7001 2504 0672911جملــة الفصـل

1 682 9001 6001 1632 9351 6503 6002 3002 7301 2804 11جملــة البرنامج الفرعي

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

المطالعة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

المطالعة العموم ة 06729
2 093 2 000 2 700 2 134 17 000 145 2 700 2 700 2 400 17 982 25 927 تهیئة الم ت ات العموم ة000100
115 120 3 691 8 120 3 798 3 926 إقتناء م ت ات متجولة000900

1 237 707 300 200 15 779 589 130 920 16 584 18 223 بناء الم ت ات001400
2 017 700 1 000 539 9 199 179 1 500 1 000 10 776 13 455 تجهیز الم ت ات العموم ة001500
5 531 1 750 1 000 1 583 23 361 2 500 2 000 1 400 27 325 33 225 إقتناء  تب لفائدة المطالعة العموم ة002700

55 445 55 445 500 توسعة الم ت ة الجهو ة بجندو ة002932
224 224 224 توس عة الم ت ة النموذج ة ببنزرت003023

400 50 150 540 60 600 إنجاز القس  الثاني من الم ت ة الجهو ة  القیروان الجنو  ة003241
54 46 40 60 100 إنجاز الم ت ة الرقم ة  القیروان003341

221 221 221 بناء الم ت ة العموم ة  مساكن003451
24 24 24 الم ت ة العموم ة  النحال003581
21 21 21 الم  ة العموم ة  أوالد د اب003683
25 25 25 الم ت ة العموم ة بواد  الزرقاء003731
25 25 25 الم ت ة العموم ة  مساكن003851

24 26 50 50 تجهیز الم ت ة المعلومات ة  ار انة004000
160 150 290 75 525 600 م ت ة عموم ة   منزل سالم004133
210 452 60 150 452 662 م ت ة عموم ة  سید  منصور004261
450 150 937 600 937 1 537 م ت ة عموم ة بتوزر004372
165 150 513 15 300 513 828  من الم ت ة الجهو ة  منو ة2قس  004414
866 25 1 861 600 2 152 2 752  لم ت ات الكاف الغر  ة -السرس-الطو رف -نبر2إكمال األقسا  004533
300 300 300 توسعة الم ت ة العموم ة  حمام بورقی ة004632
250 150 226 174 400 م ت ة عموم ة  معتمد ة بلطة بوعوان004732



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

163 نظـام أمـد

06729
400 400 400 م ت ة عموم ة بجندو ة الشمال ة004832
350 150 500 500 م ت ة عموم ة  منطقة جومین004923
40 560 40 560 600 م ت ة عموم ة  منطقة تمرة  سجنان005023
71 189 240 71 429 500 م ت ة عموم ة منزل  امل005152
30 420 450 450 توسعة الم ت ة العموم ة  ص ادة005252

260 240 110 390 500 م ت ة عموم ة  عمیرة الحجاج005352
15 65 80 80 م ت ة متنقلة005473

400 400 400 م ت ة عموم ة  قصر الحدادة005583
300 300 300 م ت ة عموم ة  الرق ة005683
400 150 50 600 600 قسم لألطفال  الم ت ة الجهو ة  قا س005781
10 390 10 390 400 توسعة م ت ة عموم ة بدخیلة توجان005881

669 150 250 560 509 1 069 م ت ة عموم ة  أوالد بوسعد أوعل م005971
37 63 400 37 63 400 500 م ت ة عموم ة  سید  اسماعیل006031
38 438 38 438 476 م ت ة عموم ة لألطفال  سمنجة006122

500 500 500 توسعة الم ت ة الجهو ة بتوزر006272
699 699 699 م ت ة عموم ة  العروسة006334

760 700 60 760 م ت ة عموم ة بخمودة006442
550 150 60 117 583 60 760 م ت ة عموم ة  العمار ة ببنقردان006582
15 65 80 80 إقتناء م ت ة متجولة006643
40 25 535 40 25 535 600 م ت ة عموم ة  معتمد ة السوق الجدیدة006743

190 150 300 60 640 60 700 م ت ة عموم ة  طبر ة006814
1 360 100 100 700 600 60 1 460 م ت ة عموم ة  حي ال ساتین006942
141 150 300 60 51 600 651 م ت ة عموم ة جر ة اج م007182
390 150 60 600 600 م ت ة عموم ة واد  ملیز007232
424 150 26 600 600 م ت ة عموم ة  الفوار007371
311 100 150 39 600 600 القس  الثاني من الم ت ة الجهو ة  قبلي007472
450 150 600 600 م ت ة عموم ة  غار الملح007532
450 150 400 200 600 م ت ة عموم ة  مقرن 007622
400 100 150 250 400 650 2م ت ة عموم ة القلعة الكبر  قس  007751
100 50 50 100 150 تعهد وص انة تجهیزات التكییف007800
420 300 80 720 80 800 بناء الم ت ة العموم ة  األخوات007934

448 80723 8005 4837 6725 18078 1154 0109 6925 21310 21092 06729121جملــة الفصـل

2 448 80723 8005 4837 6725 18078 1154 0109 6925 21310 21092 121جملــة البرنامج الفرعي



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

164 نظـام أمـد

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

المخطوطات والوثائق 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

المطالعة العموم ة 06729
346 3 717 277 3 786 4 063 الم ت ة الوطن ة الجدیدة000311

3 091 50 88 24 554 1 404 900 25 479 27 783 الم ت ة الوطن ة الجدیدة - القس  الثاني001211
3 123 279 4 554 1 915 1 000 5 041 7 956 تجهیز الم ت ة الوطن ة الجدیدة003100
1 600 400 2 000 2 000 مشروع رقمنة التراث الم توب008000
100 150 250 250 إقتناء جهاز تعق م الكتب008100
200 50 250 250 تر یز الطاقة الشمس ة  مقر الم ت ة الوطن ة008200
517 143 660 660 الم ت ة االفتراض ة00400ج
20 50 70 70 إقتناء تجهیزات م تب ة خصوص ة لضع في و فاقد  ال صر00500ج

997 8253676501938 59632 4007303 0003 3061 03234 0672943جملــة الفصـل

3 997 8253676501938 59632 4007303 0003 3061 03234 43جملــة البرنامج الفرعي

2 127 90034 0507 01311 4327 776115 4957 01012 99211 24912 522131 175جملــة البرنامج

العمل الثقافي 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

التنشیط الثقافي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
115 50 50 115 165 دراسة استراتیجّ ة حول المنشئات الّثقافّ ة000400

1 024 200 400 210 866 113 1 500 220 867 2 700 دراسات خاصة بإحداث المشار ع الجهو ة000500
139 5001638662104502001 8659822201 066002جملــة الفصـل

إقتناء أراضي 06601



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

165 نظـام أمـد

06601
423 200 1 079 14 500 100 1 088 1 702 إقتناء أراضي000100

079200423 088100500141 7021 066011جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603
473 240 90 117 1 679 188 240 90 80 2 001 2 599 إعتمادات الدراسات000100

