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1 نظـام أمـد

الباب الثامن عشر
وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية و صناديق الخزينة لوزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال  

. 2012 م د   سنة 127,287 م د   مقابل  141,040 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  13,0 1,962 17,040 15,078 13,331

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  81,1 1,791 4,000 2,209 3,010

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    81,1 1,791 4,000 2,209 1,306

1,704* على الموارد الخارجية الموظفة

%10,000صناديق الخزينة 9,1 107,612110,000120,000

107,612110,000120,00010,0009,1% صندوق تنمية قطاع المواصالت 

%123,953127,287141,04013,753 الجملـــــة 10,8



نظـام أمـد

17 040 000

4 000 000

2

الباب الثامن عشر

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

التوزيع حسب األجزاء

2013  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2013

 بحساب الدينار

120 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزينةالجزء الخامس

000 040 141 الجملـــــة
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  2013ميزانية الدولة لسنة مشروع 
  عشر لثامناالباب 

  تكنولوجيا املعلومات واإلتصالوزارة 
  

  : تقــدمي عـام
  

تكنولوجيا عداد مشروع ميزانية وزارة تتمحور التوجهات التي تم على ضوئها إ

  :حول  المعلومات واإلتصال

 دفـع االستثمار بما يمكن من إحداث مواطن الشغل وموارد الرزق  •

 نـاء مجتمع المعرفة وتطوير االقتصاد الرقمي وذلك بتعميم اإلعالمية باإلدارةب •

 وتطوير الخدمات اإلدارية عن بعد،

إرساء مقومات االقتصاد الرقمي قصد بناء اقتصاد وطني يعتمد أكثر فأكثر  •

 على المعرفة وعلى تكنولوجيات المعلومات واالتصال،  

 ي إرساء مقومات االقتصاد الرقمي مزيد النهوض بمساهمة القطاع الخاص ف •

وتطوره من خالل إرساء عالقة جديدة بينه وبين القطاع العمومي بهدف دفع 

 آفاق التشغيل ودعم التصدير واستقطاب االستثمار،

 تعزيز البنية المعلوماتية والخدمات اإللكترونية من خالل مزيد دعم المشاريع •

االت تكنولوجيات المعلومات الوطنية والقطاعية المتعلقة بتطوير استعم

  واالتصال في كافة المجاالت،

تطوير وتأهيل تطبيقات المخطط المديري المشترك لإلعالمية في اإلدارة وإرساء  §

 ي ذات طابع أفقي وخدمات مندمجة،إدارية حديثة لالتصال بتدفق عالشبكة 

 ها،في ميدان البرمجيات الحرة وتطوير استعماالت القفزة النوعيةالقيام  §

تسهيل تعامل المواطن مع مختلف المصالح الوطنية من خالل اعتماد الوسائل  §

 اإللكترونية وإرساء ثقافة تأمين المعلومات اإلدارية،
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بالقطاع مزيد استكشاف الخدمات وإعداد تصور شامل لتطور اإلدارة اإللكترونية  §

والخطة العملية المضمنة بها لتسريع نسق  استئناسا بتوجهات الدراسة اإلستراتيجية

 تطوير اإلدارة اإللكترونية من جهة أخرى،

تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات التكوينية التابعة لوزارة تطور عدد الطلبة  §

وذلك باعتبار نمو حاجيات القطاع من الموارد البشرية المختصة سواء  واإلتصال

 أو الخاصة،كان ذلك لفائدة المؤسسات العمومية 

تدعيم إطار التدريس بكل من المدرسة العليا للمواصالت والمعهد العالي للدراسات  §

التكنولوجية في المواصالت وذلك قصد التقليص تدريجيا من عدد المدرسين 

 العرضيين،

الرفع من نسبة التأطير على مستوى الهياكل المركزية باعتبار المهام الموكولة  §

خاصة في المراقبة واإلشراف على سير المؤسسات الناشطة في  للوزارة والمتمثلة

 القطاع والتنسيق بينها،
 

وبصفـة موازية تم ضبط موارد  ونفقات صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات 

