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1 نظـام أمـد

الباب الثالث  و العشرون
وزارة الثقافة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة الثقافة  

. 2012 م د   سنة 179,139 م د   مقابل  170,735 في حدود  لسنة  2013

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2013 2012 2011

( م د )  ( م د )  ( م د )  ( م د ) 
العنوان األول

%نفقات التصرف  11,7 12,673 121,008 108,335 85,249

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -30,2 -21,077 48,727 69,804 38,372

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -25,8 -10,547 30,267 40,814 27,583

%* على الموارد الخارجية الموظفة -41,9 -10,098 14,000 24,098 3,145

% -100,0 -0,813 0,813 5,566 * على الموارد الخارجية الموظفة
9,3 0,381% 4,460 4,079 2,078 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

1,0001,000صناديق الخزينة

1,0001,000 صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني

%8,404-123,621179,139170,735 الجملـــــة -4,7



نظـام أمـد

121 008 000

48 727 000

2

الباب الثالث  و العشرون

وزارة الثقافة

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

1 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 735 170 الجملـــــة
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بحساب أ د
النسبة الفارقتقدیرات ق.م .تالمعطیات 

20122013

ا 1 - إعتمادات العنوان األول
%81815,3 44010 62281 70التأجیر العمومي 
%4285,2 723 2958 8 وسائل المصالح 
%4274,9 8451 41830 29التدخل العمومي 

%67311,7 00812 335121 108 الجملة 
55  المباشرون بالدیوان 

ا 2 -الوسائل البشریة المتوفرة بالوزارة والمعھد والمكتبة

308-588280األعوان اإلداریون 

21025040السلك التقني 

89694044اإلطار المكتبي 

1162119230اإلطار التنشیطي الثقافي 

113227114سلك التراث

167284117سلك التعلیم
27383520782سلك العملة 

7-2316أسالك أخرى 
(142)-(166)(308)اإلنتدابات 

(19)(90)(71)التقاعد

%5897670981213,8 الجملة 
د- المؤسسات ذات الصبغة غیر اإلدریة 

46-208162أعوان المؤسسات *
(3)(4)(1)اإلنتدابات 

(1)-تقاعد 
%6110687676612,5 الجملة العامة 

* یعود ھذا النقص في عدد االعوان بالنسبة للمؤسسات غیر الغاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة الى عدم  االخذ 
بعین االعتبار اعوان المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون " بیت الحكمة" التي اصبحت ترجع بالنظر 

لرئاسة الحكومة  بمقتضى االمر عدد عدد  1226لسنة 2012 مؤرخ في 24 جویلیة 2012

العنوان األول 
وزارة الثقافة 
معطیات عامة 

*
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النسبة الفارقتقدیرات ق.م .تالمعطیات 
20122013

ا 3 -المؤسسات العمومیة االداریة

2928 مؤسسات العمل الثقافي 

ا 4 -المؤسسات العمومیة غیر االداریة

*55 مؤسسات العمل الثقافي 

ا 5 -الھیاكل المختصة
%216229136,0دور الثقافة
%382392102,6المكتبات

ا 6 -ابرز تدخالت الوزارة

%866094007408,5التظاھرات الثقافیة و المھرجانات 

%310032001003,2المسرح

%840870303,6الكتاب 

%920107015016,3الفنون التشكیلیة 

%45055010022,2الموسیقى

%160017001006,3منح لفائدة الجمعیات والمراكز الثقافیة 
*وقع االبقاء على عدد المؤسسات غیر الغاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة  باعتباراضافة المركز الوطني للسینما 

والصورة بمقتضى األمر عدد 753 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جویلیة 2012 یتعلق بضبط التنظیم اإلداري والمالي 
وطرق تسیر المركز الوطني للسینما والصورة.
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  العنوان األول
  نفقـــات التصرف

  
  :تقديم إجمـــالي

  

  :ليــــــــــــضبطت نفقات التصرف لوزارة الثقافة كما ي

  د.م 121,008   : 2013 لسنة   المقترحةادات ـاإلعتم -  

   د.م  108,335   :  2012 لسنة  المرسمةاإلعتمادات  -  
  _______               )م تكميلي.ق(    
  د.م  12,673             :ـادة قدرهاأي بزيــ       

  

  :على النحو التـــالي 2013و توزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 
  
  

  إنجازات  
2011  

  )د.م(

  م . ق
   تكميلي2012
  )د.م( 

  تقديرات
2013   

  )د.م(

  الفـارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور

%)(  

  15,3  10,818  81,440  70,622  49,583  نفقــات التأجير العمومي

  5,2  0,428  8,723  8,295  7,393  ات وسائل المصالحنفقــ

  4,9  1,427  30,845  29,418  28,273  نفقــات التدخّل العمومي

  11,7  12,673  121,008  108,335  85,249  جملة نفقــات التصرف
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  :نفقــات التأجير العمومي -1

   د.م 70,622مقابـل   د.م 81,440بمبلـغ   2013لسـنة    حددت نفقات التـأجير العمـومي  

  . % 15,3تمثّل نسبة د .م 10,818أي بزيادة قدرها  تكميلي 2012نة س

  :وقد تم ضبط نفقات األجور على أساس المعطيات التالية 

  :الوزارة  •

  أعوان 5            :     2013 المباشرون بالديوان إلى غاية سنة -

 ) في إطار التسوية اعون 60 نهمم(ناعو 4356            :     2013إلى غاية سنة  األعوان المباشرون - 

   عونا 4361:                         1 الجملة الفرعية                

  

 :دارية اإلالمؤسسات ذات الصبغة  •

 عونا  2073 : بالمعهد الوطني للتراث  2013سنة إلى غاية  األعوان المباشرون •

  .)عامل 386إطار و 28 عونا في إطار التسوية 414 منهم(
  

  عونا    280 :               2013إلى غاية سنة األعوان المباشرون بالمكتبة الوطنية 
  

  عونا  2353 :                             :   2  الجملة الفرعية                    
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 :دارية اإلالمؤسسات ذات الصبغة غير  •

  عونا  32:   قوق المؤلفينبمؤسسة حماية ح 2013إلى غاية سنة األعوان المباشرون 
  عونا 27:  بالمركز الوطني للترجمة       2013إلى غاية سنة  األعوان المباشرون
  عونا  53: ي             بالمسرح الوطن  2013إلى غاية سنة  األعوان المباشرون
  مركز الموسيقى العربية ب  2013إلى غاية سنة  األعوان المباشرون

  عونا 50: "                                       الزهراء النجمة " والمتوسطية 
   عونا  162                               :  3 الجملة الفرعية                 

  عونا  6876                           العامة الجملة                           

  :لتغطية  وستخصص اإلعتمادات المقترحة
  ة لإلدارة المركزية بالنسب

 م د  0,283 :           2013سنة  بالديوان أجور األعوان المباشرين -

 م د  3,696     :             2013 وضعية العرضيين لسنة تسوية  -
  )خطة  414والمعهد  60الوزارة (

 د م  63,814      :             2013أجور األعوان المباشرين سنة  -

 م د  3,400:                   2012ضيين لسنة تسوية االعوان العر -
  )01101ألى الفصل  01102تحويل االعتمادات من الفصل (

 د م  6,623       :                 التأثير المالي للزيادة في األجور  -

 د م   1,050       :                  2012تعديل كلفة انتدابات سنة  -

 م د  0,450       :                             2013إنتدابات سنة  -

 د م  - 0,517      :              اإلحاالت على التقاعد               -

    م د    238,0  :                      تدرج وترقية                   -

  د م   79,037                                     الفرعيةالجملة        
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  : للمؤسسات ذات الصبغة اإلدارية بالنسبة 

  د م 0,142  :     2013منحة بعنوان أجور األعوان المباشرين سنة *

  )م د  0,010(:               منحة لفائدة المعهد الوطني للتراث*   

  )م د 0,020: (منحة لفائدة المكتبة الوطنية                   *    

     ) من العمر 50 تجاوزالـخالص خبير ومتعاقد (     

  )م د  0,024: ( جير أعوان بالحصة بالمعهد الوطني للموسيقى تأ*   

  )م د 0,020( :الشعبية                    للفنون الوطني مركزال*  

  )م د 0,068(  :                       تأجير أعوان بالمندوبيات*  

  
  : ية داراإلر غي الصبغةللمؤسسات ذات بالنسبة 

  د م 2,261    : 2013 سنةمنحة بعنوان أجور األعوان المباشرين 

                                                                                ---------  

  د م 81,440                                  المجموع العام 
  

          
  :نفقــات وسائل المصالح -2

مقابـل   2013سنة د .م 8,723 وسائل المصالحلغ اإلعتمادات المقترحة بالنسبة لنفقات تب    

  . % 5,2مثّل نسبة ت د.م 0,428أي بزيادة قدرها  تكميلي 2012د مرسمة سنة .م 8,295
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  :و توزع هذه اإلعتمادات بين الوزارة و المؤسسات كما يلي

  م د 2,515           :الوزارة  -      
  م د 6,208                  :المؤسسات -   

  
  :المقترحة حسب النفقات التالية وتوزع اإلعتمادات 

  د م 515,2      :نفقات تسيير المصالح العمومية  -أ
  :منها 

  أ د  270:                                 األكرية 
  أ د  465:                              اإلتصاالت 

  أ د  211:                                   الوقود
  أ د  230:                         التعهد والصيانة 

  أ د  140:                       مصاريف التكوين 
  أ د  160: إستهالك الكهرباء                       

  د م 520,5     : منحة المؤسسات ذات الصبغة اإلدارية -ب

   م د 886,0 : داريةاإل يرمنحة المؤسسات ذات الصبغة غ -ج

  
 

  :نفقات التدخّل العمــومي -3

  لـــوزارة الثقافـــة  2013التـــدخل المقترحـــة لســـنة تبلـــغ جملـــة نفقـــات 

  تمثّـل د .م 1,427 اهقـدر  بزيـادة أي  تكميلي 2012سنة  د.م 29,418مقابل د .م 30,845

   .مختلف األنشطة الثقافية تخصص لدعم  % 4,9نسبة 
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دعـم العـروض    منها خاصة لمختلف القطاعات  إعتماداتطار تم رصد وفي هذا اإل        

وير ـــالسينمائي و تط االستغاللاإلحاطة بقطاعي الصناعة و و  انتاجا وترويجا المسرحية

 المقترحةستخصص اإلعتمادات و 2013إلى جانب التظاهرات المبرمجة سنة  الكتاب الثقافي 

  :ادين التاليةلتغطية تدخالت الدولة أساسا في المي

  

  )د 1000بحساب (                                                                                                                  

  اإلعتمادات  بيـــان التدخالت

 9400  التظاهرات الثقافية و المهرجانات -

 3200  تدخالت لفائدة قطاع المسرح -

 1070  لفائدة قطاع الفنون التشكيليةتدخالت  -

  870  تدخالت لفائدة قطاع الكتاب -

 550  تدخالت لفائدة الموسيقى والفنون الشعبية -

 1700  منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية  -
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  العنوان الثّــاني
  نفقــــات التنمية

  
  

يعـد القطاع الثقافي من القطاعات اإلستراتيجية التي تراهن عليها         

المجموعة الوطنية لالرتقاء بالذائقة الفنية وتكريس ثقافة اإلبداع واإلضافة،  ومن 

الدولة  ةهذا المنطلق ستعمل وزارة الثقافة في إطار االعتمادات المبرمجة بميزاني

، على دعم حرية اإلبداع وتشجيع اإلنتاج الثقافي ودفع االستثمار 2013 لسنة

لالرتقاء بالصناعات الثقافية، وتعزيز إشعاع المؤسسات في الجهات وتقريب 

كما . المنتج الثقافي باعتباره من الحقوق األساسية من اجل فضاء ثقافي متنوع 

األساسية للمؤسسات الثقافية داخل الجمهورية  ستعمل على مزيد العناية بالبنية

وخاصة بالجهات ذات األولوية، وتوفيـر التجهيزات الالّزمة لها حتّى تقوم 

  .بالدور المناط بعهدتها

كما ستولي الوزارة أهمية خاصة بالتراث المادي والالّمادي وذلك عبر         

التعدي على هذا المخزون وذلك في  الترميم والصيانة والتجميع ، والحيلولة دون

    .إطار مقاربة تشاركية مع الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني
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  : 2013تقديرات سنة 

ئدة وزارة ــــا لف  2013لسـنة  غ جملة إعتمادات الدفع المقترحة ــــــتبل

  . د.م 48,727الثقافة 
  

  

  

  :كما يلي شرة و التمويل العموميباالم االستثماراتتوزع هذه االعتمادات بين و 

  

  تانجازا  

2011  
  ]د.م[

  تكميلي.م.ق

2012  
  ]د.م[

  تقديرات

2013  
  ]د.م[

  الفارق

  ]د.م[

  النسبة

]%  [  

  -31,8  20.645  44,267  64,912  30,728  االستثمارات المبــاشرة

  -25,8  -10,547  30,267  40,814  27,583  على الموارد العامة للميزانية -

  -41,9  -10,098  14,000  24,098  3,145  القروض الخارجية الموظفة على موارد -

  8,8  0,432  4,460  4,892  7,644  التمويل العمومي

  7,8  0,381  4,460  4,079  2,078  على الموارد العامة للميزانية -

  - 100  -0,813  -    0,813  5,566  الموظفة على موارد القروض الخارجية -

  -30,2  -21,077  48,727  69,804  38,372  ةـالجمل
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ترسـيم   2013لسنة التقديرات ضمن  ويتطلب هذا الحجم من اعتمادات الدفع      

  : عتمادات برامج واعتمادات تعهد موزعة حسب األقسام على النحو التالي ا

  

  :قــانون البرامج

  د.م 25,893            :االستثمارات المباشرة  

  د.م  4,460              :التمويل العمومي  
  ـــــــــــــــــــ                                                                                                                                          

  د.م 30,353  :الجملة

  

  : اعتمادات التعهد

  د.م 32,338            :االستثمارات المباشرة  

  د.م 32,338       :نيةعلى الموارد العامة للميزا

  د.م   -            :ارد القروض الخارجية الموظفةعلى مو

    

  د.م 4,460              :التمويل العمومي

  د.م 4,460        :على الموارد العامة للميزانية   

   د.م     -     :على موارد القروض الخارجية الموظفة   

  ــــــــــــــــــــ                                                                                                                                         

  د.م 36,798  : الجملة                                                 

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



نظـام أمـد

صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني

 جدول موارد و نفقات

  الموارد 
 ( دينار1000بحساب  )

تقديرات 
2 013 2 012

م.ق 

000 0001 1 جملة موارد الصندوق 

النفقات 

14

م.ق 
2 013 2 012

تقديرات  البيانالفقرةالفصل

 ( دينار1000بحساب  )

000 1الجملة :  1 000



نظـام أمـد

وزارة الثقافة

15

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب الثالث  و العشرون

تقديرات الحسابات
2013

 بحساب الدينار
م.ق 
2012

صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي والفني

الموارد 
النفقات 

1 000 000
1 000 000 1  000  000

1  000  000

000 000 1 الجملة :  1  000  000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

23  الباب:
وزارة الثقافة

2013نفقات التصرف لسنة

16

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 283المنح المخولة للسلط العمومية

000 267 77تأجير األعوان القارين

000 487 1تأجير األعوان غير القارين

000 142منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

000 261 2منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 440 81 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 515 2نفقات تسيير المصالح العمومية

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

5 520 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير
واستغالل التجهيزات العمومية

688 000

000 723 8 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 280 1التدخالت في الميدان االجتماعي

000 610 18التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

000 78المساهمات في المنظمات العالمية

000 987 9منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

000 890منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 845 30 القسم الثالث  :   جملة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

23  الباب:
وزارة الثقافة

2013نفقات التصرف لسنة

17

2013
000 008 121الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:23
وزارة الثقافة

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

18

283 000 000 283المنح المخولة للسلط العمومية01100

77 267 000 000 551 00014 716 62تأجير األعوان القارين01101

1 487 000 000 277-000 764 1تأجير األعوان غير القارين01102

142 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

3 754 000-3 612 000

2 261 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية01125
بعنوان التأجير