67911790240473 00180902401881 5992 066032جملــة الفصـل

المراكز الثقاف ة 06728
3 234 2 468 3 600 2 613 25 781 244 3 600 3 600 3 333 26 919 37 696 تهیئة وتوس ع دور الثقافة000100
3 064 1 700 1 700 1 614 22 898 284 2 000 2 400 26 292 30 976 تجهیز دور الثقافة000300

41 751 690 17 000 20 129 27 488 3 494 103 564 174 000 107 058 مدینة الثقافة بتونس000911
100 100 100 المر ب الثقافي  أر انة - دراسات001512
84 416 84 416 500 دار الثقافة  حمام الش 001613
85 500 585 585 دار الثقافة  المنیهلة001712
5 395 2 398 400 تهیئة و تجهیز دار الثقافة إبن رشی 002000

1 300 200 100 1 150 250 1 500 بناء قاعة عروض بدار الثقافة منزل المهیر  002541
2 374 1 200 1 700 928 6 308 8 1 600 1 600 9 302 12 510 تجهیزات ثابتة بدور الثقافة002900

1 621 622 622 بناء قاعة عروض بتاجرو ن003033
256 256 256 بناء قاعة عروض بدار الثقافة جر ة میدون 003382

3 100 3 100 3 100 المر ب الثقافي سل انة003400
50 192 50 192 242 بناء قاعة عروض ببئر المشارقة003522

250 150 300 100 400 بناء المر ب الثقافي  منو ة - دراسات003714
531 34 007 181 34 357 34 538 إقتناء أرض لبناء مدینة الثقافة003800
75 25 100 100 تجهیز دار الثقافة الرقم ة  أر انة003912

120 150 230 500 500 بناء قاعة عروض ماجل بلع اس004042
786 150 64 872 128 1 000 بناء نواد  إختصاص بدار الثقافة جر ة میدون 004282
300 300 200 300 100 600 بناء مر ب ثقافي  المهد ة004353
101 200 290 591 591 بناء قاعة عروض  المتلو  004471

128 128 128 بناء نواد  اختصاص  حمام الش 004513
1 000 4 000 3 000 2 000 6 000 8 000 تجهیز مدینة الثقافة004611

50 450 50 450 500 بناء نواد  إختصاص  المر ب الثقافي  قفصة004771
280 280 280 بناء نواد  إختصاص  المرناق ة004814

151 142 430 1 722 723 بناء نواد  إختصاص  الجر صة004900
365 50 365 50 415 بناء نواد  اختصاص  قا س005281



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

166 نظـام أمـد

06728
700 700 700 تهیئة و تجهیز دار الثقافة حمام سوسة005351

774 1 700 2 100 1 349 1 457 335 2 000 1 200 3 845 7 380 البرنامج الخاص بتكییف المنشئات الثقاف ة005400
400 400 400 400 800 تهیئة و تسییج األرض المخّصصة للقس  الثاني من مدینة الّثقافة005500

4 720 3 200 1 792 2 149 15 251 2 100 638 4 390 19 984 27 112 بناء دور الثقافة009900
67 67 67 دار الثقافة  غنوش010081
50 50 50 دار الثقافة  منزل الحبیب010181
42 42 42 دار الثقافة  الصمار010283
27 27 27 القس  الثاني من دار الثقافة  الذهب ة010383

565 400 896 299 132 560 1 468 2 160 دار الثقافة بن خلدون 010411
900 900 900 دار الثقافة  منزل تم م010521

381 385 766 766 ناد  إختصاص  سید  مخلوف010682
1 680 200 120 1 340 100 560 2 000 دار ثقافة  قعفور010734

1 067 800 1 867 1 867 دار الثقافة  سید  علي بن عون 010843
3 800 200 3 600 400 4 000 مر ب ثقافي  الحرایر ة010911
830 70 830 70 900 قاعة عروض بدار الثقافة  ال حر األزرق 011011

1 430 70 1 430 70 1 500 قاعة عروض بدار الثقافة جبل الجلود011111
400 200 600 741 1 941 1 941 دار الثقافة  ال طان011214

2 300 200 200 2 700 2 700 دار ثقافة بواد  اللیل011314
111 200 997 1 031 2 339 2 339 إعادة بناء دار ثقافة  المحمد ة011413
167 383 1 433 167 183 1 633 1 983 إعادة بناء دار ثقافة  مرناق011513

1 500 80 1 300 120 1 500 دار ثقافة  حي التضامن011612
1 000 238 762 1 000 دار الثقافة  حمام الغزاز011721
1 474 126 1 474 126 1 600 دار الثقافة المیدة011821
1 177 300 523 100 200 1 900 2 100 إحداث دار ثقافة  الكاف الغر  ة011933
1 700 200 100 1 900 100 2 000 إحداث دار ثقافة  الطو رف012033
355 720 280 355 1 000 1 355 إحداث قاعة عروض بدار الثقافة  فرنانة012132
700 400 200 500 100 12 776 1 112 1 900 بناء دار ثقافة  منطقة غزالة012223

500 500 500 توسعة دار ثقافة بني حسان012352
1 388 312 200 29 1 800 71 1 900 دار ثقافة برج م معتوق 012473
800 800 800 قاعة عروض بدار الثقافة الكساس ة012553
350 200 50 550 50 600 نواد  اختصاص بدار الثقافة  ملولش012653
144 556 144 556 700 نواد  اختصاص بدار الثقافة مارث012781
177 170 300 435 1 082 1 082 فضاء تنش    المر ب الثقافي ب اجة012831



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

167 نظـام أمـد

06728
1 145 350 195 1 300 1 495 دار ثقافة  حمام الزر  ة أو  الناظور012922

724 724 724 القس  الثاني من دار الثقافة  الصواف013022
300 400 1 194 711 700 1 905 2 605 دار ثقافة  حامة الجر د013172
508 200 500 800 2 008 2 008 دار ثقافة  حزوة أو تمغزة013272

1 120 400 200 80 1 720 80 1 800 دار ثقافة ببورو س013334
591 591 591 القس  الثاني من دار الثقافة م ثر013434

1 338 400 200 62 200 1 800 2 000 دار ثقافة  حي الزهور013542
1 000 400 200 100 1 500 1 600 دار ثقافة ببوزقام013642
102 348 250 102 598 700 القس  الثاني دار الثقافة  فوسانة013742

2 081 200 100 100 881 1 600 2 481 دار ثقافة  معتمد ة أوالد حفوز013843
1 000 1 000 1 000 دار ثقافة  س الة أوالد عس ر013943
279 300 200 201 620 80 1 520 1 600 دار ثقافة  سید  بوز د الشرق ة014043
133 40 80 7 13 40 80 30 97 260 تهیئة المراكز والفضاءات الثقاف ة014200
63 100 100 108 64 100 100 30 205 435 تجهیز المراكز والفضاءات الثقاف ة014300