المعلومات واالتصال على أساس التقديرات األولية لحاجيات المؤسسات المنتفعة بمنحة من 

  :الصندوق وخاصة منهـا 

  يوان الوطني للبريد،الد -
 الديوان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي، -
 الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية، -
 مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصالت، -
 قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال، -
 الوكالة الوطنية للسالمة المعلوماتية، -
 مية،المركز الوطني لإلعال -
 مركز الدراسات والبحوث لإلتصاالت، -
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التطور الفارق تقديرات ق.م المعطيات
% 2013 2012

 I - التذكیر باعتمادات العنوان األّول (1000د)

% 14,9 1642 12638 10996  - نفقات التأجير العمومي
  %8,9 236 2867 2631  - نفقات وسائل المصالح
  %5,7 84 1535 1451  - نفقات التدخل العمومي

  %13,0 1962 17040 15078 الجملة

-% 78,5 -220 60 280  - نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية االدارية

% 12,34 1742 17100 15358 الجملة

II- الوسائل البشرّیة المتوّفرة     *    :

+62 553 491 األعوان القارون

+6 189 183  - األعـوان اإلداريون
+2 102 100  - األعـوان الفنيون
+1 106 105  - أعـوان التدريس
+53 144 91   - العملــة
-0 12 12   - خطط أخـرى

-30 7 37  - األعوان غير القارين
(-5) (14) (19)  - اإلنتــدابات

(+14) (17) (3)  - اإلحاالت على التقاعد 

+32 560 528 المجموع العام

 * تشمل الوزارة ومؤسستي التكوين (المدرسة العليا للمواصالت والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
   في المواصالت)

معطيات عامة 
 مشروع ميزانية سنة 2013

لـوزارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصـال
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  العنوان األول
*/*  

  نفقــات التصــرف
  

 
  

  : يـم إجمالـتقدي
  

  :كما يلي  االتصال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاللوزارة ضبطت نفقات التصرف   

  
  د.م  17,040        2013اإلعتمادات المقترحة لسنة  -  

  د.م  15,078         2012سنة  المرسمة في اإلعتمادات -  

  ــــــــ                    

  د.م  1,962        يادة قدرها أي بز        

  

  :على النحو التالي  2013وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة   

  2011 
  إنجازات

  )د.م(

2012  
  ق م

  )د.م(

2013  
  تقديرات 

  )د.م(

  الفارق
  

  )د.م(

  نسبة
  التطور

 % 
            

  14,9  1,642  12,638  10,996  9,770  نفقات التأجير

      8,9  0,236  2,867  2,631  2,223  نفقات وسائل المصالح

  5,7  0,084  1,535  1,451  1,458  نفقات التدخل العمومي

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ـــــ  

  13  0,480  17,040  15,078  13,451  الجملة العامة
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د لفائدة المؤسسات العمومية .أ 2694وتشتمل نفقات التصرف على إعتماد قدره   

  :يوزع كما يلي 

  د.أ 1332          مواصالتالمدرسة العليا لل -  

  د.أ 1362    للدراسات التكنولوجية في المواصالت العاليالمعهد  -  

  ــــــ                    
  د.أ 2694  :الجملة                 

  
  :نفقات التأجیر العمومي 

  
  د.أ 10996د مقابل .أ 12638بـ  2013تقدر نفقات التأجير العمومي لسنة   

  % 14,9نسبة  د تمثل.أ 1642أي بزيادة قدرها  2012سنة 

  
  تتوزع نفقات التأجير بين   

  د.أ 11707                الوزارة -    
  د.أ 931                المؤسسات -    

  )د.أ 320(    المدرسة العليا للمواصالت بتونس §
  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في  §

      )د.أ 611(        المواصالت بتونس                     
    

  
  :على أساس المعطيات التالية  وقد تم ضبط هذه النفقات  

      
  عونا 560        : 2013موفى سنة  إلىاألعوان المباشرون  -   
  عونا 322            : الوزارة*     
  عونا 238          :المؤسسات *     

  عونا) 132(     المدرسة العليا للمواصالت §
 عونا) 106(المعهد العالي للدراسات التكنولوجية  §

  في المواصالت بتونس
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 :د لنفقات التأجير العمومي كما يلـي .أ 1642هذه الزيادة والبالغة  وتتوزع