2 105 000156 000

000 440 81 القسم األول  :   جملة 70 622 00010 818 000

2 515 000 000 000131 384 2نفقات تسيير المصالح العمومية02201

5 520 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

5 299 000221 000

688 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية02225
بعنوان التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

612 00076 000

000 723 8 القسم الثاني  :   جملة 8 295 000428 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:23
وزارة الثقافة

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

19

1 280 000 000 000145 135 1التدخالت في الميدان االجتماعي03302

18 610 000 000 200 0001 410 17التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة03305

78 000 000 78المساهمات في المنظمات العالمية03307

9 987 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

9 570 000417 000

890 000  منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية03325
بعنوان التدخالت

1 225 000-335 000

000 845 30 القسم الثالث  :   جملة 29 418 0001 427 000

000 008 121الجملة  العامة 108 335 00012 673 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التأجير العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

20

000 283المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 283 000

000 99تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 99 000

000 184تأجير  أعضاء  الدواوين 184 000

000 267 77تأجير األعوان القارين:01101الفصل 62 716 00014 551 000

864 294 31األجر  األساسي  والتدرج 28 438 3472 856 517

928 810 29المنح  الخصوصية  القارة 21 516 2528 294 676

237 249187 674 1المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 1 487 012

276 831 9507 082 25منحة  التصرف  والتنفيذ 17 251 674

160 7-500 13منحة  التكاليف  الخاصة 20 660

786 89016 45منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 29 104

849 07630 152منحة  الهندسة 121 227

736 275145 355منحة  المشاريع 209 539

670 55972 282منحة  الهندسة  المعمارية 209 889

592 14-278 490منحة  التكاليف  البيداغوجية 504 870

266 345136 131 1منحة  التأطير  والبحث 995 079

518 5184 4منحة  خطر  العدوى

992 99213 13منحة  الخطر

824 62419 45المنح  الخصوصية  ألعوان  هيئات  الرقابة 25 800

433 565182 221المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 39 132

026 333-568 5منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 338 594

381 4-515المنحة  التقديرية  الخاصة 4 896

297 1-720 3المنحة  التعويضية  التكميلية 5 017

415 2-780 8منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 11 195



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

21نظـام أمـد

400 8002 4منحة  مستشاري  الشؤون  الثقافية 2 400

560 01513 270المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث 256 455

709 3منح  أخرى 3 709

522 967المنح  المرتبطة  بالوظيفة 1 023 613-56 091

585 41-540 654المنحة  الوظيفية 696 125

734 2-900 84المنحة  الكيلومترية 87 634

102 15-382 104منحة  السكن 119 484

330 7003 123المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 120 370

000 4المنح  الخصوصية  المتغيرة 4 000

000 4منحة  التصرف  وأخطاء  الصندوق 4 000

428 272 3منحـة اإلنتـاج 2 551 317721 111

747 532403 544منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 140 785

364 896317 727 2منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 2 410 532

000 427منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 267 000160 000

000 000160 422منحة  الساعات  اإلضافية 262 000

000 5منحة  العمل  الليلي 5 000

881 323المنح    العائلية 270 60753 274

782 21839 250المنحة  العائلية 210 436

492 66313 73منحة  األجر  الوحيد 60 171

377 166 11المساهمات  المحمولة  على  المشغل 8 644 8642 521 513

000 487 1تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 1 764 000-277 000

000 30أعوان  يشغلون  خطط  وقتية 68 000-38 000

000 38-000 30األجر  األساسي 68 000

671 143 1األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 1 478 477-334 806

806 334-671 143 1التأجير  المباشر  لألعوان 1 478 477



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

22نظـام أمـد

329 313المساهمات  المحمولة  على  المشغل 217 52395 806

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:01124الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

142 000 3 754 000-3 612 000

000 142مؤسسات العمل الثقافي 3 754 000-3 612 000

000 615 3-000 10للتراث الوطني المعهد 3 625 000

000 67-000 20الوطنية الكتب دار 87 000

000 0002 24للموسيقى الوطني المعهد 22 000

000 20الشعبية الفنون و للموسيقى الوطني المركز 20 000

000 0001 1و المحافظة على التراث بتـونس للثقافة الجهوية المندوبية

و المحافظة على التراث  بأريانة للثقافة الجهوية المندوبية  1 0001 000

000 0001 1عروس و المحافظة على التراث ببن للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  ببنزرت للثقافة الجهوية المندوبية

و المحافظة على التراث  بنابل للثقافة الجهوية المندوبية  1 0001 000

000 0001 1و المحافظة على التراث  بباجة للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بجندوبة للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بزغوان للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بسليانة للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بالكاف للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بالقصرين للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بالقيروان للثقافة الجهوية المندوبية

000 00018 18و المحافظة على التراث  بسـوسة للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بالمنستير للثقافة الجهوية المندوبية

000 00011 11و المحافظة على التراث  بالمهدية للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بصفاقس للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بقابس للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1بوزيد و المحافظة على التراث  بسيدي للثقافة الجهوية المندوبية



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

23نظـام أمـد

000 0001 1و المحافظة على التراث  بقفصة للثقافة الجهوية المندوبية

000 0009 9و المحافظة على التراث  بتوزر للثقافة الجهوية المندوبية

000 00010 10و المحافظة على التراث  بقبلي للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بمدنين للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بتطاوين للثقافة الجهوية المندوبية

000 0001 1و المحافظة على التراث  بمنوبة للثقافة الجهوية المندوبية

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:01125الفصل
لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير

2 261 000 2 105 000156 000

000 261 2مؤسسات  العمل  الثقافي 2 105 000156 000

000 000614 614المتوسطية و العربية الموسيقى مركز

بيت  الحكمة[  المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون    ]-503 000 503 000

000 78-000 627المسرح  الوطني 705 000

000 42-000 460المؤسسة  التونسية  لحماية  حقوق  المؤلفين 502 000

000 00065 460المركز الوطني للترجمة 395 000

000 000100 100المركز الوطني للسينما و الصورة

81 440 000 000 818 00010 622 70جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

 توزيع نفقات وسائل المصالح حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية : 

24

000 000131 515 2نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 2 384 000

000 00014 270األكرية واألداءات البلدية 256 000

000 0005 19إستهالك الماء 14 000

000 00010 160إستهالك الكهرباء والغاز 150 000

000 00030 465اإلتصاالت 435 000

000 120االتصاالت الهاتفية 120 000

000 00030 330تراسل المعطيات 300 000

000 15كراء الشبكات القارة 15 000

000 5-000 20إقتناء األثاث 25 000

000 5-000 20تأثيث اإلدارة 25 000

000 00029 211الوقود 182 000

000 0005 75شراء الوقود لوسائل النقل 70 000

000 1-000 9شراء الوقود للتسخين 10 000

000 00025 127حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 102 000

000 15نفقات البريد 15 000

000 15المراسالت اإلدارية 15 000

000 15إقتناء المعدات 15 000

000 5معدات التصرف اإلداري 5 000

000 10معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 10 000

000 10مصاريف التأمين 10 000

000 10تأمين وسائل النقل 10 000

000 00010 230التعهد والصيانة 220 000

000 00010 105اإلعتناء بالبنايات 95 000

000 110تعهد وصيانة وسائل النقل 110 000

000 15تعهد وصيانة المعدات و األثاث 15 000

000 15مصاريف التنظيف 15 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

000 15النفقات المباشرة للتنظيف 15 000

000 0005 75لوازم المكاتب 70 000

000 10المطبوعات 10 000

000 10مطبوعات األخرى 10 000

000 5التوثيق 5 000

000 5الوثائق المكتوبة 5 000

000 10-000 45الصحف والمجالت 55 000

000 15إشتراكات بوكاالت اإلعالم 15 000

000 40تعليق ونشر اإلعالنات 40 000

000 40نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 40 000

000 00021 159مصاريف  اإلعالمية 138 000

000 70شراء اللوازم والمعدات 70 000

000 25شراء منظومات 25 000

000 00021 64نفقات الصيانة 43 000

000 49نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 49 000

" 000 14أدب"نفقات استغالل منظومة  14 000

" 000 28إنصاف"نفقات استغالل منظومة  28 000

000 7استغالل منظومات إعالمية أخرى 7 000

000 5-000 35مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 40 000

000 5-000 35مصاريف اإلستقباالت 40 000

000 5-000 95مصاريف المهمات 100 000

000 00010 80إكساء األعوان 70 000

000 00010 80إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 70 000

000 0002 10إرجاع مصاريف التنقل 8 000

000 0002 10المنحة اليومية للتنقل 8 000

000 102مصاريف نقل األشخاص 102 000

000 12مصاريف نقل األشخاص بالداخل 12 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

26نظـام أمـد

000 5إشتراكات النقل 5 000

000 85مصاريف نقل األشخاص بالخارج 85 000

000 00015 140تكوين ورسكلة األعوان 125 000

000 00015 110تربصات تكوين 95 000

000 30التكوين في اإلعالمية 30 000

000 5نفقات طبية لفائدة األعوان 5 000

000 3نفقات التداوي 3 000

000 2شراء األدوية والمواد الصيدلية 2 000

000 0005 30تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 25 000

000 52معاليم الجوالن و العبور 52 000

000 50معاليم الجوالن 50 000

000 2معاليم العبور 2 000

000 110طبع ونشر الوثائق والمجالت 110 000

000 25خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 25 000

000 25خدمات مختلفة 25 000

000 3نفقات التصرف األخرى 3 000

000 3نفقات مختلفة 3 000

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:02224الفصل
 المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

5 520 000221 000 5 299 000

000 000221 520 5مؤسسات العمل الثقافي 5 299 000

000 150-000 200 1للتراث الوطني المعهد 1 350 000

000 00080 900الوطنية الكتب دار 820 000

000 5-000 50الثقافي لالتصال الوطني المركز 55 000

000 00016 230و المحافظة على التراث بتـونس للثقافة الجهوية المندوبية 214 000

و المحافظة على التراث  بأريانة للثقافة الجهوية المندوبية  105 00010 000 95 000

000 00010 140عروس و المحافظة على التراث ببن للثقافة الجهوية المندوبية 130 000

000 00010 140و المحافظة على التراث  ببنزرت للثقافة الجهوية المندوبية 130 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

27نظـام أمـد

و المحافظة على التراث  بنابل للثقافة الجهوية المندوبية  155 00010 000 145 000

000 00010 145و المحافظة على التراث  بباجة للثقافة الجهوية المندوبية 135 000

000 00010 130و المحافظة على التراث  بجندوبة للثقافة الجهوية المندوبية 120 000

000 00017 95و المحافظة على التراث  بزغوان للثقافة الجهوية المندوبية 78 000

000 00015 110و المحافظة على التراث  بسليانة للثقافة الجهوية المندوبية 95 000

000 00010 160و المحافظة على التراث  بالكاف للثقافة الجهوية المندوبية 150 000

000 00015 145و المحافظة على التراث  بالقصرين للثقافة الجهوية المندوبية 130 000

000 00010 170و المحافظة على التراث  بالقيروان للثقافة الجهوية المندوبية 160 000

000 00012 160و المحافظة على التراث  بسـوسة للثقافة الجهوية المندوبية 148 000

000 0008 175و المحافظة على التراث  بالمنستير للثقافة الجهوية المندوبية 167 000

000 0008 160و المحافظة على التراث  بالمهدية للثقافة الجهوية المندوبية 152 000

000 0003 185و المحافظة على التراث  بصفاقس للثقافة الجهوية المندوبية 182 000

000 00010 135و المحافظة على التراث  بقابس للثقافة الجهوية المندوبية 125 000

000 00015 110بوزيد و المحافظة على التراث  بسيدي للثقافة الجهوية المندوبية 95 000

000 00015 150و المحافظة على التراث  بقفصة للثقافة الجهوية المندوبية 135 000

000 00015 110و المحافظة على التراث  بتوزر للثقافة الجهوية المندوبية 95 000

000 00020 100و المحافظة على التراث  بقبلي للثقافة الجهوية المندوبية 80 000

000 00010 130و المحافظة على التراث  بمدنين للثقافة الجهوية المندوبية 120 000

000 00025 115و المحافظة على التراث  بتطاوين للثقافة الجهوية المندوبية 90 000

000 00012 115و المحافظة على التراث  بمنوبة للثقافة الجهوية المندوبية 103 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة:02225الفصل
 لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التسيير

688 00076 000 612 000

000 00076 688مؤسسات  العمل  الثقافي 612 000

000 00070 240المتوسطية و العربية الموسيقى مركز 170 000

بيت  الحكمة[  المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون    ]-60 000 60 000

000 180المسرح  الوطني 180 000

000 4-000 10المؤسسة  التونسية  لحماية  حقوق  المؤلفين 14 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

28نظـام أمـد

000 188المركز الوطني للترجمة 188 000

000 00070 70المركز الوطني للسينما و الصورة

8 723 000428 000 000 295 8جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

توزيع نفقات التدخل العمومي حسب الفصول و الفقرات و الفقرات الفرعية  : 

29

000 280 1التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 1 135 000145 000

000 000100 850دعم منتوجات أخرى 750 000
000 100الورق الثقافي 750 000850 000

000 85منح لفائدة تعاونيات الموظفين 85 000
000 00085 85تعاونية موظفي الدولة

000 00025 275منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 250 000
000 25وداديات األعوان 250 000275 000

000 00020 70النهوض بالمعوزين 50 000

000 610 18التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة:03305الفصل 17 410 0001 200 000

000 300 1تدخالت لفائدة القطاع السينمائي 1 300 000
000 300 0001 300 1مصاريف مختلفة لفائدة القطاع السينمائي

000 00030 870تدخالت لفائدة قطاع الكتاب 840 000
000 30إقتناء مجالت ودوريات لفائدة المطالعة العمومية 370 000400 000

التوصية بالنشر[ طبع كتب جديدة وتجشيعها   ]370 000370 000

000 000100 100مصاريف مختلفة لفائدة المطالعة

000 000100 200 3تدخالت لفائدة القطاع المسرحي 3 100 000
000 000900 900تدعيم اإلنتاج المسرحي التونسي

000 50شراء عروض مسرحية 1 550 0001 600 000

000 50تشجيع إنتاج مسرح الهواة 650 000700 000

000 000150 070 1تدخالت لفائدة قطاع الفن التشكيلي 920 000
000 100شراء إبداعات فنية 900 0001 000 000

000 00010 10مصاريف تنظيم معارض

000 50مصاريف مختلفة لفائدة قطاع الفن التشكيلي 10 00060 000

000 000100 550تدخالت لفائدة قطاع الموسيقى والفنون الشعبية 450 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

30نظـام أمـد

000 000400 400تشجيع االنتاج الموسيقي

000 100مصاريف مختلفة لفائدة قطاع الموسيقى والفنون الشعبية 50 000150 000

000 000740 400 9تظاهرات ثقافية و مهرجانات 8 660 000

000 500المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 5 000 0005 500 000

000 40تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 960 0001 000 000

000 150شراء عروض أجنبية 1 850 0002 000 000

000 50التبادل الثقافي 850 000900 000

000 00080 170 2منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية 2 090 000

000 20-منحة لفائدة اللجنة الثقافية الوطنية 320 000300 000

000 100منح لفائدة الجمعيات والمراكز الثقافية 1 600 0001 700 000

000 000120 120منح لفائدة الفرق الثقافية

000 00050 50منحة مختلفة

000 50جوائز و مكافآت 50 000

000 00050 50جوائز رئاسية

000 78المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 78 000

000 78منظمات ذات صبغة خصوصية 78 000

000 1المنظمة العالمية للملكية الثقافية 4 0005 000

000 0004 4المكتب العالمي للمعارض

000 3-األكادمية العربية للموسيقى 6 0003 000

000 00060 60مركز البحوث حول التاريخ والفن والثقافة اإلسالمية

000 2معهد العالم العربي 2 000

500 3المجلس الدولي للموسيقى 5004 000

500 3-الفدرالية العالمية لجمعيات المكتبات و المؤسسات 3 500

 منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة:03324الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