300 50 50 100 200 350 تعهد وص انة تجهیزات التكییف014400
3 050 600 300 50 1 000 2 700 300 4 000 بناء المر ب الثقافي  المدینة الجدیدة014513
2 400 600 3 000 3 000 المر ب الثقافي برادس01813ج

993 51096 84219 99936 89638 735153 54013 53020 07913 35635 000263 240174 06728346جملــة الفصـل

1 028 95099 58219 32637 52039 100157 78014 62020 47915 42735 000267 406174 353جملــة البرنامج الفرعي

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

التظاھرات الثقافیة والمھرجانات 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

مصار ف مختلفة 06608
1 727 7 085 6 188 15 000 15 000 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

727 0851 1887 0006 00015 0660815جملــة الفصـل

المراكز الثقاف ة 06728
6 45 159 210 210 تجهیز المر ز الثقافي الدولي  الحمامات002621

76 100 450 1 094 1 1 719 1 720 تهیئة المر ز الّثقافي الّدولي  الحّمامات005100



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

168 نظـام أمـد

25349510082 92911 9301 067281جملــة الفصـل

الفنون  06730
39 961 1 000 1 000 تظاهرة القیروان عاصمة للثقافة اإلسالم ة 003341

17 919 550 1 170 19 639 19 639 صفاقس عاصمة للثقافة العر  ة004700
3 000 4 800 3 000 3 000 4 800 3 000 10 800 برنامج مدن الفنون و الحضارات و التظاهرات الخصوص ة004900

900 900 900 البرنامج الثقافي للجامعات التونس ة00100ج
958 25020 0006 1313 0002 7003 0005 6393 33920 0673032جملــة الفصـل

2 767 35022 5806 57210 0019 7003 0005 5683 26937 49جملــة البرنامج الفرعي

3 795 300121 58226 90637 09249 101167 48017 62026 47915 99538 000304 675174 402جملــة البرنامج

التراث 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

التراث 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

المطالعة العموم ة 06729
40 175 215 215 الم ت ة الوطن ة  سوق العطار ن000611

0672921521517540جملــة الفصـل

الفنون  06730
14 856 3 867 870 تهیئة قصر النجمة الزهراء001211
6 94 100 100 تجهیز مر ز الموس قى العر  ة و المتوسط ة003111

1 201 1 138 1 161 360 500 2 640 3 500 تهیئة و تجهیز مر ز الموس قى العر ّ ة و المتوّسطّ ة003500
221 1381 1111 6075003632 4703 067304جملــة الفصـل

اآلثار و المتاحف 06731
83 83 83 معبد الم اه بزغوان000222

411 411 411 تجهیز مخبر ص انة التحف األثر ة000300
99 60 916 2 60 1 013 1 075 تحدید ورسم المواقع األثر ة000400
51 250 100 50 2 899 250 150 50 2 900 3 350 الحفر ات والدراسات000500

110 820 104 826 930 إقتناء مجموعات من التحف األثر ة000600



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

169 نظـام أمـد

06731
11 1 469 3 1 477 1 480 إنقاذ معالم أثر ة تكتشف عفو ا001000

154 1 000 1 000 5 939 1 000 1 000 6 093 8 093 تهیئة المتاحف002100
108 100 200 3 202 100 200 3 310 3 610 حما ة التراث002400
62 314 60 316 376 حما ة المعالم التار خ ة002500
1 604 605 605 ترم م المعالم األثر ة المرت ة003700

330 830 12 716 73 1 000 12 803 13 876 إقتناء أراضي أثر ة  قرطاج003811
10 50 600 10 50 600 660 تجهیزات لص انة المخازن األثر ة004000

40 40 40 برنامج حما ة مدن سید  بوسعید والحمامات وسوسة وصفاقس004100
115 90 115 90 205 دراسات حول إحداث متاحف004434

60 60 60 جرد ومسح المعالم والمواقع األثر ة والتار خ ة004900
50 1 480 50 1 480 1 530 الخارطة الوطن ة للمواقع األثر ة والمعالم التار خ ة005000

3 501 10 351 3 496 10 356 13 852 إقتناء أراضي أثر ة005100
7 780 70 900 3 010 3 990 1 750 8 750 إحداث متحف جهو   سل انة005634
110 50 1 050 50 1 160 1 210 ترم م وٕاحصاء وفهرسة المجموعات المتحف ة005800
100 2 380 60 2 420 2 480 ص انة موقع قرطاج األثر  005900

150 1 425 1 575 1 575 إقتناء س ارات وآل ات متنقلة006100
2 50 473 2 50 473 525 بناء وتهیئة دور المواقع األثر ة006400

50 365 50 365 415 تجهیزات إلقامة معارض تراث وطن ة ودول ة006700
405 405 405 الخارطة األثر ة ذات القاعدة المعلومات ة006800

49 260 309 309 النصب التذ ار  لحن عل006900
550 420 200 770 970 أمثلة ص انة المدن العت قة007000
45 100 100 780 100 100 825 1 025 إقتناء معدات إعالم ة007100

3 230 3 230 3 230 ص انة المعالم التار خ ة و أمثلة ص انة المدن العت ق ة007200
100 615 100 615 715 مخازن التراث التقلید 007400

500 500 500 قصر المرمر متحف سقانص007652
100 100 100 توس ع مقر المعهد الوطني للتراث007700

100 508 100 508 608 إقتناء تجهیزات التصرف اإلدار  007800
56 140 969 6 140 1 019 1 165 ترم م و ص انة القصور و القر  الجبل ة  الجنوب التونسي007900

535 535 535 الجرد المعلوماتي للمجموعات المتحف ة وٕاقتناء معدات إعالم ة008000
100 218 100 218 318 تجهیز التفقد ات الجهو ة008400

324 324 324 متحف العادات و التقالید   سر  008700
178 1 852 118 1 912 2 030 الموقع األثر  بدقة و ضواحیها009042

300 300 300 تهیئة المدینة العت قة  الكاف009133



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

170 نظـام أمـد

06731
50 50 50 متحف العادات و التقالید   سر  009234

300 300 300 تهیئة و ترم م مدینة قبلي القد مة و إنشاء فضاء ترفیهي009373
500 500 500 تهذیب المسلك الس احي  المدینة العت قة ببنزرت009623
220 220 220 تهیئة و ترم م معبد الم اه بزغوان009722

3 123 3 123 126 ترم م و إح اء معلم دار رشید009800
100 375 100 375 475 تجهیز مخابر التراث009900

100 100 100 ترم م دار محسن010100
16 16 16 تهیئة ضر ح الشاعر مصطفى خر ف010272
50 50 50 العنا ة و المحافظة على فنون الخ 010300

750 750 750 ترم م دار بن عبد  ّ 010400
20 20 20 ترم م و ص انة الموقع األثر   حیدرة010500

200 200 200 ترم م القصر التقلید   شنني010600
160 160 160 ترم م معبد الكابیتول بتیبیر وماجوس010700
15 15 15 ترم م الفس فساء  مواقعها األصل ة010800