  

 د.أ+   97            2012سنة تعديل كلفة انتدابات  -  
  

 د.أ+   6.9            2012تعديل كلفة ترقيات سنة  -  
  

  د.أ    -  25            2012سنة تعديل كلفة التقاعد  -  
    

 د.أ+   82              2013انتدابات سنة  -
  
 د.أ  - 112          )أعوان -( 2013سنة تقاعد  -
 
  

  
 د.أ+   392          التأثير المالي للزيادة في األجور -  

  

 د.أ 242              الـوزارة §

 د.أ  68          المدرسة العليا للمواصالت §

 د.أ 82  المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت §

  

 د.أ+   9.6              2013الترقيات لسنة  -

  

 د.أ+   9              2013التدرج لسنة   -  
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  :نفقات وسائل المصالح   
  

  د.أ 2631د مقابل .أ 2867بـ  2013تقدر نفقات وسائل المصالح لسنة   

  ).د.أ 1063(والمؤسسات التابعة لها) د.أ 1804(تتـوزع بين نفقات الوزارة   2012سنة 

  

  
  :وتتوزع هذه اإلعتمادات على النحو التالي   

  )د.بحساب أ(                              
  

  : الــوزارة
2012  2013  

      
  170  165  واألداءات البلدية األكرية* 
  14  14  إستهالك الماء * 
  130  125  إستهالك الكهرباء والغاز* 
  300  300  اإلتصاالت* 
  276  330  الوقود* 
  175  220  التعهد والصيانة* 
  40  55  لوازم المكاتب * 
  165  110  ميةمصاريف اإلعال* 
  75  70  تكوين ورسكلة األعوان* 
  142  142  مصاريف نقل األشخاص* 
  317  403  مصاريف مختلفة* 
  ــــــ  ــــــ  
  1934  1804  

  1063  697  : منح للمؤسسات العمومية
  ــــــ  ــــــ  
  2631      2867  
      

  

وذلك د .أ 1123ات وتبلغ النفقات الجملية بعنوان وسائل المصالح بالنسبة للمؤسس  

  .د.أ 60بإعتبار مواردها الذاتية البالغة 
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  :نفقات التدخل العمومي   
  

ما قدره  2013عتمادات المخصصة لنفقات التدخل العمومي بالنسبة لسنة تبلغ اال  

  .%5.7تمثل نسبة د .أ 84 درهاق بزيادةأي  2012 د سنة.أ 1451د مقابل .أ 1535

  

  : تتوزع هذه اإلعتمادات بين  

  

  د.أ 835            الوزارة -    

  د.أ 700            المؤسسات -    

  

  : ينتتوزع نفقات تدخل الوزارة أساسا ب

  

  د.أ 600      الدوليةالمساهمة في المنظمات  -    

  د.أ 235      التدخالت في الميدان اإلجتماعي -    
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  الثانيالعنوان 
*/*  
  التنمیةنفقــات 

  
 

  

  : 2013نفقات التنمية لسنة 
  

د .أ 2209د مقابل .أ 4000 ما قدره 2013تبلغ إعتمادات الدفع المقترحة لسنة   

  .إدراج مشاريع جـديدةبالخصوص  ةجعارد .أ 1791 اقدره بزيادةأي  2012سنة 

  
  :على النحو التالي اإلعتمادات  هذه وتتوزع  

                      

  2011 
  إنجازات

  )د.أ(

2012  
  ق م

  )د.أ(

2013 
  تقديرات

  )د.أ(

  الفارق
  

  )د.أ(

  نسبة
  التطور

 % 
            

            إستثمارات مباشرة
إعتمادات على الموارد *  

  العامة للميزانية
  

1306  
  

2209  
  

4000  
  

1791  
  
81  

إعتمادات على القروض *  
  الخارجية الموظفة

  
1704  

  
-  

  
-  

  
-  

  
0  

            
 ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ  

  81  1791  4000  2209  3011  :الجملة 
    

  
  :ترسيم اإلعتمادات التالية  حجم الدفوعات لقسم اإلستثمارات المباشرةويستوجب   

  