9 987 000 9 570 000417 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

31نظـام أمـد

000 000417 987 9مؤسسات العمل الثقافي 9 570 000

000 100للتراث الوطني المعهد 180 000280 000

000 50الوطنية الكتب دار 450 000500 000

000 0005 5الثقافي لالتصال الوطني المركز

000 19و المحافظة على التراث بتـونس للثقافة الجهوية المندوبية 816 000835 000

و المحافظة على التراث  بأريانة للثقافة الجهوية المندوبية  20 000 255 000275 000

000 10عروس و المحافظة على التراث ببن للثقافة الجهوية المندوبية 400 000410 000

000 10و المحافظة على التراث  ببنزرت للثقافة الجهوية المندوبية 325 000335 000

و المحافظة على التراث  بنابل للثقافة الجهوية المندوبية  5 000 492 000497 000

000 7و المحافظة على التراث  بباجة للثقافة الجهوية المندوبية 368 000375 000

000 6و المحافظة على التراث  بجندوبة للثقافة الجهوية المندوبية 349 000355 000

000 8و المحافظة على التراث  بزغوان للثقافة الجهوية المندوبية 217 000225 000

000 23و المحافظة على التراث  بسليانة للثقافة الجهوية المندوبية 267 000290 000

000 10و المحافظة على التراث  بالكاف للثقافة الجهوية المندوبية 535 000545 000

000 8و المحافظة على التراث  بالقصرين للثقافة الجهوية المندوبية 357 000365 000

000 7و المحافظة على التراث  بالقيروان للثقافة الجهوية المندوبية 373 000380 000

000 8و المحافظة على التراث  بسـوسة للثقافة الجهوية المندوبية 407 000415 000

000 10و المحافظة على التراث  بالمنستير للثقافة الجهوية المندوبية 430 000440 000

000 8و المحافظة على التراث  بالمهدية للثقافة الجهوية المندوبية 372 000380 000

000 7و المحافظة على التراث  بصفاقس للثقافة الجهوية المندوبية 588 000595 000

000 11و المحافظة على التراث  بقابس للثقافة الجهوية المندوبية 289 000300 000

000 10بوزيد و المحافظة على التراث  بسيدي للثقافة الجهوية المندوبية 245 000255 000

000 10و المحافظة على التراث  بقفصة للثقافة الجهوية المندوبية 505 000515 000

000 10و المحافظة على التراث  بتوزر للثقافة الجهوية المندوبية 250 000260 000

000 10و المحافظة على التراث  بقبلي للثقافة الجهوية المندوبية 230 000240 000

000 10و المحافظة على التراث  بمدنين للثقافة الجهوية المندوبية 405 000415 000

000 10و المحافظة على التراث  بتطاوين للثقافة الجهوية المندوبية 210 000220 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

32نظـام أمـد

000 30و المحافظة على التراث  بمنوبة للثقافة الجهوية المندوبية 250 000280 000

 منح للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة:03325الفصل
المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت

890 000 1 225 000-335 000

000 335-000 890مؤسسات  العمل  الثقافي 1 225 000
000 30-المتوسطية و العربية الموسيقى مركز 300 000270 000

بيت  الحكمة[  المجمع  التونسي  للعلوم  واآلداب  والفنون    ]-250 000 250 000

000 55-المسرح  الوطني 325 000270 000

000 000350 350المركز الوطني للترجمة

30 845 000 000 427 0001 418 29جملة التدخل العمومي : 



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

33

1رئيس أو مدير ديوان
4مكلف بمأمورية

5الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

34

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 238 000 تكلفة الترقــيات : 

3,0متصرف رئيس 2 متصرف مستشار

3,0مكتبي مساعد 1 معاون مكتبي

3,0مهندس معماري أول 1 مهندس معماري

3,0مهندس معماري عام 2 مهندس معماري رئيس

3,0مهندس معماري رئيس 2 مهندس معماري أول

3,0أستاذ لتعليم الموسيقى للمرحلة األولى 1 معلم لتعليم الموسيقى

3,0أستاذ أول لتعليم الموسيقى 2 أستاذ لتعليم الموسيقى

3,0كاتب ثقافي مساعد 18 ملحق ثقافي

3,0مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية 3 ملحق بالبحوث األثرية و التاريخية

3,0حافظ مكتبات أو توثيق 2 مكتبي

3,0مكتبي 62 مكتبي مساعد

3,0أستاذ البحوث األثرية والتاريخية 2 مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية

3,0كاتب تصرف 1 مستكتب إدارة

3,0معاون مكتبي 3 مختزن مكتبات

3,0مستشار ثقافي عام 2 مستشار ثقافي رئيس

3,0ملحق ثقافي 3 مستكتب ثقافي



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

35

العــدد

نظـام أمـد

3,0حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق 5 حافظ مكتبات أو توثيق

3,0كاتب راقن 1 راقن

3,0مهندس رئيس 2 مهندس أول

3,0مهندس أول 1 مهندس أشغال

3,0مدير البحوث األثرية والتاريخية 1 أستاذ البحوث األثرية والتاريخية

3,0محافظ رئيس التراث 1 محافظ مستشار التراث

3,0محافظ مستشار التراث 2 محافظ التراث

3,0محافظ التراث 1 محافظ مساعد التراث

3,0محافظ مساعد التراث 1 معاون محافظ التراث

3,0واضع برامج 1 تقني مخبراإلعالمية

3,0تقني رئيس 1 تقني أول

3,0تقني أول 3 تقني

43,0عامل صنف  10 3عامل صنف 

3,0مستكتب ثقافي 35 5عامل صنف 

63,0عامل صنف  10 5عامل صنف 

83,0عامل صنف  10 7عامل صنف 



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

36

العــدد

نظـام أمـد

3,0ملحق ثقافي 10 8عامل صنف 

3,0تقني 1 10عامل صنف 

3,0محلل 4 واضع برامج

3,0ملحق إدارة 16 كاتب تصرف

3,0مستشار ثقافي 63 كاتب ثقافي

286الجملة



37

تقرر خالل سنة 2013 إجراء ترقيات بالنسبة ل 241 خطّة :
خطّة218ـ الوزارة

خطّة52ـ المعهد الوطني للتراث
خطّة16ـ المكتبة الوطنية 

خطّة286المجمــوع :
وتوزع الترقيات المقترحة على النحو التالي :

الوزارة
المعهد 

الوطني للتراث
دار الكتب
الوطنية

المجمـوع

22ـ خطّة متصرف مستشار إلى خطة متصرف رئيس
22ـ خطّة مستشار ثقافي رئيس إلى خطة مستشار ثقافي عام

6363ـ خطّة كاتب ثقافي إلى خطة مستشار ثقافي 
1818ـ خطّة ملحق ثقافي إلى خطة كاتب ثقافي مساعد 

33ـ خطّة مستكتب ثقافي إلى خطة ملحق ثقافي 
11ـ خطّة راقن إلى خطّة كاتب راقن

122216ـ خطّة كاتب تصرف إلى خطّة ملحق ادارة
11ـ خطّة مستكتب ادارة إلى خطّة كاتب تصرف

415ـ خطّة حافظ مكتبات إلى خطّة حافظ رئيس مكتبات 
22ـ خطّة مكتبي إلى خطّة حافظ مكتبات 
60262ـ خطّة مكتبي مساعد إلى خطّة مكتبي

11ـ خطّة معاون مكتبي إلى خطّة مكتبي مساعد
33ـ خطّة مختزن مكتبات إلى خطّة معاون مكتبي 

11
22

11ـ خطّة أستاذ بحوث إلى خطّة مدير بحوث
22ـ خطّة مكلّف بالبحوث إلى خطّة أستاذ بحوث

33ـ خطّة ملحق بالبحوث إلى خطّة مكلّف بالبحوث
22ـ خطّة مهندس معماري رئيس إلى خطّة مهندس معماري عام
22ـ خطّة مهندس معماري أول إلى خطّة مهندس معماري رئيس

11ـ خطّة مهندس معماري إلى خطّة مهندس معماري أول
112ـ خطّة مهندس أول إلى خطّة مهندس رئيس
11ـ خطّة مهندس أشغال إلى خطّة مهندس أول

11ـ خطّة تقني أول إلى خطّة تقني رئيس
123ـ خطّة تقني إلى خطّة تقني أول

314ـ خطّة واضع برامج إلى خطّة محلّل
11ـ خطّة تقني مخبر إعالمية إلى خطّة واضع برامج

11ـ خطّة محافظ مستشار التراث إلى خطّة محافظ رئيس التراث
22ـ خطّة محافظ التراث إلى خطّة محافظ مستشار للتراث
11ـ خطّة محافظ مساعد التراث إلى خطّة محافظ التراث

11ـ خطّة معاون محافظ التراث إلى خطّة محافظ مساعد التراث
11ـ خطة عامل إلى خطة تقني

1010ـ خطة عامل صنف 8 و9  إلى خطة عون صنف "ب"
3535ـ خطة عامل صنف 5 و6 و7 إلى خطة عون صنف "ج"

1010ـ خطة عامل وحدة 1 إلى خطة عامل وحدة 2
1010ـ خطة عامل وحدة 2 إلى خطة عامل وحدة 3

1010ـ خطّة عامل صنف 5 إلى خطّة عامل صنف 6
2185216286 الجملــــة

ـ خطّة معلّم لتعليم الموسيقى إلى أستاذ لتعليم الموسيقى مرحلة أولى         

بيـان الـخطط

ـ خطّة أستاذ لتعليم الموسيقى إلى أستاذ أول لتعليم الموسيقى  



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

وزارة الثقافة 23

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

38

دينــار000 450 تكلفة االنتدابات : 

11السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

13,01متصرف

44السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

43,04مهندس أول

5858سلك العملة

1293,029عامل صنف 
4273,027عامل صنف 
523,02عامل صنف 

44سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

43,04محلل

3333سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

23,02معاون مكتبي
143,014مكتبي

173,017مكتبي مساعد

11سلك المهندسين المعماريين لإلدارة

13,01مهندس معماري

55سلك الموظفين العلميين للمعهد الوطني لآلثار والتراث

33,03ملحق بالبحوث األثرية و التاريخية
23,02مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية

3232سلك أعوان وزارة الثقافة

173,017كاتب ثقافي
153,015كاتب ثقافي مساعد



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

وزارة الثقافة 23

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

39

88سلك مدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة و اإلعالم

83,08أستاذ لتعليم الموسيقى

2020السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

183,018تقني سامي في اإلعالمية
23,02تقني

166166  الجملة



40

تقرر خالل سنة 2013 انتداب 166 عون موزعين كما يلي :

الوزارة
المعهد 

الوطني للتراث
دار الكتب
الوطنية

المجمـوع

11ـ متصرف

11ـ مهندس معماري 

112ـ مهندس هندسة مدنية

11ـ مهندس كهرباء

11ـ مهندس سمعي بصري

11ـ تقني قيس أراضي

1616ـ تقني سامي إعالمية

Design Mobilier 11ـ تقني سامي

44ـ محلّل

1414ـ مكتبي

14317ـ مكتبي مساعد

22ـ معاون مكتبي 

1717ـ كاتب ثقافي

1515ـ كاتب ثقافي مساعد

88ـ استاذ تعليم موسيقى 

22ـ مكلّف بالبحوث

33ـ ملحق بالبحوث

22

2626ـ عامل وحدة 1

30232ـ عامل وحدة 2

14899166الجملــــة

ـ المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجّلة المحاسبة العمومیة :
عون صنف أ12ـ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية 

عون صنف أ12ـ المسرح الوطني
عامل1ـ المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلّفين

عون صنف أ12ـ المركز الوطني للترجمة
4

170 مجموع االنتدابات لسنة 2013 :

ـ تقني

بيـــان الـــخطط



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

41

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 517 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2أسالك مختلفة
2رتب مختلفة

26السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1متصرف مستشار

1ملحق إدارة

4مستكتب إدارة

1015عامل صنف 

5كاتب تصرف

29سلك العملة
12عامل صنف 

21عامل صنف 

54عامل صنف 

65عامل صنف 

79عامل صنف 

88عامل صنف 

1سلك األعوان الوقتيين
1راقن

5سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
95عامل صنف 

15سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
2معاون مكتبي

8مكتبي

2مكتبي مساعد

2حافظ مكتبات أو توثيق

1حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق

2سلك الموظفين العلميين للمعهد الوطني لآلثار والتراث



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

42

العــدد

2مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية

1سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني
1مكون

7سلك أعوان وزارة الثقافة
2ملحق ثقافي

1مستكتب ثقافي

2كاتب ثقافي

2كاتب ثقافي مساعد

1سلك مدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة و اإلعالم
1أستاذ لتعليم الموسيقى

1سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة
1محافظ مساعد التراث

90الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

43

16أسالك مختلفة
16رتب مختلفة

1سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
1مراقب عام للمصالح العمومية

273السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
35متصرف

10متصرف مستشار
3متصرف رئيس

37كاتب راقن
48ملحق إدارة

52مستكتب إدارة
24راقن

4عون إستقبال
60كاتب تصرف

25السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2مهندس رئيس
17مهندس أول

6مهندس أشغال
520 3سلك العملة

1821عامل صنف 
2204عامل صنف 
3689عامل صنف 
4406عامل صنف 
5348عامل صنف 
6244عامل صنف 
7288عامل صنف 
8216عامل صنف 
9147عامل صنف 
10157عامل صنف 

1سلك األعوان الوقتيين
1عون وقتي صنف ب

63سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
16محلل

1محلل مركزي
33تقني مخبراإلعالمية

13واضع برامج



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

44

907سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
117معاون مكتبي
394مكتبي مساعد

105مختزن مكتبات
32حافظ مكتبات أو توثيق

255مكتبي أو موثق
4حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق

37سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
2مهندس معماري

8مهندس معماري رئيس
1مهندس معماري عام
26مهندس معماري أول

2سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1رئيس أشغال مخبر

1رئيس أشغال مساعد للمخبر
174سلك الموظفين العلميين للمعهد الوطني لآلثار والتراث

77ملحق بالبحوث األثرية و التاريخية
82مكلف بالبحوث األثرية والتاريخية
10مدير البحوث األثرية والتاريخية
5أستاذ البحوث األثرية والتاريخية

13سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
10أستاذ التعليم الفني

3أستاذ التعليم الثانوي
7-سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية

1معلم
4معلّم تطبيق

2معلم تطبيق أول
9سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

5مساعد  التعليم العالي
1أستاذ مساعد  التعليم العالي

3أستاذ التعليم العالي
1سلك رجال التعليم بمعاهد التعليم الثانوي التقني والمهني

1أستاذ التعليم التقني للمرحلة األولى
192 1سلك أعوان وزارة الثقافة

79ملحق ثقافي
46مستشار ثقافي



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

45

6مستشار ثقافي رئيس
73مستكتب ثقافي

8عون ثقافي
652كاتب ثقافي

328كاتب ثقافي مساعد
63سلك مدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة و اإلعالم

3معلم لتعليم الموسيقى
45أستاذ لتعليم الموسيقى

11أستاذ لتعليم الموسيقى للمرحلة األولى
4أستاذ أول لتعليم الموسيقى

5سلك مستشاري المصالح العمومية
5مستشار المصالح العمومية

1سلك مندوبي حماية الطفولة
1مندوب حماية الطفولة رتبة أولى

227سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة
36محافظ مستشار التراث

171محافظ التراث
17محافظ مساعد التراث
3معاون محافظ التراث

33سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
2متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

10متصرف في الوثائق و األرشيف
21متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

123السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6مساعد تقني

16تقني سامي في اإلعالمية
7تقني أول

89تقني
5تقني سامي

1التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة
1أستاذ تعليم فوق الرتبة

1السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية
1أستاذ

11سلك األساتذة األولين
4أستاذ أول للتعليم  الفني

7أستاذ أول للتعليم الثانوي



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

46

1سلك المرشدين التربويين
1مرشد تربوي مساعد

2سلك القيمين بالمعاهد والمدارس اإلعدادية
2قيم أول

709 6الجملة



جممـوع 2013املكتبة الوطنيةاملعهد الوطين للتراثالوزارة
1946224280ـ السلك اإلداري املشترك