150 150 150 جرد و توثی  األدوات و المهن التقلید ة010900
736 837 140 1 433 1 573 ص انة و تهیئة متحف القصر السعید011000
125 175 50 250 300 ورشات لص انة التراث الثابت011100
60 190 50 200 250 برامج التكو ن و التأهیل و التدر ب011200

150 150 150 مدونة األدوات و الحرف التقلید ة011300
200 180 200 180 380 العنا ة و المحافظة على فنون الخ 011400

160 160 160 ترم م موقع جامة األثر  011534
290 290 290 التراث التحت مائي011600

3 960 40 450 3 600 400 450 4 450 إحداث متحف  سید  بوز د011743
500 500 500 تهیئة و إح اء قر ة شنني بتطاو ن011900
600 600 600 تهیئة الموقع األثر   حیدرة012042
996 996 996 تهیئة و تنو ر المدخل المؤد  للموقع األثر  بدقة012331
190 190 190 ترم م الموقع األثر   المدینة012400
50 50 50 ترم م معلم حل  الواد  الكّراكة012500

260 260 260 ترم م مساجد جز رة جر ة012600
105 105 105 ترم م الموقع األثر   م ثر012700
40 40 40 ترم م الموقع األثر   أوت ك012800

125 125 125 ترم م موقع صبرة المنصورّ ة012900
130 130 130 ترم م موقع طینة األثر  013000



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

171 نظـام أمـد

06731
30 30 30 ترم م دار محسن و دار حسین013100

150 150 150 ترم م القصور الجبل ة بوال ة مدنین013200
250 250 250 إح اء وص انة قر ة تكرونة013300
150 150 150 تهیئة القر  الجبل ة البر ر ة تاوجوت و توجان وزراوة  قا س013481
500 500 500 تهیئة و تأهیل القصور البر ر ة في إطار مسلك س احي بتطاو ن013583
800 800 800 تهیئة قر ة الدو رات و قرماسة بتطاو ن013683
170 170 170 الترف ع في المنحة الرئاس ة لص انة القصور الصحراو ة بتطاو ن013783

258 278 536 536 تهیئة المعلم األثر   القص ة ب اجة013831
44 44 44  احداث مسلك س احي ثقافي للمدن االندلس ة بوال ة  اجة (مجاز ال اب013931

وتستوروتبرس  و تی ار و  اجة
500 500 500 ص انة و ترم م قر ة شنني بتطاو ن014083
500 500 500 تهیئة فسق ات االغال ة و متحف الفنون االسالم ة برقادة014141

1 100 1 100 1 100 تأمین سالمة و حراسة المعالم التار خّ ة و المواقع األثرّ ة015000
480 480 480 حما ة المخازن األثرّ ة015100
130 130 130 ترم م الموقع األثر    ر وان015200
40 40 40 ترم م المعالم الفاطمّ ة لمدینة المهد ة015300

50 50 50 تجهیزات إلقامة معارض وطنّ ة و دولّ ة015400
60 60 60 ترم م الموقع األثر   المدینة015500
50 50 50 ترم م موقع صبرة المنصورّ ة015700
40 40 40 ترم م موقع طینة األثر  015800

30 30 30 ترم م معلم زاو ة سید  قاسم الزلیجي015900
100 100 100 تهیئة متحف صفاقس016000
210 210 210 ترم م دار محسن و دار الّصفاقسّ ة016100
140 140 140 متحف قا س للعادات و الّتقالید الّشعبّ ة016200

30 30 30 30 60 ترم م الموقع األثر  بجبل الوس 016300
50 50 50 ترم م الموقع األثر  ببرج هالل016400

20 40 20 40 60 ترم م الموقع األثر   سید  مدین مجاز ال اب016500
60 60 60 ترم م الموقع األثر   اطن زمور و الطلح016600
50 50 50 مشروع ترم م قص ة الكاف016700

100 100 100 ترم م معلم ر ا  المنستیر016800
100 100 100 مشروع ترم م القصور الحسین ة  اقل م تونس016900

100 170 100 170 270 تأهیل المواقع األثرّ ة المسّجلة تراثا عالمّ ا017000
40 40 40 ترم م موقع أوز طا017100



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

172 نظـام أمـد

06731
30 30 30 ترم م دار الدوالتلي017200
30 30 30 ترم م المدرسة ال اشّ ة017300

190 190 190 ترم م جوامع مدینة تونس017400
600 1 000 600 1 000 1 600 تهیئة متحف رقادة و فسق ة األغال ة بوال ة القیروان017500

470 470 470 ص انة المعالم والمواقع  الجهات017800
150 150 150 تهیئة مستودع قصر السعید017911
150 150 150 برامج التكو ن والتأهیل والتدر ب والرس لة018000
100 100 100 ترم م وص انة سور مدینة صفاقس018100

60 110 170 170 مر ز علوم وتقن ات التراث018300
30 30 30 تهیئة متحف المهد ة018400

200 200 200 معالم ومواقع وال ة بنزرت018500
70 230 300 300 معالم ومواقع وال ة الكاف018600

150 150 150 معالم ومواقع المهد ة018700
150 150 150 معالم ومواقع وال ة سوسة018800
500 500 500 معالم ومواقع وال ة تونس018900

40 210 250 250 معالم ومواقع وال ة نابل019000
350 350 350 معالم ومواقع وال ة بن عروس019100
150 150 150 معالم ومواقع وال ة القصر ن019200
200 200 200 معالم ومواقع وال ة جندو ة019400
350 350 350 ترم م وص انة المعالم والمواقع  الجنوب الغر ي019500
50 50 50 ترم م أسوار األحواض جنان أبو فهر019600

150 150 150 معالم ومواقع وال ة قا س019700
13 187 200 200 ترم م معالم ومواقع وال ة  اجة019931

150 150 150 ترم م معالم ومواقع وال ة سید  بوز د020043
100 100 100 ترم م معالم ومواقع وال ة المنستیر020152

42 158 200 200 ترم م معالم ومواقع وال ة زغوان020222
150 150 150 ترم م معالم ومواقع وال ة صفاقس020461
250 250 250 ترم م معالم ومواقع وال ة سل انة020534
350 350 350 ترم م وص انة مصاحف القرآن على الرق والمخطوطات  القیروان020641
220 220 220 ترم م وٕاصالح قصر المسرح  الحلفاو ن020700
29 29 29 ترم م دار ابن خلدون 020800
20 20 20 ترم م تر ة ال ا ات والمح   الخارجي020900
20 20 20 دراسة وتوثی  التراث غیر الماد 021000



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

173 نظـام أمـد

06731
40 40 40 تهیئة دار الجمع ات الثقاف ة  المدرسة العاشور ة021100

30 30 30 ترم م معلم برج ال  وش021200
370 80 450 450 ترم م قصر العبدل ة  المرسى021300

30 30 30 ترم م المعالم المراد ة ب اب الجدید021400
425 125 550 550 دعم منظومة الحما ة والسالمة االلكترون ة021500

