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 والتكوين واإلتصال اإلعالم اإلشراف الرقابة البرامج

 والتكوين واإلتصال اإلعالم الرقابة اإلشراف الفرعية البرامج
  

 القيادة والمساندة
  

 

  الوحدات

 العملياتية

مستشار القانون  مصالح -

 والتشريع للحكومة

 العامة للتخصيص اإلدارة-

العامة لمتابعة إنتاجية  اإلدارة-

 ةالمنشآت العمومي

العالقات مع الهيئات  مصالح-

 الدستورية

العامة للجمعيات  اإلدارة-

 واألحزاب السياسية

 النفاذ إلى المعلومة هيئة  -
 
  

  

الرقابة العامة للمصالح  هيئة-

 العمومية

العامة لمراقبة المصاريف  الهيئة-

 العمومية

 العليا للطلب العمومي الهيئة-

  مراقبي الدولة هيئة-

 كة بين القطاع العامالشرا هيئة-

 والخاص

 المحكمة اإلدارية -

  

 اإلعالم واإلتصال خلية-

اإلفريقي لتدريب  المركز- 

 الصحافيين واإلتصاليين

 الكتابة -

العامة 

 للحكومة

 الديوان - 

  

العامة  اإلدارة -

للمصالح 

 المشتركة

االرشيف  -

 الوطني 

 مركز  -

 الوطني توثيقال

  

 األنشطة 

 

وإصالح ونشر النصوص  متابعة ـ

 .القانونية
إدارة مراحل السجل الوطني  ـ

 .للمؤسسات
وتقييم ملفات تخصيص  ـإعداد

 المنشآت العمومية،
متابعة إنتاجية وحوكمة المنشآت  ـ

 العمومية،
الملفات حول المجتمع  متابعة-

المدني والهيئات العمومية 

 ,المستقلة
منح لفائدة الهيئات  إسناد-

 ,تقلةالعمومية المس
الجمعيات ومراقبة  تكوين-

 .نشاطها
  

أعمال التصرف  رقابة-

باإلدارات والمنشآت 

والمؤسسات العمومية 

واألعمال المتعلقة بالتصرف 

المصاريف العمومية  في

 .والشراء العمومي
 القضائية الرقابة-
وتدقيق عقود الشراكة  متابعة

 بين القطاعين العام والخاص
  

لفائدة كل من إسناد المنح  متابعة

وكالة تونس إفريقيا لألنباء 

 ومؤسسة التلفزة التونسية

ومؤسسة اإلذاعة التونسية 

والشركة الجديدة للطباعة 

 والصحافة والنشر ومركز اإلعالم

والتكوين والدراسات والتوثيق 

  .حول الجمعيات

أنشطة رئيس الحكومة  تغطية

 .وتحرير البالغات الصحفية

في ميدان  وتكوين اإلعالميين دعم

 .اإلعالم واإلتصال

  

الدعم والمساندة للبرامج  تقديم-

الثالثة المكونة لمهمة رئاسة 

 .الحكومة
التصرف في الموارد  حوكمة-

البشرية وفي الوسائل والمعدات 

 الموضوعة على ذمة كافة هياكل

 .رئاسة الحكومة
النظم والبرمجيات  تطوير-

 .والشبكات المعلوماتية
  

  الفاعلون 

 العموميون

الرسمية للجمهورية  المطبعة-

 التونسية
  الوطني للمؤسسات السجل-

الوطنية لمكافحة  الهيئة-

 الفساد
الوطنية للوقاية من  الهيئة-

 التعذيب
العليا لحقوق االنسان  الهيئة-

 والحريات األساسية
الوطنية لحماية  الهيئة-

 المعطيات الشخصية
 العليا لإلتصال السمعي الهيئة-

 لبصرياو
الوقتية لمراقبة  الهيئة-

 القوانينمشاريع  دستورية
  

 القيادة والمساندة

  

 تونس إفريقيا لألنباء وكالة-

 التلفزة التونسية مؤسسة- 

 اإلذاعة التونسية مؤسسة- 

الجديدة للطباعة  الشركة- 

 والصحافة والنشر

اإلعالم والتكوين  مركز- 

والدراسات والتوثيق حول 

 الجمعيات

 

 

 الحكمة بيت -

الوطني للمرأة  اإلتحاد- 

 التونسية

  

  

 التصرف في القطاع العمومي

متابعة تنظيم المؤسسات 

 والمنشآت العمومية

الهيئة العامة للوظيفة -

 العمومية

االدارة العامة -

 للوظيفة العمومية

االدارة العامة للتكوين -

 وتطوير الكفاءات

المدرسة الوطنية -

 لالدارة

ظيم المصالح مكتب تن-

 العمومية

    

  
  

متابعة وتنظيم - 

المؤسسات 

والمنشآت 

 العمومية

 تحديث الخدمات االدارية

العامة لالصالحات  ةرااالد-  

والدراسات المستقبلية 

 االدارية
  

رة نوعية الخدمة إدا-

 العمومية
  

 وحدة االدارة االلكترونية-
  

تحسين ومراقبة جودة -

 الخدمات االدارية
تبسيط االجراءات -

والخدمات االدارية واعادة 

 هندستها
 االدارة االلكترونيةتطوير -

 وارساء الحكومة المفتوحة

تحديث الوظيفة 

 العمومية

وحدة متابعة  -

وتنظيم 

المؤسسات 

والمنشآت 

 العمومية

  

 تحديث الخدمات االدارية
  

تحسين وترشيد - 

التصرف في 

الموارد البشرية 

 لالدارة،

نمية المهارات ت-

 وتطوير الكفاءات



5 

 

  

1622

1624

1722

2734

2337

13311

8235123



6 

 

  

 

 

 مصادر التمويل البيان
 ق م    )*( إنجازات

0202 
 0202ق م  

 )**( محين 
 تقديرات 

2017 0202 0202 0200)***( 0200 0202 

 برنامج اإلشراف  

 500 24 000 24 741 19 483 20 483 20  -- -- موارد الدولة

 30 30 50 238 238  -- -- م.ذ.م.ع

 530 24 030 24 791 19 721 20 721 20 -- -- -- مجموع البرنامج

 برنامج الرقابة  

37 377 000 39 238 43 892 43 298 34 -- -- -- موارد الدولة  

 -- -- -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

42 298 34 -- -- -- مجموع البرنامج  022 23 248 39 000 322 42  

 برنامج اإلعالم واإلتصال
 والتكوين

28 777 700 79 898 39 344 33 466 74 -- -- -- موارد الدولة  

43 777 334 44 488 83 655 57 -- -- -- م.ذ.م.ع  877 43  

042 322 222 042 000 020 121 132 -- -- -- مجموع البرنامج  822 041  

 لمساندةبرنامج القيادة وا

89 277 500 82 944 83 842 84 048 55 -- -- -- موارد الدولة  

 877 337 447 383 424 -- -- -- م.ذ.م.ع

82 242 011 82 820 81 472 55 -- -- -- مجموع البرنامج  222 12  

التصرف في القطاع 
 العمومي

88 387 692 11 724 88 -- -- -- -- موارد الدولة  977 88  

 650 600 530 847 -- -- -- -- م.ذ.م.ع

00 282 222 12 141 00 -- -- -- -- مجموع البرنامج  882 00  

 تحديث الخدمات اإلدارية

8 787 000 1 483 8 -- -- -- -- موارد الدولة  877 8  

 -- -- -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

0 282 000 1 284 0 -- -- -- -- مجموع البرنامج  022 0  

 المجموع

 000 220 000 214 809 207 855 197 295 184 872 193 663 191 139 170 د الدولةموار 

48 737 353 64 877 58 317 58 622 52 461 51 111 53 م.ذ.م.ع  427 48  

 680 285 070 279 162 272 732 256 612 242 494 246 124 243 250 223 المجموع
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 البيان
مصادر 
 التمويل

 تقديرات 0202 إنجازات
 0202 0200 0200 ق م  محين ق م   0202 0202 0203

 نفقات التأجير
 

888 448 957 117 864 122 792 114 موارد الدولة  134 354 147 642 777 887  777 888 

88 848 م.ذ.م.ع  238 84  25 195 438 89  29 342 29 875 30 000 30 380 

023 282 مجموع القسم  322 041  143 152 233 084  163 696 177 517 222 022  222 020  

 )*(نفقات التسيير

48 743 729 21 755 12 613 13 موارد الدولة  17 492 16 548 777 82  777 89  

89 388 م.ذ.م.ع  478 84  25 511 438 84  27 235 31 827 32 100 32 300 

42 218 مجموع القسم  281 22  47 240 300 40  44 727 48 375 022 82  50 300 

 
 دخالتنفقات الت

49 984 824 44 588 34 333 34 موارد الدولة  42 939 40 536 477 38  777 38  

8 792 م.ذ.م.ع  788 8  1 916 477 8  2 300 2 651 2 970 3 000 

40 082 740 46 603 35 431 35 مجموع القسم  45 239 43 187 48 570 42 000 

 نفقات االستثمار

8 437 357 2 683 3 850 موارد الدولة  3 070 3 083 377 4  777 3  

 -- -- -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

2 122 282 مجموع القسم  2 357 132 0  3 070 3 083 422 2  222 4  

نفقات العمليات 
 المالية

 -- -- -- -- -- -- -- -- موارد الدولة

 -- -- -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

 -- -- -- -- -- -- -- -- مجموع القسم

 النفقاتبقية 
)**( 

3 778 773 17 551 6 موارد الدولة  -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- 005 7 773 17 551 6 مجموع القسم

 المجموع

823 898 872 193 644 191 139 170 موارد الدولة  197 855 207 809 883 777 887 777 

84 888 م.ذ.م.ع  348 88  52 622 483 82  58 877 64 353 65 070 65 680 

002 082 المجموع   004 042  246 494 100 040  256 732 272 162 272 232 228 122 



9 

 

  

 

 

 األقسام                          
 مصادر التمويل /البرامج  

نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار نفقات التدخالت فقات التسييرن نفقات التأجير
 المالية

 المجموع

 اإلشراف :0البرنامج 
 

 741 16 -- 50 575 11 020 1 096 4 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 000 3 -- -- -- 000 3 -- ح.خ

 741 19 -- 50 575 11 020 4 096 4 موارد الدولة

 50 -- -- 87 37 -- م.ذ.م.ع

 791 19 -- 50  585 11 060 4 096 4 مجموع البرنامج

 الرقابة : 0البرنامج 

 845 37 -- 280 160 100 2 305 35 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ

 845 37 -- 280 160 100 2 305 35 موارد الدولة

 -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

لبرنامجمجموع ا  35 305 2 100 160 280 -- 37 845 

اإلعالم  :2 برنامجال
 والتكوينواإلتصال 

 595 79 -- 10 702 4 180 703 74 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ

 595 79 -- 10 702 4 180 703 74 موارد الدولة

 443 63 -- -- 641 2 927 30 875 29 م.ذ.م.ع

 038 143 -- 10 343 7 107 31 578 104 مجموع البرنامج

: القيادة  4البرنامج 
 والمساندة

 936 57 -- 628 2 396 20 293 9 619 25 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ

 936 57 -- 628 2 396 20 293 9 619 25 موارد الدولة

 330 -- -- -- 330 -- م.ذ.م.ع

 
 266 58 -- 628 2 396 20 623 9 619 25 مجموع البرنامج
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 األقسام                               
 مصادر التمويل /البرامج 

نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار نفقات التدخالت نفقات التسيير نفقات التأجير
 المالية

 المجموع

التصرف : 5البرنامج 
 في القطاع العمومي

 692 11 -- 115 573 3 955 049 7 م.ع.م
 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ
00 120 -- 115 573 3 288 049 7 موارد الدولة  
 822 -- -- -- 847 -- م.ذ.م.ع

3 242 مجموع البرنامج  428 0  832 2  008 -- 000 00  

تحديث : 6البرنامج 
 الخدمات اإلدارية

 000 1 -- -- 130 -- 870 م.ع.م
 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ
 000 1 -- -- 130 -- 870 موارد الدولة
 -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

 000 1 -- -- 130 -- 870 مجموع البرنامج

 المجموع

043 140 م.ع.م  842 02  821 42  222 2  -- 222 024  
 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

2 222 -- ح.خ  -- -- -- 222 2  
023 222 -- 083 3 536 40 548 16 642 147 موارد الدولة  
02 238 م.ذ.م.ع  203 20  180 0   -- 282 14  
امجمجموع البر   177 517 48 375 43 187 3 083 -- 272 162 

 األقسام                               
نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار نفقات التدخالت نفقات التسيير نفقات التأجير مصادر التمويل /البرامج 

 المجموع المالية

 : اإلشراف0البرنامج 
 

 741 16 -- 50 575 11 020 1 096 4 م.ع.م
 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 000 3 -- -- -- 000 3 -- ح.خ

 741 19 -- 50 575 11 020 4 096 4 موارد الدولة
 50 -- -- 87 37 -- م.ذ.م.ع

 791 19 -- 50  585 11 060 4 096 4 مجموع البرنامج

 الرقابة : 0البرنامج 

 845 37 -- 280 160 100 2 305 35 م.ع.م
 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ
 845 37 -- 280 160 100 2 305 35 موارد الدولة
 -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

 845 37 -- 280 160 100 2 305 35 مجموع البرنامج
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 األقسام                               
 مصادر التمويل /البرامج 

نفقات العمليات  نفقات اإلستثمار ت التدخالتنفقا نفقات التسيير نفقات التأجير
 المالية

 المجموع

اإلعالم  :2 برنامجال
 واإلتصال والتكوين

 595 79 -- 10 702 4 180 703 74 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ

 595 79 -- 10 702 4 180 703 74 موارد الدولة

 443 63 -- -- 641 2 927 30 875 29 م.ذ.م.ع

 038 143 -- 10 343 7 107 31 578 104 مجموع البرنامج

: القيادة  4البرنامج 
 والمساندة

 073 59 -- 765 3 396 20 293 9 619 25 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ

 073 59 -- 765 3 396 20 293 9 619 25 موارد الدولة

 330 -- -- -- 330 -- م.ذ.م.ع

 403 59 -- 765 3 396 20 623 9 619 25 مجموع البرنامج 

التصرف : 5البرنامج 
 في القطاع العمومي

 692 11 -- 115 573 3 955 049 7 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ

 692 11 -- 115 573 3 288 049 7 موارد الدولة

 530 -- -- -- 530 -- م.ذ.م.ع

3 242 مجموع البرنامج  428 0  832 2  008 -- 000 00  

تحديث : 6البرنامج 
 الخدمات اإلدارية

 000 1 -- -- 130 -- 870 م.ع.م

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

 -- -- -- -- -- -- ح.خ

 000 1 -- -- 130 -- 870 موارد الدولة

 -- -- -- -- -- -- م.ذ.م.ع

ع البرنامجمجمو   870 -- 130 -- -- 1 000 

 المجموع

043 140 م.ع.م  842 02  821 42  4 220 -- 205 946 

 -- -- -- -- -- -- م.ق.خ.م

2 222 -- ح.خ  -- -- -- 222 2  

 946 208 -- 220 4 536 40 548 16 642 147 موارد الدولة

02 238 م.ذ.م.ع  203 20  180 0   -- 282 14  

امجمجموع البر   177 517 48 375 43 187 4 220 -- 273 299 
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 النفقات برامجال
 % التطور 0200تقديرات  0202ق م 

 دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد دفع تعهد

 : اإلشراف0البرنامج 
 

-888 847 847 438 438 نفقات التدخالت )ذات الصبغة التنموية(  888-  3992 -  3992 -  
 -- -- 87 87 87 87 -- -- نفقات اإلستثمار

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات العمليات المالية
-418 022 022 148 148 مجموع البرنامج  418-  30-  30-  

 الرقابة : 0البرنامج 

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات التدخالت )ذات الصبغة التنموية(
-887 827 827 877 877 نفقات اإلستثمار  887-  33-  33-  

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات العمليات المالية
جموع البرنامجم  822 822 022 022 002-  002-  44-  44-  

اإلعالم  :2 برنامجال
 واإلتصال والتكوين

8 447 نفقات التدخالت )ذات الصبغة التنموية(  447 8  433 3  433 3  984-  984-  8499-  8499 
 -- -- 7 7 87 87 87 87 نفقات اإلستثمار

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات العمليات المالية
8 142 مجموع البرنامج  142 8  123 4  312 4  282-  282-  0162-  0162-  

: القيادة  4البرنامج 
 والمساندة )*(

-887 898 898 488 488 نفقات التدخالت )ذات الصبغة التنموية(  887-  42-  42-  
3 347 نفقات اإلستثمار  847 8  348 4  482 8  498 4-  342 3998-  8893 

 -- -- -- -- -- -- -- -- اليةنفقات العمليات الم

 
3 338 مجموع البرنامج  438 0  212 2  202 0  208 2-  242 4260-  0460 

التصرف : 5البرنامج 
 في القطاع العمومي

)**( 

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات التدخالت )ذات الصبغة التنموية(
 877 877 888 888 888 888 -- -- نفقات اإلستثمار

 -- -- -- -- -- -- -- -- ليات الماليةنفقات العم
 022 022 008 008 008 008 -- -- مجموع البرنامج

تحديث : 6البرنامج 
 الخدمات اإلدارية

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات التدخالت )ذات الصبغة التنموية(
 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات اإلستثمار

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات العمليات المالية
 -- -- -- -- -- -- -- -- مجموع البرنامج

 المجموع

1 822 نفقات التدخالت )ذات الصبغة التنموية(  822 1  220 8  220 8  822 0-  822 0-  04-  04-  
3 232 نفقات اإلستثمار  132 0  002 4  222 2  823 2-  402 43-  0868 

 -- -- -- -- -- -- -- -- نفقات العمليات المالية
امجمجموع البر   812 04  012 2  000 2  228 2  222 8-  380 0-  6112-  3600-  



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : رئاسة الحكومة03المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لرئاسة الحكومة لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : اإلشراف1البرنامج  

4 096 0001 020 000

3 000 000

40 00010 000

11 575 00050 000

4 096 0004 020 00011 575 00019 741 000

16 741 000

3 000 000

50 000

50 000

50 000 000 585 00011 096 4مجموع البرنامج 4 060 00019 791 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : الرقابة2البرنامج  

35 305 0002 100 000160 000280 000

35 305 0002 100 000160 00037 845 000

37 845 000

280 000

280 000 000 000160 305 35مجموع البرنامج 2 100 00037 845 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : االعالم واالتصال3البرنامج  
والتكوین

74 703 000

29 875 000

180 000

30 927 0002 641 000

4 702 00010 000

74 703 000180 0004 702 00079 595 000

79 595 000

63 443 000

10 000

10 000 000 343 0007 578 104مجموع البرنامج 31 107 000143 038 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة والمساندة4البرنامج  

25 619 0009 293 000

330 000

20 396 0002 628 000

25 619 0009 293 00020 396 00057 936 000

57 936 000

330 000

2 628 000

2 628 000 000 396 00020 619 25مجموع البرنامج 9 623 00058 266 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التصرف في5البرنامج  
القطاع العمومي

7 049 000955 000

530 000

3 573 000115 000

7 049 000955 0003 573 00011 692 000

11 692 000

530 000

115 000

115 000 000 573 0003 049 7مجموع البرنامج 1 485 00012 222 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

   : تحدیث الخدمات6البرنامج  
اإلداریة

870 000130 000

870 000130 0001 000 000

1 000 000

000 000 0001 000130 870مجموع البرنامج

3 083 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

147 642 000

29 875 000

13 548 000

3 000 000

31 827 0002 651 000

40 536 0003 083 000

147 642 00016 548 00040 536 000207 809 000

204 809 000

3 000 000

64 353 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

177 517 00048 375 00043 187 000272 162 000

3 083 000



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : رئاسة الحكومة03المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لرئاسة الحكومة لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : اإلشراف1البرنامج  

4 096 0001 020 000

3 000 000

40 00010 000

11 575 00050 000

4 096 0004 020 00011 575 00019 741 000

16 741 000

3 000 000

50 000

50 000

50 000 000 585 00011 096 4مجموع البرنامج 4 060 00019 791 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : الرقابة2البرنامج  

35 305 0002 100 000160 000280 000

35 305 0002 100 000160 00037 845 000

37 845 000

280 000

280 000 000 000160 305 35مجموع البرنامج 2 100 00037 845 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : االعالم واالتصال3البرنامج  
والتكوین

74 703 000

29 875 000

180 000

30 927 0002 641 000

4 702 00010 000

74 703 000180 0004 702 00079 595 000

79 595 000

63 443 000

10 000

10 000 000 343 0007 578 104مجموع البرنامج 31 107 000143 038 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة والمساندة4البرنامج  

25 619 0009 293 000

330 000

20 396 0003 765 000

25 619 0009 293 00020 396 00059 073 000

59 073 000

330 000

3 765 000

3 765 000 000 396 00020 619 25مجموع البرنامج 9 623 00059 403 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : التصرف في5البرنامج  
القطاع العمومي

7 049 000955 000

530 000

3 573 000115 000

7 049 000955 0003 573 00011 692 000

11 692 000

530 000

115 000

115 000 000 573 0003 049 7مجموع البرنامج 1 485 00012 222 000



20

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

   : تحدیث الخدمات6البرنامج  
اإلداریة

870 000130 000

870 000130 0001 000 000

1 000 000

000 000 0001 000130 870مجموع البرنامج

4 220 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

147 642 000

29 875 000

13 548 000

3 000 000

31 827 0002 651 000

40 536 0004 220 000

147 642 00016 548 00040 536 000208 946 000

205 946 000

3 000 000

64 353 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

177 517 00048 375 00043 187 000273 299 000

4 220 000
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 المؤسسات لبرامجا
 الجملة نفقات التدخالت نفقات التسيير نفقات التأجير

