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  التوطـئـــة

نقطة ) جدید منھ 11وخاصة الفصل ( 2004مثل تنقیح القانون األساسي لمیزانیة الدولة خالل سنة 

االرتكاز الفعلیة لالنطالق في برنامج اإلصالح العام للمالیة العمومیة حیث نص الفصل المذكور على 

مما مكن مصالح وزارة المالیة وبرامج تترجم السیاسات العمومیة  مھمات رصد االعتمادات حسب إمكانیة

جدیدة للتصرف في میزانیة الدولة مبنیة على مبادئ الشفافیة، الحوكمة  من الشروع في تركیز منظومة

  .الرشیدة، النجاعة والفاعلیة والمساءلة

نظام التصرف في المیزانیة حسب  إرساءوبناءعلى ذلك، شرعت مصالح وزارة المالیة في 

  :التالیةسا على المبادئ األھداف الذي یرتكز أسا

 المحافظة على التوازنات  االقتصادیة والمالیة -

 االنضباط في المیزانیة -

 الشفافیة والمساءلة -

 البرمجة على المدى المتوسط -

أكثر وضوح وشفافیة على النفقات العمومیة بغرض تحسین  إضفاء إلىوتھدف ھذه المنظومة 

الفاعلیة االقتصادیة واالجتماعیة للسیاسات العمومیة، دعم نجاعة التصرف العمومي والرقي بجودة 

  .الخدمات العمومیة

إلى منظومة التصرف ) المبني على الوسائل(ویقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي 

، تقسیم مھام كل وزارة إلى برامج تترجم )ى النتائج أو القدرة على األداءتصرف مبني عل(الجدیدة 

  . السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا وتبویب میزانیاتھا وفق البرامج المذكورة

) العامة للقطاع إطاراإلستراتیجیةفي (كل برنامج  إستراتیجیةعلى التقسیم المذكور، یتم تحدید  بناءو

یتم ضبط مؤشرات لقیس األداء تدعیم الجانب التقییمي ول على المدى المتوسط والبعید ھدافھوضبط أ
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  ).كمیة أو نوعیة(قابلة للقیاس والمتابعة  بالنسبة لكل ھدف

  :بھدف االستفادة قبل التعمیمظومة المرحلیة والتدرج في تركیز المن اعتمادوقد تم 

وزارة الفالحة والموارد (وزارات نموذجیة  أربعأعّدت ونفّذت  ،2013إبتداءا من سنة  -

لسنة  میزانیاتھا) وزارة الصحةو ة التعلیم العالي والبحث العلميالمائیة،وزارة التربیة، وزار

التي تمت  مشاریعھا السنویة للقدرة على األداءبالتوازي مع وفق المنظور البرامجي  2013

 ،ملحقة بمشاریع المیزانیة إلى مجلس النواب إحالتھا

وزارة التكوین ( وزارات جدیدة خمس ثانیة تتكون مندفعة  ةإضافتمت  2014 وفي سنة -

 ،)وزارة التجھیزو ، وزارة الصناعةوزارة المالیة، وزارة النقلالمھني والتشغیل ،

وزارة منخرطة في  18 تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصیلة الجملیة 2015لتلیھا سنة  -

وفق المنظور البرامجي مصحوبة بالمشاریع السنویة  2016یزانیاتھا لسنة المنظومة قدمت م

 .للقدرة على األداء لنفس السنة

السیادیة في العمل على إدراج بقیة الوزارات  2015سنة  منذ نھایةقد شرعت وزارة المالیة لو 

البرامجي وفق المنظور  2018تقدیم میزانیاتھا لسنة جمیعھا من ولقد تمكنت ضمن المنظومة الجدیدة 

  .إحالتھا للمجلس وفق التبویب الجدیدبالتالي سیتم و)  وزارة الدفاعوبإستثناء رئاسة الحكومة (

وفق المنظور البرامجي مصحوبة أغلبھا وزارة  24لمجموع  2018بذلك سیتم تقدیم میزانیات سنة 

  .األداء لنفس السنةبالمشاریع السنویة للقدرة على 

حسب األھداف، تم  وتتویجا للمرحلة التجریبیة لمنظومة التصرف في المیزانیة ،في ھذا اإلطارو

یكرس مبادئ التصرف الجدید ویؤسس لوضع جدید للمیزانیة مشروع قانون أساسي إعداد  2015سنة 

لمجلس نواب الشعب بتاریخ آلیات عصریة للتصرف في میزانیة الدولة ولقد تم إحالة المشروع المذكور 

 .دراستھ و التصویت علیھ في أقرب اآلجال في إنتظار 2015نوفمبر  20



3 نظـام أمـد

الباب الثامن عشر
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة و صنادیق الخزینة لوزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي   

. 2017 م د   سنة 127,142 مقابل    120,133 في حدود  لسنة  2018

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2018 2017 2016

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

%نفقات التصرف  -1,1 -0,214 19,603 19,817 18,173

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  -39,2 -6,795 10,530 17,325 10,287

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    -82,9 -14,355 2,970 17,325 10,287

م د

7,560 7,560 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

90,00090,000 66,374صنادیق الخزینة 

66,374 90,00090,000 صندوق تنمیة قطاع المواصالت 

%7,009-99,834127,142120,133 الجملـــــة -5,5



نظـام أمـد

19 603 000

10 530 000

4

الباب الثامن عشر

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التوزیع حسب األجزاء

2018  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2018

 بحساب الدینار

90 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزینةالجزء الخامس

000 133 120 الجملـــــة
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  عشر الثامنالباب 
  تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميوزارة 

*/*  
 المیزانیة حسب البرامج

  

ت"م  بغایة تحسین نجاعة وفاعلیة التصرف العمومي وضمان شفافیة أھ"داف میزانی"ة الدول"ة،

وزارة تكنولوجی""ات االتص""ال واالقتص""اد الرقم""ي ض""من الدفع""ة الثالث""ة م""ن ال""وزارات  إدراج

وانطالق"ا م"ن س"نة . لمعنیة بتركیز منظوم"ة التص"رف ف"ي المیزانی"ة حس"ب األھ"دافالنموذجیة ا

ھیكلة وإعداد میزانیة الوزارة طبقا للمنظومة الجدیدة وفق أربع"ة  ب"رامج عملیاتی"ة  تتم 2016

   :تترجم السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا وبرنامج قیادة ومساندة وفقا لما یلي

  الرقمیةالبنیة التحتیة  : 1البرنامج عدد  §

   والتجدید واالستعماالتاألعمال اإللكترونیة :  2البرنامج عدد  §

 الحكومة اإللكترونیة :  3البرنامج عدد  §

 تونس الذكیة:  4البرنامج عدد  §

 القیادة والمساندة : 9البرنامج عدد  §

الرقمی""ة ت""ونس "توجھ""ات المخط""ط ال""وطني االس""تراتیجي ل وفق""اض""بط ھ""ذه الھیكل""ة ت""م وق""د 

         المخط""""ط الخماس""""ي للتنمی""""ةوال""""ذي ت""""م تع""""دیل آج""""ال تنفی""""ذه لتتواف""""ق م""""ع فت""""رة " 2018

)2016-2020.(  

  :التالي  الرسم البیانيكما یبینھ بالنسبة لكل برنامج ضبط البرامج الفرعیة  تم كما
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  تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي  المھّمـة

  البـــرامــــج

   1البرنامج   
 

   4البرنامج    3البرنامج    2البرنامج 

  البنیة     
التحتیة 
  الرقمیة

  

األعمال 
االلكترونیة 

واالستعماالت 
   والتجدید

  
الحكومة 

  كترونیةاالل

  تونس
  الذكیة 

  

  البـــرامــــج الفرعیة

   9البرنامج 

القیـــادة 
  والمساندة

  

  :1ب ف 

البنیة التحتیة 
  لالتصاالت

  :2ب ف 

الخدمات 
البریدیة 
  الشاملة

  

  :3ب ف 

تأمین حركة 
  االتصاالت

  :1ب ف 

األعمال 
  االلكترونیة

  :1ب ف 

الحكومة 
  المندمجة

  :1ب ف 
إدارة فرص 
االستثمار 
والتسویق 
  والترویج

  :1ب ف 

  المساندة

  :2ب ف 

  االستعماالت 

  :2ب ف 

الخدمات 
  االلكترونیة

  :2ب ف 
التكوین 
وتأھیل 
الموارد 
  البشریة

  :2ب ف 

  ادةـــالقی

  :3ب ف 

  التجدید

  :3ب ف 

الثقة والسالمة 
  المعلوماتیة

  :3ب ف 

تھیئة المناطق 
  الذكیة
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 تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميوزارة 

  حوصلة لألھداف ومؤشرات قیس األداء 
  حسب البرامج

  
  

 
  

ت"م ض"بط جمل"ة قطاع تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقم"ي،  ةنطاق تنفیذ استراتیجی في

  . عملیاتيامج نبر الخاصة بكلمن األھداف التي تترجم األولویات االستراتیجیة 

وذل""ك وبغای"ة تقی""یم نجاع""ة وأداء ھ""ذه الب""رامج، ت""م ض"بط جمل""ة م""ن مؤش""رات ق""یس األداء  

ب""التوازي م""ع اس""تعمال االعتم""ادات المرس""مة لفائ""دة ك""ل برن""امج بمیزانی""ة وزارة تكنولوجی""ات 

  .االتصال واالقتصاد الرقمي

امج وتتضمن الج"داول المص"احبة حوص"لة لألھ"داف ومؤش"رات ق"یس اآلداء الخاص"ة ب"البر

  .المكونة لمھمة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي

األھ""داف االس""تراتیجیة، (م""ع العل""م وأن""ھ س""یقع التط""رق بالتفص""یل إل""ى مض""مون الب""رامج 

المش"""روع الس"""نوي للق"""درة عل"""ى األداء ل"""وزارة تكنولوجی"""ات ض"""من ) ومؤش"""رات ق"""یس األداء

  .االتصال واالقتصاد الرقمي
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 كنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميتوزارة 

  البنیة التحتیة الرقمیة: 1البرنامج عدد 
 ھداف ومؤشرات قیس األداءاأل

  
  
  
  
  

 الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء   الھدف
  إنجازات

احتماالت 
2017 

 تقدیرات

2016 2018 

  :1.1.1الھدف عدد 

تطویر البنیة التحتیة 
  لالتصاالت

  :1.1.11.المؤشر 
  غطیة المناطق البیضاءنسبة ت

 
 %20 %10 %0  نسبة

  :1.1.1.2المؤشر 
نسبة اإلدارات التي لدیھا نفاذ الى 
خدمات الشبكة الوطنیة المندمجة 

 )RNIA(لإلدارة 
 %100 %90 %10 نسبة

  :1.1.1.3المؤشر 
 % 90 نسبة  نسبة تغطیة شبكة البّث الرقمي

 
95 % 

 
97 % 

 

 : 2.1.1الھدف 
 الخدمات تقریب

 المواطن من یدیةالبر
 التھیئة في والمساھمة
 مجال في الترابیة

  البرید
  

  :2.1.11.المؤشر 
على مستوى  نسبة التغطیة البریدیة

  ساكن 10000لكل  البلدیات
 % 55 % 54 % 53 نسبة

  :2.1.12.المؤشر 
الدفع اإللكتروني على مستوى نسبة 

  مكاتب البرید
 % 21  نسبة

 
33 % 

 
50 % 

 

  :2.1.13.المؤشر 
ربط مكاتب البرید بالمنظومات نسبة 

  تااإلعالمیة وبشبكة األنترن
 % 91  نسبة

 
93 % 

 
95 % 

 

 : 3.1.1الھدف 

الثقة الرقمیة تدعیم 
  في مجال االتصاالت

  :1.1.3.1 المؤشر
  نسبة تغطیة حركة االتصاالت

 
 % 30 نسبة

 
60% 85% 
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 تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميوزارة 
  األعمال اإللكترونیة واالستعماالت والتجدید: 2عدد  البرنامج

 األھداف ومؤشرات قیس األداء
 
 
 

 
  
  
  
  
 
 
 

  احتماالت إنجازات الوحدة الھدف مؤشرات قیس أداء   الھدف
2017 

 تقدیرات
2016 2018 

  :1.1.2الھدف 

على  التحفیز  
 المؤسساتبعث 

 واإلحاطة بھا

  

  :1.1.1.2المؤشر 
یمي نسبة تقدم تركیز إطار تنظ

وترتیبي للمؤسسات حدیثة التكوین في 
  Start-upمجال التكنولوجیا الرقمیة 

 %60 %30 %10 نسبة

  :1.2.2الھدف 

تدعیم   
االستعماالت 
  الرقمیة للجمیع

  :22.1.1.المؤشر
  تانسبة استعماالت األنترن

 % 62 %55  %49,6  نسبة

  :1.3.2الھدف 

  تحفیز التجدید
وتحسین جودة 

 التكوین
  

  :1.3.21.المؤشر 
عدد مشاریع البحث المثمنة بالمدرسة  

  العلیا للمواصالت

  
  عدد
 

10 15 20 

  :1.3.22.المؤشر 
نسبة التقدم في مراجعة برامج الدراسة 

والتكوین بالمعھد العالي للدراسات 
  التكنولوجیات في المواصالت

 

 %80 %30 %10 شھادة

   :3.1.3.2المؤشر 

ت عدد المتكونین في تطویر تطبیقا
  الھاتف الجوال

  8000  8000 8660  منتفع
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 تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميوزارة 
  الحكومة اإللكترونیة : 3البرنامج عدد 

 األھداف ومؤشرات قیس األداء
 
 

  
  

احتماالت  إنجازات الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء   الھدف
2017 

 تقدیرات
2016 2018 

  : 1.1.3الھدف 

ساء نظم معلومات إر  
عمومیة مترابطة 
 ومتواصلة فیما بینھا
لتطویر نجاعة عمل 

  اإلدارة

عدد الخدمات  :1.1.1.3المؤشر 
ذات القیمة المضافة بأنترانات 

 (cumulatif)اإلدارة 
 9 6 ـــ خدمة

تركیز   :2.1.1.3المؤشر 
الوطنیة  للترابط  المنظومة

البیني بین نظم المعلومات 
  *الوطنیة

   تركيز منظومة منوذجية للرتابط البيينمت(*) 

 

  1 1 

  :1.2.3الھدف 

معامالت إداریة ال  
مادیة ناجعة لفائدة 
  المواطن والمؤسسة

عدد الخدمات :1.1.2.3المؤشر 
  اإللكترونیة ذات األولویة المحدثة 

 6 3 ــــ دمةخ

عدد      :2.1.2.3المؤشر 
الوزارات المستغلة لمنظومة 

 ني للمراسالتالتصرف االلكترو
(cumulatif)  

 7 وزارة
6 17 

  :1.3.3الھدف 

حمایة الفضاء 
السیبرني الوطني 

الثقة الرقمیة وتأمین 
سالمة الخدمات و

والنظم المعلوماتیة 
 الوطنیة
  

 عدد خدمات :1.1.3.3المؤشر 
 المصادقة اإللكترونیة

  
  7 ــ ــ عدد

عدد العملیات  :2.1.3.3المؤشر 
تقییم ل Cyberdrillالبیضاء 

الجاھزیة للتصدي للھجمات 
  السیبرانیة 

  

 2 عملیة

  
  
2  
  
 

2 

عدد مراكز  :3.1.3.3المؤشر 
مراكز / إدارة السالمة المعلوماتیة 

 االستجابة للطوارئ المعلوماتیة
(cumulatif)  

 2 2 1 مركز
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 تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميوزارة 

  تونس الذكیة : 4البرنامج عدد 
 ومؤشرات قیس األداء األھداف

 

 
  مؤشر خاص بقطب الغزالة(*) 

 
 
 
  
  

  احتماالت إنجازات الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء   الھدف
2017 

 تقدیرات
2016 2018 

  :1.1.4الھدف 

استقطاب    
المستثمرین 

والتشجیع على خلق 
  مواطن الشغل

  :1.1.1.4المؤشر 
 عدد االتفاقیات المبرمة

 50 50 12 اتفاقیة

  :2.1.1.4المؤشر 
 الجدیدة عدد فرص العمل

فرصة 
 عمل

4500 10000 10000 

   :1.2.4الھدف 

تنمیة قدرات الموارد  
  البشریة

  :1.1.2.4المؤشر 
  عدد المتكونین

 5000 2000 19 منتفع

  :2.1.2.4المؤشر 
نسبة المتحصلین على شھادات 

)تكوین إشھادي(  
  

 %40 %40 - نسبة

   :1.3.4الھدف 
  

الترفیع من 
المساحات المھیأة 

 والمطابقة
   للمواصفات الدولیة

  :1.1.3.4المؤشر 
المساحة المھیأة والمطابقة 

  للمواصفات الدولیة
 

  

 100000 100000 44000  2م

  :2.1.3.4لمؤشر ا
نسبة تغطیة المشاریع المبرمجة 

  الحتیاجات السنة الموالیة

 %50 %50 - نسبة

   :1.3.43.المؤشر
المساحة المھیأة والمطابقة 

راجعة بالنظر ال للمواصفات الدولیة
  *إلى قطب الغزالة

  17000  -  -  2م
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 تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميوزارة 

  القیادة والمساندة : 9البرنامج عدد 
 األھداف ومؤشرات قیس األداء

  

  
  

مؤشرات قیس أداء   الھدف
احتماالت  إنجازات الوحدة  الھدف  

2017 
 تقدیرات

2016 2018 

  : 1.1.9الھدف 

تعزیز قدرات  
  األعوان

  :1-1-1- 9المؤشر 
 % 52 %51 %50 نسبة  نسبة التأطیر

  :2-1-1- 9المؤشر 
نسبة األعوان المنتفعین 

  بالتكوین
 % 99 %86 %80 نسبة

  :3-1-1- 9المؤشر 
نسبة تطور عدد العملة 
المتدخلین في خدمات 

  الصیانة

 %0.03 %0.02 %0.02 نسبة

  : 2-1-9ف الھد

ترشید التصرف في 
أسطول السیارات 
  اإلداریة وصیانتھا

  :1-2-1- 9المؤشر 
معدل كلفة االصالح 

  والصیانة لكل سیارة إداریة
 900 1112 1624 دینار

  :2-2-9الھدف 

رقمنة الخدمات 
  االعالمیة الداخلیة

 
  

  :1-2-2- 9المؤشر 
كمیة  في تخفیضالنسبة 

  الورق المستخدمة بالوزارة
  نسبة

 

 
50% 



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م

13

: وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي18الباب 

000 560 0007 325 11البنیة التحتیة الرقمیة 1 340 470 1 411 444-70 974-3 765 000-3 835 974 12 736 4448 900 470 -5-331

101 101154 470154 369419 265البنیة التحتیة لالتصاالت 419 470 265 369 5810058

075 187-075 187-075 187الخدمات البریدیة الشاملة 187 075 -100100-100

000 560 0007 325 00011 000921 959تأمین حركة االتصاالت -38 000-3 765 000-3 803 000 8 481 000 12 284 000 -4-33-31

000 460 0002 920 1األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید 9 522 002 9 301 612220 390540 000760 390 11 221 61211 982 002 2281

904 904157 860157 956359 201األعمال اإللكترونیة 359 860 201 956 7810078

056 150-056 150-056 150اإلستعماالت 150 056 -100100-100

000 460 0002 920 1421 162 6009 949 8التجدید 212 542540 000752 542 11 622 142 10 869 600 2287

000 000 1الحكومة اإللكترونیة 509 560 621 186-111 626-1 000 000-1 111 626 1 621 186509 560 -18-100-49

000 000 5601 276509 298الحكومة المندمجة 211 284-1 000 000-788 716 509 560 1 298 276 71-100-61

210 156-210 156-210 156الخدمات اإللكترونیة 156 210 -100100-100

700 166-700 166-700 166الثقة والسالمة المعلوماتیة 166 700 -100100-100

130 260تونس الذكیة 273 213-13 083273 213260 130 -5100-5

130 083260 13-130 213260 273إدارة فرص اإلستثمار و التسویق و الترویج 273 213 -5100-5

000 000510 080 3القیادة و المساندة 7 970 838 8 209 545-238 707-2 570 000-2 808 707 11 289 5458 480 838 -3-83-25



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م

14

: وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي18الباب 

000 000510 080 6773 534 6004 742 4المساندة -207 923-2 570 000-2 777 923 5 044 677 7 822 600 -4-83-36