  د.أ   5110        البرامج نقانو -    

  د.أ   4690        إعتمادات التعهد -    
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دد اإلنجاز ومشاريع مشاريع وبرامج بص وتوزع اإلعتمادات المقترحة بين   

بحساب(              :وبرامج جديدة على النحو التالي 

  )د 1000

إعتمادات على   قانون البرامج  
الموارد العامة 

  للميزانية

إعتمادات على 
  القروض الخارجية

  الموظفة
  الدفع  التعهد  الدفع  التعهد  م ق خ  م ع م  

              
  -  1060  -  -  20  مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز

  
-  

  -  -  2940  4690  -  5090  مشاريع وبرامج جديدة 
              

  -  -  4000  4690  -  5110  :الجملة 

  
  :وتوزع اإلعتمادات حسب الفصول كما يلي   

  )د 1000بحساب (                    

  على م ق خ    على م ع م    التكلفة    الفصـل
  الدفع   التعهد   الدفع   التعهد      

            مشاريع وبرامج بصدد اإلنجاز -1  
             

06.604  
06.605  

  تجهيزات إدارية
  البرامج اإلعالمية

20  
  

  20  
80  

    

      150      ـوينـالتك  06.606
  برامج إعالمية مشتركة  06.628

  
    810    

  
  

  

      1060    20  1الجملة   
  

  
            مشاريع وبرامج جديدة -2

      100  100  100  بناءات إدارية  06.603
      150  150  150  تجهيزات إدارية  06.604
      90  90  90  البرامج اإلعالمية  06.605
      600  1350  1750  وينــالتك  06.606
    2000  3000  3000  برامج إعالمية مشتركة  06.628

  
  

      2940  4690  5090  2الجملة   
      4000  4690  5110  الجملة العامة   
يع معطيات حول مختلف المشار 51إلى  17 الصفحات منفي  الواردة الجداولبرز تو

      .والبرامج

  
  :وتوزع اإلعتمادات حسب الفصول كما يلي   

  )د 1000بحساب (                    
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  الحسابات الخاصة في الخزینة
المعلومات واإلتصال تكنولوجیاوزارة   

  تكنولوجیات اإلتصالجزء 
  صندوق تنمیة المواصالت وتكنولوجیات المعلومات واإلتصال

  
 

  
  

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

ث الحساب الخاص في الخزينة المسمى إحدا 2003المتعلق بقانون المالية لسنة  2002

  " .صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واإلتصال"

  

  :وتتأتى موارد هذا الصندوق أساسا من   

  

 2001لسنة  123من القانون عدد  68موارد األتاوة المنصوص عليها بالفصل  •

 .2002المتعلق بقانون المالية لسنة  2001ديسمبر  28المؤرخ في 

) مكرر( 41واضل ميزانية الهيئة الوطنية لإلتصاالت المنصوص عليها بالفصل ف •

 .اإلتصاالت مجلةمن 

فواضل ميزانية الوكالة الوطنية للترددات والتي يتم ضبطها على أساس القوائم  •

 .المالية للمؤسسة والمصادق عليها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل

مساهمات في رأس مال الشركات المنتفعة بنظام المبالغ المتأتية من التفويت في ال •

 .التشجيع على اإلبتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات
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   لهياكل العمومية المتدخلةلويتولى هذا الصندوق تمويل نفقات التصرف والتنمية 

وتمويل نظام التشجيع على المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واإلتصال في ميدان 

ضافة إلى برامج باإلتكنولوجيات المعلومات واإلتصال  والتجديد في مجال اإلبتكار

المصادقة على الكفاءات وبرامج التكوين المشفوع بالحصول على شهادات المصادقة في 

  .المجال

كما يساهم الصندوق في النهوض بالقطاع عبر تمويل إنجاز الدراسات 

القطاع وتمويل التظاهرات الوطنية والدولية اإلستراتيجية وكل الدراسات الهادفة إلى تنمية 

  .ذات العالقة والمشاريع النموذجية في إطار اليقظة التكنولوجية

ويساهم كذلك في دفع عجلة اإلستثمار في مجال اإلقتصاد الرقمي عبر إسناد منح 

لتمويل إحداث مشاريع في مجال تكنولوجيات المعلومات واإلتصال في القرى واألرياف 

تدخالت الدولة بالنسبة إلى المشاريع المنجزة في مجال اإلقتصاد الرقمي من قبل  وتمويل