 موارد ذاتية موارد الدولة موارد ذاتية موارد الدولة موارد ذاتية موارد الدولة موارد ذاتية موارد الدولة

 : اإلشراف0البرنامج 
 

 82 382 02 08 06 026 -- 028 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
 87 847 87 8 37 887 -- 8 الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية -
 -- 487 -- 87 -- 877 -- 877 هيئة النفاذ إلى المعلومة -

 -- 228 -- 88 -- 422 -- 422 خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةغير مؤسسات 
 -- 228 -- 88 -- 377 -- 347 الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية -

0 202 -- 828 مجموع البرنامج  42 22 02 128 0  82 

 الرقابة : 0البرنامج 

2 066 -- 00 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية  -- 012 -- 020 0  -- 
8 877 -- 88 المحكمة اإلدارية -  -- 847 -- 828 8  -- 

 -- -- -- -- -- -- -- -- خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةغير مؤسسات 

0 022 -- 00 مجموع البرنامج  -- 012 -- 020 0  -- 

اإلعالم  :2 برنامجال
 والتكوين واإلتصال

 32 28 -- 08 06 06 -- -- مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
 37 98 -- 88 37 27 -- -- المركز اإلفريقي لتدريب الصحفيين واإلتصاليين -

30 242 لة المحاسبة العموميةخاضعة لمجغير مؤسسات   238 02  022 283 22  02 140 0  282 30  232 12  
8 477 الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر -  377 3  -- 877 8  -- -- 477 8  877 87  
9 487 وكالة تونس إفريقيا لألنباء -  888 -- 847 8  -- -- 487 9  438 8  
48 477 مؤسسة اإلذاعة التونسية -  983 88  -- 733 4  -- 488 8  477 48  488 82  
89 777 مؤسسة التلفزة التونسية -  323 87  -- 977 87  -- 484 8  777 89  777 44  
اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول مركز  -

 الجمعيات "إفادة"
382 -- 877 827 87 -- 842 827 

30 242 مجموع البرنامج  238 02  022 203 22  08 140 0  082 30  442 12  
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 المؤسسات البرامج
 الجملة نفقات التدخالت نفقات التسيير نفقات التأجير

 موارد ذاتية موارد الدولة موارد ذاتية موارد الدولة موارد ذاتية موارد الدولة موارد ذاتية موارد الدولة

: القيادة  4البرنامج 
 والمساندة 

 012 202 -- 022 206 056 -- 48 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
 -- 478 -- 887 -- 337 -- 38 مؤسسة األرشيف الوطني -
 847 884 -- 84 847 887 -- -- مركز التوثيق الوطني -

0 013 -- 243 32 082 -- 0832 خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةغير مؤسسات   32 

8 837 حكمة"واآلداب والفنون"بيت الللثقافة المجمع التونسي  -   -- 887 37 433 -- 843 8  37 

0 108 مجموع البرنامج   -- 222 222 422 -- 228 0  222 

التصرف : 5البرنامج 
  في القطاع العمومي

2 822 536 066 -- 202 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية  -- 302 4  822 

4 874 847 977 -- 487 المدرسة الوطنية لإلدارة -  -- 384 3  847 

 -- -- -- -- -- -- -- -- خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةغير مؤسسات 

2 822 822 222 -- 202 مجموع البرنامج  -- 302 4  822 

تحديث : 6البرنامج 
 الخدمات اإلدارية

 -- -- -- -- -- -- -- -- مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 -- -- -- -- -- -- -- -- عموميةخاضعة لمجلة المحاسبة الغير مؤسسات 

 -- -- -- -- -- -- -- -- مجموع البرنامج

 المجموع
4 282 -- 420 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة العمومية  222 221 2  02 133 2  202 

32 242 خاضعة لمجلة المحاسبة العموميةغير مؤسسات   -- 382 203 22  400 140 0  002 38  442 12  

جاممجموع البر   422 34  238 02  022 8  203 20  042 4  180 0  323 22  282 14  
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

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

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

635 1اإلشراف 5351 02040801050

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

750 10562040251050

130مؤسسات السیادة 51204051050

620مؤسسات  أخرى 10050020

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

885 43040055

885مؤسسات  السیادة 43040055

الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات
األساسیة

885 55 400 430

281 2الرقابة 212 100160

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

2 281 212 100160

281 2مؤسسات السیادة 212 100160

153 72االعالم واالتصال والتكوین 71 94829 87518030 927252 64163 443
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 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

95 80701570

مؤسسات اإلعالم

95مؤسسات التكوین 80701570

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

72 058 71 94829 87510030 857102 64163 373

920 10مؤسسات  اإلعالم 10 9207 8123 73011 542
342 1وكالة  تونس  إفریقیا  لألنباء 9 620 1 230 112 9 620

الشركة الجدیدة للطباعة و الصحافة و
النشر

10 200 1 300 2 500 7 700 1 300

538مؤسسات  التكوین 42810018010180
مركز اإلعالم و التكوین والدراسات و

التوثیق حول الجمعیات
180 538 10 180 100 428

600 60مؤسسات  العمل  الثقافي 60 60022 06326 9472 64151 651
651 18مؤسسة اإلذاعة التونسیة 31 600 1 325 6 047 11 279 31 600
000 33مؤسسة التلفزة التونسیة 29 000 1 316 20 900 10 784 29 000

995 2القیادة والمساندة 1 615900330480330

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

828 45650260133260

605مؤسسات إدارة عامة 45440120

223مؤسسات العمل الثقافي 21026013260
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مؤسسات  أخرى

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

2 167 1 5702507034770

مؤسسات  السیادة

الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات
األساسیة

مؤسسات  التكوین

مركز اإلعالم و التكوین والدراسات و
التوثیق حول الجمعیات

167 2مؤسسات  العمل  الثقافي 1 5702507034770
المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب

[ والفنون  [  بیت  الحكمة
70 2 167 347 70 250 1 570

723 4التصرف في القطاع العمومي 3209005303 503530

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

4 723 3209005303 503530

723 4مؤسسات التكوین 3209005303 503530

787 83الجمـــلة العامة 74439298755 10031 8274 2482 65164 353
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أعوان اإلدارات  البرنامج
 المركزية والجهوية

أعوان المؤسسات 
 العمومية الخاضعة
لمجلة المحاسبة 

 العمومية

 0المجموع 

أعوان المؤسسات 
العمومية غير الخاضعة 

لمجلة المحاسبة 
 يةالعموم

 المجموع العام 0المجموع 

 000 03 17 024 89 28 : اإلشراف0البرنامج 

 228 -- -- 228 339 344 الرقابة: 0البرنامج 

اإلعالم واإلتصال  :2 برنامجال
 والتكوين

878 -- 020 422 8 122 0 322 0 

 222 44 33 281 889 343 : القيادة والمساندة 4البرنامج 
التصرف في : 5البرنامج 

 002 -- --       002 887 872 القطاع العمومي

تحديث الخدمات : 6البرنامج 
 22 -- -- 22 -- 44 اإلدارية

 4 241 0 342 0 342 0 023 123 0 822 المجموع 

اإلشراف: 
3%

الرقابة
25%

اإلعالم واإلتصال 
والتكوين 

40%

القيادة 
والمساندة

25%

التصرف في 
القطاع العمومي

6%

تحديث 
الخدمات 
اإلدارية

1%

توزيع األعوان حسب البرامج
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اإلعالم واإلتصال والتكوين

 

اإلعالم واإلتصال والتكوين
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اإلعالم واإلتصال والتكوين

 

اإلعالم واإلتصال والتكوين



  

  

  

الثا�يالثا�ي  املحور املحور    
  

امل�مة حسب امل�مة حسب   نفقاتنفقات

  ال��امجال��امج
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 ألانشطة

 متابعة وإصالح ونشر النصوص القانونية، -

 ملفات تخصيص املنشآت العمومية،إعداد وتقييم  -

 متابعة إنتاجية وحوكمة املنشآت العمومية، -

 متابعة امللفات حول املجتمع املدني والهيئات العمومية املستقلة، -

 إسناد منح لفائدة الهيئات العمومية املستقلة، -

 .تكوين الجمعيات ومراقبة نشاطها -

 امجنالبر  إلاشراف

 إلاشراف

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية -

 للمؤسساتالسجل الوطني  -

 الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد -

 الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب -

 والحريات ألاساسية إلانسانالهيئة العليا لحقوق  -

 الهيئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي والبصري  -

 الهيئة الوطنية لحماية املعطيات الشخصية -

 الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانين -

 برامج الفرعيةال

 

 

الوحدات 

 العملياتية

 

 

 

 

لفاعلون ا

 العموميون 



31 

 

 

 2021 إعتمادات الدفع لسنة تقديرات األنشطة البرنامج

 اإلشراف

صالح ونشر إلنصوص إلقانونية. -  631 1 متابعة وإ 

 757 تكوين ومرإقبة نشاط إلجمعيات. -

 600 .إعدإد وتقييم ملفات تخصيص إلمنشآت إلعمومية -

 134 3 .متابعة إنتاجية وحوكمة إلمنشآت إلعمومية -

 984 إلهيئات إلعمومية إلمستقلة.و  إلمجتمع إلمدنيمتابعة ملفات حول  -

 03 031 منحة لفائدة إلهيئات إلعمومية إلمستقلة. -

 71 147 المجموع =
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 الجدول الزمني لمؤشرات أهداف برنامج اإلشراف:

 اإلشراف البرنامج

 
 إنجازات الوحدة مؤشرات قيس أداء الهدف الهدف

 9191ق م  9171
 تقديرات

9197 9199 9192 

0.0 
 :0-0-0إلمؤشر 

بمنظومة إلسجل  إلمرسمينتطور عدد 
 إلوطني للمؤسسات.

 47 111 41 111 21 111 26 111 29 566 مؤسسة

 :0-1-0إلمؤشر  1.0
 تطور عدد إلشركاء من إلقطاع إلخاص.

نسبة 
 66 61 49 41 26 مائوية

 

تقديرات المؤشرات لسنة  األهداف
9197 

 األنشطة التدخالت

 :7-7 الهدف 
تحسين إنتاج ونشر 

 .المعلومات

 :7-7-7المؤشر 
المرسمين تطور عدد 

بمنظومة السجل الوطني 
 للمؤسسات

إلجهات إإلدإرية للتسريع  إلتنسيق مع مختلف-
في إإلجرإءإت إلالزمة إلمتعلقة بمطالب 

 إلتسجيل.
 تحيين ومتابعة إلسجل. -
تشبيك قوإعد إلبيانات وإلترإبط إلحيني بين  -

 .إلهياكل

 :7-7-7-7 طنشا
صالح ونشر إلنصوص  -  إلقانونية.متابعة وإ 

 :9-7-7-7 طنشا
 .تكوين ومرإقبة نشاط إلجمعيات -

 :9-7 الهدف 
تطوير وحوكمة 

المؤسسات والمنشآت 
 العمومية.

 :7-9-7المؤشر 
تطور عدد الشركاء من 

 القطاع الخاص

تنويع إلشرإكة بين إلقطاع إلعام وإلقطاع  -
 إلخاص.

 تشخيص إلقطاعات إإلقتصادية إلوإعدة. -
إلمؤسسات إلتي تمر بصعوبات إعادة هيكلة -

 إقتصادية.

 :7-7-9-7 طنشا
يم ملفات تخصيص إلمنشآت إعدإد وتقي -

 .إلعمومية
 :9-7-9-7 طنشا

 .إنتاجية وحوكمة إلمنشآت إلعموميةمتابعة  -
 :2-7-9-7 طنشا

متابعة ملفات حول إلمجتمع إلمدني وإلهيئات  -
 إلعمومية إلمستقلة.

 :4-7-9-7 طنشا
 إلعمومية إلمستقلة.منحة لفائدة إلهيئات  -
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 مصادر التمويل البيان
 ق م  (7)9171 إنجازات

 النسبة )%( الفارق 9197تقديرات  9191
 التبويب الجديد التبويب القديم

 نفقات التأجير

5 912 م ع م  912 5  265 2  115 4  941 5,9 
 -- -- -- -- -- -- ح خ

5 912 موارد الدولة   912 5  265 2  115 4  941 5,9 
-2  2 -- --  م ذ م ع  -- 

5 912 مجموع القسم  912 5  254 2  115 4  929 5,1 

 نفقات التسيير

7 191 251 -- -- م ع م  751 72,5 
2 111 -- -- ح خ)2(  111 2  -- 1,1 

 موارد الدولة 
  

251 2  191 4  751 4,9 
-721 41 991 -- --  م ذ م ع  27,2-  

 مجموع القسم
  121 4  151 4  91-  1,6-  

 نفقات التدخالت

79 151  -- -- م ع م  616 77  719 7-  1,2-  
 -- -- -- -- -- -- ح خ

 موارد الدولة 
  

151 79  616 77  719 7-  1,2-  
 -- -- 71 71 -- --  م ذ م ع

 مجموع القسم
  

111 79  626 77  719 7-  1,2-  

 نفقات االستثمار

 -- 61 61 -- -- -- م ع م
 -- -- -- -- -- -- ح خ

 موارد الدولة 
   61 61 -- 

 -- -- -- -- -- --  م ذ م ع
 -- 61 61 -- -- -- مجموع القسم

 مجموع األقسام

5 912 م ع م  912 5  422 71  147 75  149-  4,9-  
2 111 -- -- ح خ  111 2  -- -- 

5 912 موارد الدولة   912 5  422 91  147 71  149-  2,5-  
-722 61 922 -- --  م ذ م ع  11,1-  

5 912 الجملة العامة  912 5  197 91  117 71  121-  4,6-  
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 األعوان
 المجموع غير قارون قارون األسالك 

 42 -- 41 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
 1 -- 7 سلك العملة

 7 -- 0 سلك محللي و تقنيي اإلعالمية
 97 -- 10 سلك مستشاري المصالح العمومية

 4 -- 9 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
 7 -- 0 التقني المشترك لإلدارات العموميةالسلك 

 1 0 9 األسالك األخرى 
 26 7 24 مجموع اإلدارات المركزية

 71 9 01 هيئة النفاذ إلى المعلومة
 71 1 01 الهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

 25 5 21 مجموع المؤسسات العمومية
 797 1 774 المجموع العام
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 أ د 9 711 -
 أ د 0 811 -
 أ د 9 311 -
 أ د 161 -
 أ د 1 -
 أ د 11 -
 أ د 11 -

 
 

 أ د 011 -

 أ د 31 -
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 البرنامج الفرعي
 

9171إنجازات  9191ق م   9197تقديرات     %النسبة  الفارق 

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

: 7البرنامج الفرعي 
 011 011 11 11 11 11 -- -- -- -- اإلشراف

 711 711 61 61 61 61 -- -- -- -- المجموع

 البرنامج الفرعي
 

موارد قروض خارجية  الموارد العامة للميزانية
 المجموع موارد حسابات خاصة موظفة

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

 -- -- -- -- -- -- -- -- مشاريع بصدد إإلنجاز

 11 11 -- -- -- -- 11 11 مشاريع جديدة

 61 61 -- -- -- -- 61 61 المجموع



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
39

رئاسة الحكومة

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي50 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج اإلشراف لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

اإلشراف
50 5050 50

50المجموع 505050
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 الرقابة البرنامج 

البرامج 

 الفرعية

 

 
 

الوحدات 

 العملياتية

لفاعلون ا

 العموميون

 الرقابة

 .هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية -

 .الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية -

 .الهيئة العليا للطلب العمومي -

 .هيئة مراقبي الدولة -

 .هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص -

 .المحكمة اإلدارية -

 

 

 

 

 األنشطة

 

 رقابة أعمال التصرف باإلدارات والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. -

 رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالمصاريف العمومية.  -

 رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالشراء العمومي. -

 رقابة أعمال التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية. -

 الشراكة.متابعة وتدقيق عقود  -

 إصدار األحكام في المادة اإلدارية. -
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 2021تقديرات  األنشطة البرنامج

 الرقابة

 218 2 والجماعات المحلية.رقابة أعمال التصرف باإلدارة والمنشآت والمؤسسات العمومية  -

 200 7 رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالمصاريف العمومية. -

 682 2 رقابة أعمال التصرف المتعلقة بالشراء العمومي. -

 009 2 رقابة أعمال التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومية. -

 577 متابعة وتدقيق عقود الشراكة. -

 160 23 اإلدارية.إصدار األحكام في المادة  -

 845 37 المجموع =

 

21 

 

 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 
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 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء  األهداف
تقديرات 
0202 

تقديرات 
0200 

القيمة 
 المستهدفة
0202 

 :2-0الهدف 
 ضمان فاعلية القضاء اإلداري

0-2-2 : 
في الطور الفصل في القضايا  معدل آجال

 اإلبتدائي

 أشهر تسعة سنة سنة ونصف مدةال

0-2-0 : 
نسبة النصوص التي يتم فحصها في أقل من 

 شهرين )اإلستشاري(

 %06 %06 %06 مائويةالنسبة ال

 :0-0 الهدف
 نجاعة الرقابة على أعمال التصرف

0-0-2 : 
 عدد المهمات الرقابية المنجزة

 066 006 056 العدد/السنة

0-0-0 : 
نسبة إستجابة اإلدارة للمقترحات الصادرة عن 

 هياكل الرقابة.

 80 05 70 النسبة
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22 

 األنشطة والتدخالت المؤشرات األهداف

 تقديرات
اإلعتمادات 

 لألنشطة
 0202لسنة 

 :0.0الهدف 
ضمان فاعلية القضاء 

 اإلداري

0.0.0: 
 في الطور اإلبتدائيالفصل في القضايا  معدل آجال

0.0.0.0: 
 تقريب الخدمات للمتقاضين -

0.0.0.0: 
 جهوية للمحكمة اإلداريةال تركيز الدوائر -

2.0.0.0: 
 أ د 160 23 الخط على الخدمات عددتعزيز  -

0.0.0: 
 نسبة النصوص التي يتم فحصها في أقل من شهرين

0.0.0.0: 
 تلقي مشاريع النصوص  -

0.0.0.0: 
 الحكومة إلى االستشارات تقديم آجال -

2.0.0.0: 
 عرض المشاريع على الدوائر المختصة -

 :0.0الهدف 
الرقابة على أعمال  نجاعة

 التصرف

0.0.0: 
 عدد المهمات الرقابية المنجزة

0.0.0.0: 
 إجراء عمليات رقابة وتدقيق على جميع القطاعات -

0.0.0.0: 
 حسن إختيار المهمات الرقابية -

2.0.0.0: 
 ضمان فاعلية ومردودية األعمال الرقابية -

 أ د 01 005

2.2.2: 
الصادرة عن هياكل نسبة إستجابة اإلدارة للمقترحات 

 الرقابة.