784 30-784 30-161 436 9453 466 3القیادة 3 436 161 3 466 945 -1100-1

19 817 00019 603 00017 325 00010 530 000 000 009 7-000 795 6-000 214-الجملـة العـامة : 37 142 00030 133 000 -39 -1-19
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 ق مالمعطیات 
2017 

تقدیرات 
نسبة التطور الفارق2018

(%)
التذكیر باعتمادات العنوان األول (م د)

0.3-0,04 - 14,96314,923  - التأجیر العمومي 
4.0-0,113 -2,8252,712  - وسائل المصالح 
3.0-0,061 -2,0291,968  - التدخل العمومي

1.1-0,214 -19,81719,603الــــجملة العنوان األول   
2.1-0,004 -0,1890,185  نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة

8.0-0,206 -2,5842,378منحة الدولة لفائدة المؤسسات العمومیة
7.6-0,210 -2,7732,563جملة نفقات المؤسسات العمومیة

4.0-0,038 -0,9590,921منحة الدولة لفائدة المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة

6.6-0,248 -3,7323,484جملة نفقات المؤسسات   

التذكیر باعتمادات العنوان الثاني (م د)

82.9-14,355-17,3252,970االستثمارات المباشرة
17,3252,970- على الموارد العامة للمیزانیة

07,5607,560التمویل العمومي
07,560- على الموارد العامة للمیزانیة

39.2-6,795-17,32510,530الــــجملة العنوان الثاني 

صنادیق الخزینة
(صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات 

واالتصال)
9090

5.5-7,009-127,142120,133جملة میزانیة الــــوزارة   

II- الوسائل البشریة المتوفرة

7-252245الـــــــــوزارة
1-165.الدیوان
9-2246237.القارین

116114* األعوان االداریون
02* أعوان التدریس
5557* األعوان التقنیون

6050* العملة
1514* خطط أخرى
3ـــ3.غیر القارین

وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي

معطیات عامة حول مشروع میزانیة سنة 2018
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 ق مالمعطیات 
2017 

تقدیرات 
نسبة التطور الفارق2018

(%)

10-225215مؤسسات التعلیم العالي
3841* األعوان االداریون

9896* أعوان التدریس
3530* األعوان التقنیون

5348* العملة
10* خطط أخرى

2-1917الوكـــــالة الفنیة لالتصاالت:

11213.القارون
55* األعوان االداریون
56* األعوان التقنیون

22* العملة
274. المتعاقدون

19-496477المجموع العام لألعوان

  -االحاالت على التقاعد

35• عدد األعوان 

III- ھیاكل التدخل

22المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس
المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة في 

المواصالت بتونس

11المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الوكالة الفنیة لالتصاالت
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  العنوان األول
*/*  

  نفقــات التصــرف
    

  

  :تقدیـم إجمالـي 
 

  :تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي كما یلي لوزارة ضبطت نفقات التصرف   

  د.م19,603   2018اإلعتمادات المقترحة لسنة  §

  د.م  19,817  2017اإلعتمادات المرسمة في سنة  §

  د.م    0,214-  بتخفیض قدره أي             

  

  :على النحو التالي  2018المقترحة لسنة  االعتماداتوتتوزع 

  ـــانالبی
2016 
  إنجازات

  )د.م(

2017  
  ق م

  )د.م(

2018  
  تقدیرات 

  )د.م(

  الفارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور

 % 

,0- 14,923 14,963 14,039  نفقات التأجیر 04  0,3  -  

 - 4 0,113- 2,712 2,825 2,281  نفقات وسائل المصالح

- 3 0,061- 1,968 2,029 1,853  ت التدخل العمومينفقا  

,0- 19,603 19,817 18,173  الجملة العامة 214  1,1-  
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د لفائدة المؤسسات العمومیة یوزع .أ 3299وتشتمل نفقات التصرف على اعتماد قدره 

  :كما یلي 

  

  

  

  

  

    

  :وتتوّزع االعتمادات المقترحة وفق المنظور البرامجي كالّتالي

  المجموع
امجنالعام للبر  

)د.م(  

9البرنامج  
القیادة  

 والمساندة

4البرنامج  
تونس   

 الذكیة

3البرنامج  
كومة الح 

 االلكترونیة

2البرنامج  
األعمال  

االلكترونیة  
واالستعماالت 
 والتجدید

1البرنامج  
البنیة التحتیة  

 البیـــــــان الرقمیة
 

ات التصرف ــنفق 340 ,1 9,522 0,510 0,260 971, 7 19,603  

 التأجیر العمومي   0,950 994 ,7 0,510 0,260 209, 5 14,923

 وسائل المصالح   0,380 0,760 0 0 572, 1 2,712

 التدخل العمومي   0,01 0,768 0 0 190, 1 1,968

  د.أ 1288  المدرسة العلیا للمواصالت بتونس §

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت  §
  د.أ 1090  بتونس

  د.أ 921  الوكالة الفنیة لالتصاالت §

  د.أ 3299  :الجملة
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  :نفقات التأجیر العمومي 

  د.أ 14963د مقابل .أ 14923بـ  2018تقدر نفقات التأجیر العمومي لسنة   

  . % -0,3  مثل نسبةید .أ 40 هقدر بتخفیضأي  2017سنة 

  :تتوزع نفقات التأجیر بین

  :وقد تم ضبط ھذه النفقات على أساس المعطیات التالیة 

  

  
  
  

  د.أ 13542  : الـــــــوزارة

  د.أ 1381  : المؤّسســات
  )د.أ 320(  المدرسة العلیا للمواصالت بتونس §

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت  §
  )د.أ 530(  بتونس

  )د.أ 531(  الوكالة الفنیة لالتصاالت §

  :2018األعوان المباشرون إلى موفى سنة 
  

  عونا 774

  : الـــــــوزارة

  )بما في ذلك المباشرین بالدیوان(           

  عونا 245

  عونا 232  : المؤّسســات
  )عونا 117(  المدرسة العلیا للمواصالت بتونس §

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت  §
  )عونا 98(  بتونس

  )عونا 17(  الوكالة الفنیة لالتصاالت §
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  :فقات وسائل المصالح ن

 2017سنة ل د.أ 2825مقابل  د .أ 2712بـ  2018تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة   

  . % -4یمثل نسبة  د.أ 113أي بتخفیض قدره 

        )د.أ 1140(والمؤسسات التابعة لھا ) د.أ 1572(تتـوّزع بین نفقات الوزارة و 

  :ى النحو التالي عل

  )د.بحساب أ(                                            
  
  : ـوزارةــــالـ
  

7201  8201  

  18  18  استھالك الماء  §

  185  185  استھالك الكھرباء والغاز §

  80  85  االتصاالت §

  210  241  الوقود §

  135  145  التعھد والصیانة §

  125  110   مصاریف االستقباالت واإلقامة والمھمات §

  128  128  مصاریف اإلعالمیة §

  80  80  عوانتكوین ورسكلة األ §

  80  65  بالخارج مصاریف نقل األشخاص §

  531  599  مصاریف مختلفة §

  ــــــ  ــــــ  

  1656  1572  

  1140  1169  : منح للمؤسسات العمومیة
  ــــــ  ــــــ  
         2825       2712  
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د وذلك بإعتبار .أ 1325وتبلغ النفقات الجملیة بعنوان وسائل المصالح بالنسبة للمؤسسات 

  .د.أ 185اردھا الذاتیة البالغة مو

  :نفقات التدخل العمومي   

 د .أ 1968بـ  2018لسنة صة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة تبلغ االعتمادات المخصّ   

  . % -3د یمثل نسبة .أ 61أي بتخفیض قدره  2017لسنة  د.أ 2029مقابل 

  :بین  االعتماداتتتوزع ھذه   

  د.أ 1190                                      :وزارةـــال 

  د.أ 778                                      :اتــالمؤسس

  :تتوزع نفقات تدخل الوزارة أساسا بین 

  )د.أ 921(     المساھمة في المنظمات الّدولیة §

  )د.أ 269(   االجتماعيالتدخالت في المیدان  §

            

  

  

  

  

  

 

 

 



نظـام أمـد

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

2018 نفقات التصرف لسنة

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي 18  الباب:
22

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2017
تقدیرات
2018

الفارق

2017النسبة المبلغ

ق.م

2018
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

%%%%

000 00010 70010 100-000 700380 726480 47029 744950 920البنیة التحتیة الرقمیة1 3-211 411 4441 340 470-70 974-5

10158 470154 369419 10158265 470154 369419 265البنیة التحتیة لالتصاالت1

700 71-700 37571 115-375 115الخدمات البریدیة الشاملة2 -100-100187 075-187 075-100

000 00010 00010 29-000 000380 000409 9-000 000531 540تأمین حركة االتصاالت3 -2-7959 000921 000-38 000-4

 األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و2
التجدید

7 669 5127 994 002324 490806 100760 000-46 100826 000768 000-58 000 4-6-79 301 6129 522 002220 3902

100 46-100 00446 860204 856359 155األعمال اإللكترونیة1 131-100201 956359 860157 90478

100-056 150-056 100150-056 150-056 150اإلستعماالت2

000 00058 000768 000826 000760 542760 142270 634 6007 363 7التجدید3 4-78 949 6009 162 142212 5422



23

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2017
تقدیرات
2018

الفارق

2017النسبة المبلغ

ق.م

2018
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

%%%%

700 47-700 92647 63-560 486509 573الحكومة اإللكترونیة3 -11-100621 186509 560-111 626-18

700 47-700 98447 560258 576509 250الحكومة المندمجة1 103-100298 276509 560211 28471

100-210 156-210 100156-210 156-210 156الخدمات اإللكترونیة2

100-700 166-700 100166-700 166-700 166الثقة والسالمة المعلوماتیة3

400 14-400 31714 1301 813260 258تونس الذكیة4 1-100273 213260 130-13 083-5

400 14-400 31714 1301 813260 258إدارة فرص اإلستثمار و التسویق و الترویج1 1-100273 213260 130-13 083-5

000 3-000 190 0001 193 9001 00095 572 1001 476 6071 331-838 208 4455 540 5القیادة و المساندة9 -66-0,258 209 5457 970 838-238 707-3

000 000265 400265 000243 572 6001 328 3231 451-677 697 0002 149 3المساندة1 -14184 742 6004 534 677-207 923-4

000 0003 000925 500928 147-500 716147 161119 511 4452 391 2القیادة2 5-100-0,323 466 9453 436 161-30 784-1