11ـ مراقب عام املصاحل العمومية
55ـ مستشار املصاحل العمومية

33ـ متصرف رئيس
71210ـ متصرف مستشار

1516435ـ متصرف 
41748ـ ملحق إدارة

3123660ـ كاتب تصرف
3810452ـ مستكتب إدارة

284537ـ كاتب راقن
21324ـ راقن

314ـ عون إستقبال
11ـ عون وقيت صنف ب

1586626250ـ السلك التقين
11ـ مهندس معماري عام

88ـ مهندس معماري رئيس
32326ـ مهندس معماري أول

112ـ مهندس معماري 
22ـ مهندس رئيس
64515ـ مهندس أول

22ـ مهندس 
11ـ مهندس هندسة مدنية

112ـ مهندس أشغال
11ـ مهندس كهرباء 

22ـ مهندس أول اعالمية
11ـ رئيس أشغال خمرب

11ـ رئيس أشغال مساعد للمخرب
4217ـ تقين أول

6119989ـ تقين
145ـ تقين مساعد

11ـ تقين قيس  اراضي
11ـ مساعد تقين

11ـ حملّل مركزي

تتوزع ھذه الخطط بین المؤسسات التابعة لھا على النحو التالي :
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14216ـ حملّل
12113ـ واضع برامج

1616ـ تقين سامي إعالمية
33ـ اطار اختصاص ( التصميم اخلطي ، التصوير الفوتغرايف ، التصوير )

( Design mobilier ) 11ـ تقين سامي
32133ـ تقين خمرب إعالمية
850684940ـ سلك املكتبات

44ـ حافظ رئيس مكتبات
27532ـ حافظ مكتبات

227127255ـ مكتيب ، موثق ، خازن 
22ـ متصرف مستشار وثائق وأرشيف

63110ـ متصرف وثائق وأرشيف
19221ـ متصرف مساعد وثائق وأرشيف

367225394ـ مكتيب مساعد ، موثق مساعد
10611117ـ معاون مكتيب
9213105ـ خمتزن مكتبة

1184171192ـ سلك التنشيط الثقايف
66ـ مستشار ثقايف رئيس

441146ـ مستشار ثقايف
6493652ـ كاتب ثقايف

3253328ـ كاتب ثقايف مساعد
7979ـ ملحق ثقايف

7373ـ مستكتب ثقايف
88ـ عون ثقايف

12260227ـ سلك التراث
13536ـ حمافظ مستشار تراث

171171ـ حمافظ تراث
1717ـ حمافظ مساعد تراث
33ـ معاون حمافظ تراث

1021811284ـ سلك التعليم
213ـ أستاذ تعليم عايل

11ـ أستاذ مساعد للتعليم العايل
415ـ مساعد للتعليم العايل

1010ـ مدير حبوث

48



55ـ أستاذ حبوث
8282ـ مكلف بالبحوث
7777ـ ملحق بالبحوث

11ـ أستاذ
527ـ أستاذ أول للتعليم الثانوي

44ـ أستاذ أول للتعليم املوسيقى
44ـ أستاذ أول للتعليم الفني

11ـ أستاذ فوق الرتبة
123ـ أستاذ تعليم ثانوي

1010ـ أستاذ تعليم فين 
4545ـ أستاذ تعليم موسيقى 
11ـ مندوب محاية الطفولة

11ـ أستاذ تعليم تقين مرحلة أوىل
1111ـ أستاذ تعليم موسيقى مرحلة أوىل

22ـ معلّم تطبيق أول
44ـ معلّم تطبيق

11ـ مرشد تربوي مساعد
33ـ معلم تعليم املوسيقى

11ـ معلم 
22ـ قيم أول

123116ـ أسالك خمتلفة
11ـ صحفي 

122115ـ حاالت خاصة
185515281373520ـ سلك العملة

7247225821ـ عامل صنف 1
1197312204ـ عامل صنف 2
1105736689ـ عامل صنف 3
20916235406ـ عامل صنف 4
14518716348ـ عامل صنف 5
157816244ـ عامل صنف 6
1799712288ـ عامل صنف 7
1208511216ـ عامل صنف 8
62796147ـ عامل صنف 9

301198157ـ عامل صنف 10
709 0732806 3562 4المجمـــــوع :
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المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

50

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
وزارة الثقافة

000 000422 649 00015 000422 987 0009 520 0005 142المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 000422 649 00015 000422 987 0009 520 0005 142مؤسسات العمل الثقافي

000 208 0001 839 0003 208 0001 000890 000688 261 2المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 208 0001 839 0003 208 0001 000890 000688 261 2مؤسسات  العمل  الثقافي

000 630 0001 488 00019 630 0001 877 00010 208 0006 403 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

51

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
وزارة الثقافة

000 422مؤسسات العمل الثقافي 15 649 000 422 000 9 987 000 5 520 000 142 000

000 000422 649 00015 000422 987 0009 520 0005 142الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

52

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة الثقافة
23  الباب:

000 422مؤسسات العمل الثقافي 15 649 000 422 000 9 987 000 5 520 000 142 000

000 0005 490 0001 0005 000280 200 0001 10للتراث الوطني المعهد
000 00070 420 0001 00070 000500 000900 20الوطنية الكتب دار

000 0002 00055 0002 0005 50الثقافي لالتصال الوطني المركز
000 00050 00024 00050 24للموسيقى الوطني المعهد
000 00061 00020 00061 20الشعبية الفنون و للموسيقى الوطني المركز
000 00010 066 0001 00010 000835 000230 1و المحافظة على التراث بتـونس للثقافة الجهوية المندوبية
و المحافظة على التراث  بأريانة للثقافة الجهوية المندوبية  1 000105 000275 0005 000381 0005 000
000 00010 000551 00010 000410 000140 1عروس و المحافظة على التراث ببن للثقافة الجهوية المندوبية
000 0003 000476 0003 000335 000140 1و المحافظة على التراث  ببنزرت للثقافة الجهوية المندوبية
و المحافظة على التراث  بنابل للثقافة الجهوية المندوبية  1 000155 000497 00022 000653 00022 000
000 0004 000521 0004 000375 000145 1و المحافظة على التراث  بباجة للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000486 0005 000355 000130 1و المحافظة على التراث  بجندوبة للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000321 0005 000225 00095 1و المحافظة على التراث  بزغوان للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000401 0005 000290 000110 1و المحافظة على التراث  بسليانة للثقافة الجهوية المندوبية



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

53

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة الثقافة
23  الباب:

000 0003 000706 0003 000545 000160 1و المحافظة على التراث  بالكاف للثقافة الجهوية المندوبية
000 0003 000511 0003 000365 000145 1و المحافظة على التراث  بالقصرين للثقافة الجهوية المندوبية
000 00010 000551 00010 000380 000170 1و المحافظة على التراث  بالقيروان للثقافة الجهوية المندوبية
000 00050 000593 00050 000415 000160 18و المحافظة على التراث  بسـوسة للثقافة الجهوية المندوبية
000 00023 000616 00023 000440 000175 1و المحافظة على التراث  بالمنستير للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000551 0005 000380 000160 11و المحافظة على التراث  بالمهدية للثقافة الجهوية المندوبية
000 00030 000781 00030 000595 000185 1و المحافظة على التراث  بصفاقس للثقافة الجهوية المندوبية
000 00010 000436 00010 000300 000135 1و المحافظة على التراث  بقابس للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000366 0005 000255 000110 1بوزيد و المحافظة على التراث  بسيدي للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000666 0005 000515 000150 1و المحافظة على التراث  بقفصة للثقافة الجهوية المندوبية
000 0002 000379 0002 000260 000110 9و المحافظة على التراث  بتوزر للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000350 0005 000240 000100 10و المحافظة على التراث  بقبلي للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000546 0005 000415 000130 1و المحافظة على التراث  بمدنين للثقافة الجهوية المندوبية
000 0004 000336 0004 000220 000115 1و المحافظة على التراث  بتطاوين للثقافة الجهوية المندوبية
000 0005 000396 0005 000280 000115 1و المحافظة على التراث  بمنوبة للثقافة الجهوية المندوبية

000 000422 649 00015 000422 987 0009 520 0005 142الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

54

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2013 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة الثقافة

23 الباب:

000 071 00016 071 00016 000422 649 15مؤسسات العمل الثقافي

000 495 0001 495 0001 0005 490 1للتراث الوطني المعهد

000 490 0001 490 0001 00070 420 1الوطنية الكتب دار

000 00057 00057 0002 55الثقافي لالتصال الوطني المركز

000 00074 00074 00050 24للموسيقى الوطني المعهد

000 00081 00081 00061 20الشعبية الفنون و للموسيقى الوطني المركز

000 076 0001 076 0001 00010 066 1و المحافظة على التراث بتـونس للثقافة الجهوية المندوبية

و المحافظة على التراث  بأريانة للثقافة الجهوية المندوبية  381 0005 000386 000386 000

000 000561 000561 00010 551عروس و المحافظة على التراث ببن للثقافة الجهوية المندوبية

000 000479 000479 0003 476و المحافظة على التراث  ببنزرت للثقافة الجهوية المندوبية

و المحافظة على التراث  بنابل للثقافة الجهوية المندوبية  653 00022 000675 000675 000

000 000525 000525 0004 521و المحافظة على التراث  بباجة للثقافة الجهوية المندوبية

000 000491 000491 0005 486و المحافظة على التراث  بجندوبة للثقافة الجهوية المندوبية

000 000326 000326 0005 321و المحافظة على التراث  بزغوان للثقافة الجهوية المندوبية

000 000406 000406 0005 401و المحافظة على التراث  بسليانة للثقافة الجهوية المندوبية

000 000709 000709 0003 706و المحافظة على التراث  بالكاف للثقافة الجهوية المندوبية

000 000514 000514 0003 511و المحافظة على التراث  بالقصرين للثقافة الجهوية المندوبية

000 000561 000561 00010 551و المحافظة على التراث  بالقيروان للثقافة الجهوية المندوبية

000 000643 000643 00050 593و المحافظة على التراث  بسـوسة للثقافة الجهوية المندوبية



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

55

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2013 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة الثقافة

23 الباب:

000 000639 000639 00023 616و المحافظة على التراث  بالمنستير للثقافة الجهوية المندوبية

000 000556 000556 0005 551و المحافظة على التراث  بالمهدية للثقافة الجهوية المندوبية

000 000811 000811 00030 781و المحافظة على التراث  بصفاقس للثقافة الجهوية المندوبية

000 000446 000446 00010 436و المحافظة على التراث  بقابس للثقافة الجهوية المندوبية

000 000371 000371 0005 366بوزيد و المحافظة على التراث  بسيدي للثقافة الجهوية المندوبية

000 000671 000671 0005 666و المحافظة على التراث  بقفصة للثقافة الجهوية المندوبية

000 000381 000381 0002 379و المحافظة على التراث  بتوزر للثقافة الجهوية المندوبية

000 000355 000355 0005 350و المحافظة على التراث  بقبلي للثقافة الجهوية المندوبية

000 000551 000551 0005 546و المحافظة على التراث  بمدنين للثقافة الجهوية المندوبية

000 000340 000340 0004 336و المحافظة على التراث  بتطاوين للثقافة الجهوية المندوبية

000 000401 000401 0005 396و المحافظة على التراث  بمنوبة للثقافة الجهوية المندوبية

000 071 00016 071 00016 000422 649 15الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

56

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

23 الباب:
وزارة الثقافة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 208 1مؤسسات  العمل  الثقافي 3 839 000 1 208 000 890 000 688 000 2 261 000

000 208 0001 839 0003 208 0001 000890 000688 261 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

57

مصاريف التأجير
موارد ذاتيةمنحة الدولةموارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة موارد ذاتيةمنحة الدولة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
2013 توزيع نفقات التصرف لسنة

وزارة الثقافة
23  الباب:

000 208 1مؤسسات  العمل  الثقافي 3 839 000 1 208 000 890 000 688 000 2 261 000

000 100المتوسطية و العربية الموسيقى مركز 1 124 000 100 000 270 000 240 000 614 000

000 208المسرح  الوطني 1 077 000 208 000 270 000 180 000 627 000

000 850المؤسسة  التونسية  لحماية  حقوق  المؤلفين 470 000 850 000 10 000 460 000

000 50المركز الوطني للترجمة 998 000 50 000 350 000 188 000 460 000

000 170المركز الوطني للسينما و الصورة 70 000 100 000

000 208 0001 839 0003 208 0001 000890 000688 261 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

58

23 الباب:
وزارة الثقافة

 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
التقديرات

 المقابيض
جملة المصاريفجملة المقابيضالموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية

000 208 1مؤسسات  العمل  الثقافي 3 839 0005 047 0005 047 000

000 100المتوسطية و العربية الموسيقى مركز 1 124 0001 224 0001 224 000

000 208المسرح  الوطني 1 077 0001 285 0001 285 000

000 850المؤسسة  التونسية  لحماية  حقوق  المؤلفين 470 0001 320 0001 320 000

000 50المركز الوطني للترجمة 998 0001 048 0001 048 000

000 000170 000170 170المركز الوطني للسينما و الصورة

000 047 0005 047 0005 208 0001 839 3الجملة  العامة



59نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

الكلفة الصنف و الرتبة/ المؤسسة    بحساب الدينارالعدد    

المؤسسة  التونسية  لحماية  حقوق  المؤلفين

1اإلطارات

1متصرف 

1جملة المؤسسة : 

1  الجملة العامة : 



60 نظـام أمـد

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

توزيع الترقيات حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

المؤسسة  التونسية  لحماية
حقوق  المؤلفين

اإلطارات

16.0متصرف رئيسمتصرف مستشار

46.0متصرف مستشارمتصرف

أعوان المساندة أو التسيير 

36.0ملحق إدارةكاتب تصرف

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

36.0كاتب تصرفمستكتب إدارة

---- جملة المؤسسة :  117 859

المركز الوطني للترجمة

اإلطارات

26.0متصرف مستشارمتصرف

أعوان المساندة أو التسيير أعوان التنفيذ 

66.0ملحق إدارةمستكتب إدارة

16.0ملحق إدارة3عامل صنف 

1ملحق إدارة4عامل صنف 

أعوان التنفيذ 

1مستكتب إدارة3عامل صنف 



61 نظـام أمـد

 بحساب الدينار
 المدة 
بالشهر

الكلفة العدد  الرتبة الجديدة  الرتبة الحالية  المؤسسة 

---- جملة المؤسسة :  1113 000

----   الجملة العامة :  2220 859



62 نظـام أمـد

اإلنتدابات المرخص فيها

المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 بحساب الدينار
الصنف و الرتبة/ المؤسسة    الكلفةالعدد     المدة

باألشهر

المتوسطية و العربية الموسيقى مركز

1اإلطارات

19.0متصرف 

---- جملة المؤسسة :  110 170

المسرح  الوطني

1اإلطارات

16.0متصرف 

---- جملة المؤسسة :  16 780

المؤسسة  التونسية  لحماية  حقوق  المؤلفين

1أعوان التنفيذ 

1112.0عامل صنف  

---- جملة المؤسسة :  1

المركز الوطني للترجمة

1اإلطارات

16.0متصرف 

---- جملة المؤسسة :  16 780

730 23---- 4  الجملة العامة : 



63 نظـام أمـد

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المتوسطية و العربية الموسيقى مركز

7اإلطارات

1متصرف رئيس 

1مهندس رئيس 

1أستاذ التعليم العالي 

1كاتب صحفي 

2مكتبي موثق 

1كاتب ثقافي 

4أعوان المساندة أو التسيير 

1ملحق إدارة 

1تقني 

1واضع برامج أو مبرمج 

1كاتب ثقافي مساعد 

39أعوان التنفيذ 

117عامل صنف  

21عامل صنف  

32عامل صنف  

512عامل صنف  

73عامل صنف  

83عامل صنف  

91عامل صنف  



64 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

50جملة المؤسسة : 

المسرح  الوطني

9اإلطارات

1متصرف عام 

8متصرف 

25أعوان المساندة أو التسيير 

11ملحق إدارة 

14كاتب تصرف 

19أعوان التنفيذ 

8مستكتب إدارة 

1حارس 

5سائق 

5منظفة 

53جملة المؤسسة : 