  .المؤسسات الصغرى والمتوسطة

يتدخل الصندوق للنهوض بالنشاط الجمعياتي في مجال  عالوة على ذلكو

تكنولوجيات المعلومات واالتصال عبر إسناده منح للجمعيات التي تعنى بنشر الثقافة 

ر والتكوين ومساندة برنامج إعادة توزيع طيقمية للجمعيات التي تساهم في التأالر

  .الحواسيب

ويتولى أيضا إسناد منح تهدف إلى تشجيع التطوير والتميز الرقمي وانجاز 

  .الخدمات الرقمية على الخط وتركيز البنية التحتية إليوائها

  
 مكنسي 2013الل سنة خ د.م 120,0ومن المنتظر أن تبلغ موارد هذا الصندوق 

من تغطية نفقات الهياكل العمومية المتدخل في القطاع وكذلك المشاريع والبرامج ذات 

العالقة بتنمية قطاع المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال ويتوزع هذا المبلغ 

   :على النّحو التالــي 

  

  

  



نظـام أمـد

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

15

الحسابات الخاصة في الخزينة 

جدول إجمالي 

الباب الثامن عشر

تقديرات الحسابات
2013

 بحساب الدينار
م.ق 
2012

صندوق تنمية قطاع المواصالت 

الموارد 
النفقات 

120 000 000
120 000 000 110  000  000

110  000  000

000 000 120 الجملة :  110  000  000



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

18  الباب:
وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

2013نفقات التصرف لسنة

16

2013
التأجير العمومي القسم األول  : 

000 274المنح المخولة للسلط العمومية

000 283 11تأجير األعوان القارين

000 150تأجير األعوان غير القارين

000 931منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التأجير
000 638 12 القسم األول  :   جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  : 

000 804 1نفقات تسيير المصالح العمومية

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

1 063 000

000 867 2 القسم الثاني  :   جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  : 

000 230التدخالت في الميدان االجتماعي

000 5التدخالت في ميدان البحث العلمي

التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة

000 600المساهمات في المنظمات العالمية

000 700منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان التدخالت
000 535 1 القسم الثالث  :   جملة

000 040 17الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:18
وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

17

274 000 000 000116 158المنح المخولة للسلط العمومية01100

11 283 000 000 824 0001 459 9تأجير األعوان القارين01101

150 000 000 129-000 279تأجير األعوان غير القارين01102

931 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان01124
التأجير

1 100 000-169 000

000 638 12 القسم األول  :   جملة 10 996 0001 642 000

1 804 000 000 130-000 934 1نفقات تسيير المصالح العمومية02201

1 063 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان02224
التسيير واستغالل التجهيزات العمومية

697 000366 000

000 867 2 القسم الثاني  :   جملة 2 631 000236 000

230 000 000 00020 210التدخالت في الميدان االجتماعي03302

5 000 000 5التدخالت في ميدان البحث العلمي03304

000 6-000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة03305

600 000 000 00050 550المساهمات في المنظمات العالمية03307



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

 الباب:18
وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

2013

2013نفقات التصرف لسنة

ق  م
الفـــارق 2012

18

700 000  منح للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية بعنوان03324
التدخالت