000 61-  الجملة 1 968 000 2 029 000 -113 000 2 712 000 2 825 000 -40 000 14 923 000 14 963 0000-4-319 817 00019 603 000-214 000-1
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  العنوان الثاني

*/*  
  نفقــات التنمیة  

  

  : 8201نفقات التنمیة لسنة 

 د.م 17,325 د مقابل.م 10,530ما قدره  2018عتمادات الدفع المقترحة لسنة اتبلغ   

  %.) - 39(نسبة یمثل  د.م 6,795 هقدر تخفیضبأي  2017سنة 

    :على النحو التالي حسب طبیعة النفقة  عتماداتوتتوزع ھذه اال  

      

  
  

 إنجازات
2016 

  )د.م(

  ق م
2017  

  )د.م(

 تقدیرات
2018  

  )د.م(

  الفارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور

)%(  

 اشرةــارات مبــستثماإل 
  

10,287  17,325  2,970  14,355  82,9 - 

اعتمادات على الموارد *
 العامة للمیزانیة

  

10,287  17,325  2,970  14,355-  82,9 - 

  5607, 7,560  ـــ  ـــ  التمویل العمــــومي 

اعتمادات على الموارد *
  العامة للمیزانیة

  7,560  7,560 ـــ ـــ
  

 

  10,287  17,325  10,530  6,795  39,2 -  
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  :ویستوجب ھذا المستوى من الدفوعات ترسیم اإلعتمادات التالیة

  د.م 232,22  قـــانون البــرامج

  د.م 1,172  اإلستثمــارات مبــاشرة -

   )1,172(  موارد العامة للمیزانیةاعتمادات على ال*         

  د.م 21,060  التمویل العمــــومي -

  )21,060(  اعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة*         

  

  د.م 9,981  اعتمادات التعھد

  د.م 2,421  اإلستثمــارات مبــاشرة -

  ) 2,421(  اعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة*         

  د.م 7,560  ـــوميالتمویل العمـ -

  )7,560(  اعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة*         
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  :وتتمیز نفقات التنمیة بــ

إنجاز اقتناءات وأشغال ضروریة لحسن استغالل مقر المدرسة العلیا للمواصالت الذي  -

 .تمت توسعتھ

 .ا للمواصالتإنجاز دراسات أولیة تتعلق ببناء مبیت جامعي لفائدة المدرسة العلی -

ضمن قسم  2018بدایة من سنة  الوكالة الفنیة لالتصاالتإدراج االستثمارات الخاصة ب -

المباشرة وذلك تبعا  االستثماراتقسم  إدراجھا سابقا ضمن التمویل العمومي عوضا عن

إلى ) خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة(لتغییر شكلھا  القانوني من مؤسسة عمومیة 

وفقا ) غیر خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة( تكتسي صبغة إداریة مؤسسة عمومیة ال

یتعلق بتنقیح  2017أوت  15مؤرخ في  2017لسنة  985األمر الحكومي عدد  ألحكام

المتعلق بإحداث  2013نوفمبر  6المؤرخ في  2013لسنة  4506وإتمام األمر عدد 

  . .لي وطرق تسییرھاالوكالة الفنیة لالتصاالت وبضبط تنظیمھا اإلداري والما
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 في مستوى قانون البرامج واعتمادات التعھد واعتمادات الدفع وتوزع اإلعتمادات المقترحة

  :على النحو التالي 
  د 1000بحساب                                                                                                                 

  قانون البرامج  البیـــــــان
  اعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

  الدفع  التعھد
 970 2 421 2 172 1  ستثمــارات مبــاشرةاإل

 600 2 051 2  802  مشاریع وبرامج بصدد االنجاز

  370  370  370  مشاریع وبرامج جدیدة

 560 7 560 7 060 21  التمویل العمــــومي

  ـــ  ـــ  ـــ  بصدد االنجازمشاریع وبرامج 

 560 7 560 7 060 21  مشاریع وبرامج جدیدة

 530 10 981 9 232 22  المجموع العام
  

  :كالتالي التقدیرات أّما وفق المنظور البرامجي فتتوزع

د 1000بحساب                                                                                   

                                                                                                           

نسبة 
 التطور

%  

المجموع 
  العام 

  2018تقدیرات 
قانون 
  المالیة 
2017  

 1البرنامج   2البرنامج 3رنامجالب 4البرنامج 9البرنامج   بیان النفقات
القیادة 
  والمساندة

تونس 
  الذكیة

الحكومة 
  االلكترونیة

األعمال 
االلكترونیة 

واالستعماالت 
  والتجدید

البنیة 
التحتیة 
  الرقمیة

  ات التنمیةـــنفق    325 17 560 7 460 2 0 0  510 530 10 39- 

83 - 2 970 510 0 0 2 460 0 17  325 ات االستثمار § 
  المباشرة

83 - 2 970 510 0 0 2 460 0 17  325 الموارد العامة على *   
  المیزانیة 

  التمویل العمومي § ــــ 560 7 0 0 0 0  560 7 ــــ

الموارد العامة على *   560 7 0 0 0 0 560 7  ــــ
  المیزانیة
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    :وتوزع اإلعتمادات حسب الفصول كما یلي 
  )د 1000بحساب (                                               

قانون   البیـــــــــان
  البرامج

الموارد العامة على ت اعتمادا
  للمیزانیة

  الدفع  التعھد

 970 2 421 2 172 1   االستثمارات المباشرة

 600 2 051 2 802  مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز -

 200 2 800 1  802  التكــوین

  برامج إعالمیة مشتركة
  

  400  251  ـــ

 370 370 370  مشاریع وبرامج جدیدة -

  40  40  40  تجھیزات إداریة

  70  70  70  رامج اإلعالمیةالب

 260 260 260  التكــوین

 560 7 560 7 060 21  التمویل العمومي

 560 7 560 7 060 21  مشاریع وبرامج جدیدة -

 560 7 560 7 060 21  االستثمارات في میدان اإلدارة العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

29نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2017

تقدیرات

2018

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20172018

1 البنیة التحتیة الرقمیة: البرنامج

1 البنیة التحتیة لالتصاالت:البرنامج الفرعي
3 765 3-325 56011 5607 3257 11-325 11:البرنامج الفرعي 7 560 33-100-تأمین حركة االتصاالت

560 3257 111جملة البرنامج -11 3257 56011 3257 560-3 765 -100-33

2 األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید: البرنامج

3 920540 4605401 9202 1:البرنامج الفرعي 2 460 2828التجدید

460540 9202 4605401 9202 21جملة البرنامج 2828

3 الحكومة اإللكترونیة: البرنامج

1 000 1-000 0001 1-000 1:البرنامج الفرعي 100-100-الحكومة المندمجة

2 الخدمات اإللكترونیة:البرنامج الفرعي
000 1-000 0001 1-000 31جملة البرنامج -100-100

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 570 2-080 5703 2-080510 3:البرنامج الفرعي 510 83-83-المساندة

570 2-080510 5703 2-080510 93جملة البرنامج -83-83

795 6-530 32510 56017 5607 3557 14-970 3252 17الجملة العامة -83-39



( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقميالجزء:

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و هیكلة التمویل

30نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة 

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للمیزانیة 

20172018
%%%

1 البنیة التحتیة الرقمیة: البرنامج
1 البنیة التحتیة لالتصاالت:البرنامج الفرعي
3 765 3-تأمین حركة االتصاالت:البرنامج الفرعي 7 560 11 325 -3 765 7 560 11 325-33-33

765 3-560 3257 76511 3-560 3257 111جملة البرنامج -33-33
2 األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید: البرنامج

3 540التجدید:البرنامج الفرعي 2 460 1 920 540 2 460 1 9202828

460540 9202 4605401 9202 21جملة البرنامج 2828
3 الحكومة اإللكترونیة: البرنامج

1 000 1-الحكومة المندمجة:البرنامج الفرعي 1 000 -1 000 1 000-100-100

2 الخدمات اإللكترونیة:البرنامج الفرعي
000 1-000 0001 1-000 31جملة البرنامج -100-100

9 القیادة و المساندة: البرنامج
1 570 2-المساندة:البرنامج الفرعي 510 3 080 -2 570 510 3 080-83-83

570 2-080510 5703 2-080510 93جملة البرنامج -83-83

795 6-الجملة العامة 10 530 -6 795 10 530 17 325-39-39 17 325

2017/10/30 11صفحة:تاریخ الطباعة: //
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  الحسابات الخاصة في الخزینة
  تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقميوزارة 

*/*  
 صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واالتصال

  
  

دیسمبر  17المؤرخ في  2002لسنة  101من القانون عدد  15تم بمقتضى الفصل 

 الخزینة المسمىإحداث الحساب الخاص في  2003المتعلق بقانون المالیة لسنة  2002

  ".صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واالتصال"

  :وتتأتى موارد ھذا الصندوق أساسا من

 2001لسنة  123من القانون عدد  68موارد األتاوة المنصوص علیھا بالفصل  §

 .2002المتعلق بقانون المالیة  2001دیسمبر  28المؤرخ في 

) مكرر( 41بالفصل   لالتصاالت المنصوص علیھا فواضل میزانیة الھیئة الوطنیة  §

 .من مجلة االتصاالت

فواضل میزانیة الوكالة الوطنیة للترددات والتي یتم ضبطھا على أساس القوائم  §

 .المالیة للمؤسسة والمصادق علیھا طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل

المنتفعة بنظام  المبالغ المتأتیة من التفویت في المساھمات في رأس مال الشركات §

 .التشجیع على االبتكار في مجال تكنولوجیات المعلومات

نفقات التصرف والتجھیز للھیاكل العمومیة المتدخلة في تغطیة في  الصندوق ویساھم

التي تھدف إلى برامج الو مشاریع وفي تمویل ال میدان تكنولوجیا المعلومات واالتصال

 . صاد الرقميتكنولوجیات االتصال واالقت قطاعتنمیة 

  . د .م 90 بـ  2018ا الصندوق بالنسبة لسنة تقدر موارد ونفقات ھذ
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  :المشاریع التالیةالبرامج وتنفیذ أھم  وفقا لھذه التقدیراتسیتم 