المؤسسة  التونسية  لحماية  حقوق  المؤلفين

15اإلطارات

1متصرف عام 

1متصرف رئيس 

13متصرف 

9أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

7كاتب تصرف 

8أعوان التنفيذ 

3مستكتب إدارة 

13عامل صنف  



65 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

22عامل صنف  

32جملة المؤسسة : 

المركز الوطني للترجمة

9اإلطارات

1متصرف عام 

8متصرف 

9أعوان المساندة أو التسيير 

9كاتب تصرف 

9أعوان التنفيذ 

13عامل صنف  

21عامل صنف  

32عامل صنف  

42عامل صنف  

81عامل صنف  

27جملة المؤسسة : 

162  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

23  الباب:

( بحساب الدينار )

000 267 00030 338 32اإلستثمارات المباشرة

4 460 0004 460 000

48 727 000

دينارا000 353 30 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2013

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

36 798 000

66

14 000 000

وزارة الثقافة



نفقات التنمية لسنة

البــنود

23  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

100

25 793

4 460

3 2667 07514 000

29 07223 192

4 4604 460

التعهد

3 26621 075

29 07223 192

4 4604 460

25 89332 33830 26714 00032 33844 267

4 4604 4604 4604 4604 460

30 35336 79834 72714 00036 79848 727

 II جملة فرعية

2013

67

وزارة الثقافة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة الثقافة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

68

23 الباب:

دراسات عامة 066007001 085900

إقتناء أراضي 06601101101101

بناءات إدارية 066031 4631 463660

تجهيزات إدارية 06604803803803

البرامج اإلعالمية 06605160160160

التكوين 06606200300250

المراكز الثقافية 067287 66712 59112 32614 000

المطالعة العمومية 067294 8645 8005 232

الفنون 06730540640640

اآلثار و المتاحف 067319 3959 3959 195

25 89332 33830 26714 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة الثقافة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

69

23 الباب:

دراسات عامة 06600385200

بناءات إدارية 06603200

تجهيزات إدارية 06604200

البرامج اإلعالمية 06605160

التكوين 06606100100

المراكز الثقافية 067281002 6815 07514 000

المطالعة العمومية 06729840

الفنون 06730100150

اآلثار و المتاحف 06731150

1003 2667 07514 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة الثقافة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

70

23 الباب:

دراسات عامة 06600

385200دراسة استراتيجية حول المنشئات الثّقافية 00 0004
385200 06600جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

200إعتمادات الدراسات 00 0001
200 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

100تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية 00 0003

100تجهيز المندوبيات الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث 00 0004
200 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

160إقتناء وتركيز تجهيزات إعالمية 00 0003
160 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

100100تهيئة مدارس الموسيقى والرقص 00 0004
100100 06606جملــة الفصـل

المراكز الثقافية 06728

000 00014 3المركز الثقافي الوطني بتونس 11 0009

511تجهيز دور الثقافة باإلعالمية المتعددة الوسائط 00 0021

64بناء نوادي إختصاص بدار الثقافة جربة ميدون 82 0042

350بناء قاعة عروض بالمتلوي 71 0044

250بناء نوادي إختصاص بالمركب الثقافي بقفصة 71 0047

781تهيئة المركز الثّقافي الدولي بالحمامات 00 0051

مشروع رئاسي(تهيئة و تجهيز دار الثقافة حمام سوسة  )100100300 51 0053

200300 1دار الثقافة بن خلدون 11 0104

600300دار الثقافة بمنزل تميم 21 0105
1002 6815 07514 000 06728جملــة الفصـل

المطالعة العمومية 06729

340تركيز شبكة إعالمية متعددة الوسائط 00 0024

500إقتناء كتب لفائدة المطالعة العمومية 00 0027
840 06729جملــة الفصـل

الفنون 06730

50تجهيز مراكز الفنون الدرامية و الركحية 00 0014

100100تهيئة و تجهيز مركز الموسيقى العربية و المتوسطية 00 0035
100150 06730جملــة الفصـل



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

71 نظـام أمـد

اآلثار و المتاحف 06731

150صيانة و تهيئة متحف القصر السعيد 00 0110
150 06731جملــة الفصـل

1003 2667 07514 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة الثقافة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

72

23 الباب:

دراسات عامة 06600700700700

إقتناء أراضي 06601101101101

بناءات إدارية 066031 4631 463460

تجهيزات إدارية 06604803803603

البرامج اإلعالمية 06605160160

التكوين 06606200200150

المراكز الثقافية 067287 5679 9107 251

المطالعة العمومية 067294 8645 8004 392

الفنون 06730540540490

اآلثار و المتاحف 067319 3959 3959 045

25 79329 07223 192 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة الثقافة

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م ج.تالفقرة

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

73

23 الباب:

دراسات عامة 06600

دراسات خاصة بإحداث المشاريع الجهوية 00200700700700ج
700700700 06600جملــة الفصـل

إقتناء أراضي 06601

.تسييج األرض الكائنة بضفاف البحيرة 00100454545ج
2تسييج االرض الكائنة بالنصر  00200565656ج

101101101 06601جملــة الفصـل
بناءات إدارية 06603

إعتمادات الدراسات 000100200200
تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث 000500150150100

مبنى نهج يوغسالفيا 0010050050050ج
2توسيع مقر الوزارة قسط  00200360360180ج

بناء مخزن مركزي للوزارة بنهج أريحا 00400253253130ج
1 4631 463460 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

إقتناء سيارات 000100353353353
تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية 000300300300200

تجهيز المندوبيات الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث 00040015015050
803803603 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

إقتناء وتركيز تجهيزات إعالمية 000300160160
160160 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

تجهيز مدارس الموسيقى والرقص 000300150150100
تهيئة مدارس الموسيقى والرقص 000400505050

200200150 06606جملــة الفصـل
المراكز الثقافية 06728

تهيئة وتوسيع دور الثقافة 0001002 0002 0002 000
تجهيز دور الثقافة 0003001 7001 7001 700

تجهيز دور الثقافة باإلعالمية المتعددة الوسائط 002100511511
تجهيزات ثابتة بدور الثقافة 0029001 0001 0001 000

البرنامج الخاص بتكييف المنشئات الثقافية 005400600600300
بناء دور الثقافة 0099001 7564 0992 251

7 5679 9107 251 06728جملــة الفصـل
المطالعة العمومية 06729

تهيئة المكتبات العمومية 0001001 1001 1001 100
إقتناء مكتبات متجولة 000900195195195



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

74 نظـام أمـد

06729

بناء المكتبات 0014002291 1651 097
تجهيز المكتبات العمومية 0015001 0001 0001 000

تركيز شبكة إعالمية متعددة الوسائط 002400340340
إقتناء كتب لفائدة المطالعة العمومية 0027001 0001 000

إقتناء كتب تونسية 000 0001 0001 002001ج
4 8645 8004 392 06729جملــة الفصـل

الفنون 06730

إقتناء حافالت سينمائية 000100909090
تجهيز مسارح الهواء الطلق 000200250250250

مساهمة الوزارة في تهيئة مسارح الهواء الطلق 000300505050
تجهيز مراكز الفنون الدرامية و الركحية 001400150150100

540540490 06730جملــة الفصـل
اآلثار و المتاحف 06731

تحديد ورسم المواقع األثرية 000400505050
الحفريات والدراسات 000500150150150

إقتناء مجموعات من التحف األثرية 000600150150150
إنقاذ معالم أثرية تكتشف عفويا 001000100100100

تهيئة المتاحف 002100700700700
حماية التراث 002400300300300

ترميم المعالم األثرية المرتبة 003700606060
إقتناء أراضي أثرية بقرطاج 003811200200200

تجهيزات لصيانة المخازن األثرية 004000303030
الخارطة الوطنية للمواقع األثرية والمعالم التاريخية 005000100100100

إقتناء أراضي أثرية 0051002 8002 8002 800
ترميم وإحصاء وفهرسة المجموعات المتحفية 005800100100100

صيانة موقع قرطاج األثري 005900180180180
إقتناء سيارات وآليات متنقلة 006100757575

بناء وتهيئة دور المواقع األثرية 006400505050
تجهيزات إلقامة معارض تراث وطنية ودولية 006700150150150

إقتناء معدات إعالمية 007100100100100
صيانة المعالم التاريخية و أمثلة صيانة المدن العتيقية 007200200200200

قصر المرمر متحف سقانص 007652200200200
إقتناء تجهيزات التصرف اإلداري 007800505050

ترميم و صيانة القصور و القرى الجبلية بالجنوب التونسي 007900100100100
الجرد المعلوماتي للمجموعات المتحفية وإقتناء معدات إعالمية 008000505050

تجهيز التفقديات الجهوية 008400606060
الموقع األثري بدقة و ضواحيها 009042100100100

تجهيز مخابر التراث 009900100100100
ترميم دار بن عبد اللّه 010400100100100

ترميم معبد الكابيتول بتيبيربوماجوس 010700202020
صيانة و تهيئة متحف القصر السعيد 011000150150
العناية و المحافظة على فنون الخط 011400202020

ترميم موقع جامة األثري 011534303030
التراث التحت مائي 011600404040

ترميم الموقع األثري بالمدينة 012400303030
ترميم مساجد جزيرة جربة 012600303030



د1000بحساب 

م.خ.ق.مم.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مالتكلفة

الدفعالتعهدالدفعالتعهد ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على م

75 نظـام أمـد

06731

ترميم الموقع األثري بمكثر 012700707070
ترميم موقع طينة األثري 013000303030

تأمين سالمة و حراسة المعالم التاريخية و المواقع األثرية 015000400400200
حماية المخازن األثرية 015100120120120

ترميم الموقع األثري بكركوان 015200303030
ترميم دار محسن و دار الصفاقسية 016100100100100

ترميم الموقع األثري بسيدي مدين مجاز الباب 016500202020
تأهيل المواقع األثرية المسجلة تراثا عالميا 017000505050

ترميم جوامع مدينة تونس 017400505050
مركز علوم وتقنيات التراث 00100707070ج

تهيئة متحف المهدية 00400303030ج
معالم ومواقع والية بنزرت 01000150150150ج
معالم ومواقع والية الكاف 01100150150150ج

معالم ومواقع المهدية 01200150150150ج
معالم ومواقع والية سوسة 01300150150150ج
معالم ومواقع والية تونس 01400100100100ج
معالم ومواقع والية نابل 01500150150150ج

معالم ومواقع والية بن عروس 01600150150150ج
معالم ومواقع والية القصرين 01700150150150ج
معالم ومواقع والية القيروان 01800150150150ج
معالم ومواقع والية جندوبة 01900150150150ج

ترميم وصيانة المعالم والمواقع بالجنوب الغربي 02000150150150ج
ترميم أسوار األحواض جنان أبو فهر 02100505050ج

معالم ومواقع والية قابس 02300150150150ج
مستودع قصر السعيد 02800505050ج

9 3959 3959 045 06731جملــة الفصـل
25 79329 07223 192 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة الثقافة23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

76

390دراسات عامة06600 900 10 1 085 15 200 1 300

123إقتناء أراضي06601 101 1 079 114 101 1 088 1 303

1إقتناء مباني06602 488 489 489

794 4بناءات إدارية06603 660 1 600 370 3 175 3 309 1 463 800 451 4 576 10 599

457 1تجهيزات إدارية06604 803 576 445 4 346 922 803 576 550 4 776 7 627

551البرامج اإلعالمية06605 160 280 446 1 247 155 160 280 560 1 529 2 684

265التكوين06606 250 200 109 2 016 80 300 200 159 2 101 2 840

842 61المراكز الثقافية06728 12 326 17 266 13 256 84 805 42 413 12 591 20 870 -17 125 130 746 72 000 189 495

917 22المطالعة العمومية06729 5 232 9 449 5 504 79 368 6 945 5 800 17 316 6 295 86 114 122 470

067 17الفنون06730 640 1 445 1 367 8 003 10 967 640 2 115 4 409 10 391 28 522

018 13اآلثار و المتاحف06731 9 195 9 988 6 086 49 844 11 003 9 395 9 898 6 138 51 697 88 131

455 46072 0001 63752 07032 33875 908234 37127 58340 81430 267122 425 293 507 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.خ.ق.مم.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة الثقافة23 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

77

دراسات عامة06600
200 200 200 الدراسة االستراتيجية حول اإلدارة اإللكترونية000300
190 200 10 385 15 400 دراسة استراتيجية حول المنشئات الثّقافية000400

700 700 700 دراسات خاصة بإحداث المشاريع الجهوية00200ج
08510900390 300200151 066001جملــة الفصـل

إقتناء أراضي06601
123 1 079 114 1 088 1 202 إقتناء أراضي000100

45 45 45 .تسييج األرض الكائنة بضفاف البحيرة00100ج
56 56 56 2تسييج االرض الكائنة بالنصر 00200ج

079101123 0881011141 3031 066011جملــة الفصـل

إقتناء مباني06602
1 336 337 337 إقتناء عمارة بنهج يوغسالفيا000200

152 152 152 إقتناء عقار إلدارة التكوين و الرسكلة000300
066024894894881جملــة الفصـل

بناءات إدارية06603
255 200 500 202 846 200 500 246 1 057 2 003 إعتمادات الدراسات000100

1 468 530 1 157 1 463 1 692 3 155 توسيع مقر الوزارة000311
137 100 150 151 722 74 150 150 156 730 1 260 تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث000500

1 565 35 1 200 400 1 600 تهيئة وصيانة مبنى شارع قرطاج000911
22 270 166 21 437 458 تجديد شبكة التكييف و التهوية بالوزارة001400

200 200 200 بناء مقر المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتطاوين001683
270 270 270 بناء مقر المندوبية الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث بمنوبة001714



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

78 نظـام أمـد

06603
270 270 270 بناء مقر المندوبية الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث بجندوبة001832
54 150 17 49 11 150 49 60 270 تهيئات مختلفة لمقر الوزارة001900
450 50 500 500 مبنى نهج يوغسالفيا00100ج
180 180 360 360 2توسيع مقر الوزارة قسط 00200ج
123 130 253 253 بناء مخزن مركزي للوزارة بنهج أريحا00400ج

794 6006604 1753701 3093 4633 5764518001 5994 0660310جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
872 353 276 192 2 728 604 353 276 265 2 923 4 421 إقتناء سيارات000100
314 300 200 158 858 180 300 200 188 962 1 830 تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية000300
269 150 100 95 706 138 150 100 97 835 1 320 تجهيز المندوبيات الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث000400

42 42 42 تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية000900
2 12 14 14 تجهيز المندوبية الجهوية للثقافة001200

457 3464455768031 7765505768039224 6274 066047جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
487 160 280 316 854 138 160 280 430 1 089 2 097 إقتناء وتركيز تجهيزات إعالمية000300
50 8 3 55 58 إقتناء برنامج في اإلعالمية لفائدة الجمعية التونسية لحماية حقوق المؤلف000400
14 130 385 14 130 385 529 استغالل رخص نظم و برمجيات مايكروسوفت000500

247446280160551 5295602801601551 6841 066052جملــة الفصـل

التكوين06606
210 100 120 96 914 53 150 120 146 971 1 440 تجهيز مدارس الموسيقى والرقص000300
25 150 80 13 937 16 150 80 13 946 1 205 تهيئة مدارس الموسيقى والرقص000400
30 165 11 184 195 تهيئة وتجهيز مدرسة الموسيقى بسيدي صابر000611

016109200250265 101159200300802 8402 066062جملــة الفصـل

المراكز الثقافية06728
653 2 000 2 000 1 919 11 552 542 2 000 2 000 1 921 11 661 18 124 تهيئة وتوسيع دور الثقافة000100

1 940 1 700 1 600 1 262 14 674 533 1 700 1 600 1 319 16 024 21 176 تجهيز دور الثقافة000300
3 142 3 000 620 1 591 17 817 -29 409 55 579 72 000 26 170 المركز الثقافي الوطني بتونس000911
100 100 100 دراسات- المركب الثقافي بأريانة 001512



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

79 نظـام أمـد

06728
84 416 84 416 500 دار الثقافة بحمام الشط001613
85 500 585 585 دار الثقافة بالمنيهلة001712
5 395 2 398 400 تهيئة و تجهيز دار الثقافة إبن رشيق002000