19 19 19 GPS-GPRS تجهیز الس ارات االدار ة بنظام مراق ة021600
41 41 41 إنجاز دلیل للترم م وطرق التدخل  المعالم التار خ ة والمواقع االثر ة021700

100 100 100 تجهیز محالت لحف  األرشیف021800
100 100 100 إنجاز ملفات الحما ة والترتیب021900

100 100 100 ترم م معالم حل  الواد 022000
100 100 100 ترم م معالم ومواقع وال ة أر انة022100

100 100 100 ترم م معالم ومواقع وال ة منو ة022200
100 100 100 ترم م معالم ومواقع وال ة مدنین022300

250 250 250 متحف  اردو022400
100 100 200 200 .متحف الزع م فرحات حشاد تونس01000ج

329 65020 4501 2851 1613 51281 75012 9501 3405 3232 87585 06731107جملــة الفصـل

0 590 65021 4501 4231 4474 87583 75012 9501 8405 1452 56089 112جملــة البرنامج الفرعي

4 590 65021 4501 4231 4474 87583 75012 9501 8405 1452 56089 112جملــة البرنامج

القیادة و 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

القیادة والمساندة 0 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
32 168 200 200 الّدراسة االستراتیجّ ة حول اإلدارة اإللكترونّ ة000300

135 150 285 285 دراسات حول التأثیرات اإلقتصاد ة و اإلجتماع ة للعمل الثقافي000700
50 50 50 .دراسة عن واقع الحو مة00100ج

066005352002855016815050167جملــة 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

174 نظـام أمـد

إقتناء أراضي 06601
45 45 45 .تسییج األرض الكائنة  ضفاف ال حیرة000300
56 56 56 2تسییج االرض الكائنة  النصر 000400

06601101101101جملــة الفصـل

إقتناء م اني 06602
1 336 337 337 إقتناء عمارة بنهج یوغسالف ا000200

152 152 152 إقتناء عقار إلدارة التكو ن و الرس لة000300
066024894894881جملــة الفصـل

بناءات إدار ة 06603
2 811 1 733 1 413 1 300 1 831 4 544 توس ع مقر الوزارة000311

11 200 200 202 1 597 2 200 200 200 1 608 2 210 تهیئة مقرات المندو  ات الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث000500
1 365 200 35 200 1 000 400 1 600 تهیئة وص انة مبنى شارع قرطاج000911

250 467 250 467 717 تجدید ش  ة التكییف و التهو ة  الوزارة001400
200 200 200 بناء مقر المندو  ة الجهو ة للثقافة والمحافظة على التراث بتطاو ن001683

170 100 270 270 بناء مقر المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث  منو ة001714
436 436 436 بناء مقر المندو  ة الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث بجندو ة001832

52 120 120 44 174 14 120 120 25 231 510 تهیئات مختلفة لمقّر الوزارة001900
250 500 250 59 1 000 59 1 059 بناء مقر المندو  ة الجهو ة للثقافة  القصر ن002000
543 180 200 17 10 300 200 450 950 مبنى نهج یوغسالف ا002100
240 120 360 360 2توس ع مقر الوزارة قس  002200
102 150 1 253 253 بناء مخزن مر ز  للوزارة بنهج أر حا002300
410 160 250 410 إعادة بناء المقر الكائن  شارع الحر ة002500
450 350 100 450 بناء مخازن مر ز ة وورشات  مقر ن002600

404 4506 1401 7112641 1394 0908702 6452254 9696 0660313جملــة الفصـل

تجهیزات إدار ة 06604
99 4 772 39 4 832 4 871 إقتناء س ارات000100

319 120 120 346 1 772 42 120 120 200 2 195 2 677 تجهیزات مختلفة لإلدارة المر ز ة000300
177 200 200 93 1 270 92 200 150 1 498 1 940 تجهیز المندو  ات الجهو ة للثقافة و المحافظة على التراث000400

42 42 42 تجهیزات مختلفة لإلدارة المر ز ة000900
2 12 14 14 تجهیز المندو  ة الجهو ة للثقافة001200

868439320320597 5813501203201737 5448 066049جملــة الفصـل

البرامج اإلعالم ة 06605



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

175 نظـام أمـد

06605
1 161 200 200 381 2 260 200 330 485 3 187 4 202 إقتناء وتر یز تجهیزات إعالم ة000300

58 58 58 إقتناء برنامج في اإلعالم ة لفائدة الجمع ة التونس ة لحما ة حقوق المؤلف000400
515 515 515 استغالل رخص نظم و برمج ات ما  روسوفت000500

161 8333812002001 7604853302002 7753 066054جملــة الفصـل

التكو ن 06606
30 30 24 6 30 30 30 90 تجهیز مدارس الموس قى والرقص  االعالم ة متعددة الوسائ 000700

40 40 40 دراسة إستراتیج ة حول التكو ن000800
066061303070306247030جملــة الفصـل

المراكز الثقاف ة 06728
322 240 250 310 4 449 21 240 240 324 4 746 5 571 تجهیز دور الثقافة  اإلعالم ة المتعددة الوسائ 002100

449310250240322 746324240240214 5714 067285جملــة الفصـل

المطالعة العموم ة 06729
3 206 700 1 000 92 3 032 587 2 100 5 343 8 030 تر یز ش  ة إعالم ة متعددة الوسائ 002400

206 0007003 032921 1005873 3432 0305 067298جملــة الفصـل

الفنون  06730
2 40 40 29 11 1 40 40 8 33 122 تجهیز مراكز الفنون الدرام ة والر ح ة  االعالم ة متعددة الوسائ 004800

0673012233840401112940402جملــة الفصـل

0 961 03011 1703 5393 5661 92123 7502 1751 4925 9283 26629 43جملــة البرنامج الفرعي

9 961 03011 1703 5393 5661 92123 7502 1751 4925 9283 26629 43جملــة البرنامج

784 752174 00063 60644 07551 07541 066414 07766 44757 84142 790203 597 584 930 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

میزان ة الدولة لسنة

البــیـان

د1000 حساب 

2019 2018 2017 2016

2019

نظـام أمـد

م.ق.خ.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

وزارة الشؤون الثقاف ة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

176

20 ال اب:

130 553 43 447 104 976 69 024 174 000 المراكز الثقاف ة 09728
174 000104 97643 447130 553 69 024 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

اإلستثمارات الم اشرة

2019میزان ة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة20 ال اب:

177

د1000 حساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارج ة الموظفة

العمل الثقافي 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201620162017
تقدیرات ق.م المسندة في

201720182019
تقدیراتق.مالمصروفة فيما  عد

ما  عد 2019 2018
المصروفة إلى

غا ة
المسندة إلى

غا ة

التنشیط الثقافي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

المراكز الثقاف ة 09728
553 447130 97643 024104 69مدینة الثقافة بتونس000911 174 000

553 447130 97643 024104 0972869جملــة الفصـل 174 000

1 553 447130 97643 024104 69جملــة البرنامج الفرعي 174 000
3 553 447130 97643 024104 69جملــة البرنامج 174 000