  :في مجال البنیة التحتیة الرقمیة سیتم خاصة

 مواصلة تنفیذ مشروع الشبكة اإلداریة المندمجة -

تنفیذ برنامج الخدمات الشاملة عبر تغطیة المناطق البیضاء بخدمات  مواصلة -

 .االتصاالت ذات السعة العالیة

  :في مجال األعمال اإللكترونیة واالستعماالت والتجدید سیتم خاصة

   ،MDEV-Tunisiaتنفیذ البرنامج الوطني تطویر البرمجیات عبر الجوال  -

         .تونس في الرقمیة اعیةاإلبد للصناعات اإلستراتیجیة دراسة إعداد -

  :في مجال الحكومة اإللكترونیة سیتم بالخصوص 

 ، للمواطن الوحید للمعرف الوطنیة المنظومة الشروع في تركیز -

 ، الوطنیة المعلومات نظم بین البیني للترابط الوطنیة المنظومة تركیزالشروع في  -

في المراسالت على بقیة  اإللكتروني للتصرف الوطنیة المنظومة تعمیم في الشروع -

 .واإلدارات الجھویة تالوزارا

  :في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ سیتم خاصة
 :عبر التعریف بمشروع تونس الذكیة والتسویق لھ بالخارج -

ت ترویجیة للتسویق لتونس كوجھة الحم قالطوإالمشاركة في التظاھرات الدولیة  -

  .ستثمارلال

ھم الدراسات العالمیة حول تنافسیة مختلف وجھات العمل على إدراج تونس في أ -

  .ستثماراال

وفقا لمتطلبات  االختصاص حسب الكفاءات لتكوین برنامج وانجاز تصور -

  .نقل الخدمات خارج بلد المنشأ المجال وال سیما فيالمؤسسات العالمیة 

 



نظـام أمـد

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

33

الحسابات الخاصة في الخزینة 

جدول إجمالي 

الباب الثامن عشر

تقدیرات الحسابات
2018

 بحساب الدینار
ق.م 
2017

صندوق تنمیة قطاع المواصالت 

الموارد 
النفقات 

90 000 000
90 000 000 90  000  000

90  000  000

000 000 90 الجملة :  90  000  000



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

نفقات التصرف لسنة

34

2018

2018

بیان األقسام و الفصول

: وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي18الباب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 542 13نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 850منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 531منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 923 14 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 572 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 760منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 380منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 712 2 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 190 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 768منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 10منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 968 1 القسم الثالث  :  جملة

000 603 19الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

نفقات التصرف لسنة

35

2018

2018

الفارق 2017 م. ق 

وزارة تكنولوجيات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي: 18الباب 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 542 13نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 13 613 000-71 000

000 850منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1 350 000-500 000

000 000531 531منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 923 14 القسم األول  :  جملة 14 963 000-40 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 572 1نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 1 656 000-84 000

000 760منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1 169 000-409 000

000 000380 380منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

نفقات التصرف لسنة

36

2018

2018

الفارق 2017 م. ق 

وزارة تكنولوجيات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي: 18الباب 

000 712 2 القسم الثاني  :  جملة 2 825 000-113 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 190 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 1 193 000-3 000

000 768منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 836 000-68 000

000 00010 10منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 968 1 القسم الثالث  :  جملة 2 029 000-61 000

000 603 19الجملة  العامة 19 817 000-214 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

37

البنیة التحتیة الرقمیة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البنیة التحتیة لالتصاالت 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136265 369419 470154 101

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 00445 00071 00026 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01045 00090 62045 620

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01190 000116 37026 370

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01225 00039 13014 130

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01314 10021 9007 800

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0145 00015 60010 600

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0158751 500625

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163941 6501 256

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01740 00061 70021 700

419 470 101 154جملة البرنامج الفرعي 265 369

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136115 375-115 375

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01030 000-30 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01140 000-40 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01215 000-15 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0137 800-7 800

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0143 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015875-875

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016700-700

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01718 000-18 000

375 115-جملة البرنامج الفرعي 115 375
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تأمین حركة االتصاالت 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137540 000-540 000

مؤسسات أخرى 30540 000-540 000

الوكالة الفنیة لإلتصاالت 005540 000-540 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

01138531 000531 000

مؤسسات أخرى 30531 000531 000

الوكالة الفنیة لإلتصاالت 040531 000531 000

531 000 000 9-جملة البرنامج الفرعي 540 000

دالبنیة التحتیة الرقمیة جملة 950 470
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األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

األعمال اإللكترونیة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136155 856359 860204 004

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01040 00094 25054 250

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01167 000133 56066 560

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01210 00037 17527 175

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01310 50020 0009 500

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0144 00013 1009 100

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0158751 500625

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0164817 2756 794

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01723 00053 00030 000

359 860 004 204جملة البرنامج الفرعي 155 856

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136150 056-150 056

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01035 300-35 300

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01152 500-52 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01215 500-15 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01315 000-15 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0147 700-7 700

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015875-875

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016481-481

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01722 700-22 700

056 150-جملة البرنامج الفرعي 150 056

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011366 553 6006 784 142230 542

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 610 0001 597 470-12 530

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0113 400 0003 625 977225 977

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01284 800113 25028 450
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تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013212 100146 000-66 100

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014235 900290 00054 100

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01517 50020 0002 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01616 00017 4101 410

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017977 300974 035-3 265

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137810 000850 00040 000

مؤسسات التعلیم العالي 05810 000850 00040 000

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس 031310 000320 00010 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس 032500 000530 00030 000

7 634 142 542 270جملة البرنامج الفرعي 7 363 600

داألعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید جملة 7 994 002
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الحكومة اإللكترونیة3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الحكومة المندمجة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136250 576509 560258 984

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01067 900136 52068 620

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011105 800207 300101 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01216 60041 82525 225

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01314 70028 00013 300

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0147 35115 7208 369

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 6253 000375

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 2002 200

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01735 60074 99539 395

509 560 984 258جملة البرنامج الفرعي 250 576

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136156 210-156 210

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01041 300-41 300

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01164 200-64 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01212 500-12 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0138 400-8 400

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0144 200-4 200

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 600-2 600

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016610-610

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01722 400-22 400

210 156-جملة البرنامج الفرعي 156 210

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136166 700-166 700

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01041 000-41 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01171 500-71 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01212 000-12 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01312 000-12 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0143 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0151 500-1 500
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تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016700-700

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01725 000-25 000

700 166-جملة البرنامج الفرعي 166 700

دالحكومة اإللكترونیة جملة 509 560



43 نظـام أمـد

تونس الذكیة4البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

إدارة فرص اإلستثمار و التسویق و الترویج 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136258 813260 1301 317

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004110 00053 400-56 600

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0107 00030 24023 240

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01113 10061 50548 405

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 0123 00015 82012 820

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0131 5003 7202 220

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01486310 0009 137

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016165165

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0174 35021 28016 930

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03178 00042 000-36 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03641 00022 000-19 000

260 130 317 1جملة البرنامج الفرعي 258 813

دتونس الذكیة جملة 260 130



44 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 149 0002 697 677-451 323

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010771 800715 460-56 340

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 317 6001 066 575-251 025

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012193 800184 880-8 920

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013205 100157 000-48 100

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01481 20082 2501 050

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01517 50020 0002 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0169 6007 430-2 170

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017459 350391 082-68 268

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03178 55062 000-16 550

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03614 50011 000-3 500

2 697 677 323 451-جملة البرنامج الفرعي 3 149 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القیادة 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011362 391 4452 511 161119 716

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 002175 000185 00010 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 00471 000156 80085 800

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010439 200540 525101 325

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011723 600864 940141 340

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012104 650164 74060 090

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013120 00099 200-20 800

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01445 00087 10042 100

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01526 00030 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0167 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017285 615339 95654 341

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031345 38030 000-315 380

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03649 0005 900-43 100
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2 511 161 716 119جملة البرنامج الفرعي 2 391 445

دالقیادة و المساندة جملة 5 208 838

دالجملة  العامة 14 923 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

46

البنیة التحتیة الرقمیة1البرنـامج

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223671 700-71 700

شراء الوقود لوسائل النقل 0432 700-2 700

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 04524 000-24 000

تأمین وسائل النقل 080700-700

تعهد وصیانة وسائل النقل 09220 000-20 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 093500-500

لوازم المكاتب 1112 000-2 000

الصحف والمجالت 1255 000-5 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 1355 000-5 000

مصاریف المهمات 1635 000-5 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165400-400

إشتراكات النقل 1851 000-1 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1865 000-5 000

معالیم الجوالن 241400-400

700 71-جملة البرنامج الفرعي 71 700

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تأمین حركة االتصاالت 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237409 000-409 000

مؤسسات أخرى 30409 000-409 000

الوكالة الفنیة لإلتصاالت 005409 000-409 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02238380 000380 000

مؤسسات أخرى 30380 000380 000
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الوكالة الفنیة لإلتصاالت 040380 000380 000

380 000 000 29-جملة البرنامج الفرعي 409 000

دالبنیة التحتیة الرقمیة جملة 380 000



48 نظـام أمـد

األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید2البرنـامج

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223646 100-46 100

شراء الوقود لوسائل النقل 0435 500-5 500

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 0457 000-7 000

تأمین وسائل النقل 080500-500

تعهد وصیانة وسائل النقل 09210 000-10 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 0931 600-1 600

لوازم المكاتب 1111 500-1 500

الصحف والمجالت 1254 000-4 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 1354 000-4 000

مصاریف المهمات 1635 000-5 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165400-400

إشتراكات النقل 1851 200-1 200

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1865 000-5 000

معالیم الجوالن 241400-400

100 46-جملة البرنامج الفرعي 46 100

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237760 000760 000

مؤسسات التعلیم العالي 05760 000760 000

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس 031235 000235 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس 032525 000525 000

760 000 000 760جملة البرنامج الفرعي

داألعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید جملة 760 000
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الحكومة اإللكترونیة3البرنـامج

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223647 700-47 700

شراء الوقود لوسائل النقل 0432 700-2 700

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 0456 700-6 700

تأمین وسائل النقل 080300-300

تعهد وصیانة وسائل النقل 0928 000-8 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 0931 000-1 000

لوازم المكاتب 1113 000-3 000

الصحف والمجالت 1255 000-5 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 1357 000-7 000

مصاریف المهمات 1635 000-5 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 1652 400-2 400

إشتراكات النقل 1851 300-1 300

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 1865 000-5 000

معالیم الجوالن 241300-300

700 47-جملة البرنامج الفرعي 47 700

دالحكومة اإللكترونیة جملة



50 نظـام أمـد

تونس الذكیة4البرنـامج

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  0223614 400-14 400

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 0456 800-6 800

تأمین وسائل النقل 080300-300

تعهد وصیانة وسائل النقل 0922 000-2 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 093500-500