939 511 670 857 924 320 511 670 812 1 588 3 901 تجهيز دور الثقافة باإلعالمية المتعددة الوسائط002100
250 250 250 بناء قاعة عروض بدار الثقافة منزل المهيري002541
45 100 44 21 100 110 210 تجهيز المركز الثقافي الدولي بالحمامات002621
100 100 100 تهيئة و تجهيز مركز قرطاج لحوار الحضارات002700

1 773 1 000 900 298 2 629 389 1 000 900 788 3 523 6 600 تجهيزات ثابتة بدور الثقافة002900
275 150 60 293 192 485 بناء قاعة عروض بتاجروين003033

256 256 256 بناء قاعة عروض بدار الثقافة جربة ميدون003382
2 250 850 3 100 3 100 المركب الثقافي سليانة003400

50 192 50 192 242 بناء قاعة عروض ببئر المشارقة003522
100 100 100 دراسات- بناء المركب الثقافي بمنوبة 003714
530 3 520 28 377 180 3 520 28 727 32 427 إقتناء أرض لبناء مدينة الثقافة003800
75 25 100 100 تجهيز دار الثقافة الرقمية بأريانة003912
262 30 262 30 292 بناء قاعة عروض ماجل بلعباس004042

64 64 128 128 بناء نوادي إختصاص بدار الثقافة جربة ميدون004282
150 150 150 بناء مركب ثقافي بالمهدية004353

350 100 450 450 بناء قاعة عروض بالمتلوي004471
128 128 128 بناء نوادي اختصاص بحمام الشط004513

5 900 100 5 900 100 6 000 تجهيز مدينة الثقافة004611
250 250 500 500 بناء نوادي إختصاص بالمركب الثقافي بقفصة004771

100 180 100 180 280 بناء نوادي إختصاص بالمرناقية004814
495 495 495 بناء نوادي إختصاص بالجريصة004900
30 30 30 تهيئة المركز الوطني للتّرجمة005000
799 1 781 18 1 800 تهيئة المركز الثّقافي الدولي بالحمامات005100
315 100 415 415 بناء نوادي اختصاص بقابس005281
100 300 300 100 600 700 مشروع رئاسي(تهيئة و تجهيز دار الثقافة حمام سوسة 005351 )

1 180 300 400 160 600 600 520 1 880 البرنامج الخاص بتكييف المنشئات الثقافية005400
800 800 800 تهيئة و تسييج األرض المخصصة للقسط الثاني من مدينة الثّقافة005500

5 000 5 000 5 000 مشروع رئاسي(إحداث مركز ثقافي بباريس تحت إسم دار تونس 005600 )



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

80 نظـام أمـد

06728
1 755 2 251 6 036 1 265 5 528 4 099 3 076 2 498 7 162 16 835 بناء دور الثقافة009900

67 67 67 دار الثقافة بغنوش010081
50 50 50 دار الثقافة بمنزل الحبيب010181
42 42 42 دار الثقافة بالصمار010283
27 27 27 القسط الثاني من دار الثقافة بالذهبية010383

1 300 300 400 1 200 1 600 دار الثقافة بن خلدون010411
600 300 300 600 900 دار الثقافة بمنزل تميم010521
450 50 500 500 نادي إختصاص بسيدي مخلوف010682

1 080 120 1 200 1 200 دار ثقافة بقعفور010734
1 080 120 1 200 1 200 دار الثقافة بسيدي علي بن عون010843
3 900 100 3 481 519 4 000 مركب ثقافي بالحرايرية010911
660 40 630 70 700 قاعة عروض بدار الثقافة بالبحر األزرق011011
660 40 630 70 700 قاعة عروض بدار الثقافة جبل الجلود011111

1 140 60 1 080 120 1 200 دار الثقافة بالبطان011214
1 420 80 1 350 150 1 500 دار ثقافة بوادي الليل011314
1 300 100 1 260 140 1 400 إعادة بناء دار ثقافة بالمحمدية011413
1 300 100 1 260 140 1 400 إعادة بناء دار ثقافة بمرناق011513
1 400 100 1 350 150 1 500 دار ثقافة بحي التضامن011612
920 80 900 100 1 000 دار الثقافة بحمام الغزاز011721

1 120 80 1 080 120 1 200 دار الثقافة الميدة011821
1 420 80 1 350 150 1 500 إحداث دار ثقافة بالكاف الغربية011933
920 80 900 100 1 000 إحداث دار ثقافة بالطويرف012033
750 50 720 80 800 إحداث قاعة عروض بدار الثقافة بفرنانة012132
920 80 900 100 1 000 بناء دار ثقافة بمنطقة غزالة012223
250 250 500 500 توسعة دار ثقافة بني حسان012352
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة برجيم معتوق012473
750 50 720 80 800 قاعة عروض بدار الثقافة الكساسبة012553
250 250 500 500 نوادي اختصاص بدار الثقافة بملولش012653
250 250 500 500 نوادي اختصاص بدار الثقافة مارث012781
350 350 700 700 فضاء تنشيط بالمركب الثقافي بباجة012831
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة بحمام الزريبة أو بالناظور012922



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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06728
350 350 700 700 القسط الثاني من دار الثقافة بالصواف013022
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة بحامة الجريد013172
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة بحزوة أو تمغزة013272
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة ببورويس013334
200 200 400 400 القسط الثاني من دار الثقافة مكثر013434

1 400 100 1 350 150 1 500 دار ثقافة بحي الزهور013542
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة ببوزقام013642
300 200 500 500 القسط الثاني دار الثقافة بفوسانة013742
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة بمعتمدية أوالد حفوز013843
920 80 900 100 1 000 دار ثقافة بسبالة أوالد عسكر013943

1 110 90 1 080 120 1 200 دار ثقافة بسيدي بوزيد الشرقية014043
842 32661 26612 25617 80513 41384 59142 87012 12520 17-746 000130 49572 06728189جملــة الفصـل

المطالعة العمومية06729
315 1 100 900 1 061 8 931 272 1 100 900 1 089 8 946 12 307 تهيئة المكتبات العمومية000100
846 3 717 777 3 786 4 563 المكتبة الوطنية الجديدة000311
40 175 39 176 215 المكتبة الوطنية بسوق العطارين000611
286 195 130 2 535 88 195 130 128 2 605 3 146 إقتناء مكتبات متجولة000900
330 1 664 753 22 436 330 293 24 560 25 183 القسط الثاني- المكتبة الوطنية الجديدة 001211

2 362 1 097 800 164 12 511 1 416 1 165 669 406 13 278 16 934 بناء المكتبات001400
1 598 1 000 800 577 6 430 676 1 000 800 718 7 211 10 405 تجهيز المكتبات العمومية001500
2 246 340 500 496 1 103 172 340 1 200 1 361 1 612 4 685 تركيز شبكة إعالمية متعددة الوسائط002400
3 132 500 1 500 2 313 17 005 125 1 000 2 000 2 300 19 025 24 450 إقتناء كتب لفائدة المطالعة العمومية002700
500 500 500 توسعة المكتبة الجهوية بجندوبة002932

224 224 224 توسيعة المكتبة النموذجية ببنزرت003023
513 127 3 985 310 4 315 4 625 تجهيز المكتبة الوطنية الجديدة003100
400 400 400 إنجاز القسط الثاني من المكتبة الجهوية بالقيروان الجنوبية003241
87 13 40 60 100 إنجاز المكتبة الرقمية بالقيروان003341

221 221 221 بناء المكتبة العمومية بمساكن003451
24 24 24 المكتبة العمومية بالنحال003581
21 21 21 المكبة العمومية بأوالد دباب003683
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06729
25 25 25 المكتبة العمومية بوادي الزرقاء003731
25 25 25 المكتبة العمومية بمساكن003851

50 50 50 تجهيز المكتبة المعلوماتية باريانة004000
360 40 400 400 مكتبة عمومية  بمنزل سالم004133
272 35 307 307 مكتبة عمومية بسيدي منصور004261
450 50 500 500 مكتبة عمومية بتوزر004372
400 100 500 500  من المكتبة الجهوية بمنوبة2قسط 004414

1 900 100 1 800 200 2 000 نبر-الطويرف -السرس- لمكتبات الكاف الغربية 2إكمال األقساط 004533
150 150 300 300 توسعة المكتبة العمومية بحمام بورقيبة004632
320 80 400 400 مكتبة عمومية بمعتمدية بلطة بوعوان004732
320 80 400 400 مكتبة عمومية بجندوبة الشمالية004832
420 80 500 500 مكتبة عمومية بمنطقة جومين004923
420 80 500 500 مكتبة عمومية بمنطقة تمرة بسجنان005023
300 100 400 400 مكتبة عمومية منزل كامل005152
150 150 300 300 توسعة المكتبة العمومية بصيادة005252
300 100 400 400 مكتبة عمومية بعميرة الحجاج005352

80 80 80 مكتبة متنقلة005473
300 100 400 400 مكتبة عمومية بقصر الحدادة005583
200 100 300 300 مكتبة عمومية بالرقبة005683
250 250 500 500 قسم لألطفال بالمكتبة الجهوية بقابس005781
200 200 400 400 توسعة مكتبة عمومية بدخيلة توجان005881
300 100 400 400 مكتبة عمومية بأوالد بوسعد أوعليم005971
300 100 400 400 مكتبة عمومية بسيدي اسماعيل006031
300 100 400 400 مكتبة عمومية لألطفال بسمنجة006122
250 250 500 500 توسعة المكتبة الجهوية بتوزر006272
350 150 500 500 مكتبة عمومية بالعروسة006334
400 100 500 500 مكتبة عمومية بخودمة006442
400 100 500 500 مكتبة عمومية بالعمارية ببنقردان006582

80 80 80 إقتناء مكتبة متجولة006643
400 100 500 500 مكتبة عمومية بمعتمدية السوق الجديدة006743
450 50 500 500 مكتبة عمومية بطبربة006814
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06729
400 100 500 500 مكتبة عمومية بحي البساتين006942

1 000 1 000 1 000 إقتناء كتب تونسية00200ج
917 23222 4495 5049 3685 94579 8006 3165 29517 1146 47086 06729122جملــة الفصـل

الفنون06730
421 90 90 71 715 325 90 90 75 807 1 387 إقتناء حافالت سينمائية000100
445 250 200 106 1 329 206 250 200 140 1 534 2 330 تجهيز مسارح الهواء الطلق000200
177 50 50 1 158 162 50 50 1 173 1 435 مساهمة الوزارة في تهيئة مسارح الهواء الطلق000300
100 195 3 292 295 توسيع وتجهيز مركز الفن الحي برادس000613
175 25 160 40 200 المتحف الوطني للفن الحديث بقصر العبدلية بالمرسى000800
14 856 3 867 870 تهيئة قصر النجمة الزهراء001211
274 150 150 30 916 91 150 150 157 972 1 520 تجهيز مراكز الفنون الدرامية و الركحية001400
3 427 430 430 تهيئة فضاءات المسرح الوطني001600

300 100 23 150 400 23 150 573 القسط الثاني- مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف 002133
450 50 500 500 بناء مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان002541

450 450 450 تهيئة المسرح البلدي بسوسة002651
500 500 500 بناء مركز الفنون الدرامية و الركحية بمدنين002782

500 500 500 الدراسات-المركز الوطني لفنون السرك و الفرجة الحية 002900
2 500 2 500 2 500 أشغال_المركز الوطني لفنون السرك و الفرجة الحية003011

6 94 100 100 تجهيز مركز الموسيقى العربية و المتوسطية003111
1 395 650 205 1 111 900 239 2 250 ترقيم المخزون السمعي البصري التونسي003211

98 902 1 000 1 000 تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة اإلسالمية 003341
1 20 21 21 إقتناء مقر للفنون الدارمية بصفاقس003461

2 968 100 432 2 300 100 1 100 3 500 تهيئة و تجهيز مركز الموسيقى العربية و المتوسطية003500
700 500 1 200 1 200 تهيئة وتجهيز مسرح الهواء الطلق  بطبرقة003632

2 000 149 2 000 149 2 149 مسرح الهواء الطلق بسوسة الجوهرة003751
800 67 800 67 867 مركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة003851
20 6 14 20 تجهيز المركز الوطني للخزف الفني003900
900 900 900 القسط الثاني_بناء مركز الفنون الدرامية و الركحية بمدنين004282

25 25 25 تهيئة مراكز الفنون الدرامية والركحية004300
920 80 900 100 1 000 مركز للفنون الركحية بالقصرين 004442
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06730
1 900 100 1 800 200 2 000 مركز جهوي للفنون الدرامية بسيدي بوزيد004543

067 44564017 3671 0031 9678 11564010 4092 3914 52210 0673028جملــة الفصـل

اآلثار و المتاحف06731
87 83 87 83 170 معبد المياه بزغوان000222
29 30 30 351 29 30 30 351 440 تجهيز مخبر صيانة التحف األثرية000300
24 50 50 50 646 17 50 50 50 653 820 تحديد ورسم المواقع األثرية000400
161 150 250 170 2 169 160 150 250 170 2 170 2 900 الحفريات والدراسات000500
20 150 50 115 405 14 150 50 115 411 740 إقتناء مجموعات من التحف األثرية000600
41 100 100 90 1 089 33 100 100 90 1 097 1 420 إنقاذ معالم أثرية تكتشف عفويا001000
4 700 500 300 2 689 700 500 300 2 693 4 193 تهيئة المتاحف002100
8 300 300 340 1 562 300 300 340 1 570 2 510 حماية التراث002400
62 314 60 316 376 حماية المعالم التاريخية002500
1 60 60 50 434 60 60 50 435 605 ترميم المعالم األثرية المرتبة003700

160 200 12 516 73 200 12 603 12 876 إقتناء أراضي أثرية بقرطاج003811
30 30 30 440 30 30 30 440 530 تجهيزات لصيانة المخازن األثرية004000

40 40 40 برنامج حماية مدن سيدي بوسعيد والحمامات وسوسة وصفاقس004100
15 90 15 90 105 دراسات حول إحداث متاحف004434

60 60 60 جرد ومسح المعالم والمواقع األثرية والتاريخية004900
100 250 1 030 100 250 1 030 1 380 الخارطة الوطنية للمواقع األثرية والمعالم التاريخية005000

1 701 2 800 5 453 451 4 447 1 696 2 800 5 453 451 4 452 14 852 إقتناء أراضي أثرية005100
760 90 900 1 750 1 750 إحداث متحف جهوي بسليانة005634

100 100 70 590 100 100 70 590 860 ترميم وإحصاء وفهرسة المجموعات المتحفية005800
180 180 180 1 560 180 180 180 1 560 2 100 صيانة موقع قرطاج األثري005900

89 75 85 23 708 15 75 85 75 730 980 إقتناء سيارات وآليات متنقلة006100
50 50 30 215 50 50 30 215 345 بناء وتهيئة دور المواقع األثرية006400
150 20 65 150 20 65 235 تجهيزات إلقامة معارض تراث وطنية ودولية006700

405 405 405 الخارطة األثرية ذات القاعدة المعلوماتية006800
2 240 260 2 191 309 2 500 النصب التذكاري لحنبعل006900
350 200 420 200 770 970 أمثلة صيانة المدن العتيقة007000
45 100 100 40 140 100 100 40 185 425 إقتناء معدات إعالمية007100
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06731
200 370 2 660 200 370 2 660 3 230 صيانة المعالم التاريخية و أمثلة صيانة المدن العتيقية007200

100 615 100 615 715 مخازن التراث التقليدي007400
200 300 200 300 500 قصر المرمر متحف سقانص007652

100 100 100 توسيع مقر المعهد الوطني للتراث007700
50 30 28 200 50 30 28 200 308 إقتناء تجهيزات التصرف اإلداري007800
100 100 100 505 100 100 100 505 805 ترميم و صيانة القصور و القرى الجبلية بالجنوب التونسي007900
50 50 50 335 50 50 50 335 485 الجرد المعلوماتي للمجموعات المتحفية وإقتناء معدات إعالمية008000
60 20 23 115 60 20 23 115 218 تجهيز التفقديات الجهوية008400