553 447130 43الجملة  العامة 104 976 69 024 174 000



مشار ع و رامج  صدد اإلنجاز

 دینار1000 حساب 

نظـام أمـد

ب ان المشار ع و البرامج الجهو ة الجملةمشار ع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول مفصل حسب المشار ع

مشار ع و برامج ذات ص غة جهو ة

2019
 نفقات التنم ة

 ال اب :20

178

 قانون 
البرامج

 قانون 
البرامج

 قانون 
 التعهدالبرامج

میزان ة الدولة لسنة

وزارة الشؤون الثقافیة

تونس  11130450130450

130450130450المطالعة العموم ة06729
بناء الم ت ات 0014450 130 450 130

بن عروس  133 0003 0006003 0003 000600

000600 0003 0003 0003 3المراكز الثقاف ة06728 600
المر ب الثقافي برادس 018600ج 3 000 3 000 600 3 000 3 000

سل انة  344 9204 9209004 9204 920900

350500 3501 3505001 3501 1التكو ن06606
المعهد الجهو  للموس قى  سل انة 0009500 1 350 1 350 500 1 350 1 350

720720300720720300المطالعة العموم ة06729
بناء الم ت ة العموم ة  األخوات 0079300 720 720 300 720 720

850100 8502 8501002 8502 2الفنون 06730
بناء مر ز الفنون الدرام ة والر ح ة  سل انة 0054100 2 850 2 850 100 2 850 2 850

قفصة  71101101



مشار ع و رامج  صدد اإلنجاز

 دینار1000 حساب 

نظـام أمـد

ب ان المشار ع و البرامج الجهو ة الجملةمشار ع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة
جدول مفصل حسب المشار ع

مشار ع و برامج ذات ص غة جهو ة

2019
 نفقات التنم ة

 ال اب :20

179

 قانون 
البرامج

 قانون 
البرامج

 قانون 
 التعهدالبرامج

میزان ة الدولة لسنة

وزارة الشؤون الثقافیة

101101المطالعة العموم ة06729
بناء الم ت ات 0014101 101

قبلي  73300260300260

300260300260الفنون 06730
بناء مسرح الهواء الطل   قبلي 0053260 300 260 300

قا س  81156156

156156المطالعة العموم ة06729
بناء الم ت ات 0014156 156

مشار ع و برامج جهو ة غیر موزعة  98200700700400700700600

200200دراسات عامة06600
دراسات خاصة بإحداث المشار ع الجهو ة 0005200 200

700700700700400الفنون 06730 400
تهیئة مراكز الفنون الدرام ة والر ح ة 0043400 700 700 400 700 700

067 0503 6209 0008 7001 7003 0673 3502 9205 4الجمـــلة : 



 دینار1000 حساب 

نظـام أمـد

مشار ع و برامج ذات ص غة جهو ة

2019
نفقات التنم ة

 إعتمادات على موارد قروض خارج ة
تسددها الدولة

 الجملة

 ال اب :

ت.ج

20

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

جدول إجمالي حسب الوال ات

الوال ات
الدفع التعهد

180

 التعهد

میزان ة الدولة لسنة

وزارة الشؤون الثقافیة

130450تونس 11130450
000600 0003 3بن عروس 133 0003 000600
920900 9204 4سلیانة 344 9204 920900
101قفصة 71101
300260قبلي 73300260
156قابس 81156

مشاریع و برامج جھویة
غیر موزعة

700700600 98700700600

067 0503 6209 0678 0503 6209 8الجمـــلة : 



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

وزارة الشؤون الثقاف ة

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

181

20 ال اب:

إعادة تقی م إو التكلفة

 اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و07805
الطفولة

17 210 17 710 17 710

850 3501 3502 2و الة إح اء التراث و التنم ة الثقاف ة

202020معهد تونس للترجمة

808080المؤسسة التونس ة لحما ة حقوق المؤلفین

100100100المسرح الوطني

180180180مر ز الموس قي العر  ة و المتوسط ة قصر النجمة الزهراء

470 4706 4706 6المر ز الوطني للسینما و الصورة

030 0308 0308 8المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجنات الثقاف ة

480480480المر ز الوطني لفن العرائس

210 71017 71017 17الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

إعادة تقی م

وزارة الشؤون الثقاف ة

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

182

20 ال اب:

 اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و07805
الطفولة

1 200

200 1المر ز الوطني للسینما و الصورة

200 1الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

وزارة الشؤون الثقاف ة

مشار ع و برامج  صدد اإلنجاز

183نظـام أمـد

20 ال اب:

1 الفنونالبرنامج

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

1 السینماالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
200 1المر ز الوطني للسینما و الصورة

0521001 200 المساهمة في الصنادی  الدول ة لإلنتاج السینمائي المشترك

200 078051جملــة الفصـل
1 200 1 جملــة البرنامج الفرعي

1 200 1 جملــة البرنامج
200 1الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

التكلفة

وزارة الشؤون الثقاف ة

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

184

20 ال اب:

 اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و07805
الطفولة

16 010 17 710 17 710

850 3501 3502 2و الة إح اء التراث و التنم ة الثقاف ة

202020معهد تونس للترجمة

808080المؤسسة التونس ة لحما ة حقوق المؤلفین

100100100المسرح الوطني

 مر ز الموس قي العر  ة و المتوسط ة قصر النجمة
الزهراء

180180180

270 4705 4706 6المر ز الوطني للسینما و الصورة

030 0308 0308 8المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجنات الثقاف ة

480480480المر ز الوطني لفن العرائس

010 71016 71017 17الجملة العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

وزارة الشؤون الثقاف ة

185نظـام أمـد

20 ال اب:

مشار ع و برامج جدیدة

1 الفنونالبرنامج

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

1 السینماالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

270 5المر ز الوطني للسینما و الصورة 6 470 6 470

4 000 4 000 4 000
التشج ع على إنتاج األعمال السینمائ ة 050600

400 1 600 1 600
المساهمة في الصنادی  الدول ة لإلنتاج السینمائي المشترك 052100

600 600 600
.مشروع الم ت ة السینمائ ة 00300ج

200 200 200
.إقتناء حقوق غیر تجار ة لألفالم تونس ة 0100ج

70 70 70
.برنامج دعم االبداع الرقمي 0200ج

270 4705 078056جملــة الفصـل 6 470
6 4706 4705 270 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

2 المسرحالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

100المسرح الوطني 100 100

100 100 100
تهیئة فضاءات المسرح الوطني 052000

480المر ز الوطني لفن العرائس 480 480

250 250 250
.تهیئة مختلفة مر ز فن العرائس 00100ج

50 50 50
اقتناء تجهیزات مختلفة 01500ج

180 180 180
إقتناء وسائل نقل خصوص ة المر ز الوطني لفن العرائس 01700ج

07805580580جملــة الفصـل 580



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

186 نظـام أمـد

580580580 2 جملــة البرنامج الفرعي

7 0507 0505 850 1 جملــة البرنامج

2 الكتاب و المطالعةالبرنامج

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

1 الكتاب والدوریاتالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

20معهد تونس للترجمة 20 20

20 20 20 اقتناء برمج ات اعالم ة 055200

078052020جملــة الفصـل 20
202020 1 جملــة البرنامج الفرعي

202020 2 جملــة البرنامج

3 العمل الثقافيالبرنامج

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

2 التظاھرات الثقافیة والمھرجاناتالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