680 00020 000

000 535 1 القسم الثالث  :   جملة 1 451 00084 000

000 040 17الجملة  العامة 15 078 0001 962 000



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

19

000 274المنح المخولة للسلط العمومية:01100الفصل 158 000116 000

000 100تأجير  أعضاء  الحكومة  والتأجيرات  المعادلة  له 116 000-16 000

000 174تأجير  أعضاء  الدواوين 42 000132 000

000 283 11تأجير األعوان القارين:01101الفصل 9 459 0001 824 000

872 513 3األجر  األساسي  والتدرج 3 075 289438 583

189 591 4المنح  الخصوصية  القارة 3 796 842794 347

807 58524 197المنحة  الكيلومترية  المرتبطة  بالرتبة 172 778

483 818527 397 1منحة  التصرف  والتنفيذ 870 335

722 8227 52منحة  التكاليف  الخاصة 45 100

610 6757 39منحة  السكن  المرتبطة  بالرتبة 32 065

217 59540 415منحة  الهندسة 375 378

747 61410 231منحة  المشاريع 220 867

248 73منحة  الوقت  الكامل 73 248

365795 88منحة  التكاليف  البيداغوجية 87 570

048 045138 438 1منحة  التأطير  والبحث 1 299 997

059 1-608 25منحة  خطر  العدوى 26 667

525 3-منحة  الخطر 3 525

506 31616 68المنح  الخصوصية  لمستشاري  المصالح  العمومية 51 810

538 10-686 64منحة  المعالجة  اآللية  لإلعالمية 75 224

960240المنحة  الخاصة  للتعيين 720

420420منحة  الصحافة

960منحة  الصحراء 960

690-المنحة  التعويضية 690



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

20نظـام أمـد

22-350المنحة  التعويضية  التكميلية 372

544 1-580 17منحة  العبء  الجبائي  اإلضافي 19 124

480-480منحة  تبررها  تكاليف  خاصة 960

996 63215 333المنحة الخصوصية لسلك التعليم العالي و البحث 317 636

512 13-340منحة العمليات المالية 13 852

402 6103 48منحة  نتيجة  االستغالل 45 208

724 48031 94منح  أخرى 62 756

933 378المنح  المرتبطة  بالوظيفة 384 321-5 388

900 6-624 274المنحة  الوظيفية 281 524

532 2منحة  التمثيل 2 532

370 2551 34المنحة  الكيلومترية 32 885

098 3-422 8منحة  السكن 11 520

240 1003 59المنحة  التكميلية  للمنحة  الخصوصية 55 860

558 463المنح  الخصوصية  المتغيرة 293 045170 513

300 900168 442منحة  المراقبة  واالستخالص 274 600

637 6374 4منحة  نتيجة  االستغالل

424 2-021 16منح  أخرى 18 445

902 555منحـة اإلنتـاج 484 56171 341

738 64433 146منحة  اإلنتاج  المدمجة  في  المرتب 112 906

154 65431 386منحة  اإلنتاج  غير  المدمجة 355 500

[ 449 6046 22الشهر الثالث عشر[منح  خاصة  16 155

240 49منحة  الساعات  اإلضافية و العمل  الليلي 48 2301 010

520290 44منحة  الساعات  اإلضافية 44 230

720720 2منحة  العمل  الليلي 2 000

000 2منح  أخرى 2 000

950 38المنح    العائلية 40 742-1 792



الفـارق  ق  م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

21نظـام أمـد

888 1-799 31المنحة  العائلية 33 687

15196 7منحة  األجر  الوحيد 7 055

356 691 1المساهمات  المحمولة  على  المشغل 1 335 970355 386

000 150تأجير األعوان غير القارين:01102الفصل 279 000-129 000

000 150األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة 279 000-129 000

000 129-000 150التأجير  المباشر  لألعوان 279 000

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

931 000 1 100 000-169 000

000 931مؤسسات التعليم العالي 1 100 000-169 000

000 100-000 320للمواصالت بتونس العليا المدرسة 420 000

000 69-000 611المواصالت بتونس في التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 680 000

12 638 000 000 642 0001 996 10جملة التأجير العمومي : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