0.0.0.0: 
 تعزيز فرق الرقابة بالكفاءات المختصة -

0.0.0.0: 
مواكبة المستجدات في أعمال التدقيق والتكوين الدوري  -

   ألجهزة الرقابة
2.0.0.0: 

حث الهياكل اإلدارية على تفعيل مقترحات هياكل  -
 الرقابة
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 مصادر التمويل البيان
 ق م 0222

 النسبة )%( الفارق 0202تقديرات  0202 
 إنجازات ق م

 التأجيرنفقات 

32 222 م ع م  262 34  241 22  223 23  204 3  2230 
 -- -- -- -- -- -- ح خ

32 222 موارد الدولة  262 34  241 22  223 23  204 3  2230 
 -- -- -- -- -- -- م ذ م ع

32 222 مجموع القسم  262 34  241 22  223 23  204 3  2230 

 نفقات التسيير

3 116 692 5 م ع م  332 0  222 0  232-  2332-  
 -- -- -- -- -- -- ح خ

3 116 692 5 موارد الدولة  332 0  222 0  232-  2332-  
 -- -- -- -- -- -- م ذ م ع

3 116 692 5 مجموع القسم  332 0  222 0  232-  2332-  

 نفقات التدخالت

-22 006 006 200 284 م ع م  332-  
 -- -- -- -- -- -- ح خ

-22 262 242 201 284 موارد الدولة  332-  
 -- -- -- -- -- -- م ذ م ع

-22 262 242 201 284 مجموع القسم  332-  

 نفقات االستثمار

-002 012 322 321 355 م ع م  33-  
 -- -- -- -- -- -- ح خ

-002 012 322 321 355 موارد الدولة  33-  

 -- -- -- -- -- -- م ذ م ع

-002 012 322 321 355 مجموع القسم  33-  

 مجموع األقسام

33 242 261 50 م ع م  021 23  133 24  334 2  2232 
 -- -- -- -- -- -- ح خ

33 242 261 50 موارد الدولة  021 23  133 24  334 2  2232 
 -- -- -- -- -- -- م ذ م ع

33 242 261 50 الجملة العامة  021 23  133 24  334 2  2232 
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 البرنامج الفرعي
 المجموع الرقابة األسالك

 50 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

326 

 21 سلك العملة
 50 سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية

 000 سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية
 0 سلك محللي و تقنيي اإلعالمية

 9 سلك مستشاري المصالح العمومية
 0 السلك المشترك للصحفيين العاملين في اإلدارات العمومية

 20 سلك مراقبي و مراجعي الطلب العمومي
 29 سلك هيئة مراقبي الدولة

 2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
 0 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

 0 أسالك مختلفة
 332 119 أعوان المحكمة اإلدارية

 113 المجموع
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 البرنامج الفرعي
 

0222ازات إنج 0202ق م   0202تقديرات     %النسبة  الفارق 

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

: 2البرنامج الفرعي 
-006 006 006 500 500 590 090 الرقابة  006-  11- 11-  

-002 012 012 500 500 321 624 المجموع  002-  33-  33-  
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 البرنامج الفرعي
 

موارد قروض خارجية  الموارد العامة للميزانية
 موظفة

 المجموع موارد حسابات خاصة

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

 -- -- -- -- -- -- -- -- مشاريع بصدد اإلنجاز

 006 006 -- -- -- -- 006 006 مشاريع جديدة

 012 012 -- -- -- -- 012 012 المجموع

 دفع تعهد المشاريع الجديدة

 200 200 تهيئة مقر المحكمة اإلدارية

 80 80 إدخال اإلعالمية بالمحكمة اإلدارية

 280 280 الجملة
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والتكوين واإلتصال اإلعالم  البرنامج  

ةالبرامج الفرعي  

 

الوحدات 

 العملياتية

 

الفاعلون 

 العموميون

والتكوين واإلتصال اإلعالم   

 

 

 اإلعالم واإلتصالمصالح  

 المركز اإلفريقي لتدريب الصحافيين واإلتصاليين  

 

 وكالة تونس إفريقيا لألنباء 

 مؤسسة التلفزة التونسية 

 مؤسسة اإلذاعة التونسية 

 الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر 

 الجمعيات حول مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق 

 

 

 

 األنشطة

 لفائدة مؤسسة التلفزة التونسيةمنحة  -

 منحة لفائدة مؤسسة اإلذاعة التونسية -

 منحة لفائدة وكالة تونس إفريقيا لألنباء -

 منحة لفائدة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر -

تغطية انشطة رئيس الحكومة والتنسيق مع الصحافة المحلية واألجنبية وتحرير البالغات  -

 الصحفية

 مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات "إفادة"منحة لفائدة  -

 دعم وتكوين اإلعالميين في ميدان اإلعالم واإلتصال -

 

 



50 

 

  

 

 0202تقديرات  األنشطة البرنامج

 والتكوين واإلتصال اإلعالم 

 840 31 التلفزة التونسيةمنحة لفائدة مؤسسة  -

 300 33 منحة لفائدة مؤسسة اإلذاعة التونسية -

 720 9 منحة لفائدة وكالة تونس إفريقيا لألنباء -

تغطية انشطة رئيس الحكومة والتنسيق مع الصحافة المحلية واألجنبية  -
 وتحرير البالغات الصحفية

2 275 

والتوثيق حول الجمعيات منحة لفائدة مركز اإلعالم والتكوين والدراسات  -
 "إفادة"

575 

 585 دعم وتكوين اإلعالميين في ميدان اإلعالم واإلتصال -

 300 1 منحة لفائدة الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر  -

 99 595 المجموع =

 

 

- 

- 
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 األنشطة والتدخالت المؤشرات األهداف

 تقديرات
اإلعتمادات 

 لألنشطة
 0202لسنة 

 :1-3الهدف 
مؤسسات الحوكمة التصرف ب

اإلعالمية السمعية والبصرية 
  والمكتوبة

 :1-1-3المؤشر
 تطور الموارد الذاتية

3-1-1-1: 
 المضامين اإلعالميةالنهوض  بجودة  -

3-1-1-2: 
 اإلنتاج السمعي والبصريدعم  -

3-1-1-3: 
 الرفع من مردودية اإلشهار واإلستشهار -

3-1-1-4: 
 .والقراءة نسب اإلستماع والمشاهدة تحسين -

 أ د 77 323

 :2-3الهدف 
تيسير النفاذ إلى المعطيات المتعلقة 

 بالنشاط الحكومي

 :1-2-3المؤشر
 عدد زوار بوابة رئاسة الحكومة

3-2-1-1: 
 الدوري للمعطيات الموجودة بالمواقع اإللكترونية.التحيين -

3-2-1-2: 
 تحسين وتنويع المعلومات واإلحصائيات.-

3-2-1-3: 
 الرسمية لرئاسة الحكومة. تبسيط طرق النفاذ إلى المواقع-

 أ د 275 2

 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء  األهداف
 ق م 

0202 

تقديرات 
0202 

تقديرات 
0200 

القيمة 
 المستهدفة
0202 

 :1-3الهدف 
بالمؤسسات اإلعالمية السمعية حوكمة التصرف 

 والبصرية والمكتوبة

3-1-1: 
 0,2% 2,1% 2,1% 2,1% نسبة مائوية تطور الموارد الذاتية

 :2-3الهدف 
تيسير النفاذ إلى المعطيات المتعلقة بالنشاط 

 الحكومي

3-2-1: 
 عدد زوار بوابة رئاسة الحكومة

 000 280 000 052 000 022 000 200 عدد
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 مصادر التمويل البيان
 ق م  0229ق م 

 النسبة )%( الفارق 0202تقديرات  0202 
 التبويب الجديد التبويب القديم

 نفقات التأجير

11 797 م ع م  797 11  126 16  733 74  377 1  6,9 
 -- -- -- -- -- -- ح خ

12 599 موارد الدولة  599 12  101 11  922 97  295 1  1,9 

26 724 م ذ م ع  724 26  334 29  677 29  741 1,6 

92 202 مجموع القسم  202 92  97 962 591 227  121 1  1,1 

 نفقات التسيير

 9,1 17 163 117 246 246 م ع م
 -- -- -- -- -- -- ح خ

 9,2 25 212 215 071 071 موارد الدولة
27 746 م ذ م ع  746 27  331 21  927 33  691 4  16,6 

05 991 مجموع القسم  991 05  291 01  229 22  922 7  21,1 

 نفقات التدخالت

3 491 23 م ع م  113 7  732 4  912-  29,2-  
 -- -- -- -- -- -- ح خ

2 791 23 موارد الدولة  112 5  920 7  912-  29,2-  

2 161 م ذ م ع  161 2  293 2  141 2  371 17,3 

0 029 مجموع القسم  110 5  952 9  272 9  122-  9,9-  

 نفقات االستثمار 

 -- -- 13 13 7 478 3 م ع م
 ح خ

 
-- -- -- -- -- 

 -- -- 10 10 5 478 3 موارد الدولة
 م ذ م ع

 
-- -- -- -- -- 

 -- -- 22 22 5 478 3 مجموع القسم

 مجموع األقسام

15 271 م ع م  271 15  711 97  595 99  209 5  1,9 
 -- -- -- -- -- -- ح خ

15 271 موارد الدولة  271 15  711 97  595 99  209 5  1,9 

51 151 م ذ م ع  151 51  155 59  772 12  911 5  22,2 

200 227 الجملة العامة  227 200  202 220  221 272  929 22  1,2 

 .9102تم إعتماد التقسيم البرامجي بداية من سنة )*( 
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 الوحدات العملياتية
 خلية اإلعالم واإلتصال األسالك

 39 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

 -- السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

 23 سلك العملة

 31 سلك أعوان المكتبات و التوثيق باإلدارات العمومية 

 34 المشترك للصحافيين العاملين باإلدارات العموميةالسلك 

 33 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

 33 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية 

 31 أسالك أخرى

 222 مجموع الوحدات العملياتية

 

 المؤسسات العمومية غير اإلدارية الفاعلون العموميون

 276 وكالة تونس إفريقيا لألنباء

 1361 مؤسسة التلفزة التونسية

 1376 مؤسسة اإلذاعة التونسية

 250 الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر

 11 "إفادة" مركز اإلعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات

 0 688 مجموع الفاعلون العموميون

 789 2 المجموع الجملي للبرنامج

 

 



56 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 643 2 أ د 
 أ د 173 -
 أ د 223 -
 أ د 973 -
 أ د 433 -
 أد  113 -
 أ د 473 -
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 733 1 أ د 
 أ د 123 -
 أ د 133 -
 أ د 233 -
 أ د 233 -
 أ د 663 -
 أ د 233 -
 133 أ د 
 أ د 73 -
 أ د 73 -
 37 أ د 
 أ د 27 -
 أ د 13 -
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والمساندة القيادة البرامج  

البرامج 

 الفرعية

 

الوحدات 

 العملياتية

 

لفاعلون ا

 العموميون

 المساندة القيادة

 الكتابة العامة للحكومة -

 الديوان -

 

 

 بيت الحكمة -

 

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة -

 األرشيف الوطني -

 مركز التوثيق الوطني -

 

 

 

 األنشطة

 برمجة ومتابعة العمل الحكومي  -

والسياسية لرئيس الحكومة وقرارات المجالس  واالجتماعية االقتصاديةمتابعة الملفات  -

 الوزارية.

 منحة لفائدة المركز الوطني للتوثيق -

 ئدة األرشيف الوطنيمنحة لفا -

 متابعة خاليا الحوكمة والتكوين والتوقي من الفساد -

 للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة"منحة لفائدة المجمع التونسي  -

 توفير الدعم اللوجستي والمساندة لسير مختلف المصالح برئاسة الحكومة. -
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 0202تقديرات  االنشطة البرنامج الفرعي البرنامج

 القيادة والمساندة

 القيادة

 517 برمجة ومتابعة العمل الحكومي 

واإلجتماعية والسياسية لرئيس الحكومة وقرارات متابعة الملفات اإلقتصادية 

 المجالس الوزارية
2 007 

 122 متابعة خاليا الحوكمة والتكوين والتوقي من الفساد

 646 2 مجموع البرنامج الفرعي القيادة

 المساندة

 362 2 منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة"

 775 46 اللوجيستي والمساندة لسير مختلف المصالح برئاسة الحكومةتوفير الدعم 

 233 2 منحة لفائدة المركز الوطني للتوثيق

 920 3  منحة لفائدة األرشيف الوطني

 290 55 مجموع البرنامج الفرعي المساندة

 936 57 المجموع=
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تقديرات   الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء  األهداف 

0202 
تقديرات 
0200 

القيمة 
 المستهدفة
0202  

 :1.4الهدف 
 تحسين التصرف في الموارد البشرية.

1.1.4: 
 نسبة التأطير 

 نسبة
 مائوية

76 67 67 

4.1.4: 
 نسبة التكوين

 نسبة
 مائوية

77 77 77 

 :4.4الهدف 
 حوكمة التصرف في الوسائل والمعدات.

1.4.4: 
 ترشيد استهالك الوقود لسيارات المصلحة

 نسبة 
 مائوية

6,7 6,7 6,4 

 :3.4الهدف 
 رقمنة اإلدارة.

1.3.4: 
 إستغالل المنظومات اإلعالميةنسبة 

 نسبة
 مائوية

77 67 67 
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تقديرات المؤشرات لسنة  األهداف
0202 

 األنشطة التدخالت

 :1.4الهدف 
تحسين التصرف في الموارد 

 البشرية

4-1-1 
 نسبة التأطير

لمختلف المراكز وتحديد الحاجيات التوصيف الوظيفي -
 ومواصفات الفاعلين فيها.

تحديد النقص والزيادة في نسب التاطير بمختلف -
 مراكز العمل.

4-1-1-1 
إحكام توزيع األعوان بين مختلف البرامج  -

 العملياتية.
4-1-1-4 

تنظيم المناظرات للترقية عن طريق الملفات  -
 أو اإلختبارات.

4-1-1-3 
 نمتابعة الملفات اإلدارية لمختلف األعوا- 

4-1-4 
 نسبة التكوين

تشخيص حاجيات المصالح من مختلف  -
 اإلختصاصات.

تحيين برامج التكوين على ضوء المستجدات ومواكبة  -
 التقنيات الحديثة.

4-1-4-1 
سحب الدورات التكوينية على مختلف  -

 .ومالءمتها إلحتياجاتهم األعوان
9-1-4-4 

 تشريك المصالح في ضبط برامج التكوين. -
4-1-4-3 

إبرام عقود شراكة مع مدارس ومراكز  -
 مختصة في التكوين.

 :4.4الهدف 
حوكمة التصرف في الوسائل 

 والمعدات.

4-4-1 
ترشيد استهالك الوقود 

 لسيارات المصلحة

 تكوين السواق في مجال الصيانة الوقائية.-
النقل التي  تجديد أسطول النقل وسحب وسائل -

 تستجيب لشروط السحب.
 GPSتركيز منظومة المراقبة اآللية للجوالن  -
إعتماد منظومة التراسل اإللكتروني للتقليص من  -

 إستعمال وسائل النقل.

4-4-1-1 
توزيع نفقات التسيير والتدخالت واإلستثمار  -

 بين مختلف البرامج العملياتية
4-4-1-4 

والتثبت من المسافات متابعة دفاتر السيارات  -
 المقطوعة

4-4-1-3 
صدار قصاصات  - متابعة كشوفات الوقود وا 

 التزود بالوقود وتوزيعها.

 :3.4الهدف 
 رقمنة اإلدارة

4-3-1 
إستغالل المنظومات نسبة 

 اإلعالمية

 تركيز المنظومات الحديثة والمتطورة. -
المساعدة على تطوير األعمال رقمنة اإلدارة و -

 اإلدارية.
 تطوير نظم السالمة المعلوماتية. -

4-3-1-1 
تحديث وتحيين وترقية المنظومات والتطبيقات -

 اإلعالمية. 
4-3-1-4 

مرافقة المستعملين للمنظومات وتوفير الخبرة -
 عند الحاجة.

4-3-1-3 
مالءمة الوسائط اإلعالمية لمتطلبات العمل  -

 اإلداري.
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 مصادر التمويل البيان
 إنجازات 0222ق م 

0222 
 ق م

 0202 
 النسبة )%( الفارق 0202تقديرات 

 التبويب الجديد بويب القديمالت
 2969 2 949 02 922 973 21 852 23 569 17 569 17 م ع م
 -- -- -- -- -- -- -- ح خ

 2969 2 949 02 922 973 21 852 23 569 17 569 17 ,موارد الدولة 
 -- -- -- -- 0 8 8 م ذ م ع

 2969 2 949 02 922 973 21 852 23 577 17 577 17 مجموع القسم
 -062 -092 2 022 562 9 609 10 757 9 757 9 م ع م
 -- ـ-- -- -- 4 444 (2)3 777 -- ح خ

 -062 -092 2 022 2 290 22 222 20 727 757 9 موارد الدولة 
 -44,4 -94 337 424 496 616 616 م ذ م ع

 -269 -292 2 902 2 229 22 242 22 272 373 10 مجموع القسم
 -462 -227 02 229 353 21 79 722 440 30 485 29 م ع م
 -- -- -- -- -- -- -- ح خ

 -462 -227 02 229 353 21 79 722 (2)440 30 485 29 موارد الدولة 
 -- -- -- -- -- 15 15 م ذ م ع

 -462 -227 02 229 353 21 79 722 455 30 500 29 مجموع القسم
 0267 492 0 902 160 2 2 220 0 220 0 220 م ع م
 -- -- -- -- -- -- -- ح خ

 0267 492 0 902 160 2 2 220 0 220 0 220 موارد الدولة 
 -- -- -- -- -- -- -- م ذ م ع

 0267 492 0 902 160 2 2 220 0 220 0 220 مجموع القسم
-- -- -- -- -- -- -- -- 

مجموع بقية 
 -- -- -- -- -- -- (2)2 222 النفقات

 260 0 222 27 229 048 55 220 242 92 222 60 222 م ع م
 -- -- -- -- 4 440 2 222 000 3 ح خ

 260 0 222 27 229 22 242 229 722 92 222 358 63  موارد الدولة 
 0060 -24 222 424 427 922 639 م ذ م ع

العامةالجملة   63 997 227 92 027 227 470 22 099 22 724 0 262 
599 3

599
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 نفقات االستثمار تنفقات التدخال نفقات التسيير نفقات التأجير البيان
نفقات العمليات 

 المجموع المالية

 646 2 - - - - 646 2 القيادة 

 290 55 - 628 2 396 20 293 9 973 22 المساندة

 936 57 - 628 2 396 20 293 9 619 25 المجموع 
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 البرامج الفرعية 
 األسالك

 المجموع المساندة القيادة

 239 184 77 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

 264 231 33 سلك العملة

 14 14 4 سلك محللي و تقنيي اإلعالمية

 3 2 1 سلك أعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية

 1 1 -- سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية

 61 46 17 المصالح العموميةسلك مستشاري 

 9 9 -- السلك المشترك للصحفيين العاملين في اإلدارات العمومية

 3 3 -- سلك مراقبي و مراجعي الطلب العمومي

 2 2 -- سلك هيئة مراقبي الدولة

 10 17 -- سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف

 13 13 -- سلك أعوان المكتبات و التوثيق باإلدارات العمومية

 25 47 -- السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

 11 17 1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

 4 1 3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعية لإلدارات العمومية

 10 9 1 سلك العسكريين

 1  1 سلك الرقابة العامة للمالية

 3 1 4 سلك القضاة من الصنف العدلي

 3  3 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي 

 61 13 48 األسالك األخرى

 727 270 292 مجموع اإلدارة المركزية

 119 119 -- األرشيف الوطني

 44 44 -- المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بيت الحكمة"

 292 292 -- مجموع المؤسسات العمومية

 222 722 292 المجموع العام
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 البرنامج الفرعي
 

0222إنجازات  0202ق م   0202تقديرات     %النسبة  الفارق 

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

البرنامج 
:المساندة0الفرعي  3 503 174 1  7 460 2 160 3 765 2 628 797 3-  476 49,7- 41,6 

2 220 503 3 المجموع  7 460 2 160 3 765 2 628 922 2-  492 4262- 0267 

 البرنامج الفرعي
 المساندة

 الموارد العامة للميزانية
موارد قروض خارجية 

 المجموع موارد حسابات خاصة موظفة

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

اعتمادات 
 التعهد

اعتمادات 
 الدفع

 513 1 600 2 -- -- -- -- 513 1 600 2 مشاريع بصدد اإلنجاز
 115 1 165 1 -- -- -- -- 115 1 165 1 مشاريع جديدة

 628 2 765 3 -- -- -- -- 628 2 765 3 المجموع

 دفع تعهد المشاريع الجديدة
 77 177 إعتمادات الدراسات

 77 77 المباني برئاسة الحكومةتهيئة وتجديد 
 77 77 تهيئة مقر كائن بباب العسل

 367 367 مصلحة( (74)وظيفية وسيارتي  اتسيار  7)  إقتناء وسائل نقل
 177 177 تطوير المنظومات والشبكات اإلعالمية

 147 147 تجهيز مركز التوثيق الوطني
 77 77 مركز الخزن والتوثيق مقرين

 377 377 األرشيف الوطنيتجهيز بناءات 
 17 17 برنامج جلب الوثائق من الخارج

 2 222 2 292 جملة المشاريع الجديدة
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 دفع تعهد المتواصلةالمشاريع 
 477  تهيئات مختلفة بمقر الوزارة األولى
 477 4 777 تهيئة الشبكات الفنية بشارع الحرية

 477  تهيئة مبنى رئاسة الحكومة ببرج زوارة ببوشوشة
 777  تركيز منظومة المراقبة األمنية بقصر الحكومة بالقصبة

 113  تطوير المنظومات والشبكات اإلعالمية
 2 222 0 922 جملة المشاريع المتواصلة
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 األنشطة البرنامج الفرعي البرنامج
إعتمادات الدفع  تقديرات

 0202 لسنة

 

في التصرف 

 القطاع العمومي

 العمومية الوظيفةتحديث 
 أ د 3 861 .البشرية في الوظيفة العموميةنجاعة التصرف وترشيد وتكوين الموارد 

 أ د 1 821 تنمية المهارات وتطوير الكفاءات وتكوين اإلطارات العليا.

 أ د 22 090 العمومية الوظيفةتحديث  مجموع البرنامج الفرعي

متابعة تنظيم المؤسسات 
 والمنشآت العمومية 

 أ د 144 المنشآت العمومية.و المؤسسات متابعة تنظيم 

 أ د 022 متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية مجموع البرنامج الفرعي

 أ د 22 290 المجموع =

 

  متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية

 

 

 

وحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشآت  -

 العمومية 

 

 

  تنظيم المؤسسات والمنشآت العموميةمتابعة - -

 

 

الموارد  نجاعة التصرف وترشيد وتكوين -

 .في الوظيفة العموميةالبشرية 

 .تنمية المهارات وتطوير الكفاءات  -

 متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية. -

 
 

 

 األنشطة 

  :الهيئة العامة للوظيفة العمومية -

  اإلدارة العامة للوظيفة العمومية 

 اإلدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات 

 مكتب تنظيم المصالح العمومية 

 المدرسة الوطنية لإلدارة  -

 

 
 

 

 

 الوحدات العملياتية

 

 

 التصرف في القطاع العمومي

 

 البرامج

 

  العموميةتحديث الوظيفة 

 

 البرامج الفرعية
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 ق م الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء  األهداف
0202 

تقديرات 
0200 

تقديرات
0202 

 :8.5الهدف 

التصّرف في الموارد البشرية  تحسين وترشيد

 لإلدارة.