324 324 324 متحف العادات و التقاليد بكسرى008700
118 100 180 232 1 400 118 100 180 232 1 400 2 030 الموقع األثري بدقة و ضواحيها009042
300 300 300 300 600 تهيئة المدينة العتيقة بالكاف009133
100 50 100 50 150 متحف العادات و التقاليد بكسرى009234
300 300 300 300 600 تهيئة و ترميم مدينة قبلي القديمة و إنشاء فضاء ترفيهي009373

500 500 500 تهذيب المسلك السياحي بالمدينة العتيقة ببنزرت009623
220 220 220 220 440 تهيئة و ترميم معبد المياه بزغوان009722

100 100 100 ترميم و إحياء معلم دار رشيد009800
100 25 80 100 25 80 205 تجهيز مخابر التراث009900

100 100 100 ترميم دار محسن010100
16 16 16 تهيئة ضريح الشاعر مصطفى خريف010272
50 50 50 العناية و المحافظة على فنون الخط010300

100 150 50 450 100 150 50 450 750 ترميم دار بن عبد اللّه010400
20 20 20 ترميم و صيانة الموقع األثري بحيدرة010500
200 200 200 ترميم القصر التقليدي بشنني010600

20 20 20 100 20 20 20 100 160 ترميم معبد الكابيتول بتيبيربوماجوس010700
15 15 15 ترميم الفسيفساء بمواقعها األصلية010800

18 132 18 132 150 جرد و توثيق األدوات و المهن التقليدية010900
355 150 482 205 150 632 987 صيانة و تهيئة متحف القصر السعيد011000

38 112 38 112 150 ورشات لصيانة التراث الثابت011100
38 112 38 112 150 برامج التكوين و التأهيل و التدريب011200
38 112 38 112 150 مدونة األدوات و الحرف التقليدية011300

20 20 20 40 20 20 20 40 100 العناية و المحافظة على فنون الخط011400
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30 30 30 70 30 30 30 70 160 ترميم موقع جامة األثري011534
40 50 50 90 40 50 50 90 230 التراث التحت مائي011600

50 150 300 50 150 300 500 إحداث متحف بسيدي بوزيد011743
200 300 200 300 500 تهيئة و إحياء قرية شنني بتطاوين011900

600 600 600 تهيئة الموقع األثري بحيدرة012042
17 979 17 979 996 تهيئة و تنوير المدخل المؤدي للموقع األثري بدقة012331

30 50 60 50 30 50 60 50 190 ترميم الموقع األثري بالمدينة012400
50 50 50 ترميم معلم حلق الوادي الكراكة012500

30 230 30 230 260 ترميم مساجد جزيرة جربة012600
70 35 70 35 105 ترميم الموقع األثري بمكثر012700

20 20 20 20 40 ترميم الموقع األثري بأوتيك012800
50 25 50 25 75 ترميم موقع صبرة المنصورية012900

30 40 50 30 40 50 120 ترميم موقع طينة األثري013000
30 30 30 ترميم دار محسن و دار حسين013100
150 150 150 ترميم القصور الجبلية بوالية مدنين013200
250 250 250 إحياء وصيانة قرية تكرونة013300
150 150 150 تهيئة القرى الجبلية البربرية تاوجوت و توجان وزراوة بقابس013481
500 500 500 تهيئة و تأهيل القصور البربرية في إطار مسلك سياحي بتطاوين013583
800 800 800 تهيئة قرية الدويرات و قرماسة بتطاوين013683
170 170 170 الترفيع في المنحة الرئاسية لصيانة القصور الصحراوية بتطاوين013783

258 278 536 536 تهيئة المعلم األثري بالقصبة بباجة013831
44 44 44 مجاز الباب(احداث مسلك سياحي ثقافي للمدن االندلسية بوالية باجة 013931  

وتستوروتبرسق و تيبار و باجة
500 500 500 صيانة و ترميم قرية شنني بتطاوين014083
500 500 500 تهيئة فسقيات االغالبة و متحف الفنون االسالمية برقادة014141

200 200 200 400 400 200 400 1 000 تأمين سالمة و حراسة المعالم التاريخية و المواقع األثرية015000
120 100 100 120 100 100 320 حماية المخازن األثرية015100
30 50 50 30 50 50 130 ترميم الموقع األثري بكركوان015200

40 40 40 ترميم المعالم الفاطمية لمدينة المهدية015300
50 50 50 تجهيزات إلقامة معارض وطنية و دولية015400
60 60 60 ترميم الموقع األثري بالمدينة015500
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06731
50 50 50 ترميم موقع صبرة المنصورية015700
40 40 40 ترميم موقع طينة األثري015800

30 30 30 ترميم معلم زاوية سيدي قاسم الزليجي015900
50 50 50 50 100 تهيئة متحف صفاقس016000

100 55 55 100 55 55 210 ترميم دار محسن و دار الصفاقسية016100
50 90 50 90 140 متحف قابس للعادات و التّقاليد الشّعبية016200

30 30 30 ترميم الموقع األثري بجبل الوسط016300
25 25 25 25 50 ترميم الموقع األثري ببرج هالل016400

20 20 20 20 20 20 60 ترميم الموقع األثري بسيدي مدين مجاز الباب016500
30 30 30 30 60 ترميم الموقع األثري باطن زمور و الطلح016600

50 50 50 مشروع ترميم قصبة الكاف016700
50 50 50 50 100 ترميم معلم رباط المنستير016800
50 50 50 50 100 مشروع ترميم القصور الحسينية باقليم تونس016900

50 20 20 50 20 20 90 تأهيل المواقع األثرية المسجلة تراثا عالميا017000
20 20 20 20 40 ترميم موقع أوزيطا017100

30 30 30 ترميم دار الدوالتلي017200
30 30 30 ترميم المدرسة الباشية017300

50 70 50 50 70 50 170 ترميم جوامع مدينة تونس017400
5 000 1 000 5 000 1 000 6 000 تهيئة متحف رقادة و فسقية األغالبة بوالية القيروان017500

470 470 470 صيانة المعالم والمواقع بالجهات017800
100 100 100 تهيئة مستودع قصر السعيد017911
100 100 100 برامج التكوين والتأهيل والتدريب والرسكلة018000
100 100 100 ترميم وصيانة سور مدينة صفاقس018100
80 80 80 ترميم قصر الجم018200

70 70 70 مركز علوم وتقنيات التراث00100ج
30 30 30 تهيئة متحف المهدية00400ج
150 150 150 معالم ومواقع والية بنزرت01000ج
150 150 150 معالم ومواقع والية الكاف01100ج
150 150 150 معالم ومواقع المهدية01200ج
150 150 150 معالم ومواقع والية سوسة01300ج
100 100 100 معالم ومواقع والية تونس01400ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

م.ق
2013

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2013 2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

88 نظـام أمـد

06731
150 150 150 معالم ومواقع والية نابل01500ج
150 150 150 معالم ومواقع والية بن عروس01600ج
150 150 150 معالم ومواقع والية القصرين01700ج
150 150 150 معالم ومواقع والية القيروان01800ج
150 150 150 معالم ومواقع والية جندوبة01900ج
150 150 150 ترميم وصيانة المعالم والمواقع بالجنوب الغربي02000ج
50 50 50 ترميم أسوار األحواض جنان أبو فهر02100ج
150 150 150 معالم ومواقع والية قابس02300ج
50 50 50 مستودع قصر السعيد02800ج

018 19513 9889 0869 8446 00349 39511 8989 1389 6976 13151 0673188جملــة الفصـل

455 46072 0001 63752 07032 33875 908234 37127 58340 81430 267122 425 293 507 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة الثقافة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

89

23 الباب:

-9 545 14 000 24 098 3 145 40 302 2 976 69 024 72 000 المراكز الثقافية 09728
72 0002 97640 3023 14524 09814 000-9 545 69 024 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـانج.تالفقرة

د1000بحساب 

2013 2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201120122013 2010

وزارة الثقافة

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

90

23 الباب:

المراكز الثقافية 09728

-9 545 14 000 24 098 3 145 40 302 2 976 69 024 72 000 المركز الثقافي الوطني بتونس000911
545 9-000 09814 14524 3023 97640 0242 00069 72جملــة الفصـل 09728

72 0002 97640 3023 14524 09814 000-9 545 69 024 الجملة  العامة



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

91

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

تونس 11922510606922510606

750807508080المراكز الثقافية06728 80
بناء دور الثقافة 009980 80 750 80 80 750

7233072330426المطالعة العمومية06729 426
بناء المكتبات 0014426 330 72 426 330 72

100100100100100اآلثار و المتاحف06731 100
معالم ومواقع والية تونس 014100ج 100 100 100 100 100

اريانة 121 2385011 238501

238400 2381 1المراكز الثقافية06728 400
بناء دور الثقافة 0099400 1 238 400 1 238

101المطالعة العمومية06729 101
بناء المكتبات 0014101 101

بن عروس 13972525325972525325

750757507525المراكز الثقافية06728 25



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

92

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

بناء دور الثقافة 009925 75 750 25 75 750
7230072300150المطالعة العمومية06729 150

بناء المكتبات 0014150 300 72 150 300 72
150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150

معالم ومواقع والية بن عروس 016150ج 150 150 150 150 150

منوبة 14455455

455المراكز الثقافية06728 455
بناء دور الثقافة 0099455 455

نابل 21150270270150270270

120120120المراكز الثقافية06728 120
بناء دور الثقافة 0099120 120 120 120

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع والية نابل 015150ج 150 150 150 150 150

بنزرت 23150150150150150150



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

93

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع والية بنزرت 010150ج 150 150 150 150 150

باجة 31250250

250المراكز الثقافية06728 250
بناء دور الثقافة 0099250 250

جندوبة 321501 2301501501 230150

080 0801 1المراكز الثقافية06728
بناء دور الثقافة 00991 080 1 080

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع والية جندوبة 019150ج 150 150 150 150 150

الكاف 33150150150150150150

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع والية الكاف 011150ج 150 150 150 150 150

سليانة 34300150300150



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

94

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

300300150المطالعة العمومية06729 150
بناء المكتبات 0014150 300 150 300

القيروان 41250250250250250250

100100100100100دراسات عامة06600 100
دراسات خاصة بإحداث المشاريع الجهوية 002100ج 100 100 100 100 100

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع والية القيروان 018150ج 150 150 150 150 150

القصرين 42150150150150150150

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع والية القصرين 017150ج 150 150 150 150 150

سوسة 51150150150150150150

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع والية سوسة 013150ج 150 150 150 150 150

المهدية 53150150150150150150



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

95

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150
معالم ومواقع المهدية 012150ج 150 150 150 150 150

صفاقس 61301951500301951500

216716216716400المراكز الثقافية06728 400
بناء دور الثقافة 0099400 716 216 400 716 216

8523585235100المطالعة العمومية06729 100
بناء المكتبات 0014100 235 85 100 235 85

قفصة 71170170

170المطالعة العمومية06729 170
بناء المكتبات 0014170 170

قابس 81190190271190190271

40404040121المراكز الثقافية06728 121
بناء دور الثقافة 0099121 40 40 121 40 40

150150150150150اآلثار و المتاحف06731 150



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

بيان المشاريع و البرامج الجهوية الجملةمشاريع و برامج جديدة الفقرةالفصلج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول مفصل حسب المشاريع

مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

96

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

معالم ومواقع والية قابس 023150ج 150 150 150 150 150

مدنين 82750400750400

750750400المراكز الثقافية06728 400
بناء دور الثقافة 0099400 750 400 750

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 98600600600600600600

600600600600600دراسات عامة06600 600
دراسات خاصة بإحداث المشاريع الجهوية 002600ج 600 600 600 600 600

648 5645 2857 6484 5645 2857 4الجمـــلة : 



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

97

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

جدول إجمالي حسب الواليات

تونس 11922510606922510606

اريانة 121 2385011 238501

بن عروس 13972525325972525325

منوبة 14455455

نابل 21150270270150270270

بنزرت 23150150150150150150

باجة 31250250

جندوبة 321501 2301501501 230150

الكاف 33150150150150150150

سليانة 34300150300150

القيروان 41250250250250250250

القصرين 42150150150150150150



مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دينار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالية الجملةمشاريع و برامج جديدة ج.ت
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية

2013
 نفقات التنمية

 الباب :23

98

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

ميزانية الدولة لسنة

وزارة الثقافة

جدول إجمالي حسب الواليات

سوسة 51150150150150150150

المهدية 53150150150150150150

صفاقس 61301951500301951500

قفصة 71170170

قابس 81190190271190190271

مدنين 82750400750400

مشاريع و برامج جهوية غير موزعة 98600600600600600600

648 5645 2857 6484 5645 2857 4الجمـــلة : 



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

وزارة الثقافة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

99

23 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

 اإلستثمارات فى ميدان الثقافة و الشباب و07805
الطفولة

260 260 260

505050المركز الوطني للترجمة

858585مركز الموسيقي العربية و المتوسطية قصر النجمة الزهراء

125125125المركز الوطني للسينما و الصورة

 التدخالت في ميدان الثقافة و الشباب و07814
الطفولة

4 200 4 200 4 200

200 2004 2004 4تشجيعات مباشرة

460 4604 4604 4الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة الثقافة

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

100

23 الباب:

 اإلستثمارات فى ميدان الثقافة و الشباب و07805
الطفولة

260 260 260

505050المركز الوطني للترجمة

 مركز الموسيقي العربية و المتوسطية قصر
النجمة الزهراء

858585

125125125المركز الوطني للسينما و الصورة

 التدخالت في ميدان الثقافة و الشباب و07814
الطفولة

4 200 4 200 4 200

200 2004 2004 4تشجيعات مباشرة

460 4604 4604 4الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة الثقافة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

101

23 الباب:

623اإلستثمارات فى ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة07805 260 79 195 260 79 23 795 36 900 1 157

600تشجيعات مباشرة 600 600
900 36وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية

50المركز الوطني للترجمة 125 50 125 175
23بيت الحكمة- المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون  20 23 20 43
33المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 50 33 50 83

23المسرح الوطني 23 23
85مركز الموسيقي العربية و المتوسطية قصر النجمة الزهراء 23 85 23 108

125المركز الوطني للسينما و الصورة 125 125
667 1التدخالت في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة07814 4 200 4 000 2 078 20 235 1 422 4 200 4 000 2 078 20 480 32 180

667 1تشجيعات مباشرة 4 200 4 000 2 078 20 235 1 422 4 200 4 000 2 078 20 480 32 180
33 33736 9002 1014 0794 4601 42220 4302 0784 0794 4602 290 21 275 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة الثقافة

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20132013
م.خ.ق.مالبيان

102

23 الباب:

اإلستثمارات فى ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة07805
600تشجيعات مباشرة 600 600

ترميم و احياء برج بوخريص بقرطاج 000211600600600
900 36وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية

مشروع دعم التراث الثقافي الوطني 00010036 900
50المركز الوطني للترجمة 125 50 125 175

إقتناء سيارة وظيفية لإلدارة العامة 010000404040
إقتناء تجهيزات إدارية 010100404040

إقتناء تجهيزات إعالمية 010200454545
تهيئة المركز الوطني للترجمة 00311505050ج

23بيت الحكمة- المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون  20 23 20 43

إقتناء وسائل نقل 0103004320232023
33المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين 50 33 50 83

إقتناء وسائل نقل 0104007350235023
إقتناء تجهيزات إعالمية 040000101010

23المسرح الوطني 23 23

إقتناء وسائل نقل 020000232323
85مركز الموسيقي العربية و المتوسطية قصر النجمة الزهراء 23 85 23 108

إقتناء وسائل نقل 03000010823852385
125المركز الوطني للسينما و الصورة 125 125



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20112012

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20102011غاية

المصروفة في
2012

ما بعدتقديراتم.ق
2010

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20132013

م.خ.ق.م

103 نظـام أمـد

07805

اقتناء وسائل نقل 00200858585ج
إقتناء تجهيزات إعالمية وإدارية 00300404040ج

900795237926019579260623 15736 1جملــة الفصـل 07805

التدخالت في ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة07814
667 1تشجيعات مباشرة 4 200 4 000 2 078 20 235 1 422 4 200 4 000 2 078 20 480 32 180

التشجيع على إنتاج األفالم الطويلة 00010028 48018 9802 0783 0003 0001 42218 7352 0783 0003 0001 667
مساهمة الدولة في تأهيل المركب السينمائي بقمرت 0002001 5001 5001 500