لوازم المكاتب 1111 000-1 000

الصحف والمجالت 1252 500-2 500

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 1351 000-1 000

معالیم الجوالن 241300-300

400 14-جملة البرنامج الفرعي 14 400

دتونس الذكیة جملة



51 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022361 328 6001 572 000243 400

استهالك الماء 02118 00018 000

استهالك الكهرباء والغاز 022185 000185 000

االتصاالت الهاتفیة 02385 00080 000-5 000

تراسل المعطیات 02435 00035 000

تأثیث اإلدارة 03430 00020 000-10 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04354 60060 0005 400

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045131 000150 00019 000

المراسالت اإلداریة 0541 0001 000

معدات التصرف اإلداري 06210 0003 000-7 000

معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة 0636 0006 000

معدات التنظیف 0702 000-2 000

تأمین وسائل النقل 0805 00012 0007 000

اإلعتناء بالبنایات 09170 00060 000-10 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 09260 000110 00050 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 09321 40025 0003 600

النفقات المباشرة للتنظیف 1038 0008 000

التنظیف عن طریق المناولة 10460 00060 000

مصاریف الحراسة 11090 00090 000

لوازم المكاتب 11122 50020 000-2 500

المطبوعات الرسمیة 1123 0003 000

مطبوعات األخرى 1175 5004 000-1 500

الوثائق المكتوبة 1234 0004 000

الوثائق األخرى 1243 0003 000

الصحف والمجالت 12517 50035 00017 500

إشتراكات بوكاالت اإلعالم 12620 00020 000

اإلشهار و اإلعالنات بوسائل اإلعالم السمعیة و البصریة 1285 0005 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 13543 00060 00017 000

شراء منظومات اإلعالمیة 1363 0003 000



52 نظـام أمـد

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 13740 00040 000

خدمات إعالمیة أخرى 1393 0003 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1455 0005 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 1463 0003 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 0002 000

نفقات استغالل منظومة أمان 1485 0005 000

استغالل منظومات إعالمیة أخرى 1507 0007 000

مصاریف اإلستقباالت 1566 00030 00024 000

مصاریف اإلقامة 15715 00015 000

مصاریف المهمات 16315 00080 00065 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16522 00027 0005 000

المنحة الیومیة للتنقل 1745 0005 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1842 0002 000

إشتراكات النقل 18542 00028 500-13 500

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 18615 00080 00065 000

ملتقیات للتكوین 19453 00053 000

تربصات تكوین 1955 0005 000

التكوین المستمر 1965 0005 000

التكوین في اإلعالمیة 19712 00012 000

التكوین في التصرف حسب األهداف 1995 0005 000

النفقات المباشرة للتغذیة 20512 0006 000-6 000

نفقات التداوي 2121 0001 000

شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2131 0001 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2195 0005 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23112 0006 000-6 000

اللجان الطبیة 2322 0002 000

أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى 2332 0002 000

دفع الخطایا والتعویضات 23430 00030 000

معالیم الجوالن 2416 60012 0005 400

معالیم العبور 2421 5001 500

نقل األثاث والمعدات 3023 0003 000

خدمات مختلفة 3117 0007 000

نفقات التصرف األخرى 4033 0003 000

1 572 000 400 243جملة البرنامج الفرعي 1 328 600

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  02236147 500-147 500



53 نظـام أمـد

تأمین وسائل النقل 0803 500-3 500

تعهد وصیانة وسائل النقل 09220 000-20 000

الصحف والمجالت 1259 000-9 000

مصاریف اإلستقباالت 15624 000-24 000

مصاریف اإلقامة 15715 000-15 000

مصاریف المهمات 16335 000-35 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1842 000-2 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 18635 000-35 000

معالیم الجوالن 2414 000-4 000

500 147-جملة البرنامج الفرعي 147 500

دالقیادة و المساندة جملة 1 572 000

دالجملة  العامة 2 712 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

54

البنیة التحتیة الرقمیة1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

تأمین حركة االتصاالت 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333710 000-10 000

مؤسسات أخرى 3010 000-10 000

الوكالة الفنیة لإلتصاالت 00510 000-10 000

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333810 00010 000

مؤسسات أخرى 3010 00010 000

الوكالة الفنیة لإلتصاالت 04010 00010 000

10 000 000 10جملة البرنامج الفرعي

دالبنیة التحتیة الرقمیة جملة 10 000

األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

التجدید 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337826 000768 000-58 000

مؤسسات التعلیم العالي 05826 000768 000-58 000

المدرسة العلیا للمواصالت بتونس 031790 000733 000-57 000



55 نظـام أمـد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس 03236 00035 000-1 000

768 000 000 58-جملة البرنامج الفرعي 826 000

داألعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید جملة 768 000



56 نظـام أمـد

القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المساندة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336265 000265 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ ودادیات األعوان 234265 000265 000

265 000 000 265جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

القیادة 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336928 000925 000-3 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 2361 000500-500

تشجیع البحث العلمي و التكنولوجي 405500500

منح لفائدة الجمعیات العلمیة 4065 0002 500-2 500

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة _ تدخالت لفائدة التربیة البدنیة و األنشطة
الریاضیة

5501 000500-500

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ اإلتحاد العالمي للبرید 835396 000396 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ إتحاد الدول اإلفریقیة للبرید 836120 000120 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ اإلتحاد الدولي لالتصاالت 837280 000280 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ إتحاد الدول اإلفریقیة لالتصاالت 83860 00060 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ صندوق الجامعة العربیة للدراسات والبحوث في
میدان االتصاالت والبرید

83915 00015 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المنظمة العربیة لتكنولوجیا االتصال و المعلومات 84150 00050 000

925 000 000 3-جملة البرنامج الفرعي 928 000

دالقیادة و المساندة جملة 1 190 000

دالجملة  العامة 1 968 000



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

57

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2018

8500007600001850007680002378000185000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

8500007600001850007680002378000185000 مؤسسات التعلیم العالي

مؤسسات أخرى

53100038000010000921000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

53100038000010000921000 مؤسسات أخرى

000 000185 299 0003 000778 000185 140 0001 381 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

58

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

8500007600001850007680002378000185000مؤسسات التعلیم العالي 

مؤسسات أخرى 
000 000185 378 0002 000768 000185 000760 850الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

59

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

8500007600001850007680002378000185000مؤسسات التعلیم العالي 

32000023500060000733000128800060000 المدرسة العلیا للمواصالت بتونس

530000525000125000350001090000125000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس

000 000185 378 0002 000768 000185 000760 850الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

60

18 الباب:
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید

2

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

التجدیدالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

8500007600001850007680002378000185000 مؤسسات التعلیم العالي 

32000023500060000733000128800060000 المدرسة العلیا للمواصالت بتونس

530000525000125000350001090000125000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس

185 000 2 378 000 768 000 185 000 760 000 850 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

185 000 2 378 000 768 000 185 000 760 000 850 000 2 جملة البرنامج 

000 185الجملة  العامة 2 378 000 768 000 185 000 760 000 850 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
61

توزیع نفقات التصرف لسنة
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

18 الباب:

2018

األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید
2 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
التجدید البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 563 2مؤسسات التعلیم العالي 2 563 000 185 000 2 378 000

000 348 1المدرسة العلیا للمواصالت بتونس 1 348 000 60 000 1 288 000

000 215 1المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت بتونس 1 215 000 125 000 1 090 000

000 563 32 جملة البرنامج الفرعي  2 563 000 185 000 2 378 000

22 563 000 2 563 000 185 000 000 378 2جملة البرنامج 

000 563 0002 563 0002 000185 378 2الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

62

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

53100038000010000921000مؤسسات أخرى 

000 000921 00010 000380 531الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

63

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

18 الباب:
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

53100038000010000921000مؤسسات أخرى 

53100038000010000921000 الوكالة الفنیة لإلتصاالت

000 000921 00010 000380 531الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

64

18 الباب:
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
البنیة التحتیة الرقمیة

1

موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة موارد ذاتیة منحة الدولة
المؤسسات العمومیة

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

تأمین حركة االتصاالتالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

53100038000010000921000 مؤسسات أخرى 

53100038000010000921000 الوكالة الفنیة لإلتصاالت

921 000 10 000 380 000 531 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

921 000 10 000 380 000 531 000 1 جملة البرنامج 
000 921الجملة  العامة 10 000 380 000 531 000



نظـام أمـد
65

توزیع نفقات التصرف لسنة
وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

18 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البنیة التحتیة الرقمیة
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

تأمین حركة االتصاالت البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 921مؤسسات أخرى 921 000 921 000

000 921الوكالة الفنیة لإلتصاالت 921 000 921 000

000 3921 جملة البرنامج الفرعي  921 000 921 000

1921 000 921 000 000 921جملة البرنامج 

000 000921 000921 921الجملة  العامة



66نظـام أمـد

توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادةالبرنامج الفرعي :

2018 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

4 مكلف بمأموریة

5جملة البرنامج الفرعي

5القیادة و المساندة جملة

5الجملة  العامة



67نظـام أمـد

توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

14 أستاذ مساعد  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

34 أستاذ محاضر  التعلیم العاليأستاذ مساعد  التعلیم العالي

54 أستاذ التعلیم العاليأستاذ محاضر  التعلیم العالي

13 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

23 مساعد تقنيعون تقني

13 تقني رئیستقني أول

53 تقني أولتقني

13 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

13 عون تقني7 و6 و5عملة صنف 

13 مستكتب  للمواصالت7 و6 و5عملة صنف 

23 محلل رئیسمحلل مركزي

33 مراقب للمواصالتمستكتب  للمواصالت
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23 متفقد للمواصالتملحق تفقد للمواصالت

43 ملحق تفقد للمواصالتمراقب للمواصالت

13 متفقد رئیس للمواصالتمتفقد مركزي للمواصالت

33 متفقد عام للمواصالتمتفقد رئیس للمواصالت

13 متصرف مستشارمتصرف

23 متصرفملحق إدارة

23 مهندس عاممهندس رئیس

53 مهندس رئیسمهندس أول

33 مهندس أولمهندس أشغال

33 ملحق إدارةكاتب راقن

52جملة البرنامج الفرعي

52القیادة و المساندة جملة

52الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 634 27تكلفة الترقیـات  :
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2018توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدیدالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  9 048

التجدیدالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

9 048

2سلك العملة 

1 8عامل صنف 

1 7عامل صنف 
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1سلك األساتذة األولین 

1 أستاذ أول

4جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج

القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  3 396

المساندةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

3 396

1سلك العملة 
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1 8عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

1جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

5

12 444

العـدد : 
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

البنیة التحتیة الرقمیةالبرنـامج :

البنیة التحتیة لالتصاالتالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس عام

1 سلك العملة 
1 5عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل مركزي

3 السلك اإلداري للمواصالت 
1 مراقب للمواصالت
1 متفقد مركزي للمواصالت
1 متفقد رئیس للمواصالت

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 تقني أول

10جملة البرنامج الفرعي

الخدمات البریدیة الشاملةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف مستشار
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1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس عام

2جملة البرنامج الفرعي

12البنیة التحتیة الرقمیة جملة



73 نظـام أمـد

األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدیدالبرنـامج :

األعمال اإللكترونیةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس عام
2 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 6عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 موثق مساعد

2 السلك اإلداري للمواصالت 
2 متفقد رئیس للمواصالت

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني

9جملة البرنامج الفرعي

اإلستعماالتالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس أول

2 السلك اإلداري للمواصالت 
1 متفقد رئیس للمواصالت
1 متفقد للمواصالت

3جملة البرنامج الفرعي
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التجدیدالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

27 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 متصرف
6 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
12 ملحق إدارة
3 كاتب تصرف

11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
5 مهندس عام
4 مهندس أول

48 سلك العملة 
26 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
7 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 

4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 محلل مركزي
2 واضع برامج

3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثیق

9 السلك اإلداري للمواصالت 
2 مستكتب  للمواصالت
3 ملحق تفقد للمواصالت
1 مراقب للمواصالت
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1 متفقد مركزي للمواصالت
2 متفقد رئیس للمواصالت

9 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
7 أستاذ التعلیم الثانوي
2 أستاذ أول ممیز

83 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
8 مساعد  التعلیم العالي
47 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
9 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
19 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 محاضر تكنولوجي

2 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

15 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
1 عون تقني
3 تقني رئیس
4 تقني أول
5 تقني

1 سلك اساتذة التعلیم فوق الرتبة-التربیة 
1 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

1 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
1 أستاذ أول فوق الرتبة

1 سلك األساتذة األولین 
1 أستاذ أول

215جملة البرنامج الفرعي

227األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید جملة
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الحكومة اإللكترونیةالبرنـامج :

الحكومة المندمجةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف مستشار

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
1 مهندس عام
1 مهندس أول

2 سلك العملة 
1 3عامل صنف 
1 7عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل مركزي

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني رئیس
1 تقني

9جملة البرنامج الفرعي

الخدمات اإللكترونیةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول

2 سلك العملة 
1 2عامل صنف 
1 7عامل صنف 

2 السلك اإلداري للمواصالت 
2 متفقد مركزي للمواصالت
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2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 عون تقني
1 تقني

8جملة البرنامج الفرعي

الثقة والسالمة المعلوماتیةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 5عامل صنف 

1 السلك اإلداري للمواصالت 
1 مستكتب  للمواصالت

3جملة البرنامج الفرعي

20الحكومة اإللكترونیة جملة
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تونس الذكیةالبرنـامج :

إدارة فرص اإلستثمار و التسویق و الترویجالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

2 أسالك مختلفة 
2 رتب مختلفة

2 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة 
2 مراقب للمصالح العمومیة

1 السلك اإلداري للمواصالت 
1 متفقد رئیس للمواصالت

5جملة البرنامج الفرعي

5تونس الذكیة جملة
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة 
1 مراقب عام للمصالح العمومیة

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
6 متصرف
3 متصرف مستشار
3 متصرف رئیس
1 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
1 عون إستقبال

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
3 مهندس أول

21 سلك العملة 
15 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
3 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 محلل مركزي

3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1 مهندس معماري أول
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26 السلك اإلداري للمواصالت 
6 ملحق تفقد للمواصالت
5 مراقب للمواصالت
7 متفقد مركزي للمواصالت
2 متفقد رئیس للمواصالت
2 متفقد عام للمواصالت
4 متفقد للمواصالت

6 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض الصحة العمومیة
4 ممرض أول للصحة العمومیة

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
2 مستشار المصالح العمومیة

3 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
2 طبیب أول للصحة العمومیة
1 طبیب الصحة العمومیة

8 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
1 عون تقني
2 تقني أول
5 تقني

103جملة البرنامج الفرعي

القیادةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
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2 متصرف
1 متصرف مستشار
1 متصرف رئیس
2 ملحق إدارة
4 عون إستقبال
1 راقن مساعد

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
2 مهندس عام
1 مهندس أول

22 سلك العملة 
10 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
3 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل مركزي
1 واضع برامج

24 السلك اإلداري للمواصالت 
2 مستكتب  للمواصالت
7 مراقب للمواصالت
7 متفقد مركزي للمواصالت
5 متفقد رئیس للمواصالت
2 متفقد عام للمواصالت
1 متفقد للمواصالت

2 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
2 أستاذ التعلیم العالي

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 كاتب صحفي

5 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
5 مستشار المصالح العمومیة

1 سلك مستشاري المواصالت 
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1 مستشار البرید والبرق والهاتف

1 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف

9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 عون تقني
2 تقني رئیس
3 تقني أول
3 تقني

85جملة البرنامج الفرعي

188القیادة و المساندة جملة

452الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب
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توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

القیادة و المساندةالبرنـامج :

المساندةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 سلك العملة 
1 1عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

القیادةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

2 سلك العملة 
2 1عامل صنف 

2جملة البرنامج الفرعي

3القیادة و المساندة جملة

3الجملة  العامة
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الوكالة الفنیة لإلتصاالت 

7اإلطارات

1متصرف رئیس 

1مهندس عام 

1مهندس رئیس 

2محلل رئیس 

1محلل مركزي 

1رائد 

4أعوان المساندة أو التسییر 

4ملحق للتعلیم العالي و البحث العلمي 

2أعوان التنفیذ 

52عامل صنف  

13جملة المؤسسة : 

13  الجملة العامة : 
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المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الوكالة الفنیة لإلتصاالت 

4أعوان المساندة أو التسییر 

4تقني 

4جملة المؤسسة : 

4  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمیة لسنة

18  الباب:

( بحساب الدینار )

000 970 0002 421 2اإلستثمارات المباشرة

7 560 0007 560 000

10 530 000

دینارا000 232 22 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2018

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

9 981 000

86

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

18  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

802

370

21 060

2 0512 600

370370

7 5607 560

التعهد

2 0512 600

370370

7 5607 560

1 1722 4212 9702 4212 970

21 0607 5607 5607 5607 560

22 2329 98110 5309 98110 530

 II جملة فرعیة

2018

87

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم أو التكلفة

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

88

18 الباب:

تجهیزات إداریة 06604404040

البرامج اإلعالمیة 06605707070

التكوین 066061 0622 0602 460

برامج إعالمیة مشتركة 06628251400

1 1722 4212 970 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

89

18 الباب:

التكوین 066068021 8002 200

برامج إعالمیة مشتركة 06628251400

8022 0512 600 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

90نظـام أمـد

18 الباب:

د1000بحساب 
األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التجدید 3البرنامج الفرعي

التكوین 06606

600 2001 1المدرسة العلیا للمواصالت 12 0001
802600600المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت 12 0004

8021 8002 200 06606جملــة الفصـل
8021 8002 200 3جملــة البرنامج الفرعي
8021 8002 200 2جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المساندة 1البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة مشتركة 06628

251400تركیز تجهیزات رقابة آلیة لفائدة الدیوانة 00 0037
251400 06628جملــة الفصـل
251400 1جملــة البرنامج الفرعي
251400 9جملــة البرنامج

8022 0512 600 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التكلفة

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

91

18 الباب:

تجهیزات إداریة 06604404040

البرامج اإلعالمیة 06605707070

التكوین 06606260260260

370370370 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

92نظـام أمـد

18 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

التجدید 3البرنامج الفرعي

التكوین 06606

بناء المبیت الجامعي لفائدة المدرسة العلیا للمواصالت_الدراسات
األولیة

260260260 12 001ج

260260260 06606جملــة الفصـل
260260260 3جملــة البرنامج الفرعي
260260260 2جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

المساندة 1البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

303030إقتناء تجهیزات مختلفة 00 0002
101010تجهیزات لتكییف الهواء 00 0003

404040 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمیة 06605

707070إقتناء حواسیب 00 0017
707070 06605جملــة الفصـل

110110110 1جملــة البرنامج الفرعي
110110110 9جملــة البرنامج
370370370 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2018 2017 2016 2015

2018

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201620172018 2015

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

93

082 3بناءات إداریة06603 710 32 3 270 633 2 500 150 3 811 7 094
009 6تجهیزات إداریة06604 40 140 349 22 908 5 626 40 140 515 23 125 29 446
970 23البرامج اإلعالمیة06605 70 11 405 6 042 9 270 12 757 70 2 205 23 595 12 130 50 757
985 1التكوین06606 2 460 1 920 1 494 24 947 623 2 060 1 700 1 784 26 639 32 806
637 3مصاریف مختلفة06608 2 363 6 000 6 000
260 29برامج إعالمیة مشتركة06628 400 3 150 7 4 490 24 368 251 5 000 300 7 388 37 307
169 16دراسات و تدخالت لتنمیة قطاع تكنولوجیات المعلومات و اإلتصال06725

163 41016 16926 34411 5452 42144 00764 88510 28717 3252 97067 943 79 093 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة
نظـام أمـد

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

94

د1000بحساب 

البنیة التحتیة الرقمیة 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018م.ق.خ.مم.ع.م 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

البنیة التحتیة لالتصاالت 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
49 77 322 7 119 322 448 الوكالة الفنیة لالتصاالت001500

0660444832211973227749جملــة الفصـل

1 44832211973227749جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018م.ق.خ.مم.ع.م 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

تأمین حركة االتصاالت 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البرامج اإلعالمیة 06605
163 625 22 575 625 185 575 1 385 الوكالة الفنیة لإلتصاالت002500

19 782 10 700 5 928 7 590 9 240 1 500 23 260 10 000 44 000  اقتناء وتركیز وتحیین التجیزات والتطبیقات الخاصة بمنظومة المراقبة002800
لحركة اإلتصاالت لفائدة الوك