 : 8.8.5مؤشر  
عدد اإلجراءات والنصوص التنظيمية المنجزة في 

 ترشيد التصرف في الموارد البشريةمجال 

نسبة 
 مائوية

64 70 55 

 : 2.8.5مؤشر 
 التحكم في نسبة الغيابات في الوظيفة العمومية

نسبة 
 مائوية

54 60 65 

 :3.8.5المؤشر
 نسبة نجاعة تدبير الموارد البشرية

نسبة 
 مائوية

65 65 54 

 :2.5الهدف 

 تنمية المهارات وتطوير الكفاءات.

 :8.2.5المؤشر
 عدد المنتفعين بدورة تكوينية على األقل

نسبة 
 مائوية

34,31 34,61 81,34  

 :2.2.5المؤشر
نسبة عدد المنتفعين بدورة تكوينية على المستوى 

 الجهوي والمحلي
نسبة 
 مائوية

35 35 14 

 :3.2.5المؤشر
 نسبة االناث المشاركين في الدورات التكوينية

 :3-5الهدف 

التصرف بالمؤسسات والمنشآت تطوير أوجه 
 العمومية.

 :8.3.5المؤشر
 نسبة مالءمة الموارد البشرية مع مهام المؤسسة

نسبة 
 مائوية

54 55 64 
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  التدخالتاألنشطة و  المؤشرات األهداف
تقدير اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

0202 

 :8.5الهدف 
التصّرف  تحسين وترشيد
البشرية في الموارد 
 لإلدارة.

 : 8.8.5مؤشر  
عدد اإلجراءات والنصوص التنظيمية 
المنجزة في مجال ترشيد التصرف في 

 الموارد البشرية

8.8.8.5: 
 ترشيد الموارد البشرية في الوظيفة العمومية  -

2.8.8.5: 
 إرساء نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية. -

 
 

 أ د  2 221

 : 2.8.5مؤشر  
في نسبة الغيابات في الوظيفة  التحكم

 العمومية

8.2.8.5: 
 وضع منظومة معلوماتية عامة حول الموارد البشرية. -

2.2.8.5: 
 .مراجعة أنظمة التأجير والتقييم والتحفيز -

 :3.8.5المؤشر
 نسبة نجاعة تدبير الموارد البشرية

 

8.3.8.5: 
 إرساء نظام وظيفة عمومية عليا. -

2.3.8.5: 
 تحسين التصرف في الموارد البشرية  -

3.3.8.5: 
 إعادة توظيف األعوان العموميين وتشجيع الحراك. -

1.3.8.5: 
الحد من تضخم عدد األعوان والتخفيف من ضغط حجم  -

 األجور على ميزانية الدولة.

 :2.5الهدف 
نمية المهارات وتطوير ت

 .الكفاءات

 :8.2.5المؤشر
على عدد المنتفعين بدورة تكوينية 

 األقل
 

8.8.2.5: 
 إدخال إصالحات على منظومة التكوين.  -

2.8.2.5: 
 اعتماد التصّرف بالكفاءة. -

 أ د 1 200

 :2.2.5المؤشر
نسبة عدد المنتفعين بدورة تكوينية 
 على المستوى الجهوي والمحلي

 

8.2.2.5: 
اعداد برامج ذات صبغة أفقية ووطنّية وتقريب خدمات التكوين  -

 من الجهات. 
2.2.2.5: 

 تنفيذ المخطط السنوي للتكوين الخاص بالوزارة. -

 :3.2.5المؤشر 
نسبة االناث المشاركين في الدورات 

 التكوينية

8.3.2.5: 
 تنفيذ برامج تكوين وطنية.  -

2.3.2.5: 
ربط الترقية باألداء واستحداث آليات لذلك مع إعادة االعتبار  -

 للتكوين.
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 :3.5الهدف 
تطوير أوجه التصرف  

بالمؤسسات والمنشآت 
 العمومية.

 :8.3.5المؤشر
نسبة مالءمة الموارد البشرية مع مهام 

 المؤسسة

8.8.3.5: 
اعتماد وثيقة قانون اإلطار كوثيقة تصرف تقديري في الموارد -

 .البشرية
2.8.3.5: 

تكريس مبادئ التخصص وعدم الجمع بين المهام المتنافرة - -
دراج وظائف  الرقابة والتدقيق والحوكمة وغيرها من الوظائف وا 

 االستشارية الضرورية عند دراسة الهياكل التنظيمية.
3.8.3.5: 

استصدار نّص ترتيبي يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات  -
الخارجية بالمؤسسات والمنشآت العمومية قصد تكريس مبادئ 

 المنافسة والجدارة وتكافؤ الفرص.
1.8.3.5: 

 إحداث مرجعّية للمهن. -
5.8.3.5: 

استحداث نظام تأجير يثّمن األداء ويعتمد على مؤّشرات تصّرف  -
 المؤّسسة كمعيار مهّم في قاعدة عناصر التأجير.

6.8.3.5: 
ربط جزء من الزيادات في األجور بنتائج المؤّسسة ومؤشراتها  -

 المالّية. 
5.8.3.5: 

مؤسسات والمنشآت مراجعة النظام األساسي العام ألعوان ال -
 العمومية.

 

 أ د 022



81 

 

 

 ق م مصادر التمويل البيان
 0202 )*( 

0202 
 (2محيين )

 0202تقديرات 
(0) 

 الفارق
 النسبة )%( (2)-(0)

 نفقات التأجير

5 418 200 7 -- م ع م  858 -  2,8 -  
ــــــــــ  -- ــــــ ــــ -- ح خ  ـــــ ــــ 

7 209 200 7 -- موارد الدولة   252 -  0,2 -  
ــــ ــــــ --  م ذ م ع ــــ ــــــ --  ــــ ـــــ   

7 209 200 7 -- مجموع القسم  252 -  0,2 -  

 نفقات التسيير

 81,6 854ـ 855 805 -- م ع م
 ـــــ ــــ ــــــ ــــ -- ــــــ ــــ -- ح خ

252ـ 955 805 -- موارد الدولة   21,2 
- 34 534 560 --  م ذ م ع  5,1 -  

2 015 365 1 -- مجموع القسم  202 1,1 

 نفقات التدخالت

3 553 881 2 -- م ع م  682 21 
ــــ ــــــ -- ح خ ــــ ــــــ --  ــــ ـــــ   

2 572 881 2 -- موارد الدولة   290 00 
ــــ ــــــ --  م ذ م ع ــــ ــــــ   ــــ ـــــ   

2 572 881 2 -- مجموع القسم  290 00 

 نفقات االستثمار 

- 15 885 200 -- م ع م  12,5 -  
 ـــــ ــــ ــــــ ــــ -- ــــــ ــــ -- ح خ

- 15 225 200 -- موارد الدولة   00,5 -  
ــــ ــــــ --  م ذ م ع ــــ ــــــ   ــــ ـــــ   

- 15 225 022 -- مجموع القسم  00,5 -  

 مجموع األقسام

88 682 086 11 -- م ع م  646 5,5 
 ـــــ ــــ ــــــ ــــ -- ــــــ ــــ -- ح خ

22 290 086 11 -- موارد الدولة   222 5,5 
- 34 534 560 --  م ذ م ع  5,1 -  

20 000 646 11 -- مجموع القسم  572 9,0  
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 للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعية كما يلي : 0202كما تتوزع تقديرات 

 بحساب األلف دينار

نفقات  نفقات التسيير نفقات التأجير البيان
 التدخالت

نفقات 
 اإلستثمار

العمليات نفقات 
 المجموع المالية

 : 2برنامج فرعي 
 تحديث الوظيفة العمومية

 22 090 ــــــ ــــ 885 3 553 855 6 618

 : 0برنامج فرعي 
 022 ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ 144 متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية

2 572 955 209 7 المجموع ــــــــــ  225   11 290 
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 األعوان  البرامج الفرعية                                    
 

 األسالك         

 تحديث الوظيفة العمومية
متابعة تنظيم المؤسسات 

 المجموع والمنشآت العمومية
المدرسة الوطنية  اإلدارة المركزية

 اإلدارة المركزية لإلدارة

 115 8 45 62 لإلدارات العموميةالسلك اإلداري المشترك 
 63 1 48 14 سلك العملة

 6 -- 2 4 سلك محللي و تقنيي اإلعالمية
 16 6 -- 10 سلك مستشاري المصالح العمومية

 1 -- -- 1 سلك هيئة مراقبي الدولة
 1 -- -- 1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي

 2 -- 3 -- العموميةسلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات 
 2 -- 8 -- سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
 7 -- 5 -- سلك مستشاري المصالح العمومية

 2 -- 8 -- السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
 2 -- 8 -- رشيفسلك المتصرفين في الوثائق واأل 

 2 -- 8 -- السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
 2 -- 1 8 أسالك مختلفة

 021 25 222 93 المجموع

 
 اإلعتماد برنامج التصرف في القطاع العمومي

 : 2برنامج فرعي 
 تحديث الوظيفة العمومية 

 55 اإلدارة المركزية
 922 المدرسة الوطنية لإلدارة

 : 0البرنامج الفرعي 
 ــــ ــــــ اإلدارة المركزية متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية

 955 المجموع
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 البرنامج الفرعي
 

0202ق م  0202تقديرات    تطور االعتمادات 

التعهد إعتمادات الدفع إعتمادات  التعهد إعتمادات  الدفع إعتمادات  التعهد إعتمادات  الدفع إعتمادات   

- 15 885 885 244 244 مشاريع جديدة  15 -  

 -- -- -- -- -- -- مشاريع متواصلة

- 15 225 225 022 022 المجموع  15 -  

 54 54 تهيئة وتجهيز المباني بالمدرسة الوطنية لإلدارة -

 24 24 إقتناء معدات وتطبيقات إعالمية لفائدة المدرسة الوطنية لإلدارة -

 15 15 مصلحة(( 48إقتناء وسائل نقل ) سيارة ) -

 225 225 الجملة
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 األنشطة 

 

 

 تحسين ومراقبة جودة الخدمات اإلدارية -

 هيكلتهااإلجراءات اإلدارية وإعادة وتقريب  تبسيط  -

 تطوير اإلدارة اإللكترونية وإرساء الحكومة المفتوحة -

 

 

 

 الوحدات العملياتية

 

 

  اإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلية اإلدارية  -

 إدارة نوعية الخدمة العمومية  -

 وحدة اإلدارة اإللكترونية -

 

 تحديث الخدمات اإلدارية

 

 البرامج
 

 

 تحديث الخدمات اإلدارية 

 

 البرامج الفرعية
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 0202تقديرات األنشطة البرنامج

 :6البرنامج 

 تحديث الخدمات اإلدارية 

 أ د 216 تحسين ومراقبة جودة الخدمات اإلدارية -

عادة  اإلجراءات وتقريبتبسيط  -  أ د 548 هيكلتهااإلدارية وا 

رساء الحكومة المفتوحة -  أ د 236 تطوير اإلدارة اإللكترونية وا 

 أ د 2 222 المجموع =

 

 

 

 

1- 
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2- 

 

 

 

3- 

 

4- 

 

 

 

 

5- 
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 الوحدة الهدف مؤشرات قيس أداء  األهداف
 ق م

2020  

القيمة 
 المستهدفة
0202 

القيمة 
 المستهدفة
0200 

القيمة 
 المستهدفة
0203 

 :2.6الهدف 

 تحسين ومراقبة جودة الخدمات اإلدارية

 

 :1-1-6المؤشر 
نسبة الرد على المراسالت الموجهة إلى الوزارات بخصوص 

 مالحظات المواطن الرقيب

 نسبة 
 مائوية

08 08 80 83 

 :2-1-6المؤشر 
 جابة الوزارات لمالحظات فريق المواطن الرقيب  نسبة است

 نسبة 
 مائوية

22 22 35 37 

 : 2-1-6المؤشر 
 نسبة تغطية الواليات

 نسبة 
 مائوية

57 08 85 90 

 :4-1-6المؤشر
2 288 عدد عدد المصالح المزورة  488 2  3 500 3 700 

 :0.6الهدف 

تبسيط اإلجراءات والخدمات اإلدارية 
عادة هندستها  وا 

 

 

  1-2-6المؤشر 
عدد المصالح العمومية المتحصلة على عالمة جودة االستقبال 

 "مرحبا"
 22 20 20 20 عدد

 : 2-2-6المؤشر 
 عدد المسارات اإلدارية التي تمت مراجعتها

 17 15 12 7 عدد

 :2-2-6المؤشر 
 العدد الجملي لدور الخدمات اإلدارية المحدثة بجميع أصنافها 

 95 90 80 70 عدد

 

 :3.6الهدف 

رساء  تطوير اإلدارة اإللكترونية وا 
 الحكومة المفتوحة

 

 : 1-2-6المؤشر
عدد من الخدمات العمومية االلكترونية التي تّم تقييمها  

وتطويرها باعتماد مقياس تقييم الخدمات االلكترونية 
Baromètre des services électroniques 

 

 45 40 27 28 عدد

 : 2-2-6المؤشر
عدد االستشارات العمومية المنظمة عبر البوابة الوطنية  

 للمشاركة العمومية
 

 32 30 28 14 عدد

 : 2-2-6المؤشر 
عدد التعهدات المنجزة في إطار خطط عمل شراكة الحكومة  

 المفتوحة 

نسبة 
 مائوية

68 58 70 72 

 : 4-2-6المؤشر 
ابات عدد مجموعة البيانات العمومية التي تّم فتحها على بو 

 البيانات المفتوحة.
2 788 000 1 عدد  2 500 2 700 
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 أنشطة البرنامج: 

 األنشطة والتدخالت المؤشرات األهداف
 تقديرات

 اإلعتمادات لألنشطة
 0202لسنة 

 
 :2.6لهدف ا

تحسين ومراقبة جودة الخدمات  
 اإلدارية

 
 

 :1.1.6المؤشر
نسبة الرد على المراسالت الموجهة إلى الوزارات بخصوص  

 مالحظات المواطن الرقيب
 

 :2.1.6المؤشر
 نسبة استجابة الوزارات لمالحظات فريق المواطن الرقيب   

 القيام بالزيارات اليومية للمصالح العمومية من قبل الفريق المواطن الرقيب.  -
 والمصالح المعنية من قبل مصالح فريق المواطن الرقيب.  توجيه المراسالت الدورية نحو الهياكل -
 متابعة نسبة رّدود الوزارات من خالل إعداد جداول لمتابعة اإلجابات. -
 إنجاز الزيارات والمهمات من قبل فريق المواطن رقيب للمصالح العمومية لتقييم جودة خدماتها. -
 زينها بالمنظومة اإلعالمية.معالجة اإلجابات الواردة من قبل الوزارات المعنية وتخ -
عقد اجتماعات تحسيسية مع الهياكل المعنية لدعوتها للتفاعل اإليجابي باتخاذ اإلجراءات التصحيحية لتفادي  -

 أد 216 اإلخالالت المسجلة.

 : 2.1.6المؤشر
 نسبة تغطية الواليات

 

 لمحتوى التكويني لفائدتهمانتداب المزيد من المواطنين الرقباء خاصة على المستوى الجهوي وتطوير ا -
 برمجة المزيد من المهمات و الزيارات الميدانية لفريق المواطن الرقيب على المستوى الجهوي -

 :4-1-6المؤشر
 عدد المصالح المزورة

تحيين المنظومة اإلعالمية قصد إضافة المزيد من المصالح التي لم تتم زيارتها بعد وحذف المصالح التي    -
 ا تم غلق مقراته

 انتداب المزيد من المواطنين الرقباء  -

 :0.6الهدف 
جراءات والخدمات اإلدارية تبسيط اإل 

عادة  هيكلتها وا 

 : 1-2-6المؤشر
عدد المصالح العمومية المتحصلة على عالمة "مرحبا" لجودة  

 االستقبال

لوية لجعلها مطابقة تنفيذ خّطة عمل لتأهيل فضاءات االستقبال بالمصالح العمومية بالقطاعات ذات األو  -
 للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بعالمة "مرحبا"

 : 2-2-6المؤشر أ د 845
 عدد المسارات اإلدارية التي تمت مراجعتها

تبسيط عدد من المسارات اإلدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة وفق مقاربة أحداث الحياة من خالل تحديد  -
نظر المواطن والمؤسسة وتقديم مقترحات إلعادة هندستها في إطار مقاربة المسارات ذات األولوية من وجهة 

 تشاركية مع الهياكل المعنية وأخذا في االعتبار لرأي المتعامل مع اإلدارة
 متابعة مدى تنفيذ وتجسيم مقترحات التبسيط -

 :2-2-6المؤشر 
 العدد الجملي لدور الخدمات اإلدارية المحدثة بجميع أصنافها   

 برنامج تكوين حول جودة االستقبال بالمصالح العمومية يشمل عالمة مرحبا ومواثيق الجودة وضع -
 تكريس آلية "ميثاق المواطن" وتعميمها على الهياكل العمومية -
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 :3-6الهدف 
رساء  تطوير اإلدارة اإللكترونية وا 

 الحكومة المفتوحة
 

 : 1-2-6المؤشر
لتي تّم تقييمها وتطويرها عدد من الخدمات العمومية االلكترونية ا 

 Baromètre desباعتماد مقياس تقييم الخدمات االلكترونية 
services électroniques 

 

وضع مقياس لتقييم  عدد من الخدمات العمومية االلكترونية واتخاذ إجراءات لتطويرها وتحسينها بالتعاون مع   -
 الهياكل العمومية المعنية.

 خدمات االدارية على الخط.تطبيق المقياس على عدد من ال -
اتخاذ اإلجراءات الضرورية والقيام باألعمال الالزمة لحّث الهياكل العمومية على استعمال البوابة الوطنية  -

للمشاركة العمومية )تنظيم أيام تحسيسية، دورات تكوينية، إرساء اطار تنظيمي، القيام بتقرير تقييمي 
 الستعمال البوابة(.

 أ د 036

 : 2-2-6المؤشر
عدد االستشارات العمومية المنظمة عبر البوابة الوطنية للمشاركة  

 العمومية
 : 2-2-6المؤشر

عدد التعهدات المنجزة في إطار خطط عمل شراكة الحكومة  
 المفتوحة 

يتّم كل سنتين وضع خطة عمل خاصة ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة بتونس. وخالل الفترة الممتدة من  -
تعهدا في شكل مشاريع تهم مختلف محاور  12سيتّم العمل على تنفيذ  2828سبتمبر -2810 سبتمبر

 الحكومة المفتوحة.

 : 4-2-6المؤشر
عدد مجموعة البيانات العمومية التي تّم فتحها على بوابات 

 البيانات المفتوحة.