التشجيع على إنتاج األفالم القصيرة 0003001 100500600500600
التشجيع على إنتاج األفالم الوثائقية 0004001 100500600500600

667 2001 0004 0784 2352 42220 2001 0004 0784 4802 18020 32جملــة الفصـل 07814

33 33736 9002 1014 0794 4601 42220 4302 0784 0794 4602 290 21 275 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

الفصل
التكلفة

المسندة إلى
غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة الثقافة

20132013

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

م.خ.ق.م

104

23 الباب:

715 7اإلستثمارات فى ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة 813 5 566 22 806 3 125 1 065 32 710 36 900 09805

715 7وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية 813 5 566 22 806 3 125 1 065 32 710 36 900

36 9001 0653 12522 8065 5668137 715 32 710 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

ج.تالفقرة

د1000بحساب 

2012 2011 2010

2013

نظـام أمـد

د.ت.خ.قالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20112012 2010

وزارة الثقافة

20132013
البيان

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

105

23 الباب:

اإلستثمارات فى ميدان الثقافة و الشباب و الطفولة 09805

715 7وكالة إحياء التراث و التنمية الثقافية 813 5 566 22 806 3 125 1 065 32 710 36 900

مشروع دعم التراث الثقافي الوطني 00010036 90032 7101 0653 12522 8065 5668137 715
715 5668137 8065 12522 0653 7101 90032 36جملــة الفصـل 09805

36 9001 0653 12522 8065 5668137 715 32 710 الجملة  العامة
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  وزارة الثقافة 
  2013نفقات التنمية لسنة 

  تقديم المشاريع و البرامج المتواصلة
  

اإلنجازات المادیة إلى غایة   المحتوى المادي  بیان المشاریع
31/12/2011  

اإلنجازات المادیة إلى غایة 
31/12/20121  

اإلنجازات المادیة إلى غایة 
31/12/2013  

          دراسات عامة 

  
حول  دراسة استراتيجية
  المنشآت الثقافية 

  
تقييم الموجود حتى استكمال 

الوصول لتحديد المقاييس واآلليات 
 الكفيلة بتوظيف المنشآت الثقافية 

  

  
  
  

  
في اعالن طلب الشروع -

العروض الختيار مكتب 
  الدراسات 

  
التعاقد مع مكتب دراسات 

  والشروع في االنجاز 
  

         المراكز الثقافية

يحتوي المشروع على العديد من   وطني بتونسالمركز الثقافي ال
المكونات منها فضاء العروض 
الحية ومكتبة معلوماتية وفضاء 
وطني للفنون والعرض وفضاءات 

  .وفضاء السينما 

تعيين خبير لتقييم نسبة 
   االنجاز واالشغال المتبقية 

مواصلة العمل على  
  األشغال 

مواصلة العمل على  
  األشغال 

  
  جربة ميدون  نوادي اختصاص

  
  

نوادي  3: يتكون المشروع من
نادي ،متعددة اإلختصاصات 

السمعي البصري و نادي 
اإلعالمية و مخبر التصوير 

. ودورة صحية  الشمسي  
  

إتمام الدراسات و القيام 
 بطلب العروض 

.إتمام األشغال إنطالق األشغال  
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لى غایة اإلنجازات المادیة إ  المحتوى المادي  بیان المشاریع
31/12/2011  

اإلنجازات المادیة إلى غایة 
31/12/2012  

اإلنجازات المادیة إلى غایة 
31/12/2013  

  بناء قاعة العروض بالمتلوي
  

بهو ومشرب : يتكون المشروع من 
ومكتب المدير وكتابة وقاعة 

مقعد ركح حجرة  300( عروض 
مالبس جماعية وحجرة فردية 

) جرة العرض السينمائي مخزن وح
 ودورة صحية 

 مشروع معطل 
  

الشروع في الدراسات 
 وانجاز طلبات العروض 

 انطالق االشغال 

بناء نوادي إختصاص 
  بالمركب الثقافي بقفصة  

نوادي  3: يتكون المشروع من
نادي السمعي ،متعددة اإلختصاصات 

البصري و نادي اإلعالمية و مخبر 
. صحية ودورة  التصوير الشمسي  

  

 مشروع معطل 
  

الشروع في الدراسات 
 وانجاز طلبات العروض 

 انطالق االشغال 

تهيئة وتجهيز دار الثقافة 
  حمام سوسة  

يتمثل هذا المشروع في توسعة قاعة 
العروض و تهيئة حجرة مالبس 

  للفنانين و مخزن كبير 
  

اتمام الدراسات واعالن   مشروع معطل
  طلب العروض 

 

   شغالانطالق  األ 
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اإلنجازات المادیة إلى غایة   المحتوى المادي  بیان المشاریع

31/12/2011  
اإلنجازات المادیة إلى غایة 

31/12/2012  

اإلنجازات المادیة إلى غایة 

31/12/2013  

   اعالن طلب العروض   اتمام الدراسات   -    توسعة دار الثقافة ابن خلدون    دار الثقافة ابن خلدون 

  اعالن طلب العروض    اتمام الدراسات   -    توسعة دار الثقافة بمنزل تميم    قافة بمنزل تميم دار الث

        الفنون 

تجهيز وتهيئة مركز 
الموسيقى العربية 

  والمتوسطية 

يتمثل المشروع اساسا في توسعة 
مخزن االرشيف السمعي البصري 

واقتناء تجهيزات سمعية بصرية 
  .عصرية للخزينة 

  

وتحيين قاعدة تطوير -
البيانات الفتوغرافية التابعة 
للخزينة الوطنية للتسجيالت 

  الصوتية 
اقتناء تجهيزات سمعية -

  بصرية صوتية ومعلوماتية 

ترميم واعادة تهيئة القصر  
  بصفة مرحلية 
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  وزارة الثقافة 
  2013نفقات التنمية لسنة 

  الجديدةتقديم المشاريع و البرامج 
بیان المشاریع و البرامج حسب 

  الفصول 
  اإلنجازات المنتظرة  التكلفة بحساب األلف دینار  المحتوى المادي

  الدفع  م.خ.ق.م  م.ع.م  31/12/2013إلى غایة 
            اإلستثمارات المباشرة

            دراسات عامة 
ات خاصة باحداث دراس

  المشاريع الجهوية 
تخصيص االعتمادات للدراسات تعتزم الوزارة 

   المتعلقة بجملة من المشاريع الجهوية 

700    700  100%  

            بناءات إدارية
 2م 1400في اطار تهيئة المبنى البالغ مساحته   مبنى نهج يوغسالفيا 

مة سيتم تجديد شبكات المياه واالضاءة والسال
  وذلك للحالة السيئة اللتي يشكو منها المبنى 

500    50  10 %  
  

تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية 
 للثقافة 

  
  
  

تعتزم الوزارة تهيئة جملة من المندوبيات بكل 
  من الكاف سيدي بوزيد  وبنزرت 

  
  
  
  
  
  
  

150    100  67 %  
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بیان المشاریع و البرامج حسب 

  اإلنجازات المنتظرة  تكلفة بحساب األلف دینارال  المحتوى المادي  الفصول
  الدفع  م.خ.ق.م  م.ع.م  31/12/2013إلى غایة 

            البرامج اإلعالمية
  إقتناء وتركيز تجهيزات إعالمية 

 
إقتناء تجهيزات اعالمية لفائدة االدارة المركزية 

لتنفيذ برنامج يشتمل على اقتناء تجهيزات 
تصرف اإلداري ومعدات ومنظومات إعالمية لل

  .وتطوير الواب 

160    160  100 %  

            المراكز الثقافية
إقتناء العديد من التجهيزات لدعم دور الثقافة   تجهيز دور الثقافة

إلى . بالجهات التي ستدخل حيز اإلستغالل
جانب تجهيز عدد من الدور التي وقع السطو 

  .على تجهيزلتها خالل الثورة 

1700    1700  100 %  

نامج الخاص بتكييف البر
  المنشآت الثقافية 

يتمثل هذا البرنامج في تكييف المنشآت الثقافية 
المتواجدة بمناطق ذات المناخ الصعب لتوفير 

  الظروف المالئمة للقيام باالنشطة الثقافية 

600    300  50 %  

تجهيز دور الثقافة باإلعالمية 
  متعددة الوسائط

بدور  تطوير برامج اإلعالمية و األنترنات
الثقافة و ذلك بدعم نوادي اإلعالمية و تطوير 

  مضامين برامجها

511    511  100 %  

  تهيئة دور الثقافة 
  
  

في إطار البرنامج السنوي لتهيئة وتوسيع دور 
ثقافة  دورسيتم التعهد بصيانة وتوسعة ، الثقافة 

  تبمختلف الجها

2000  
  

  2000  100 %  

  دور ثقافة 
  

ات ثقافية  في إحداث وتوسيع دور ومركب
مختلف واليات الجمهورية إلى جانب أحداث 

  قاعات عروض ونوادي اختصاص

  %56  2251    التعهد4099
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بیان المشاریع و البرامج حسب 

  اإلنجازات المنتظرة  التكلفة بحساب األلف دینار  المحتوى المادي  الفصول
  الدفع  م.خ.ق.م  م.ع.م  31/12/2013إلى غایة 

  الثقافة تهيئة وتوسيع دور
 

في إطار البرنامج السنوي لتهيئة وتوسيع دور 
مجموعة سيتم التعهد بصيانة وتوسعة ، الثقافة 

  بمختلف الجهات من دور الثقافة 

2000    2000  100 %  

   تجهيزات ثابتة بدور الثقافة 
  

في إطار البرنامج السنوي المتعلق بتجهيز دور 
ت الثقافة بالتجهيزات الثابتة المخصصة لقاعا
العروض التي تحتضن التظاهرات الثقافية 

والعروض السينمائية كتغليف األرضية 
والجدران والركح والكراسي الثابتة وتركيز 

 2012تعتزم الوزارة سنة ، الستائر والشاشات 
دور ثقافة إلى جانب الدور  15تغطية حاجيات 

  التي تعرضت ألعمال النهب خالل الثورة 

900    900  
  
  

100 % 

            لعة العمومية المطا
مجموعة من إنجاز أشغال تعهد و صيانة   ةتهيئة المكتبات العمومي

  بمختلف الجهات المكتبات
900    900  100 %  

من الحجم الكبير مجهزة  وحدات 3إقتناء اقتناء مكتبات متجولة
بالرفوف لفائدة الجهات ذات المساحات الريفية 

  .الواسعة ومناطق الظل والمناطق النائية 

130    130  100 %  
  

  تجهيز المكتبات العمومية
  

 ــــات بمختلف أقسامها باألثاث م المكتبدع
  التجهيزاتو
  

800  
  

  800  
  

100 %  
  

  المكتبات العمومية 
  
 

احداث مكتبات واقتناء مكتبات متجولة لمختلف 
  الواليات 

  % 94  1097    التعهد 1165
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
  الماديالمحتوى   الفصول

  اإلنجازات المنتظرة  التكلفة بحساب األلف دینار
  الدفع  م.خ.ق.م  م.ع.م  31/12/2013إلى غایة 

تركيز شبكة إعالمية متعددة 
  بالمكتبات الوسائط

المكتبات العمومية بالتجهيزات  بقية    تدعيم
اإلعالمـــية متعددة الوسائط وربطها بشبكة 

  .التدفق العالية 

340    300  25 %  

  
اقتناء كتب لفائدة المطالعة 

  العمومية

  

ـتب ــتنمية و إثراء رصيد المراجع و الكـ
و الدوريات الموضوعة على ذمة المكتبات 

وتجهيز المكتبات الجديدة  العمومية و الجهوية
  .بالكتب

2500    
  

1000  40 %  

          الفنـون

  تجهيز مسارح الهواء الطلق

ارح في إطار البرنامج السنوي لتجهيز مس
قسط هام من اقتناء الهواء الطلق تعتزم الوزارة 

تجهيزات اإلنارة لتلبية جانب من الحاجيات مع 
العلم أن بقية التجهيزات تبقى على عاتق 
المهرجانات سواءا عن طريق اإلقتناء أو 

   بواسطة التسوغ 

250 

  

250 100 %  

تجهيز مراكز الفنون الدرامية 
  والركحية 

  
  
  
   

مراكز الفنون الدرامية في إطار تجهيز 
مراكز بكل من  3والركحية يعتزم تجهيز 

  الكاف وقفصة ، مدنين 
   

150  100 67 % 
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
  المحتوى المادي  الفصول

  اإلنجازات المنتظرة  التكلفة بحساب األلف دینار
  الدفع  م.خ.ق.م  م.ع.م  31/12/2013إلى غایة 

  
  األثار والمتاحف 

  
  

        

  

  تهيئة المتاحف

  

، متحف معقل الـزعيم  :مواصلة تأهيل كل من 
حيــدرة وســبيطلة وجــرجيس ومتحــف دار 

   .الجلولي بصفاقس ومكثر 
700    700  100 %  

  
  الحفريات والدراسات 

  
  

القيام بحفريات مبرمجة بالعديد مـن المواقـع   
والمناطق األثرية ودراسة اآلثـار التـي يـتم    

م بعمليات المسح بطريقـة  العثور عليها ثم القيا
  .علمية 

150    150  100 %  

في تأمين اإلعتمـادات وذلـك   يتمثل المشروع    إقتناء أراضي أثرية 
  % 100  2800    2800      موقع بـ زنفور الكاف القتناء 

تأمين سالمة وحراسة المعالم 
  التاريخية والمواقع األثرية 

  
  
  
  
  

 مشروع نموذجي ألجل حماية مخزوننا األثري
د نواة ــــوهو يع، من السرقات والنهب 

   إستراتيجية شاملة قصد تأمين مواقعنا األثرية
  
  
  

400    400  100 %  
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
  المحتوى المادي  الفصول

  اإلنجازات المنتظرة  التكلفة بحساب األلف دینار
  الدفع  م.خ.ق.م  م.ع.م  31/12/2013إلى غایة 

  

  بسقانص  قصر المرمر

  

يتمثل المشروع في تهيئة المعلم وذلك بمعاجـة  
أثاثه بالمركز الـوطني للعلـوم والتكنولوجيـا    
النووية والعمل على تجديد محتواياته وتـوفير  
   التجهيزات الضرورية الثراء العرض المتحفي 

200    200   100 %  

  
اقتناء مجموعات مـن التحـف   

  االثرية 
  
  

مختلفـة تـدعم   اقتناء مجموعات اثنوغرافيـة  
رصيد الدولة من التحـف النـادرة المرتبطـة    
بالهوية التونسية والمهـددة بـالخروج خـارج    

  ارض الوطن 

150    150  100 %  

  قتناء موقع بقرطاج المعلقةافي يتمثل المشروع    إقتناء أراضي أثرية  بقرطاج
        200    200  100 %  

  جماية التراث 
  
  
  
  

راث ويعتبر التمشروع نموذجي ألجل حماية 
هذا الدور جوهريا في حلقة االستكشـــاف 
والتنقيب والترميم والصيانة والحماية واالحياء 

  والتهيئة 
  

300    300  100 %  
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
  المحتوى المادي  الفصول

  اإلنجازات المنتظرة  التكلفة بحساب األلف دینار
  فعالد  م.خ.ق.م  م.ع.م  31/12/2013إلى غایة 

  
  التمويل العمومي

  
اإلستثمارات في ميدان الشباب 

  و الثقافة و الطفولة

  
      

      

  
التشجيع على إنتاج األفالم 

  الطويلة

  

المختارة  ةمائيــدعـم عدد من األعمال السين
 5إنتاج من و ذلك من باب المساهمة في كلفة 

  أفالم  6إلى 

  
3000  
  

  
  

3000  
  
100 % 

  

الم التشجيع على إنتاج األف
  القصيرة

  
  

المختارة  ةـدعـم عدد من األعمال السينمائي
أفالم  6و ذلك من باب المساهمة في كلفة إنتاج 

  قصيرة 

  
600  
  

  
  600  

  
100 % 

  

  
  الوثائقياتالتشجيع على إنتاج 

  

المختارة  الوثائقــيةدعـم عدد من األعمال 
أفالم  6إنتاج و ذلك من باب المساهمة في كلفة 

  وثائقية

  
600  
  

  
  

600  
  
100 % 
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