945 32519 95011 1655 2408 1259 4452 57523 38510 0660545جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
3 637 2 363 6 000 6 000 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

637 3633 0002 0006 066086جملــة الفصـل

3 582 32523 31311 1658 2408 1259 4452 57523 38516 51جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

95 نظـام أمـد

1 631 32523 39011 4878 2478 1259 5642 89723 83316 51جملــة البرنامج

األعمال اإللكترونیة و اإلستعماالت و التجدید 2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018م.ق.خ.مم.ع.م 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

التجدید 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

التكوین 06606
1 728 1 600 1 320 977 19 544 623 1 200 1 200 1 184 20 962 25 169 المدرسة العلیا للمواصالت000112
257 600 600 517 5 403 600 500 600 5 677 7 377 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة في المواصالت000412

260 260 260 بناء المبیت الجامعي لفائدة المدرسة العلیا للمواصالت_الدراسات األولیة00112ج
985 4601 9202 4941 9471 06062324 7002 7841 6391 80626 0660632جملــة الفصـل

3 985 4601 9202 4941 9471 06062324 7002 7841 6391 80626 32جملــة البرنامج الفرعي

2 985 4601 9202 4941 9471 06062324 7002 7841 6391 80626 32جملــة البرنامج

الحكومة اإللكترونیة 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018م.ق.خ.مم.ع.م 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الحكومة المندمجة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

برامج إعالمیة مشتركة 06628
19 000 1 000 15 000 5 000 20 000 المنظومة المندمجة للتصرف اإلداري004000

000 00019 0001 00015 0005 0662820جملــة الفصـل

1 000 00019 0001 00015 0005 20جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

96 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018م.ق.خ.مم.ع.م 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الخدمات اإللكترونیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

برامج إعالمیة مشتركة 06628
200 200 200 وضع فضاء الكتروني لفائدة الهیاكل المشرفة على نظم المعلومات003900

06628200200200جملــة الفصـل

2 200200200جملــة البرنامج الفرعي

3 200 00019 0001 00015 2002005 20جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018م.ق.خ.مم.ع.م 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المساندة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
2 656 700 32 2 256 274 2 500 150 2 720 5 644 تهیئة مقر الوزارة001500

14 10 76 2 98 100 تجدید خزانة الجهد المتوسط002000
670 332327102 5002762 8181502 7442 066035جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
5 474 100 239 20 853 5 295 100 386 20 885 26 666 إقتناء وسائل نقل000100
205 30 30 24 614 99 30 30 744 903 إقتناء تجهیزات مختلفة000200
124 10 10 9 442 116 10 10 10 449 595 تجهیزات لتكییف الهواء000300

803 909272140405 51021 078396140405 16422 0660428جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمیة 06605
18 15 22 14 15 26 55 دراسة في التدقیق لنظام المعلومات و اإلتصال001200
125 40 242 92 60 255 407 تأهیل الشبكة001511



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

97 نظـام أمـد

06605
62 70 65 52 196 34 70 65 10 266 445 إقتناء حواسیب001700
140 60 80 140 اقتناء منظومة لعقد مؤتمرات بالفیدیو بقاعة اإلجتماعات002100
20 20 20 إعادة تطویر موقع واب الوزارة002700

0676271508070140460928070365 066051جملــة الفصـل

برامج إعالمیة مشتركة 06628
2 432 1 140 2 311 1 261 3 572 البرمجیات الحرة001400
3 950 400 2 150 7 2 373 3 950 251 100 4 579 8 880 تركیز تجهیزات رقابة آلیة لفائدة الدیوانة003700

382 1504006 51372 2613 8401002516 4525 0662812جملــة الفصـل

1 220 08051015 2144033 18728 72036112 3637962 42731 47جملــة البرنامج الفرعي

9 220 08051015 2144033 18728 72036112 3637962 42731 47جملــة البرنامج

152 26626 34411 5452 42137 05761 64810 28717 3252 97060 036 74 899 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

98

18 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

560 7اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800 7 560 21 060

560 5607 0607 21الوكالة الفنیة لإلتصاالت

560 5607 0607 21الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التكلفة

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

99

18 الباب:

560 7اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800 7 560 21 060

560 5607 0607 21الوكالة الفنیة لإلتصاالت

560 5607 0607 21الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

100نظـام أمـد

18 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

1 البنیة التحتیة الرقمیةالبرنامج

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

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

3 تأمین حركة االتصاالتالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة 07800

560 7الوكالة الفنیة لإلتصاالت 7 560 21 060

6 500 6 500 20 000
دعم منظومة المراقبة للوكالة 00100ج

60 60 60
اقتناء تجهیزات مختلفة 00200ج

1 000 1 000 1 000
تدعیم التجهیزات والتطبیقات الخصوصیة للوكالة وصیانتها 00300ج

560 5607 078007جملــة الفصـل 21 060
21 0607 5607 560 3 جملــة البرنامج الفرعي

21 0607 5607 560 1 جملــة البرنامج
560 5607 0607 21الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2017 2016 2015

2018
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20162017 2015

وزارة تكنولوجیات اإلتصال و اإلقتصاد الرقمي

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20182018

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

101

18 الباب:

500 13اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800 7 560 13 500 7 560 21 060

500 13الوكالة الفنیة لإلتصاالت 7 560 13 500 7 560 21 060
21 0607 56013 5007 56013 500 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018
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18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

البنیة التحتیة الرقمیة 1البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

ت.جالفقرة تقدیراتالفصل تقدیراتق.مق.م البیان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

ما بعد ما بعد م.ق.خ.م المصروفة فيالمسندة فيم.ع.م

تأمین حركة االتصاالت 3البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان اإلدارة العامة07800
500 13الوكالة الفنیة لإلتصاالت 7 560 13 500 7 560 21 060

دعم منظومة المراقبة للوكالة 500 50013 5006 50013 0006 0010020ج
اقتناء تجهیزات مختلفة 00200606060ج

تدعیم التجهیزات والتطبیقات الخصوصیة للوكالة وصیانتها 000 0001 0001 003001ج
500 56013 5007 56013 0607 21جملــة الفصـل 07800

21 0607 56013 5007 56013 500 3 جملــة البرنامج الفرعي

21 0607 56013 5007 56013 500 1 جملــة البرنامج
21 0607 56013 5007 56013 500 الجملة  العامة
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المالحظات
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي نسبة اإلنجاز المحتوى المادي

البرنامج 2: االعمال االلكترونیة واالستعماالت 
والتجدید

التكوین

100% %88 استكمال إنجاز األشغال مواصلة انجاز االشغال 84% التقدم في انجاز االشغال استكمال مشروع توسعة المدرسة 
العلیا للمواصالت

100% القیام باإلقتناءات اقتناء تجھیزات مختلفة

100% تجدید التجھیزات والمعدات العلمیة  القیام باالقتناءات
والبیداغوجیة للمخابر

100% اقتناء آالت ناسخة القیام باالقتناءات

100% اقتناء معدات ریاضیة القیام باالقتناءات

100% إنجاز أشغال تھیئة وصیانة أشغال صیانة وتھیئة

البرنامج 9: القیادة والمساندة

 برامج إعالمیة مشتركة

100%
انجاز عنصر التكوین 

المتعلق بمشروع  تركیز 
المنظومة

91%
االنتھاء من تركیز 

المعدات والتجھیزات 
الخاصة بالمنظومة

52%
استكمال تركیز 

القسط األول من 
التجھیزات 

والتعھد ببقیة 

اقتناء معدات وتجھیزات الخاصة 
بتركیز منظومة رقابة آلیة لفائدة 

الدیوانة التونسیة
*تركیز تجھیزات رقابة آلیة لفائدة الدیوانة التونسیة

الباب 18:            وزارة تكنولوجیات االتصال واالقتصاد الرقمي

نفقات التنمیة لسنة 2018:      تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة 

االنجازات المتوقعة إلى غایة 2018/12/31 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج حسب الفصول وحسب البرامج
االنجازات المادیة إلى غایة 

2016/12/31

أشغال تھیئة  *المدرسة العلیا للمواصالت

 *المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة  في المواصالت

االنجازات المنتظرة إلى غایة 
2017/12/31

100% إنجاز أشغال تھیئة
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نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م
البرنامج 9: القیادة والمساندة

تجھیزات إداریة
100% القیام باقتناءات 30 30 *اقتناء تجھیزات مختلفة
100% القیام باقتناءات 10 10 اقتناء مكیفات ھواء *تجھیزات لتكییف الھواء

 برامج إعالمیة

100% القیام باقتناءات 70 70 اقتناء معدات إعالمیة *اقتناء حواسیب

التكوین

100% انجاز دراسات أولیة 260 260 انجاز الدراسات األولیة الخاصة ببناء مبیت جامعي لفائدة 
المدرسة العلیا للمواصالت

*بناء المبیت الجامعي لفائدة المدرسة العلیا للمواصالت 
(الدراسات األولیة)

البرنامج 1: البنیة التحتیة الرقمیة

االستثمارات في میدان اإلدارة العامة

الوكالة الفنیة لالتصاالت

6500 6500  اقتناء تجھیزات وتطبیقات إعالمیة لتمكین الوكالة من 
تركیز منظومة مراقبة لفائدتھا وتحیینھا:

100% القیام بالصیانة 2000 2000 1) صیانة القسط األول (السنة الثانیة)

23% الشروع في اإلنجاز 4500 4500 2) إنجاز القسط الثاني

60 60

100% القیام باقتناءات 36 36  اقتناء وتركیز منظومة مندمجة لمراقبة النفاذ إلى مقر 
الوكالة والبناءات التابعة لھا

100% القیام باقتناءات 12 12 تركیز شبكة داخلیة Wifi بمقر الوكالة

100% القیام باقتناءات 12 12 اقتناء آالت طابعة ونسخ

100% القیام بالصیانة 1000 1000  صیانة المنصة التقنیة الخاصة بالوكالة
*تدعیم التجھیزات والتطبیقات الخصوصیة للوكالة وصیانتھا (السنة األولى)

*دعم منظومة المراقبة للوكالة

*اقتناء تجھیزات مختلفة

الباب 18 :        وزارة تكنولوجیات اإلتصال واإلقتصاد الرقمي 
نفقات التنمیة لسنة 2018:        تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2018 التكلفة بحساب ألف دینار المالحظاتالمحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج حسب الفصول
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