من المشاريع التي تهدف إلى جث يتّم في إطار برنامج البيانات العمومية المفتوحة العمل على تنفيذ جملة  -
الوزارات ومختلف الهياكل العمومية على نشر بياناتها العمومية في شكل مفتوح بالبوابة الوطنية للبيانات 
المفتوحة وبعدد من البوابات القطاعية. وفي هذا اإلطار سيتّم العمل على مواصلة جرد البيانات العمومية 

 كما سيتّم العمل على نشر البيانات المفتوحة بالبوابات المذكورة. الذي شمل إلى حد الىن ستة قطاعات.
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 النسبة )%( الفارق 0202تقديرات  محين 0202  0202ق م  مصادر التمويل البيان

 نفقات التأجير

1 264 -- م ع م  058 294 -  21 -  
 -- -- -- -- -- ح خ

1 264 -- موارد الدولة  058 294 -  21 -  
 -- -- -- -- --  م ذ م ع

2 406 -- مجموع القسم  572 394 -  32 -  

 نفقات التسيير

 -- -- -- -- -- م ع م

 -- -- -- -- -- ح خ
 -- -- -- -- -- موارد الدولة
 -- -- -- -- --  م ذ م ع

 -- -- -- -- -- مجموع القسم

 نفقات التدخالت

 4447 48 128 98 -- م ع م
 -- -- -- -- -- ح خ

 4447 48 128 98 -- موارد الدولة
 -- -- -- -- --  م ذ م ع

 4448  42 232 92 -- مجموع القسم

 نفقات االستثمار

 -- -- -- -- -- م ع م
 -- -- -- -- -- ح خ

 -- -- -- -- -- موارد الدولة
 -- -- -- -- --  م ذ م ع

 -- -- -- -- -- مجموع القسم

 مجموع األقسام

2 384 -- م ع م  222 2  384 -  06 -  
 -- -- -- -- -- ح خ

2 438 -- موارد الدولة  222 2  384 -  06 -  
 -- -- -- -- --  م ذ م ع

2 384 -- المجموع العام  222 2  384 -  06 -  
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 نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسيير نفقات التأجير البيان
نفقات العمليات 

 المالية
 المجموع

 : 2برنامج فرعي 

 الخدمات اإلداريةتحديث 
058 -- 128 -- -- 222 2 

 2 222 -- -- 232 -- 572 المجموع

 

 

 البرامج الفرعية                                                         
 

 األسالك
 المجموع تحديث الخدمات اإلدارية

 20 12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
 3 2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

 2 2 سلك العملة
 20 12 سلك مستشاري المصالح العمومية

 3 2 يي اإلعالميةسلك محللي وتقن
 2 1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

 33 33 المجموع
 

 



 
 
 
 

  
  

 



95نظـام أمـد

المباشرون بالدیوان

اإلشرافالبرنـامج :

اإلشرافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

2 : مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة5الوحدة العملیاتیة 

2 : متابعة ملفات حول المجتمع المدني والهیئات العمومیة المستقلة5النشاط 

2 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
1 مكلف بمأموریة

2جملة البرنامج الفرعي

2اإلشرافجملة برنامج

الرقابةالبرنـامج :

الرقابةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 : هیئة الرقابة  العامة للمصالح العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

1 : رقابة اعمال التصرف باالدارة والمنشآت والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة1النشاط 

1 المباشرون بالدیوان
1 مكلف بمأموریة



96 نظـام أمـد

1جملة البرنامج الفرعي

1الرقابةجملة برنامج



97 نظـام أمـد

االعالم واالتصال والتكوینالبرنـامج :

االعالم و االتصال والتكوین  البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 : خلیة االعالم و االتصال1الوحدة العملیاتیة 

1 : تغطیة انشطة رئیس الحكومة والتنسیق مع الصحافة المحلیة واالجنبیة وتحریر البالغات الصحفیة4النشاط 

1 المباشرون بالدیوان
1 مكلف بمأموریة

1جملة البرنامج الفرعي

1االعالم واالتصال والتكوینجملة برنامج
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القیادة والمساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

21 : الدیوان2الوحدة العملیاتیة 

21 : متابعة الملفات االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة لرئیس الحكومة  وقرارات المجالس الوزاریة2النشاط 

21 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
20 ملحق بالدیوان

21جملة البرنامج الفرعي

21القیادة والمساندةجملة برنامج
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التصرف في القطاع العموميالبرنـامج :

تحدیث الوظیفة العمومیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 : الهیئة العامة للوظیفة العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

1 : نجاعة التصرف وترشید وتكوین الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة1النشاط 

1 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان

1جملة البرنامج الفرعي

1التصرف في القطاع العموميجملة برنامج

26الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

100

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

اإلشرافالبرنـامج :

اإلشرافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

32 : مصالح مستشار القانون والتشریع1الوحدة العملیاتیة 

32 : متابعة واصالح ونشر النصوص القانونیة1النشاط 

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
3 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 متصرف عام
1 عون إستقبال
1 متصرف مساعد
1 كاتب تصرف
2 سلك العملة
1 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 عون محكمة
1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
1 متصرف مستشار للصحة العمومیة
1 سلك أعضاءالمحكمة اإلداریة
1 مستشار المحكمة اإلداریة
14 سلك مستشاري المصالح العمومیة
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14 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني

16 : االدارة العامة للجمعیات واالحزاب السیاسیة2الوحدة العملیاتیة 

16 : تكوین ومراقبة نشاط الجمعیات2النشاط 

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
5 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 مستكتب إدارة
3 متصرف مساعد
1 كاتب تصرف
1 سلك العملة
1 9عامل صنف 
3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

13 : االدارة العامة للتخصیص3الوحدة العملیاتیة 

13 : اعداد وتقییم ملفات تخصیص المنشات العمومیة3النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 متصرف مساعد
1 سلك العملة
1 7عامل صنف 
2 سلك أعوان وزارة المالیة
2 متفقد عام للمصالح المالیة
5 سلك مستشاري المصالح العمومیة
5 مستشار المصالح العمومیة
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4 : االدارة العامة لمتابعة انتاجیة المنشات العمومیة4الوحدة العملیاتیة 

4 : متابعة انتاجیة وحوكمة المنشات العمومیة4النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة

17 : مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة5الوحدة العملیاتیة 

17 : متابعة ملفات حول المجتمع المدني والهیئات العمومیة المستقلة5النشاط 

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
5 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 متصرف عام
3 متصرف مساعد
3 سلك العملة
1 3عامل صنف 
2 7 و6 و5عملة صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

82جملة البرنامج الفرعي

82اإلشرافجملة برنامج
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الرقابةالبرنـامج :

الرقابةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

53 : هیئة الرقابة  العامة للمصالح العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

53 : رقابة اعمال التصرف باالدارة والمنشآت والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة1النشاط 

44 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
16 مراقب عام للمصالح العمومیة
5 مراقب مساعد للمصالح العمومیة
16 مراقب للمصالح العمومیة
7 مراقب رئیس للمصالح العمومیة
3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
5 سلك العملة
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

249 : الهیئة العامة لمراقبة المصاریف العمومیة2الوحدة العملیاتیة 

249 : رقابة اعمال التصرف المتعلقة بالمصاریف العمومیة2النشاط 

6 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
6 مستكتب مراقبة المصاریف العمومیة
26 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
10 متصرف
6 متصرف مستشار
7 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
21 سلك العملة
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3 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
3 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
6 4عامل صنف 
6 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
3 محلل
1 محلل مركزي
2 واضع برامج
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني
1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
1 كاتب تصرف للتربیة

186 سلك أعوان مراقبة المصاریف العمومیة
48 مساعد مراقب للمصاریف العمومیة
24 مراقب عام للمصاریف العمومیة
17 مراقب رئیس للمصاریف العمومیة
25 مراقب أول للمصاریف العمومیة
34 مراقب للمصاریف العمومیة
20 ملحق مراقبة المصاریف العمومیة
18 كاتب مراقبة المصاریف العمومیة

74 : الهیئة العلیا للطلب العمومي3الوحدة العملیاتیة 

74 : رقابة اعمال التصرف المتعلقة بالشراء العمومي3النشاط 

20 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
7 متصرف
2 متصرف مستشار
4 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
6 كاتب تصرف
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1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
5 سلك العملة
2 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك العسكریین
1 رائد
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
1 مستكتب الصحة العمومیة
3 سلك مستشاري المصالح العمومیة
3 مستشار المصالح العمومیة
2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 تقني
37 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
15 مراقب عام للطلب العمومي
7 مراقب رئیس للطلب العمومي
9 مراقب للطلب العمومي
6 مراقب مساعد للطلب العمومي
2 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
2 متصرف مساعد للتربیة

46 : هیئة مراقبي الدولة4الوحدة العملیاتیة 

46 : رقابة اعمال التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومیة4النشاط 

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
1 مراقب عام للمصالح العمومیة
2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 ملحق إدارة
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1 كاتب تصرف
2 سلك العملة
2 4عامل صنف 
1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
39 سلك هیئة مراقبي الدولة
21 مراقب دولة عام
10 مراقب دولة رئیس
4 مراقب دولة
4 مراقب دولة مساعد
1 سلك أعوان مراقبة المصاریف العمومیة
1 مراقب عام للمصاریف العمومیة

13 : هیئة الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص5الوحدة العملیاتیة 

13 : متابعة وتدقیق عقود الشراكة5النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 سلك العملة
1 3عامل صنف 
6 سلك مستشاري المصالح العمومیة
6 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
1 مراقب عام للطلب العمومي

435جملة البرنامج الفرعي

435الرقابةجملة برنامج
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االعالم واالتصال والتكوینالبرنـامج :

االعالم و االتصال والتكوین  البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

83 : خلیة االعالم و االتصال1الوحدة العملیاتیة 

83 : تغطیة انشطة رئیس الحكومة والتنسیق مع الصحافة المحلیة واالجنبیة وتحریر البالغات الصحفیة4النشاط 

35 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
11 متصرف
6 متصرف مستشار
13 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال مكتبات
3 كاتب تصرف
14 سلك العملة
1 3عامل صنف 
5 4عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
33 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
13 مستشار صحفي
5 مستشار صحفي رئیس
15 كاتب صحفي
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني

17 : المركز االفریقي لتدریب الصحفیین واالتصالیین2الوحدة العملیاتیة 

17 : دعم وتكوین االعالمیین في میدان االعالم واالتصال6النشاط 

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار



108 نظـام أمـد

1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
9 سلك العملة
2 3عامل صنف 
2 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 حافظ مكتبات أو توثیق
1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
1 مستشار صحفي
2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
2 تقني أول

100جملة البرنامج الفرعي

100االعالم واالتصال والتكوینجملة برنامج



109 نظـام أمـد

القیادة والمساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

24 : الكتابة العامة للحكومة1الوحدة العملیاتیة 

24 : برمجة و متابعة العمل الحكومي1النشاط 

12 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
3 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف
3 سلك العملة
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
8 سلك مستشاري المصالح العمومیة
8 مستشار المصالح العمومیة

120 : الدیوان2الوحدة العملیاتیة 

108 : متابعة الملفات االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة لرئیس الحكومة  وقرارات المجالس الوزاریة2النشاط 

6 أسالك مختلفة
6 رتب مختلفة
1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة
1 مراقب عام للمصالح العمومیة
37 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
13 متصرف
2 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس



110 نظـام أمـد

2 متصرف عام
14 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
3 كاتب تصرف
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
28 سلك العملة
1 2عامل صنف 
9 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
4 10عامل صنف 
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 سلك العسكریین
1 3وكیل سلم  
1 سلك أعوان الشؤون اإلقتصادیة
1 متفقد مركزي للشؤون اإلقتصادیة
1 سلك إطارات وأعوان األمن الوطني و الشرطة الوطنیة
1 محافظ شرطة عام من الصنف األول
2 سلك القضاة من الصنف العدلي
1 قاض من الرتبة األولى
1 قاض من الرتبة الثانیة
3 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 متصّرف مستشار  كتابة محكمة
2 عون محكمة
2 سلك إطارات و أعوان السجون و اإلصالح
2 مستشار عام للسجون واالصالح من الصنف األول
3 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي رئیس
2 أخصائي اجتماعي مستشار



111 نظـام أمـد

15 المتعاقدون
15 عملة متعاقدین
3 سلك مستشاري المصالح العمومیة
3 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك الرقابة العامة للمالیة
1 مراقب المالیة من الدرجة األولى
1 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي
1 طبیب أول للصحة العمومیة
1 السلك اإلداري للداخلیة
1 متصرف مستشار للداخلیة

12 : متابعة خالیا الحوكمة والتكوین والتوقي من الفساد5النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
1 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف
2 سلك العملة
1 6عامل صنف 
1 9عامل صنف 
4 سلك مستشاري المصالح العمومیة
4 مستشار المصالح العمومیة

144جملة البرنامج الفرعي

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

475 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :A الوحدة العملیاتیة

475 : توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة7النشاط 

1 أسالك مختلفة
1 أسالك مختلفة
2 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة



112 نظـام أمـد

2 مراقب عام للمصالح العمومیة
171 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
47 متصرف
54 متصرف مستشار
14 متصرف رئیس
5 متصرف عام
10 مستكتب إدارة
1 عون إستقبال مكتبات
3 كاتب تصرف
37 متصرف مساعد
10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
8 مهندس رئیس
2 مهندس عام

170 سلك العملة
2 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
62 3عامل صنف 
20 4عامل صنف 
19 5عامل صنف 
22 6عامل صنف 
17 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
12 9عامل صنف 
12 10عامل صنف 
12 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
4 محلل
4 محلل رئیس
3 محلل مركزي
1 واضع برامج
2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
2 حافظ مكتبات أو توثیق
9 سلك العسكریین
1 3وكیل سلم  
1 وكیل أعلى
1 جندي أول
6 2عریف سلم 



113 نظـام أمـد

2 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
1 سلك القضاة من الصنف العدلي
1 قاض من الرتبة الثالثة
7 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
3 مستشار صحفي
2 مستشار صحفي رئیس
2 كاتب صحفي
1 سلك الضباط و البحارة بجیش البحر
1 مالزم أول بالبحریة
1 سلك أعوان الحرس الوطني
1 نقیب الحرس الوطني
1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة
1 متصرف مستشار للصحة العمومیة
1 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي مستشار
1 سلك أعضاءالمحكمة اإلداریة
1 مستشار المحكمة اإلداریة
46 سلك مستشاري المصالح العمومیة
46 مستشار المصالح العمومیة
7 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
19 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
4 مساعد تقني
5 عون تقني
2 تقني رئیس
4 تقني أول
4 تقني
2 -سلك األساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطقولة
2 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة
2 سلك هیئة مراقبي الدولة



114 نظـام أمـد

2 مراقب دولة عام
3 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
1 مراقب عام للطلب العمومي
1 مراقب رئیس للطلب العمومي
1 مراقب للطلب العمومي
3 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 سلك أعوان مراقبة المصاریف العمومیة
1 مراقب أول للمصاریف العمومیة

69 وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة :B الوحدة العملیاتیة

69 : منحة لفائدة مركز التوثیق الوطني3النشاط 

13 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
3 متصرف مستشار
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
4 كاتب تصرف
33 سلك العملة
1 2عامل صنف 
6 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
8 6عامل صنف 
4 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 
11 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
5 حافظ مكتبات أو توثیق
2 مكتبي أو موثق
4 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
2 مستشار صحفي



115 نظـام أمـد

1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي للصحة العمومیة
3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني أول

544جملة البرنامج الفرعي

688القیادة والمساندةجملة برنامج



116 نظـام أمـد

التصرف في القطاع العموميالبرنـامج :

تحدیث الوظیفة العمومیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

92 : الهیئة العامة للوظیفة العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

92 : نجاعة التصرف وترشید وتكوین الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة1النشاط 

62 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
15 متصرف
23 متصرف مستشار
10 متصرف رئیس
1 متصرف عام
2 كاتب راقن
8 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
14 سلك العملة
3 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
4 6عامل صنف 
1 8عامل صنف 
2 7 و6 و5عملة صنف 
2 10 و9 و8عملة صنف 
4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
2 محلل
2 واضع برامج
10 سلك مستشاري المصالح العمومیة
10 مستشار المصالح العمومیة
1 سلك هیئة مراقبي الدولة
1 مراقب دولة عام
1 سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي
1 مراقب عام للطلب العمومي

92جملة البرنامج الفرعي



117 نظـام أمـد

متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

15 : وحدة متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

15 : متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیة3النشاط 

8 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 سلك العملة
1 6عامل صنف 
6 سلك مستشاري المصالح العمومیة
6 مستشار المصالح العمومیة

15جملة البرنامج الفرعي

107التصرف في القطاع العموميجملة برنامج



118 نظـام أمـد

تحدیث الخدمات  اإلداریةالبرنـامج :

تحدیث الخدمات االداریةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

14 : اإلدارة العامة لالصالحات والدراسات المستقبلیة1الوحدة العملیاتیة 

14 : تبسیط وتقریب االجراءات االداریة واعادة هیكلتها2النشاط 

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
2 ملحق إدارة
1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس أول
1 سلك العملة
1 6عامل صنف 
7 سلك مستشاري المصالح العمومیة
7 مستشار المصالح العمومیة

10 : إدارة نوعیة الخدمة العمومیة2الوحدة العملیاتیة 

10 : تحسین ومراقبة جودة الخدمات االداریة1النشاط 

6 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
2 متصرف
2 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف
1 سلك العملة
1 9عامل صنف 
2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل
1 محلل أول
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة



119 نظـام أمـد

9 : وحدة االدارة االلكترونیة3الوحدة العملیاتیة 

9 : تطویر االدارة االلكترونیة وارساء الحكومة المفتوحة3النشاط 

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 مستكتب إدارة
2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول
1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
1 محلل أول
4 سلك مستشاري المصالح العمومیة
4 مستشار المصالح العمومیة
1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 عون تقني

33جملة البرنامج الفرعي

33تحدیث الخدمات  اإلداریةجملة برنامج

445 1الجملة  العامة



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

120

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

اإلشرافالبرنـامج :

اإلشرافالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1 : مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة5الوحدة العملیاتیة 

1 : متابعة ملفات حول المجتمع المدني والهیئات العمومیة المستقلة5النشاط 

1 المتعاقدون
1 عقد اسداء خدمات

1جملة البرنامج الفرعي

1اإلشرافجملة برنامج

القیادة والمساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

28 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :A الوحدة العملیاتیة

28 : توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة7النشاط 

28 المتعاقدون
28 متعاقد خصوصي



121 نظـام أمـد

28جملة البرنامج الفرعي

28القیادة والمساندةجملة برنامج

29الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

122نظـام أمـد

اإلشراف 1  البرنامج :

1 اإلشرافالبرنامج الفرعي :

مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة 5 الوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

مؤسسات  أخرى 15الفقرة  : 

هیئة النفاذ للمعلومة  15 المؤسسة : 

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

1متصرف مستشار

1متصرف عام

1ملحق إدارة

3سلك األعوان الوقتیین

11عون وقتي صنف  أ

21عون وقتي صنف أ

1عون وقتي صنف د

1سلك أعوان مؤسسة اإلذاعة و التلفزة التونسیة

1صحفي أول

2أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي

2كاتب محكمة أول

1سلك المستشارین المقررین لدى نزاعات الدولة

1مستشار مقرر عام



123

منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

2تقني رئیس

1تقني أول

2سلك كتابة المحكمة اإلداریة

1متصرف مستشار كتابة محكمة

1كاتب محكمة أّول

15جملة النشاط :

15جملة الوحدة العملیاتیة :

15جملة البرنامج الفرعي :

15 جملة البرنامج :

الرقابة 2  البرنامج :

1 الرقابةالبرنامج الفرعي :

المحكمة االداریة 6 الوحدة العملیاتیة :

اصدار االحكام في المادة االداریة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

مؤسسات  السیادة 448الفقرة  : 

المحكمة اإلداریة  448 المؤسسة : 

4أسالك مختلفة

4أسالك مختلفة
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اصدار االحكام في المادة االداریة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

5السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

5متصرف

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

2مهندس رئیس

98سلك العملة

16عامل صنف 

26عامل صنف 

362عامل صنف  

720 و6 و5عملة صنف 

104 و9 و8عملة صنف 

7سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

4عون تقني

1محلل

1محلل رئیس

1محلل مركزي

119أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي

35متصّرف كتابة محكمة

14كاتب محكمة أول

18متصّرف مستشار  كتابة محكمة

4كاتب محكمة مساعد

3عون محكمة

42كاتب محكمة

1متصّرف عام كتابة محكمة

2متصّرف رئیس كتابة محكمة
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اصدار االحكام في المادة االداریة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

92سلك أعضاءالمحكمة اإلداریة

92مستشار مساعد المحكمة اإلداریة

112سلك مستشاري المصالح العمومیة

112مستشار المحكمة اإلداریة

2سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

2متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

7السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

7تقني

448جملة النشاط :

448جملة الوحدة العملیاتیة :

448جملة البرنامج الفرعي :

448 جملة البرنامج :

القیادة والمساندة 4  البرنامج :

2 المساندةالبرنامج الفرعي :

وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة B الوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة األرشیف الوطني

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

مؤسسات إدارة عامة 117الفقرة  : 

األرشیف الـوطني  117 المؤسسة : 
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منحة لفائدة األرشیف الوطني

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

23السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

9متصرف

3متصرف مستشار

2متصرف رئیس

1متصرف عام

2ملحق إدارة

1مستكتب إدارة

1عون إستقبال

4كاتب تصرف

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

1مهندس رئیس

1مهندس أول

39سلك العملة

77 و6 و5عملة صنف 

430 و 3عملة صنف 

102 و9 و8عملة صنف 

5سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

3محلل

1محلل مركزي

1واضع برامج

2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

1مكتبي أو موثق

1حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

2سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
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منحة لفائدة األرشیف الوطني

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

1أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1أستاذ محاضر  التعلیم العالي

29سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

6متصرف عام في الوثائق و األرشیف

5متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

6متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

9متصّرف في الوثائق و األرشیف

3متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

15السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

1مساعد تقني

3عون تقني

1تقني رئیس

8تقني أول

2تقني

117جملة النشاط :

117جملة الوحدة العملیاتیة :

117جملة البرنامج الفرعي :

117 جملة البرنامج :

التصرف في القطاع العمومي 5  البرنامج :

1 تحدیث الوظیفة العمومیةالبرنامج الفرعي :
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المدرسة الوطنیة لالدارة 2 الوحدة العملیاتیة :

تنمیة المهارات وتطویر الكفاءات وتكوین اإلطارات العلیا

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

2النشاط :

مؤسسات التكوین 110الفقرة  : 

المدرسـة الوطنیة لإلدارة  110 المؤسسة : 

45السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

25متصرف

5متصرف مستشار

7متصرف رئیس

8متصرف مساعد

48سلك العملة

210عامل صنف 

32عامل صنف 

51عامل صنف 

67عامل صنف 

72عامل صنف 

84عامل صنف 

914عامل صنف 

108عامل صنف 

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

1محلل

1واضع برامج

3سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2حافظ مكتبات أو توثیق

1حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
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تنمیة المهارات وتطویر الكفاءات وتكوین اإلطارات العلیا

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

2النشاط :

1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

1أستاذ التعلیم العالي

1سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة

1أخصائي اجتماعي

7سلك مستشاري المصالح العمومیة

7مستشار المصالح العمومیة

1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة

1فني سامي للصحة العمومیة

1سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1متصّرف في الوثائق و األرشیف

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

1تقني أول

110جملة النشاط :

110جملة الوحدة العملیاتیة :

110جملة البرنامج الفرعي :

110 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

130نظـام أمـد

اإلشراف 1  البرنامج :

1 اإلشرافالبرنامج الفرعي :

مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة 5 الوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

مؤسسات  أخرى 4الفقرة  : 

هیئة النفاذ للمعلومة  4 المؤسسة : 