030 8المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجنات الثقاف ة 8 030 8 030

30 30 30 اقتناء منظومة إعالم ة 055100

8 000 8 000 8 000 برنامج مدن الفنون و الحضارات 01800ج

030 0308 078058جملــة الفصـل 8 030
8 0308 0308 030 2 جملــة البرنامج الفرعي

8 0308 0308 030 3 جملــة البرنامج

4 التراثالبرنامج

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 التراثالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

850 1و الة إح اء التراث و التنم ة الثقاف ة 2 350 2 350

500 500 500 منظومة األمن والسالمة  المعالم والمواقع والمتاحف 000400



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

187 نظـام أمـد

07805

150 150 150
تجهیز ه اكل إستق ال وتهیئة مسالك الز ارة  أوذنة 00113ج

400 400 400
 مشار ع مشتر ة  لتعهد فضاءات المعالم والمواقع األثر ة

 التنظیف والعنا ة
00500ج

150 150 150
تر یز محول  هر ائي  قصر الجم 00700ج

500 1 000 1 000
مر ز تقد مي للموقع األثر  ب الر ج ا 00900ج

150 150 150
تجدید العالمات التوجیه ة والتفسیر ة  المواقع االثر ة 01000ج

180مر ز الموس قي العر  ة و المتوسط ة قصر النجمة الزهراء 180 180

180 180 180
إرساء منظومة الطاقة الشمس ة 0111ج

030 5302 078052جملــة الفصـل 2 530
2 5302 5302 030 0 جملــة البرنامج الفرعي

2 5302 5302 030 4 جملــة البرنامج

9 القیادة و 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 القیادة والمساندةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة 07805

80المؤسسة التونس ة لحما ة حقوق المؤلفین 80 80

80 80 80
.برنامج انقاذ و نشر ثقافة الملك ة االدب ة و الفن ة 01600ج

078058080جملــة الفصـل 80
808080 0 جملــة البرنامج الفرعي

808080 9 جملــة البرنامج
010 71016 71017 17الجملة 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

وزارة الشؤون الثقاف ة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

20192019

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

188

20 ال اب:

249 13اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805 17 210 12 159 6 030 11 614 1 811 17 710 19 878 7 051 13 812 36 900 60 262

600تشج عات م اشرة 600 600

310 3و الة إح اء التراث و التنم ة الثقاف ة 1 850 1 510 1 000 425 2 350 2 420 2 025 1 300 36 900 8 095

165معهد تونس للترجمة 20 63 40 238 165 20 63 40 238 526

23المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون - بیت الح مة 20 43 43

319المؤسسة التونس ة لحما ة حقوق المؤلفین 80 151 150 257 80 100 150 627 957

223المسرح الوطني 100 180 185 903 202 100 180 186 923 1 591

340مر ز الموس قي العر  ة و المتوسط ة قصر النجمة الزهراء 180 120 108 230 180 230 108 748

782 2المر ز الوطني للسینما و الصورة 6 470 4 750 4 200 9 296 1 132 6 470 6 200 4 200 9 496 27 498

031 5المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجنات الثقاف ة 8 030 5 285 323 126 27 8 030 10 285 318 135 18 795

456دار المتوس  للثقافة و الفنون  100 132 241 55 400 132 342 929

480المر ز الوطني لفن العرائس 480 480
985 3التدخالت في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07814 31 695 2 775 32 905 35 680

985 3تشج عات م اشرة 31 695 2 775 32 905 35 680
95 94236 9007 05119 87817 7104 58643 3096 03012 15917 21017 234 46 717 الجملة  العامة



 نفقات التنم ة

التمو ل العمومي

میزان ة الدولة لسنة

د1000 حساب 

2019

نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

189

20 ال اب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزان ة

الفنون 1البرنامج

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

السینما 1البرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
782 2المر ز الوطني للسینما و الصورة 6 470 4 750 4 200 9 296 1 132 6 470 6 200 4 200 9 496 27 498

اقتناء وسائل نقل 040100243243243
إقتناء تجهیزات إعالم ة وٕادار ة 050000757575

التشج ع على إنتاج األفالم الطو لة 0501001 9001 9001 900
التشج ع على إنتاج األفالم القصیرة 050200200200200
التشج ع على إنتاج األفالم الوثائق ة 050300200200200

دراسات لفائدة قطاع السینما والصورة 050400400400200200
مصار ف مختلفة لفائدة القطاع السینمائي 050500500200300200300

التشج ع على إنتاج األعمال السینمائ ة 05060019 2006 8784 0004 0004 0003226 8784 0004 0004 000322
إقتناء حافالت سینمائ ة 051200110110110

مشروع ترق م المخزون السمعي ال صر  التونسي 051800200200200
المساهمة في الصنادی  الدول ة لإلنتاج السینمائي المشترك 0521003 2001 6001 6004001 6001 200

تر یز مخبر إنتاج 052500400400150250



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

190 نظـام أمـد

07805

.مشروع الم ت ة السینمائ ة 00300600600600ج
.إقتناء حقوق غیر تجار ة لألفالم تونس ة 0100200200200ج

.برنامج دعم االبداع الرقمي 0200707070ج
782 4702 7506 2004 2964 1329 4701 2006 2006 4964 4989 27جملــة الفصـل 07805

التدخالت في میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07814
985 3تشج عات م اشرة 31 695 2 775 32 905 35 680

التشج ع على إنتاج األفالم الطو لة 00010030 98028 3212 65927 2043 776
مساهمة الدولة في تأهیل المر ب السینمائي  قمرت 0002001 5001 5001 500

التشج ع على إنتاج األفالم القصیرة 0003001 6001 6001 56040
التشج ع على إنتاج األفالم الوثائق ة 0004001 6001 4841161 431169

985 6953 77531 9052 68032 35جملــة الفصـل 07814

63 17842 4014 2006 2006 4703 90740 9914 2004 7506 4706 767 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

المسرح 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
223المسرح الوطني 100 180 185 903 202 100 180 186 923 1 591

إقتناء وسائل نقل 020000411323862323853
إقتناء تجهیزات مختلفة 051100900600100200580100220

تهیئة فضاءات المسرح الوطني 0520002801008010010080100



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

191 نظـام أمـد

07805

480المر ز الوطني لفن العرائس 480 480

.تهیئة مختلفة مر ز فن العرائس 00100250250250ج
اقتناء تجهیزات مختلفة 01500505050ج

إقتناء وسائل نقل خصوص ة المر ز الوطني لفن العرائس 01700180180180ج
071923186180580202903185180580223 2جملــة الفصـل 07805