22

000 130-000 804 1نفقات تسيير المصالح العمومية:02201الفصل 1 934 000

000 0005 170األكرية واألداءات البلدية 165 000

000 14إستهالك الماء 14 000

000 0005 130إستهالك الكهرباء والغاز 125 000

000 300اإلتصاالت 300 000

000 240االتصاالت الهاتفية 240 000

000 60تراسل المعطيات 60 000

000 20إقتناء األثاث 20 000

000 20تأثيث اإلدارة 20 000

000 54-000 276الوقود 330 000

000 50-000 140شراء الوقود لوسائل النقل 190 000

000 1شراء الوقود للتسخين 1 000

000 4-000 135حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 139 000

000 3نفقات البريد 3 000

000 3المراسالت اإلدارية 3 000

000 10إقتناء المعدات 10 000

000 10معدات التصرف اإلداري 10 000

000 1-000 6مصاريف التأمين 7 000

000 1-000 6تأمين وسائل النقل 7 000

000 45-000 175التعهد والصيانة 220 000

000 0005 60اإلعتناء بالبنايات 55 000

000 50-000 100تعهد وصيانة وسائل النقل 150 000

000 15تعهد وصيانة المعدات و األثاث 15 000

000 5-000 5مصاريف التنظيف 10 000

000 5-000 5النفقات المباشرة للتنظيف 10 000

000 15-000 40لوازم المكاتب 55 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

23نظـام أمـد

000 2-000 4المطبوعات 6 000

000 2-000 2المطبوعات الرسمية 4 000

000 2مطبوعات األخرى 2 000

000 5-000 5التوثيق 10 000

000 3-000 5الوثائق المكتوبة 8 000

000 2-الوثائق األخرى 2 000

000 35-000 40الصحف والمجالت 75 000

000 25إشتراكات بوكاالت اإلعالم 25 000

000 5-000 15تعليق ونشر اإلعالنات 20 000

000 5-000 15نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 20 000

000 00055 165مصاريف  اإلعالمية 110 000

000 10-000 80شراء اللوازم والمعدات 90 000

000 00015 15شراء منظومات

000 00055 70نفقات الصيانة 15 000

000 5-خدمات إعالمية أخرى 5 000

000 12نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمية 12 000

" 000 5أدب"نفقات استغالل منظومة  5 000

" 500 2إنصاف"نفقات استغالل منظومة  2 500

" 500رشاد"نفقات استغالل منظومة  500

000 4نفقات استغالل منظومة أمان 4 000

000 35-000 25مصاريف اإلستقباالت واإلقامة 60 000

000 25-000 15مصاريف اإلستقباالت 40 000

000 10-000 10مصاريف اإلقامة 20 000

000 70مصاريف المهمات 70 000

000 00010 30إكساء األعوان 20 000

000 00010 30إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 20 000

000 12-000 10إرجاع مصاريف التنقل 22 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

24نظـام أمـد

000 10-000 10المنحة اليومية للتنقل 20 000

000 2-إرجاع مصاريف نقل األشخاص 2 000

000 142مصاريف نقل األشخاص 142 000

000 4مصاريف نقل األشخاص بالداخل 4 000

000 68إشتراكات النقل 68 000

000 70مصاريف نقل األشخاص بالخارج 70 000

000 0005 75تكوين ورسكلة األعوان 70 000

000 30ملتقيات للتكوين 30 000

000 0005 10تربصات تكوين 5 000

000 20التكوين المستمر 20 000

000 15التكوين في اإلعالمية 15 000

000 1-000 2نفقات طبية لفائدة األعوان 3 000

000 1نفقات التداوي 1 000

000 1-000 1شراء األدوية والمواد الصيدلية 2 000

000 0001 5تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 4 000

000 1-تظاهرات دورية وأستثنائية ذات صبغة وطنية 1 000

000 1-000 1اللجان الطبية 2 000

000 00011 12مصاريف النزاعات والتعويضات 1 000

000 0001 2أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 1 000

000 00010 10دفع الخطايا والتعويضات

000 6-000 14معاليم الجوالن و العبور 20 000

000 4-000 13معاليم الجوالن 17 000

000 2-000 1معاليم العبور 3 000

000 0001 2خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 1 000

000 0001 2نقل األثاث والمعدات 1 000

000 1نفقات التصرف األخرى 1 000

000 1نفقات مختلفة 1 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

25نظـام أمـد

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

1 063 000366 000 697 000

000 000366 063 1مؤسسات التعليم العالي 697 000

000 000164 340للمواصالت بتونس العليا المدرسة 176 000

000 000202 723المواصالت بتونس في التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 521 000

2 867 000236 000 000 631 2جملة وسائل المصالح : 



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

نظـام أمـد

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

26

000 230التدخالت في الميدان االجتماعي:03302الفصل 210 00020 000

000 00020 230منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة إجتماعية 210 000
000 20وداديات األعوان 200 000220 000