4أسالك مختلفة

4أسالك مختلفة

4جملة النشاط :

4جملة الوحدة العملیاتیة :

4جملة البرنامج الفرعي :

4 جملة البرنامج :

الرقابة 2  البرنامج :

1 الرقابةالبرنامج الفرعي :

المحكمة االداریة 6 الوحدة العملیاتیة :
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اصدار االحكام في المادة االداریة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

6النشاط :

مؤسسات  السیادة 1الفقرة  : 

المحكمة اإلداریة  1 المؤسسة : 

1سلك العملة

11عامل صنف 

1جملة النشاط :

1جملة الوحدة العملیاتیة :

1جملة البرنامج الفرعي :

1 جملة البرنامج :

القیادة والمساندة 4  البرنامج :

2 المساندةالبرنامج الفرعي :

وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة B الوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة األرشیف الوطني

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

4النشاط :

مؤسسات إدارة عامة 2الفقرة  : 

األرشیف الـوطني  2 المؤسسة : 

2سلك العملة

22عامل صنف 

2جملة النشاط :
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2جملة الوحدة العملیاتیة :

2جملة البرنامج الفرعي :

2 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
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اإلشراف 1  البرنامج :

1 اإلشرافالبرنامج الفرعي :

5 مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریةالوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0001 15الفقرة  : 

الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات األساسیة  15 المؤسسة : 

7اإلطارات

3متصرف رئیس

3تقني رئیس

1مساعد تعلیم عالي

4أعوان المساندة أو التسییر 

3ملحق إدارة

1كاتب تصرف

4أعوان التنفیذ 

24عامل صنف 

15جملة النشاط :

15جملة الوحدة العملیاتیة :

15جملة البرنامج الفرعي :

15 جملة البرنامج :
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االعالم واالتصال والتكوین 3  البرنامج :

3 االعالم و االتصال والتكوین  البرنامج الفرعي :

1 خلیة االعالم و االتصالالوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة مؤسسة  التلفزة التونسیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

0012 1086الفقرة  : 

مؤسسة التلفزة التونسیة  1086 المؤسسة : 

333اإلطارات

9متصرف رئیس

34متصرف مستشار

11مهندس عام

13مهندس رئیس

13مهندس أول

23متصرف

3كاتب صحفي

2محلل

5إعالمي

2موثق أول

2موثق رئیس

66صحفي مخبر

76صحفي أول

27صحفي رئیس

1كبیر المخبرین

18منسق تنفیذ إنتاج
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منحة لفائدة مؤسسة  التلفزة التونسیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

10مخرج

13مخرج أول

5مخرج رئیس

561أعوان المساندة أو التسییر 

20ملحق إدارة

75تقني

30كاتب تصرف

7معاون خازن

3موثق

273فني سامي

27مساعد فني

77مصور

11مستكتب إدارة

4مبرمج

10إضائي مساعد

18مساعد مخرج

1مساعد موضب برامج

5إضائي أول

192أعوان التنفیذ 

4موزع أو مشغل هاتف

15عون إستقبال

13عون خدمات مختص

51سائق

1عامل

78عون خدمات
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منحة لفائدة مؤسسة  التلفزة التونسیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1النشاط :

1مساعد مركب

16إضائي

13مساعد تنفیذ إنتاج

1086جملة النشاط :

منحة لفائدة مؤسسة االذاعة التونسیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

0012 1078الفقرة  : 

مؤسسة اإلذاعة التونسیة  1078 المؤسسة : 

389اإلطارات

4متصرف عام

14متصرف رئیس

26متصرف مستشار

4مهندس عام

9مهندس رئیس

5مهندس أول

5محلل رئیس

38متصرف

2موثق أول

3موثق رئیس

148صحفي مخبر

91صحفي أول

39صحفي رئیس

1كبیر المخبرین
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منحة لفائدة مؤسسة االذاعة التونسیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

455أعوان المساندة أو التسییر 

42موثق مساعد

76تقني

18واضع برامج أو مبرمج

3مبرمج أول

6متصرف مساعد

24مساعد تقني

47مساعد في التصرف

35عون خدمات درجة 

15موثق

9خازن

20فني سامي

43إعالمي مساعد

14مصور

10مبرمج مساعد

3مبرمج

89خازن صنف 

718فني سامي صنف 

858فني سامي صنف 

1024فني سامي صنف 

1ملحق تحریر

10مساعد مخرج

234أعوان التنفیذ 

47مستكتب إدارة

14موزع أو مشغل هاتف
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منحة لفائدة مؤسسة االذاعة التونسیة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2النشاط :

15عون طباعة

17مستكتب أول

5عون إستقبال

72عون خدمات

10حاجب

16سائق

25عون تنفیذ

3مساعد مركب

7إضائي

3مساعد تنفیذ إنتاج

1078جملة النشاط :

منحة لفائدة وكالة تونس افریقیا لالنباء

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

0003 258الفقرة  : 

وكالة  تونس  إفریقیا  لألنباء  258 المؤسسة : 

176اإلطارات

6متصرف عام

10متصرف رئیس

9متصرف مستشار

98رئیس تحریر

33محرر

20محرر رئیسي

41أعوان المساندة أو التسییر 
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منحة لفائدة وكالة تونس افریقیا لالنباء

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

3النشاط :

2مكتبي مساعد

4كاتب صحفي مساعد

25متصرف مساعد

10كاتب راقن

41أعوان التنفیذ 

41عامل

258جملة النشاط :

" منحة لفائدة مركز االعالم والتكوین والدراسات والتوثیق جول الجمعیات "افادة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

5النشاط :

0008 16الفقرة  : 

مركز اإلعالم و التكوین والدراسات و التوثیق حول الجمعیات  16 المؤسسة : 

12اإلطارات

1متصرف عام

4متصرف مستشار

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق

6متصرف

1أعوان المساندة أو التسییر 

1مستكتب إدارة

3أعوان التنفیذ 

12عامل صنف 

61عامل صنف 

16جملة النشاط :
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منحة لفائدة الشركة الجدیدة للطباعة والصحافة والنشر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7النشاط :

0003 250الفقرة  : 

الشركة الجدیدة للطباعة و الصحافة و النشر  250 المؤسسة : 

74اإلطارات

7متصرف عام

8متصرف مستشار

1مهندس عام

6متصرف

24كاتب صحفي

3مهندس

2مهندس فرعي

11رئیس تحریر

2محرر

161مستشار المصالح العمومیة صنف 

1متصرف مستشار في الوثائق و األرشیف

7رئیس تحریر أول

1مصور رئیس

138أعوان المساندة أو التسییر 

34ملحق إدارة

2خازن مساعد

5متصرف مساعد

34تقني سامي

16محرر مساعد

2مصور

24تقني في التصرف
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منحة لفائدة الشركة الجدیدة للطباعة والصحافة والنشر

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7النشاط :

10عون إداري مختص

9مصحح

2ملحق تحریر

38أعوان التنفیذ 

3موزع البرید اإلداري

3عون طباعة

5عون إستقبال

9سائق سیارة

35عامل صنف 

4منظفة

32عون خدمات صنف 

7عون تنفیذ

250جملة النشاط :

2688جملة الوحدة العملیاتیة :

2688جملة البرنامج الفرعي :

2688 جملة البرنامج :

القیادة والمساندة 4  البرنامج :

2 المساندةالبرنامج الفرعي :

A اإلدارة العامة للمصالح المشتركةالوحدة العملیاتیة :



142

منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بیت الحكمة"

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0012 43الفقرة  : 

[  المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الحكمة  43 المؤسسة : 

22اإلطارات

3متصرف رئیس

1متصرف مستشار

1تقني رئیس

2متصرف

3متصرف أول

3تقني أول

1إداري

8مكتبي موثق

4أعوان المساندة أو التسییر 

3تقني

1متصرف مساعد

17أعوان التنفیذ 

6عامل

44عامل صنف 

63عامل صنف 

103عامل صنف 

31عون إستقبال صنف 

43جملة النشاط :

43جملة الوحدة العملیاتیة :

43جملة البرنامج الفرعي :

43 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
143

اإلشراف 1  البرنامج :

1 اإلشرافالبرنامج الفرعي :

5 مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریةالوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0001 2الفقرة  : 

الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات األساسیة  2 المؤسسة : 

1اإلطارات

1إقتصادي

1أعوان التنفیذ 

1عون تنظیف

2جملة النشاط :

2جملة الوحدة العملیاتیة :

2جملة البرنامج الفرعي :

2 جملة البرنامج :

القیادة والمساندة 4  البرنامج :

2 المساندةالبرنامج الفرعي :

A اإلدارة العامة للمصالح المشتركةالوحدة العملیاتیة :
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منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بیت الحكمة"

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

6النشاط :

0012 1الفقرة  : 

[  المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الحكمة  1 المؤسسة : 

1أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة

1جملة النشاط :

1جملة الوحدة العملیاتیة :

1جملة البرنامج الفرعي :

1 جملة البرنامج :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب
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توزیع التـرقیـات

الرقابةالبرنـامج :
الرقابةالبرنامج الفرعي :

46 : هیئة الرقابة  العامة للمصالح العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

: رقابة اعمال التصرف باالدارة والمنشآت والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

46

8سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة

1 مراقب للمصالح العمومیةمراقب مساعد للمصالح العمومیة

4 مراقب رئیس للمصالح العمومیةمراقب للمصالح العمومیة

3 مراقب عام للمصالح العمومیةمراقب رئیس للمصالح العمومیة

5سلك هیئة مراقبي الدولة

3 مراقب دولة عاممراقب دولة رئیس

1 مراقب دولة رئیسمراقب دولة

1 مراقب دولةمراقب دولة مساعد

5سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي

3 مراقب عام للطلب العموميمراقب رئیس للطلب العمومي

1 مراقب رئیس للطلب العموميمراقب للطلب العمومي

1 مراقب للطلب العموميمراقب مساعد للطلب العمومي

28سلك أعوان مراقبة المصاریف العمومیة

7 مراقب للمصاریف العمومیةمساعد مراقب للمصاریف العمومیة

4 مراقب عام للمصاریف العمومیةمراقب رئیس للمصاریف العمومیة

2 مراقب رئیس للمصاریف العمومیةمراقب أول للمصاریف العمومیة
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10 مراقب أول للمصاریف العمومیةمراقب للمصاریف العمومیة

3 مساعد مراقب للمصاریف العمومیةملحق مراقبة المصاریف العمومیة

2 كاتب مراقبة المصاریف العمومیةمستكتب مراقبة المصاریف العمومیة

46جملة البرنامج الفرعي :

46الرقابةجملة برنامج
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االعالم واالتصال والتكوینالبرنـامج :
االعالم و االتصال والتكوین  البرنامج الفرعي :

7 : خلیة االعالم و االتصال1الوحدة العملیاتیة 

: منحة لفائدة مؤسسة  التلفزة التونسیة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

7

7السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة

2 مستشار صحفي رئیسمستشار صحفي

1 مستشار صحفي عاممستشار صحفي رئیس

4 مستشار صحفيكاتب صحفي

7جملة البرنامج الفرعي :

7االعالم واالتصال والتكوینجملة برنامج
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القیادة والمساندةالبرنـامج :
المساندةالبرنامج الفرعي :

87 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :A الوحدة العملیاتیة

: توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة7النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

87

21السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

2 متصرف مستشارمتصرف

15 متصرف رئیسمتصرف مستشار

1 متصرف عاممتصرف رئیس

1 كاتب تصرفمستكتب إدارة

2 متصرف مساعدكاتب تصرف

4السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

3 مهندس عاممهندس رئیس

1 مهندس رئیسمهندس أول

40سلك العملة

1 2عامل صنف 1عامل صنف 

25 4عامل صنف 3عامل صنف 

3 5عامل صنف 4عامل صنف 

2 6عامل صنف 5عامل صنف 

3 7عامل صنف 6عامل صنف 

2 8عامل صنف 7عامل صنف 

1 9عامل صنف 8عامل صنف 

3 10عامل صنف 9عامل صنف 

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

2 محلل مركزيمحلل

3سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة

2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

1 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي أو موثق
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5سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

1 متصرف عام في الوثائق و األرشیفمتصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

3 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

12السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

2 تقنيمساعد تقني

3 مساعد تقنيعون تقني

2 تقني رئیس أولتقني رئیس

1 تقني رئیستقني أول

4 تقني أولتقني

87جملة البرنامج الفرعي :

87القیادة والمساندةجملة برنامج

140الجملة  العامة العدد الجملي :
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المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع الترقیات حسب األسالك و الرتب 

نظـام أمـد

الرقابة 2  البرنامج :

1 الرقابةالبرنامج الفرعي :

المحكمة االداریة 6  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

اصدار االحكام في المادة االداریة 6 النشاط :

مؤسسات  السیادة 24الفقرة  : 

المحكمة اإلداریة  24 المؤسسة : 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیةالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

متصرف عام 1متصرف رئیس

3سلك العملةسلك العملة
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3عامل صنف  21عامل صنف 

6عامل صنف  51عامل صنف 

9عامل صنف  81عامل صنف 

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیةسلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

محلل مركزي 1محلل

 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف
العدلي

 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف
العدلي

13

متصّرف مستشار  كتابة محكمة 2متصّرف كتابة محكمة

متصّرف كتابة محكمة 1كاتب محكمة أول

كاتب محكمة 1كاتب محكمة مساعد

كاتب محكمة مساعد 2عون محكمة

كاتب محكمة أول 6كاتب محكمة

متصّرف عام كتابة محكمة 1متصّرف رئیس كتابة محكمة

3سلك أعضاءالمحكمة اإلداریةسلك أعضاءالمحكمة اإلداریة

مستشار المحكمة اإلداریة 3مستشار مساعد المحكمة اإلداریة

3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیةالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
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مساعد تقني 2عون تقني

تقني رئیس 1تقني أول

24 ---جملة النشاط :

 ---24جملة الوحدة العملیاتیة :

 ---24جملة البرنامج الفرعي :

 ---24 جملة البرنامج :

القیادة والمساندة 4  البرنامج :

2 المساندةالبرنامج الفرعي :

وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة B  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

منحة لفائدة األرشیف الوطني 4 النشاط :

مؤسسات إدارة عامة 16الفقرة  : 

األرشیف الـوطني  16 المؤسسة : 

4السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیةسلك العملة
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مستكتب إدارة 51عامل صنف 

عون تقني 52عامل صنف 

7عامل صنف  61عامل صنف 

3سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیةسلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

محلل مركزي 2محلل

محلل رئیس 1محلل مركزي

5سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیفسلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف

متصرف عام في الوثائق و األرشیف 2متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف

متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف 2متصّرف في الوثائق و األرشیف

متصّرف في الوثائق و األرشیف 1متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

4السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیةالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

تقني 1مساعد تقني

مساعد تقني 1عون تقني

تقني رئیس 2تقني أول

16 ---جملة النشاط :
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 ---16جملة الوحدة العملیاتیة :

 ---16جملة البرنامج الفرعي :

 ---16 جملة البرنامج :

التصرف في القطاع العمومي 5  البرنامج :

1 تحدیث الوظیفة العمومیةالبرنامج الفرعي :

المدرسة الوطنیة لالدارة 2  الوحدة العملیاتیة :

المدة بالشهر  الكلفة  العدد     المؤسسة 

 بحساب ألف دینار

السلك و الرتبة الجدیدة السلك و الرتبة الحالیة 

تنمیة المهارات وتطویر الكفاءات وتكوین اإلطارات العلیا 2 النشاط :

مؤسسات التكوین 11الفقرة  : 

المدرسـة الوطنیة لإلدارة  11 المؤسسة : 

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیةالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

متصرف رئیس 1متصرف مستشار

متصرف عام 1متصرف رئیس

9سلك العملةسلك العملة
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3عامل صنف  24عامل صنف 

4عامل صنف  31عامل صنف 

7عامل صنف  61عامل صنف 

8عامل صنف  71عامل صنف 

9عامل صنف  81عامل صنف 

10عامل صنف  91عامل صنف 

11 ---جملة النشاط :

 ---11جملة الوحدة العملیاتیة :

 ---11جملة البرنامج الفرعي :

 ---11 جملة البرنامج :
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2021توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الرقابةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 64

الرقابةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: رقابة اعمال التصرف المتعلقة بالمصاریف العمومیة2النشاط 

1سلك أعوان مراقبة المصاریف العمومیة
1ملحق مراقبة المصاریف العمومیة

1جملة البرنامج الفرعي 64 000

1الرقابةجملة برنامج

القیادة والمساندةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 500 50

القیادةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: متابعة الملفات االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة لرئیس الحكومة  وقرارات المجالس الوزاریة2النشاط 

1سلك العملة
71عامل صنف 
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1جملة البرنامج الفرعي 24 000

المساندةالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

1: توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة7النشاط 

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1متصرف مساعد

1جملة البرنامج الفرعي 26 500

2القیادة والمساندةجملة برنامج

دینــار3الجملة  العامة 114 500
اإلنعكاس المالي العدد الجملي



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نظـام أمـد

توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب 
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الرقابة 2  البرنامج :

1 الرقابةالبرنامج الفرعي :

المحكمة االداریة 6الوحدة العملیاتیة :

اصدار االحكام في المادة االداریة

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

النشاط :

 الكلفة 

6

 بحساب ألف دینار

مؤسسات  السیادة 123الفقرة  : 

المحكمة اإلداریة  123 المؤسسة : 

123سلك العملة

9123عامل صنف 

123جملة النشاط :

123جملة الوحدة العملیاتیة :

123جملة البرنامج الفرعي :

123 جملة البرنامج :
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توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة
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االعالم واالتصال والتكوین 3  البرنامج :

3 االعالم و االتصال والتكوین  البرنامج الفرعي :

خلیة االعالم و االتصال 1 الوحدة العملیاتیة :

منحة لفائدة مؤسسة  التلفزة التونسیة

العدد 

1النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  العمل  الثقافي 6273الفقرة  : 

مؤسسة التلفزة التونسیة  6273 المؤسسة : 

2121اإلطارات

154تقني سامي أول

167رئیس تحریر

4152أعوان التنفیذ 

277عون خدمات

4133عون خدمات صنف 

6142موزع هاتف صنف 

6273جملة النشاط :

منحة لفائدة مؤسسة االذاعة التونسیة

العدد 

2النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

مؤسسات  العمل  الثقافي 8315الفقرة  : 
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منحة لفائدة مؤسسة االذاعة التونسیة

العدد 

2النشاط :

 الكلفة 

 بحساب ألف دینار

  المؤسسة  / الصنف و الرتبة 
مؤسسة اإلذاعة التونسیة  8315 المؤسسة : 

6240اإلطارات

143متصرف رئیس

138متصرف مستشار

269متصرف

290تقني سامي أول

141أعوان المساندة أو التسییر 

7141عون فني مختص صنف 

135أعوان التنفیذ 

135عون خدمات أول

8315جملة النشاط :

14588جملة الوحدة العملیاتیة :

14588جملة البرنامج الفرعي :

14588 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

رئاسة الحكومة03
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 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

القیادة والمساندة 4البرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400تهیئات مختلفة بمقر الوزارة األولى000211 603
600250 2تهیئة الشبكات الفنیة بشارع الحریة002400 603
250تهیئة مبنى رئاسة الحكومة ببرج زوارة ببوشوشة002500 603
500تركیز منظومة المراقبة األمنیة بقصر الحكومة بالقصبة002600 603

113تطویر المنظومات والشبكات اإلعالمیة000900 605

513 6001 72جملة النشاط

A2 6001 513جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
2 6001 513

513 6001 42جمـــلة البرنـامج

513 6001 2جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

اإلشراف 1البرنـامج :

اإلشرافالبرنامج الفرعي : 1
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االدارة العامة للجمعیات واالحزاب السیاسیة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تكوین ومراقبة نشاط الجمعیات 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

5050اقتناء سیارة لفائدة الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة00100ج 604

25050جملة النشاط

25050جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
5050

15050جمـــلة البرنـامج

الرقابة 2البرنـامج :

الرقابةالبرنامج الفرعي : 1

المحكمة االداریة 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
اصدار االحكام في المادة االداریة 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200200تهیئة مقر المحكمة اإلداریة000111 613
8080إدخال اإلعالمیة بالمحكمة اإلداریة000411 613

6280280جملة النشاط

6280280جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
280280

2280280جمـــلة البرنـامج

االعالم واالتصال والتكوین 3البرنـامج :

االعالم و االتصال والتكوین  البرنامج الفرعي : 3

خلیة االعالم و االتصال 1الوحدة العملیاتیة
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
 تغطیة انشطة رئیس الحكومة والتنسیق مع الصحافة المحلیة واالجنبیة وتحریر

البالغات الصحفیة
4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

1010المركز اإلفریقي لتدریب الصحافیین واإلتصالیین000500 606

41010جملة النشاط

11010جمـــلة الوحدة العملیاتیة

3جمـــلة البرنـامج الفرعي
1010

31010جمـــلة البرنـامج

القیادة والمساندة 4البرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي : 2

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة Aالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة 7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10050إعتمادات للدراسات000111 603
5050تهیئة و تجهیز المباني التابعة لرئاسة الحكومة00100ج 603
5050تهیئة مقر كائن بباب العسل00400ج 603