2 071923186180580202903185180580223 2 جملــة البرنامج الفرعي

65 24943 3244 3866 3807 0504 10941 8944 3854 9307 0506 990 1 جملــة البرنامج

الكتاب و المطالعة 2البرنامج

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

الكتاب والدوریات 1البرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
165معهد تونس للترجمة 20 63 40 238 165 20 63 40 238 526

إقتناء س ارة وظ ف ة لإلدارة العامة 010000404040
إقتناء تجهیزات إدار ة 0101009370237023

إقتناء تجهیزات إعالم ة 0102008545404540
إقتناء وسائل نقل 010500232323

تهیئة معهد تونس  للترجمة 0106115034163416
اقتناء وسائل نقل 01070035269269

مشروع بناء مقرات للمترجمین بتقن ات رقم ة 010800140140140
اقتناء برمج ات اعالم ة 0552006040204020



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

192 نظـام أمـد

526238406320165238406320165جملــة الفصـل 07805

526238406320165238406320165 1 جملــة البرنامج الفرعي

526238406320165238406320165 2 جملــة البرنامج

العمل الثقافي 3البرنامج

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

التظاھرات الثقافیة والمھرجانات 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
031 5المؤسسة الوطن ة لتنم ة المهرجنات الثقاف ة 8 030 5 285 323 126 27 8 030 10 285 318 135 18 795

إقتناء وسائل نقل 050800165858076854
اقتناء تجهیزات ادار ة واعالم ة 051000120503535503535

برنامج مدن الفنون  0522005 0005 0002 5002 500
برنامج مدن الحضارات 0523005 0005 0002 5002 500

تجهیزات حما ة ذات ة لمقر المؤسسة 0550001801532715327
اقتناء منظومة إعالم ة 055100130505030505030

دراسة إقتصاد ة و إجتماع ة للتظاهرات الكبر   055500200200200
برنامج مدن الفنون و الحضارات 000 0008 0008 018008ج

456دار المتوس  للثقافة و الفنون  100 132 241 55 400 132 342 929

إقتناء تجهیزات اعالم ة وادار ة 050700100100100
إقتناء وسائل نقل 05090016515961596

إقتناء تجهیزات ضوئ ة وصوت ة 0517009583128213
إنجاز دراسات مختلفة 05190011073377337



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

193 نظـام أمـد

07805

تجهیزات مختلفة 060000595959
تهیئة وتوس ع دار المتوس  للثقافة والفنون  060100400400100300

487 0305 3858 030823674555 6858 72447745010 19جملــة الفصـل 07805

19 72447745010 6858 030823674555 3858 0305 487 2 جملــة البرنامج الفرعي

19 72447745010 6858 030823674555 3858 0305 487 3 جملــة البرنامج

التراث 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

التراث 0البرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
600تشج عات م اشرة 600 600

ترم م و اح اء برج بوخر ص  قرطاج 000211600600600
310 3و الة إح اء التراث و التنم ة الثقاف ة 1 850 1 510 1 000 425 2 350 2 420 2 025 1 300 36 900 8 095

مشروع دعم التراث الثقافي الوطني 00010036 900
أشغال تكییف الهواء ببهو االستق ال  متحف  اردو 0003001 0001 000460540

منظومة األمن والسالمة  المعالم والمواقع والمتاحف 0004001 000500500230500270
تسییج قصر الجم 000500400400300100

مر ز تقد مي لتراث المدینة العت قة 000600320320200120
إنجاز المسلك الس احي والثقافي  سل انة 00070020020012080

مشروع ر   موقع أوذنة  الماء الصالح للشراب والش  ة الكهر ائ ة 0515001 000800200400500100



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

194 نظـام أمـد

07805

مشروع بناء ه اكل استق ال وتهیئة متحف   موقع أوذنة  األثر   0516132 3255001 825255002001 600
تجهیز ه اكل إستق ال وتهیئة مسالك الز ارة  أوذنة 00113150150150ج

 مشار ع مشتر ة  لتعهد فضاءات المعالم والمواقع األثر ة  التنظیف
والعنا ة

00500400400400ج

تر یز محول  هر ائي  قصر الجم 00700150150150ج
مر ز تقد مي للموقع األثر  ب الر ج ا 000500500 0001 009001ج

تجدید العالمات التوجیه ة والتفسیر ة  المواقع االثر ة 01000150150150ج
110مر ز الموس قي العر  ة و المتوسط ة قصر النجمة الزهراء 180 120 108 180 230 108 518

إقتناء وسائل نقل 030000108108108
تهیئة وتجهیز مر ز الموس قى العر  ة والمتوسط ة 030100230230120110

إرساء منظومة الطاقة الشمس ة 0111180180180ج

020 0304 6302 0001 5305331 6502 0252 0082 9002 21336 9جملــة الفصـل 07805

9 21336 9002 0082 0252 6502 5305331 0001 6302 0304 020 0 جملــة البرنامج الفرعي

9 21336 9002 0082 0252 6502 5305331 0001 6302 0304 020 4 جملــة البرنامج

القیادة و 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

القیادة والمساندة 0البرنامج الفرعي

اإلستثمارات فى میدان الثقافة و الش اب و الطفولة07805
319المؤسسة التونس ة لحما ة حقوق المؤلفین 80 151 150 257 80 100 150 627 957



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

195 نظـام أمـد

07805

إقتناء وسائل نقل 010400182182182
إقتناء تجهیزات إعالم ة 040000101010

إقتناء تجهیزات إعالم ة وٕادار ة 0402002156515065150
إرساء منظومة برامج البث 0403001001008020

 مشروع إرساء منظومة التصرف الجماعي في حقوق الملك ة األدب ة
و الفن ة و رقمنة المصنفات

05130037037071299

.برنامج انقاذ و نشر ثقافة الملك ة االدب ة و الفن ة 01600808080ج

9576271501008025715015180319جملــة الفصـل 07805

9576271501008025715015180319 0 جملــة البرنامج الفرعي

9576271501008025715015180319 9 جملــة البرنامج
95 66936 9007 05119 87817 7104 35643 2896 03012 15917 21016 981 46 674 الجملة  العامة



نظـام أمـد

صندوق التشج ع على اإلبداع األدبي والفني 

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000 حساب  )

تقدیرات 
2 019 2 018

ق.م 

000 0007 4 جملة موارد الصندوق  

النفقات   

196

ق.م 
2 019 2 018

تقدیرات  الب انالفقرةالفصل

 ( دینار1000 حساب  )

000 7الجملة :  4 000



نظـام أمـد

وزارة الشؤون الثقاف ة

197

الحسا ات الخاصة في الخز نة 

جدول إجمالي 

ال اب العشرون 

تقدیرات الحسا ات
2019

  حساب الدینار
ق.م 
2018

صندوق التشج ع على اإلبداع األدبي والفني 

الموارد 
النفقات 

7 000 000
7 000 000 4  000  000

4  000  000

000 000 7 الجملة :  4  000  000
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