380380إقتناء وسائل نقل000100 604

100100تطویر المنظومات والشبكات اإلعالمیة000900 605

7680630جملة النشاط

A680630جمـــلة الوحدة العملیاتیة

وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة Bالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
منحة لفائدة مركز التوثیق الوطني 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

120120تجهیز مركز التوثیق الوطني000200 614
5050مركز الخزن و التوثیق مقرین000800 614

3170170جملة النشاط
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البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
منحة لفائدة األرشیف الوطني 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300300تجهیز بناءات األرشیف الوطني000411 604

1515برنامج جلب الوثائق من الخارج00700ج 614

4315315جملة النشاط

B485485جمـــلة الوحدة العملیاتیة

2جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 1651 115

115 1651 41جمـــلة البرنـامج

التصرف في القطاع العمومي 5البرنـامج :

تحدیث الوظیفة العمومیةالبرنامج الفرعي : 1

المدرسة الوطنیة لالدارة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تنمیة المهارات وتطویر الكفاءات وتكوین اإلطارات العلیا 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

4545إقتناء وسائل نقل لفائدة المدرسة الوطنیة لإلدارة00100ج 604

5050تهیئة و تجهیز المباني بالمدرسة الوطنیة لإلدارة00200ج 606
2020اقتناء معدات و تطبیقات اعالمیة لفائدة المدرسة الوطنیة لإلدارة00300ج 606

2115115جملة النشاط

2115115جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
115115

5115115جمـــلة البرنـامج

570 6201 1جملة مشاریع و برامج جدیدة

083 2203 4الجملـة العامـة :
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 أد14560 أد دفعا مقابل 8085 أد تعهدا و 9222 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 9260تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

-79.84 -79.84 -515 -515 130 130 645 645 نفقات التدخالتاإلشراف

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

50505050

180 465-مجموع البرنامج 645180 645-465-72.09-72.09

نفقات التدخالتالرقابة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

500500280280-220-220-44.00-44.00

280 220-مجموع البرنامج 500280 500-220-44.00-44.00

-16.93 -16.93 -953 -953 4 677 4 677 5 630 5 630  االعالم واالتصال
والتكوین

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

10101010

4 687 953-مجموع البرنامج 5 6404 687 5 640-953-16.90-16.90
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-38.10 -38.10 -120 -120 195 195 315 315 نفقات التدخالتالقیادة والمساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

7 4602 1603 7652 628-3 695468-49.5321.67

2 823 815 3-مجموع البرنامج 7 7753 960 2 475348-49.0714.06

 التصرف في القطاع
العمومي

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

115115115115

115 115مجموع البرنامج 115115

نفقات التدخالتتحدیث الخدمات  اإلداریة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرنامج

-5 338 8 085

590 6الجمـلة العامـة

7 970

6 590

2 6704 220

5 0025 002

3 083

-1 588

-3 750

-1 588

413

14 5609 2609 222-1 175

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

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

-24.10

-47.05

-24.10

15.47

-36.66-12.69
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2021

المهمة:

السنة المالیة:
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رئاسة الحكومة

الحسابات الخاصة في الخزینة 

حساب إستعمال مصاریف المراقبة ومكافاة الحضور وأقساط األرباح الراجعة للدولة    02 الحساب :

اإلشراف 1 البرنـامج :

1 اإلشرافالبرنـامج الفرعي :

000 000 3االدارة العامة لمتابعة انتاجیة المنشات العمومیة4 دینار الوحدة العملیاتیة : 

000 000 3متابعة انتاجیة وحوكمة المنشات العمومیة4 دینارالنشاط :
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اإلعتماداتالبیـــان الفقرة الفرعیة الفقرة الفصل

بحساب الدینار

3 000 000 نفقات تسییر المصالح العمومیة :201

3 000 000 نفقات التصرف األخرى 0099

3 000 000 نفقات مختلفة 099

000 000 3جملة البرنامج الفرعي

000 000 3جملة البرنامج

3 000 000 جملة الحساب

3 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

3 000 000 الجمـــلة العامة



نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:
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رئاسة الحكومة

الحسابات الخاصة:  جدول إجمالي

الحسابات الخاصة في الخزینة 

حساب إستعمال مصاریف المراقبة ومكافاة الحضور وأقساط األرباح الراجعة للدولة    02 الحساب :

دینار000 000 3الموارد :

النفقات البرنـامج 

اإلشراف 13000000

3 000 000 جملة الحساب

3 000 000 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

3 000 000 الجمـــلة العامة



  : رئاسة الحكومة03المهمة  

2021 السنة المالیة:

170نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  اإلشراف1البرنـامج 

اإلشراف :1البرنامج الفرعي

: مصالح مستشار القانون والتشریع1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة واصالح ونشر النصوص القانونیة1النشاط 

10088 095 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

095 88تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
101247 828 األجر  األساسي  والتدرج01

828 247األجر األساسي والتدرج001
101854 299 المنح  الخصوصیة  القارة02

299 854المنح الخصوصیة القارة000
101135 536 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

536 135المنحة الوظیفیة001
1014 860 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

860 4المنح الخصوصیة المتغیرة000
10134 661 منحـة اإلنتـاج05

661 34منحـة اإلنتـاج000
10114 145 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

145 14منحة الساعات اإلضافیة001
1012 900 المنح    العائلیة13
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900 2المنح العائلیة000
101249 051 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

051 249المساهمات المحمولة على المشغل000

375 631 1جملة النشاط :

375 631 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة العامة للجمعیات واالحزاب السیاسیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تكوین ومراقبة نشاط الجمعیات2النشاط 

101146 100 األجر  األساسي  والتدرج01

100 146األجر األساسي والتدرج001
101383 391 المنح  الخصوصیة  القارة02

391 383المنح الخصوصیة القارة000

10143 540 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

540 43المنحة الوظیفیة001
10116 320 منحـة اإلنتـاج05

320 16منحـة اإلنتـاج000

1012 403 المنح    العائلیة13

403 2المنح العائلیة000
101114 924 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

924 114المساهمات المحمولة على المشغل000

678 706جملة النشاط :

678 706جملة الوحدة العملیاتیة :
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: االدارة العامة للتخصیص3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اعداد وتقییم ملفات تخصیص المنشات العمومیة3النشاط 

101104 004 األجر  األساسي  والتدرج01

004 104األجر األساسي والتدرج001
101338 255 المنح  الخصوصیة  القارة02

255 338المنح الخصوصیة القارة000
10144 701 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

701 44المنحة الوظیفیة001
101573 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

573المنح الخصوصیة المتغیرة000
10114 121 منحـة اإلنتـاج05

121 14منحـة اإلنتـاج000
101573 المنح    العائلیة13

573المنح العائلیة000
10197 823 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

823 97المساهمات المحمولة على المشغل000

050 600جملة النشاط :

050 600جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة العامة لمتابعة انتاجیة المنشات العمومیة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة انتاجیة وحوكمة المنشات العمومیة4النشاط 
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10190 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 90األجر األساسي والتدرج000
10136 063 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 6المنحة الكیلومتریة المرتبطة بالرتبة001
063 30منحة التصرف والتنفیذ002

1018 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 8المساهمة في أنظمة الحیطة االجتماعیة002

063 134جملة النشاط :

063 134جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة ملفات حول المجتمع المدني والهیئات العمومیة المستقلة5النشاط 

100105 188 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

188 105تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له000
10168 310 األجر  األساسي  والتدرج01

310 68األجر األساسي والتدرج001

101206 445 المنح  الخصوصیة  القارة02

445 206المنح الخصوصیة القارة000
10121 351 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

351 21المنح المرتبطة بالوظیفة000

1017 201 منحـة اإلنتـاج05

201 7منحـة اإلنتـاج000
101736 المنح    العائلیة13

736المنح العائلیة000

10158 950 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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950 58المساهمات المحمولة على المشغل000
10217 694 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

694 17األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1022 959 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

959 2المساهمات المحمولة على المشغل000

834 488جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة6النشاط 

1245 000 مؤسسات  السیادة01

000 5الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة031
124100 000 مؤسسات  أخرى30

000 100هیئة النفاذ للمعلومة051
125430 000 مؤسسات  السیادة01

000 430الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات األساسیة012

000 535جملة النشاط :

834 023 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 096 4جملة البرنامج الفرعي :

000 096 4جملة البرنامج :
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 :  الرقابة2البرنـامج 

الرقابة :1البرنامج الفرعي

: هیئة الرقابة  العامة للمصالح العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رقابة اعمال التصرف باالدارة والمنشآت والمؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة1النشاط 

101288 674 األجر  األساسي  والتدرج01

674 288األجر األساسي والتدرج001

1011 100 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 100 1المنح الخصوصیة القارة000
101141 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 141المنح المرتبطة بالوظیفة000

101320 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 320المنح الخصوصیة المتغیرة000
10145 000 منحـة اإلنتـاج05

000 45منحـة اإلنتـاج000

10120 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 20منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1013 000 المنح    العائلیة13

000 3المنح العائلیة000

101300 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 300المساهمات المحمولة على المشغل000

674 217 2جملة النشاط :

674 217 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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: الهیئة العامة لمراقبة المصاریف العمومیة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رقابة اعمال التصرف المتعلقة بالمصاریف العمومیة2النشاط 

1011 200 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 200 1األجر األساسي والتدرج001
1014 400 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 400 4المنح الخصوصیة القارة000
101419 578 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

578 419المنح المرتبطة بالوظیفة000
101160 000 منحـة اإلنتـاج05

000 160منحـة اإلنتـاج000
10120 464 المنح    العائلیة13

464 20المنح العائلیة000
1011 000 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 000 1المساهمات المحمولة على المشغل000

042 200 7جملة النشاط :

042 200 7جملة الوحدة العملیاتیة :

: الهیئة العلیا للطلب العمومي3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رقابة اعمال التصرف المتعلقة بالشراء العمومي3النشاط 

10085 200 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

200 85تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
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101300 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 300األجر األساسي والتدرج001
1011 524 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 524 1المنح الخصوصیة القارة000
101220 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 220المنح المرتبطة بالوظیفة000
10150 000 منحـة اإلنتـاج05

000 50منحـة اإلنتـاج000
1012 958 المنح    العائلیة13

958 2المنح العائلیة000
101500 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 500المساهمات المحمولة على المشغل000

158 682 2جملة النشاط :

158 682 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: هیئة مراقبي الدولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رقابة اعمال التصرف بالمؤسسات والمنشآت العمومیة4النشاط 

101350 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 350األجر األساسي والتدرج001

1011 000 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 000 1المنح الخصوصیة القارة000
101200 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 200المنح المرتبطة بالوظیفة000

10160 000 منحـة اإلنتـاج05

000 60منحـة اإلنتـاج000
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1012 500 المنح    العائلیة13

500 2المنح العائلیة000
101396 100 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

100 396المساهمات المحمولة على المشغل000

600 008 2جملة النشاط :

600 008 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: هیئة الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة وتدقیق عقود الشراكة5النشاط 

10191 659 األجر  األساسي  والتدرج01

659 91األجر األساسي والتدرج001

101334 122 المنح  الخصوصیة  القارة02

122 334المنح الخصوصیة القارة000
10143 875 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

875 43المنح المرتبطة بالوظیفة000

10112 381 منحـة اإلنتـاج05

381 12منحـة اإلنتـاج000
101692 المنح    العائلیة13

692المنح العائلیة000

10193 997 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

997 93المساهمات المحمولة على المشغل000

726 576جملة النشاط :
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726 576جملة الوحدة العملیاتیة :

: المحكمة االداریة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اصدار االحكام في المادة االداریة6النشاط 

10098 800 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

800 98تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
1015 700 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 700 5األجر األساسي والتدرج001
1017 200 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 200 6المنح الخصوصیة القارة000
000 000 1منحة التصرف والتنفیذ002

101700 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 700المنح المرتبطة بالوظیفة000
1012 040 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 040 2المنح الخصوصیة المتغیرة000
101350 000 منحـة اإلنتـاج05

000 350منحـة اإلنتـاج000
10110 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 10منحة الساعات اإلضافیة001
101500 000 المنح    العائلیة13

000 500المنح العائلیة000
1014 000 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 000 4المساهمات المحمولة على المشغل000
12421 000 مؤسسات  السیادة01

000 21المحكمة اإلداریة021
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800 619 20جملة النشاط :

800 619 20جملة الوحدة العملیاتیة :

000 305 35جملة البرنامج الفرعي :

000 305 35جملة البرنامج :
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 :  االعالم واالتصال والتكوین3البرنـامج 

االعالم و االتصال والتكوین   :3البرنامج الفرعي

: خلیة االعالم و االتصال1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مؤسسة  التلفزة التونسیة1النشاط 

12529 000 000 مؤسسات  العمل  الثقافي12

000 000 29مؤسسة التلفزة التونسیة122

000 000 29جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مؤسسة االذاعة التونسیة2النشاط 

12531 600 000 مؤسسات  العمل  الثقافي12

000 600 31مؤسسة اإلذاعة التونسیة121

000 600 31جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة وكالة تونس افریقیا لالنباء3النشاط 

1259 620 000 مؤسسات  اإلعالم03

000 620 9وكالة  تونس  إفریقیا  لألنباء011

000 620 9جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تغطیة انشطة رئیس الحكومة والتنسیق مع الصحافة المحلیة واالجنبیة وتحریر البالغات الصحفیة4النشاط 

10085 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 85تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

101520 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 520األجر األساسي والتدرج001
1011 070 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 070 1المنح الخصوصیة القارة000

101127 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 127المنح المرتبطة بالوظیفة000
10158 000 منحـة اإلنتـاج05

000 58منحـة اإلنتـاج000

10121 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 21منحة الساعات اإلضافیة001
1014 000 المنح    العائلیة13

000 4المنحة العائلیة001

101380 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 380المساهمات المحمولة على المشغل000

000 265 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مركز االعالم والتكوین والدراسات والتوثیق جول الجمعیات "افادة5النشاط   "

125428 000 مؤسسات  التكوین08

000 428مركز اإلعالم و التكوین والدراسات و التوثیق حول الجمعیات131

000 428جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الشركة الجدیدة للطباعة والصحافة والنشر7النشاط 

1251 300 000 مؤسسات  اإلعالم03

000 300 1الشركة الجدیدة للطباعة و الصحافة و النشر013

000 300 1جملة النشاط :

000 213 74جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز االفریقي لتدریب الصحفیین واالتصالیین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  دعم وتكوین االعالمیین في میدان االعالم واالتصال6النشاط 

10195 600 األجر  األساسي  والتدرج01

600 95األجر األساسي والتدرج001

101291 500 المنح  الخصوصیة  القارة02

500 291المنح الخصوصیة القارة000
10113 150 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

150 13المنحة الوظیفیة001

1019 250 منحـة اإلنتـاج05

250 9منحـة اإلنتـاج000
1011 500 المنح    العائلیة13

500 1المنحة العائلیة001

10179 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 79المساهمات المحمولة على المشغل000

000 490جملة النشاط :
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000 490جملة الوحدة العملیاتیة :

000 703 74جملة البرنامج الفرعي :

000 703 74جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة4البرنـامج 

القیادة :1البرنامج الفرعي

: الكتابة العامة للحكومة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  برمجة و متابعة العمل الحكومي1النشاط 

100210 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 210تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001

10032 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 32تأجیر أعضاء الدواوین001
101108 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 108األجر األساسي والتدرج001

10164 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 64المنحة الوظیفیة001
10117 000 منحـة اإلنتـاج05

000 17منحـة اإلنتـاج000

1011 000 المنح    العائلیة13

000 1المنح العائلیة000
10165 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 65المساهمات المحمولة على المشغل000

10216 700 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

700 16األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
1023 300 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

300 3المساهمات المحمولة على المشغل000

000 517جملة النشاط :
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000 517جملة الوحدة العملیاتیة :

: الدیوان2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة الملفات االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة لرئیس الحكومة  وقرارات المجالس الوزاریة2النشاط 

100693 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 693تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
100100 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 100تأجیر أعضاء الدواوین001
101593 984 األجر  األساسي  والتدرج01

984 593األجر األساسي والتدرج001
101151 068 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

068 151المنحة الوظیفیة001
10153 880 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

880 53المنح الخصوصیة المتغیرة000
10172 240 منحـة اإلنتـاج05

240 72منحـة اإلنتـاج000
1016 200 المنح    العائلیة13

200 6المنح العائلیة000
101199 400 تأجیر  العسكریین15

400 199تأجیر العسكریین001
102114 400 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

400 114األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
102380 المنح  العائلیة06

380المنحة العائلیة001
10222 220 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

220 22المساهمات المحمولة على المشغل000
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772 006 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة خالیا الحوكمة والتكوین والتوقي من الفساد5النشاط 

10180 328 األجر  األساسي  والتدرج01

328 80األجر األساسي والتدرج001
10130 600 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

600 30المنحة الوظیفیة001
10110 800 منحـة اإلنتـاج05

800 10منحـة اإلنتـاج000
101500 المنح    العائلیة13

500المنحة العائلیة001

228 122جملة النشاط :

000 129 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 646 2جملة البرنامج الفرعي :

المساندة :2البرنامج الفرعي

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  "منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بیت الحكمة6النشاط 

1251 570 000 مؤسسات  العمل  الثقافي12

000 570 1[ المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الحكمة101
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000 570 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة7النشاط 

10085 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 85تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له001
10090 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 90تأجیر أعضاء الدواوین001
1014 120 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 120 4األجر األساسي والتدرج001
1017 316 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 316 7المنح الخصوصیة القارة000
101980 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 980المنح المرتبطة بالوظیفة000
10130 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 30المنح الخصوصیة المتغیرة000
101370 000 منحـة اإلنتـاج05

000 370منحـة اإلنتـاج000
101162 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 162منحة الساعات اإلضافیة001
1012 200 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 200 2المساهمات المحمولة على المشغل000
101800 000 تأجیر  العسكریین15

000 800تأجیر العسكریین001
102157 300 تأجیر األعوان غیر القارین00

300 157تأجیر األعوان غیر القارین000
102185 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 185[التأجیر غیر المباشر لألعوان [ اتفاقیات مع مؤسسات002
102700 المنح  العائلیة06
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700المنحة العائلیة001
10222 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل07

000 22المساهمات المحمولة على المشغل000

000 518 16جملة النشاط :

000 088 18جملة الوحدة العملیاتیة :

وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مركز التوثیق الوطني3النشاط 

101368 300 األجر  األساسي  والتدرج01

300 368األجر األساسي والتدرج001
1011 103 200 المنح  الخصوصیة  القارة02

200 103 1المنح الخصوصیة القارة000

10130 500 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

500 30المنحة الوظیفیة001
10136 000 منحـة اإلنتـاج05

000 36منحـة اإلنتـاج000

1016 000 المنح    العائلیة13

000 6المنحة العائلیة001
101296 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 296المساهمات المحمولة على المشغل000

000 840 1جملة النشاط :
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة األرشیف الوطني4النشاط 

1011 700 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 700 1األجر األساسي والتدرج000

101750 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 750المنح المرتبطة بالوظیفة000
1014 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 4منحة الساعات اإلضافیة001

101546 000 المنح    العائلیة13

000 546المنح العائلیة000
12445 000 مؤسسات إدارة عامة02

000 45األرشیف الـوطني001

000 045 3جملة النشاط :

000 885 4جملة الوحدة العملیاتیة :

000 973 22جملة البرنامج الفرعي :

000 619 25جملة البرنامج :
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 :  التصرف في القطاع العمومي5البرنـامج 

تحدیث الوظیفة العمومیة :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للوظیفة العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نجاعة التصرف وترشید وتكوین الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة1النشاط 

10099 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 99تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له000

101800 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 800األجر األساسي والتدرج001
1011 253 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 253 1المنح الخصوصیة القارة000

101200 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 200المنح المرتبطة بالوظیفة000
10160 000 منحـة اإلنتـاج05

000 60منحـة اإلنتـاج000

1016 000 المنح    العائلیة13

000 6المنح العائلیة000
101600 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 600المساهمات المحمولة على المشغل000

10125 000 تأجیر  العسكریین15

000 25تأجیر العسكریین000

000 043 3جملة النشاط :

000 043 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المدرسة الوطنیة لالدارة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنمیة المهارات وتطویر الكفاءات وتكوین اإلطارات العلیا2النشاط 

101650 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 650األجر األساسي والتدرج000
1011 186 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 186 1المنح الخصوصیة القارة000
1011 000 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 000 1المنح الخصوصیة المتغیرة000
101450 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 450المساهمات المحمولة على المشغل000
124320 000 مؤسسات التكوین08

000 320المدرسـة الوطنیة لإلدارة001

000 606 3جملة النشاط :

000 606 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 649 6جملة البرنامج الفرعي :

متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیة :2البرنامج الفرعي

: وحدة متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة تنظیم المؤسسات والمنشآت العمومیة3النشاط 
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10181 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 81األجر األساسي والتدرج000
101180 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 180المنح الخصوصیة القارة000
10147 600 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

600 47المنح المرتبطة بالوظیفة000
10111 000 منحـة اإلنتـاج05

000 11منحـة اإلنتـاج000
101400 المنح    العائلیة13

400المنح العائلیة000
10180 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 80المساهمات المحمولة على المشغل000

000 400جملة النشاط :

000 400جملة الوحدة العملیاتیة :

000 400جملة البرنامج الفرعي :

000 049 7جملة البرنامج :
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 :  تحدیث الخدمات  اإلداریة6البرنـامج 

تحدیث الخدمات االداریة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة لالصالحات والدراسات المستقبلیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تبسیط وتقریب االجراءات االداریة واعادة هیكلتها2النشاط 

10187 900 األجر  األساسي  والتدرج01

900 87األجر األساسي والتدرج000

101217 500 المنح  الخصوصیة  القارة02

500 217المنح الخصوصیة القارة000
10134 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 34المنح المرتبطة بالوظیفة000

1019 200 منحـة اإلنتـاج05

200 9منحـة اإلنتـاج000
1011 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101300 المنح    العائلیة13

300المنح العائلیة000
10168 100 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

100 68المساهمات المحمولة على المشغل000

000 418جملة النشاط :

000 418جملة الوحدة العملیاتیة :

: إدارة نوعیة الخدمة العمومیة2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تحسین ومراقبة جودة الخدمات االداریة1النشاط 

10153 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 53األجر األساسي والتدرج001

101104 200 المنح  الخصوصیة  القارة02

200 104المنح الخصوصیة القارة000
10114 500 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

500 14المنحة الوظیفیة001

1018 000 منحـة اإلنتـاج05

000 8منحـة اإلنتـاج000
101700 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

700منحة الساعات اإلضافیة001

101600 المنح    العائلیة13

600المنحة العائلیة001
10135 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 35المساهمات المحمولة على المشغل000

000 216جملة النشاط :

000 216جملة الوحدة العملیاتیة :

: وحدة االدارة االلكترونیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تطویر االدارة االلكترونیة وارساء الحكومة المفتوحة3النشاط 

10156 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 56األجر األساسي والتدرج001

101124 800 المنح  الخصوصیة  القارة02
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800 124المنح الخصوصیة القارة000
10110 900 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

900 10المنحة الوظیفیة001
1015 900 منحـة اإلنتـاج05

900 5منحـة اإلنتـاج000
101400 المنح    العائلیة13

400المنحة العائلیة001
10138 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 38المساهمات المحمولة على المشغل000

000 236جملة النشاط :

000 236جملة الوحدة العملیاتیة :

000 870جملة البرنامج الفرعي :

000 870جملة البرنامج :

000 642 147 جملة الموارد العامة للمیزانیة

147 642 000 الجملة العامـة :



  : رئاسة الحكومة03المهمة  

2021 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  اإلشراف1البرنـامج 

اإلشراف :1البرنامج الفرعي

: مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة6النشاط 

224120 000 مؤسسات السیادة01

000 120الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة031
224500 000 مؤسسات أخرى30

000 500هیئة النفاذ للمعلومة051
225400 000 مؤسسات  السیادة01

000 400الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات األساسیة012

000 020 1جملة النشاط :

000 020 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 020 1جملة البرنامج الفرعي :

000 020 1جملة البرنامج :
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 :  الرقابة2البرنـامج 

الرقابة :1البرنامج الفرعي

: المحكمة االداریة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اصدار االحكام في المادة االداریة6النشاط 

2242 100 000 مؤسسات السیادة01

000 100 2المحكمة اإلداریة021

000 100 2جملة النشاط :

000 100 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 100 2جملة البرنامج الفرعي :

000 100 2جملة البرنامج :
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 :  االعالم واالتصال والتكوین3البرنـامج 

االعالم و االتصال والتكوین   :3البرنامج الفرعي

: خلیة االعالم و االتصال1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مركز االعالم والتكوین والدراسات والتوثیق جول الجمعیات "افادة5النشاط   "

225100 000 مؤسسات  التكوین08

000 100مركز اإلعالم و التكوین والدراسات و التوثیق حول الجمعیات131

000 100جملة النشاط :

000 100جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز االفریقي لتدریب الصحفیین واالتصالیین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  دعم وتكوین االعالمیین في میدان االعالم واالتصال6النشاط 

22480 000 مؤسسات التكوین08

000 80المركز اإلفریفي لتدریب الصحفیین و اإلتصالیین002

000 80جملة النشاط :

000 80جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 180جملة البرنامج الفرعي :

000 180جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة4البرنـامج 

المساندة :2البرنامج الفرعي

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  "منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بیت الحكمة6النشاط 

225250 000 مؤسسات  العمل  الثقافي12

000 250[ المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الحكمة101

000 250جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة7النشاط 

200148 000 النفقات الخصوصیة بالسلط العمومیة01

000 148النفقات الخاصة بالسلط العمومیة001

200600 000 مصاریف التمثیل واألسفار02

000 600مصاریف التمثیل واألسفار000
201970 800 األكریة واألداءات البلدیة01

800 970األكریة واألداءات البلدیة000

20137 000 إستهالك الماء02

000 37استهالك الماء000
201750 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 750استهالك الكهرباء والغاز000

201340 000 اإلتصاالت04

000 160االتصاالت الهاتفیة001
000 180تراسل المعطیات002

20145 000 إقتناء األثاث05
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000 35تأثیث اإلدارة001
000 10تأثیث المساكن الوظیفیة002

2011 900 000 الوقود06

000 200شراء الوقود لوسائل النقل001
000 700 1حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

2019 000 نفقات البرید07

000 9المراسالت اإلداریة001
20150 000 إقتناء المعدات08

000 49معدات التصرف اإلداري001
000 1معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة002

20166 000 مصاریف التأمین09

000 60تأمین وسائل النقل001
000 6تأمین األشخاص002

201966 000 التعهد والصیانة10

000 290اإلعتناء بالبنایات001
000 580تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 75تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 10نفقات صیانة شبكات االتصال005
000 11تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

20140 000 مصاریف التنظیف11

000 40النفقات المباشرة للتنظیف001
201170 000 لوازم المكاتب13

000 170لوازم المكاتب000
20190 000 المطبوعات14

000 80المطبوعات الرسمیة001
000 10مطبوعات األخرى099

20120 000 التوثیق15

000 20الوثائق المكتوبة001
201370 000 الصحف والمجالت16

000 370الصحف والمجالت000
20113 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17
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000 13إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
20115 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 15نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
201505 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 180شراء اللوازم والمعدات001
000 5شراء منظومات002
000 75نفقات الصیانة003
000 245خدمات إعالمیة أخرى099

20159 200 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 14نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 25نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
200 7نفقات استغالل منظومة أمان004
000 13استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

201290 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 170مصاریف اإلستقباالت001
000 120مصاریف اإلقامة002

201150 000 مصاریف المهمات22

000 150مصاریف المهمات000
201120 000 إكساء األعوان23

000 120إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
2014 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 1المنحة الیومیة للتنقل001
000 2المنحة الكیلومتریة للتنقل002
000 1إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

20175 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 2مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 3إشتراكات النقل002
000 70مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

201104 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 60ملتقیات للتكوین001
000 14تربصات تكوین002
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000 10التكوین المستمر003
000 20التكوین في اإلعالمیة004

20137 000 نفقات التغذیة29

000 37النفقات المباشرة للتغذیة001
2014 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
000 3شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

20115 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 15تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
20125 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 25تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
20110 000 اللجان الطبیة37

000 10اللجان الطبیة000
2015 000 مصاریف النزاعات والتعویضات38

000 5دفع الخطایا والتعویضات002
20164 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 60معالیم الجوالن001
000 4معالیم العبور002

20113 000 المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج46

000 13المساهمة في مصاریف تعلیم أبناء األعوان العائدین من الخارج000
20166 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 10نقل األثاث والمعدات001
000 6الترجمة002
000 50خدمات مختلفة099

201105 000 االشتراك بشبكة األنترنات70

000 105االشتراك لدى مزودین آخرین لألنترنات010
201142 000 نفقات التصرف األخرى99

000 2نفقات التصرف األخرى000
000 140نفقات مختلفة099
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000 393 8جملة النشاط :

000 643 8جملة الوحدة العملیاتیة :

وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مركز التوثیق الوطني3النشاط 

224210 000 مؤسسات العمل الثقافي12

000 210مركز التوثیق الوطني001

000 210جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة األرشیف الوطني4النشاط 

224440 000 مؤسسات إدارة عامة02

000 440األرشیف الـوطني001

000 440جملة النشاط :

000 650جملة الوحدة العملیاتیة :

000 293 9جملة البرنامج الفرعي :

000 293 9جملة البرنامج :
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 :  التصرف في القطاع العمومي5البرنـامج 

تحدیث الوظیفة العمومیة :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للوظیفة العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نجاعة التصرف وترشید وتكوین الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة1النشاط 

20155 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 38ملتقیات للتكوین001
000 8تربصات تكوین002
000 3التكوین المستمر003
000 4التكوین في اإلعالمیة004
000 2التكوین في التصرف حسب األهداف006

000 55جملة النشاط :

000 55جملة الوحدة العملیاتیة :

: المدرسة الوطنیة لالدارة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنمیة المهارات وتطویر الكفاءات وتكوین اإلطارات العلیا2النشاط 

224900 000 مؤسسات التكوین08

000 900المدرسـة الوطنیة لإلدارة001

000 900جملة النشاط :
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000 900جملة الوحدة العملیاتیة :

000 955جملة البرنامج الفرعي :

000 955جملة البرنامج :

000 548 13 جملة الموارد العامة للمیزانیة
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* * الحسابات الخاصة في الخزینة * * 

 :  اإلشراف1البرنـامج 

اإلشراف :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة لمتابعة انتاجیة المنشات العمومیة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  متابعة انتاجیة وحوكمة المنشات العمومیة4النشاط 

02 رمز الحساب :

2013 000 000 نفقات التصرف األخرى99

000 000 3نفقات مختلفة099

000 000 3جملة النشاط :

000 000 3جملة الوحدة العملیاتیة :

000 000 3جملة البرنامج الفرعي :

000 000 3جملة البرنامج :

000 000 3 جملة الحسابات الخاصة في الخزینة

16 548 000 الجملة العامـة :



  : رئاسة الحكومة03المهمة  

2021 السنة المالیة:

209نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  اإلشراف1البرنـامج 

اإلشراف :1البرنامج الفرعي

: مصالح العالقات مع الهیئات الدستوریة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة الهیئات العمومیة المستقلة6النشاط 

3084 700 000 الهیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي البصري02

000 700 4الهیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي البصري000
3081 800 000 الهیئة الوطنیة للوقایة من التعذیب06

000 800 1الهیئة الوطنیة للوقایة من التعذیب000
3084 300 000 الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد20

000 300 4الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد000
308565 000 الهیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة مشاریع القوانین21

000 565الهیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة مشاریع القوانین000
3245 000 مؤسسات السیادة01

000 5الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة031
32420 000 مؤسسات أخرى30

000 20هیئة النفاذ للمعلومة051
32555 000 مؤسسات  السیادة01

000 55الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات األساسیة012

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 
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807100 000 بناءات إداریة0103

80730 000  تطویر المنظومات و الشبكات االعالمیة بالهیئة العلیا المستقلة لالتصال السمعي0104
والبصري

000 575 11جملة النشاط :

000 575 11جملة الوحدة العملیاتیة :

000 575 11جملة البرنامج الفرعي :

000 575 11جملة البرنامج :
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 :  الرقابة2البرنـامج 

الرقابة :1البرنامج الفرعي

: المحكمة االداریة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اصدار االحكام في المادة االداریة6النشاط 

324160 000 مؤسسات السیادة01

000 160المحكمة اإلداریة021

000 160جملة النشاط :

000 160جملة الوحدة العملیاتیة :

000 160جملة البرنامج الفرعي :

000 160جملة البرنامج :
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 :  االعالم واالتصال والتكوین3البرنـامج 

االعالم و االتصال والتكوین   :3البرنامج الفرعي

: خلیة االعالم و االتصال1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مؤسسة  التلفزة التونسیة1النشاط 

مؤسسة التلفزة التونسیة  المنشأة  : 

805170 000 إقتناء وسائل النقل0502

805120 000 إدخال اإلعالمیة بمؤسسة التلفزة التونسیة0504

805400 000 حفظ التسجیالت التلفزیة0522

805200 000 الحمایة األمنیة لدار التلفزة التونسیة0534

805100 000 اقتناء تطبیقات و برمجیات نظم اعالمیة0535

805610 000 تعصیر و تجدید تجهیزات الطاقة0539

805970 000 تجدید تجهیزات التلفزة0506

805270 000 دار التلفزة0509

000 840 2جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مؤسسة االذاعة التونسیة2النشاط 

مؤسسة اإلذاعة التونسیة  المنشأة  : 

805120 000 إقتناء وسائل النقل0002

805880 000 إقتناء معدات إذاعیة0019

805100 000 تكییف الهواء بمقر اإلذاعة0022

805100 000 التهوئة - تجدید و تعصیر تجهیزات الطاقة0006

805200 000 تهیئات مختلفة بمقر اإلذاعة0020
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805100 000 المخطط المدیري لإلعالمیة بمؤسسة اإلذاعة التونسیة0024

80530 000 دار اإلذاعة الجهویة بالكاف0013

80540 000 دار اإلذاعة بصفاقس0012

80590 000 دار اإلذاعة الجهویة بقفصة0014

80540 000 دار اإلذاعة الجهویة بتطاوین0015

000 700 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة وكالة تونس افریقیا لالنباء3النشاط 

وكالة تونس إفریقیا لألنباء  المنشأة  : 

80050 000 إقتناء تجهیزات0004

80050 000 إقتناء تجهیزات إعالمیة0006

000 100جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مركز االعالم والتكوین والدراسات والتوثیق جول الجمعیات "افادة5النشاط   "

32510 000 مؤسسات  التكوین08

000 10مركز اإلعالم و التكوین والدراسات و التوثیق حول الجمعیات131

مركزاإلعالم والتكوین والدراسات حول الجمعیات  المنشأة  : 

80320 000 إقتناء تجهیزات0002

8037 000 إقتناء تجهیزات إعالمیة0004

80310 000 تهیئات مختلفة بمقر المركز0007

000 47جملة النشاط :

000 687 4جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المركز االفریقي لتدریب الصحفیین واالتصالیین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  دعم وتكوین االعالمیین في میدان االعالم واالتصال6النشاط 

32415 000 مؤسسات التكوین08

000 15المركز اإلفریفي لتدریب الصحفیین و اإلتصالیین002

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 702 4جملة البرنامج الفرعي :

000 702 4جملة البرنامج :
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 :  القیادة والمساندة4البرنـامج 

المساندة :2البرنامج الفرعي

اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  "منحة لفائدة المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون "بیت الحكمة6النشاط 

325347 000 مؤسسات  العمل  الثقافي12

000 347[ المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون  [  بیت  الحكمة101

المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت الحكمة  المنشأة  : 

80555 000 تهیئة و تجهیز مبنى بیت الحكمة0304

805140 000 إقتناء وسائل نقل لفائدة بیت الحكمة305ج

000 542جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  توفیر الدعم اللوجیستي والمساندة لسیر مختلف المصالح برئاسة الحكومة7النشاط 

3001 000 المنح القارة للفئات محدودة الدخل04

000 1المنح المسندة للعائالت المعوزة001
30017 000 000 منح جرایات عمریة مختلفة05

000 000 17جرایات المقاومین001
3005 000 التكالیف  الناجمة عن التشریعات حول حوادث الشغل07

000 5التكالیف الناجمة عن التشریعات حول حوادث الشغل000
3017 000 جوائز ومكافآت40

000 7جوائز ومكافآت000
302432 000 منح لفائدة تعاونیات الموظفین05

000 432تعاونیة موظفي الدولة001
3021 390 000 منحة لفائدة االتحاد الوطني للمرأة07
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000 390 1منحة لفائدة االتحاد الوطني للمرأة000
302750 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 650ودادیات األعوان001
000 100جمعیات وودادیات أخرى099

30550 000 تدخالت لفائدة قطاع الكتاب02

000 50مصاریف مختلفة لفائدة المطالعة099
30786 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 86منظمة التعاون و التنمیة االقتصادیة306

000 721 19جملة النشاط :

000 263 20جملة الوحدة العملیاتیة :

وحدةعملیاتیة- مؤسسات عمومیة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة مركز التوثیق الوطني3النشاط 

32413 000 مؤسسات العمل الثقافي12

000 13مركز التوثیق الوطني001

000 13جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  منحة لفائدة األرشیف الوطني4النشاط 

324120 000 مؤسسات إدارة عامة02

000 120األرشیف الـوطني001

000 120جملة النشاط :
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000 133جملة الوحدة العملیاتیة :

000 396 20جملة البرنامج الفرعي :

000 396 20جملة البرنامج :
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 :  التصرف في القطاع العمومي5البرنـامج 

تحدیث الوظیفة العمومیة :1البرنامج الفرعي

: الهیئة العامة للوظیفة العمومیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  نجاعة التصرف وترشید وتكوین الموارد البشریة في الوظیفة العمومیة1النشاط 

30770 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 16المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة121
000 54المركز اإلفریقي للتكوین والبحث اإلداري122

000 70جملة النشاط :

000 70جملة الوحدة العملیاتیة :

: المدرسة الوطنیة لالدارة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنمیة المهارات وتطویر الكفاءات وتكوین اإلطارات العلیا2النشاط 

3243 503 000 مؤسسات التكوین08

000 503 3المدرسـة الوطنیة لإلدارة001

000 503 3جملة النشاط :

000 503 3جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 573 3جملة البرنامج الفرعي :

000 573 3جملة البرنامج :
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 :  تحدیث الخدمات  اإلداریة6البرنـامج 

تحدیث الخدمات االداریة :1البرنامج الفرعي

: اإلدارة العامة لالصالحات والدراسات المستقبلیة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تبسیط وتقریب االجراءات االداریة واعادة هیكلتها2النشاط 

301130 000 اإلصالح اإلداري02

000 130اإلصالح اإلداري000

000 130جملة النشاط :

000 130جملة الوحدة العملیاتیة :

000 130جملة البرنامج الفرعي :

000 130جملة البرنامج :

000 536 40 جملة الموارد العامة للمیزانیة

40 536 000 الجملة العامـة :
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

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

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

635 1اإلشراف 5351 02040801050

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

750 10562040251050

130مؤسسات السیادة 51204051050

الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات
الشخصیة

50 130 10 5 40 120 5

620مؤسسات  أخرى 10050020

620هیئة النفاذ للمعلومة 20 500 100

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

885 43040055

885مؤسسات  السیادة 43040055

الهیئة العلیا لحقوق اإلنسان و الحریات
األساسیة

885 55 400 430

281 2الرقابة 212 100160
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 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

2 281 212 100160

281 2مؤسسات السیادة 212 100160

281 2المحكمة اإلداریة 160 2 100 21

153 72االعالم واالتصال والتكوین 71 94829 87518030 927252 64163 443

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

95 80701570

95مؤسسات التكوین 80701570

المركز اإلفریفي لتدریب الصحفیین و
اإلتصالیین

70 95 15 70 80

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

72 058 71 94829 87510030 857102 64163 373

920 10مؤسسات  اإلعالم 10 9207 8123 73011 542

342 1وكالة  تونس  إفریقیا  لألنباء 9 620 1 230 112 9 620

الشركة الجدیدة للطباعة و الصحافة و
النشر

10 200 1 300 2 500 7 700 1 300

538مؤسسات  التكوین 42810018010180

مركز اإلعالم و التكوین والدراسات و
التوثیق حول الجمعیات

180 538 10 180 100 428

600 60مؤسسات  العمل  الثقافي 60 60022 06326 9472 64151 651
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651 18مؤسسة اإلذاعة التونسیة 31 600 1 325 6 047 11 279 31 600

000 33مؤسسة التلفزة التونسیة 29 000 1 316 20 900 10 784 29 000

995 2القیادة والمساندة 1 615900330480330

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

828 45650260133260

605مؤسسات إدارة عامة 45440120

605األرشیف الـوطني 120 440 45

223مؤسسات العمل الثقافي 21026013260

260مركز التوثیق الوطني 223 13 260 210

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

2 167 1 5702507034770

167 2مؤسسات  العمل  الثقافي 1 5702507034770

المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب
[ والفنون  [  بیت  الحكمة

70 2 167 347 70 250 1 570

723 4التصرف في القطاع العمومي 3209005303 503530

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

4 723 3209005303 503530

723 4مؤسسات التكوین 3209005303 503530
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530المدرسـة الوطنیة لإلدارة 4 723 3 503 530 900 320

787 83الجمـــلة العامة 74439298755 10031 8274 2482 65164 353



تحویالت الدولة للمؤسسات العمومیة بعنوان نفقات ذات صبغة تنمویة

نظـام أمـد

إعتمادات الدفع
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المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

130اإلشراف 130 1

130تشجیعات مباشرة 130

الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

الهیئة الوطنیة للوقایة من التعذیب

الهیئة الوقتیة لمراقبة دستوریة مشاریع القوانین

677 4االعالم واالتصال والتكوین 4 677 3

37مركزاإلعالم والتكوین والدراسات حول الجمعیات 37



المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

700 1مؤسسة اإلذاعة التونسیة 1 700

840 2مؤسسة التلفزة التونسیة 2 840

100وكالة تونس إفریقیا لألنباء 100

195القیادة والمساندة 195 4

195المجمع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون-بیت الحكمة 195

002 5الجمـــلة العامة 5002

226
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