000 00010 10جمعيات ووداديات أخرى

000 5التدخالت في ميدان البحث العلمي:03304الفصل 5 000

000 1-تشجيع البحث العلمي و التكنولوجي 1 000

000 0001 5منح لفائدة الجمعيات العلمية 4 000

000 6-000 6التدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة:03305الفصل

000 6-تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية 6 000
000 6-منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان 6 000

000 600المساهمات في المنظمات العالمية:03307الفصل 550 00050 000

000 00050 600منظمات ذات صبغة خصوصية 550 000
000 000240 240اإلتحاد العالمي للبريد

000 20إتحاد الدول اإلفريقية للبريد 75 00095 000

000 6اإلتحاد الدولي لالتصاالت 145 000151 000

000 17إتحاد الدول اإلفريقية لالتصاالت 35 00052 000

000 2صندوق الجامعة العربية للدراسات والبحوث في ميدان االتصاالت والبريد 14 00016 000

000 5المنظمة العربية لتكنولوجيا االتصال و المعلومات 41 00046 000

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

700 000 680 00020 000



الفـارق ق م
2012

بحساب الدينار

2013
تقديرات  البيــــــــان

27نظـام أمـد

000 00020 700مؤسسات التعليم العالي 680 000
000 21للمواصالت بتونس العليا المدرسة 651 000672 000

000 1-المواصالت بتونس في التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 29 00028 000

1 535 000 000 00084 451 1جملة التدخل العمومي : 



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

28

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

18 الباب:
وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

000 00060 694 0002 000700 00060 063 0001 931المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

000 00060 694 0002 000700 00060 063 0001 931مؤسسات التعليم العالي

000 00060 694 0002 000700 00060 063 0001 931الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

2013توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

29

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

18 الباب:
وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

000 60مؤسسات التعليم العالي 2 694 000 700 000 60 000 1 063 000 931 000

000 00060 694 0002 000700 00060 063 0001 931الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل الجملةمصاريف التسيير

30

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 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

18  الباب:

000 60مؤسسات التعليم العالي 2 694 000 700 000 60 000 1 063 000 931 000

000 00060 332 0001 000672 00060 000340 320للمواصالت بتونس العليا المدرسة
000 362 0001 00028 000723 611المواصالت بتونس في التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

000 00060 694 0002 000700 00060 063 0001 931الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد

بحساب الدينار

التقديرات

31

جملة المصاريفجملة المقابيض الموارد الذاتيةإعتمادات الميزانية
 المقابيض

2013 توزيع نفقات التصرف لسنة
وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

18 الباب:

000 754 0002 754 0002 00060 694 2مؤسسات التعليم العالي

000 392 0001 392 0001 00060 332 1للمواصالت بتونس العليا المدرسة

000 362 0001 362 0001 362 1المواصالت بتونس في التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

000 754 0002 754 0002 00060 694 2الجملة  العامة



نظـام أمـد

2013الرتبة 

 توزيع المباشرين بالديوان : 

32

1رئيس أو مدير ديوان
4مكلف بمأمورية

5الجملة



المدة بالشهر الرتبة الجديدةالرتبة الحالية

توزيع الترقيات حسب األسالك و الرتب

33

العــدد

نظـام أمـد

دينــار 9 200 تكلفة الترقــيات : 

3,0متصرف مستشار 3 متصرف

3,0متصرف رئيس 3 متصرف مستشار

3,0متصرف عام 1 متصرف رئيس

3,0مراقب للمواصالت 2 مستكتب  للمواصالت

3,0متصرف 2 ملحق إدارة

3,0راقن 1 راقن مساعد

3,0أستاذ محاضر  التعليم العالي 8 أستاذ مساعد  التعليم العالي

3,0أستاذ التعليم العالي 1 أستاذ محاضر  التعليم العالي

3,0أستاذ مساعد  التعليم العالي 2 مساعد  التعليم العالي

3,0ملحق إدارة 4 كاتب تصرف

27الجملة



 نفقات التصرف لسنة
 الباب:

إنتدابات سنة

المدة

السلك و الرتبة

نظـام أمـد

تأجير األعوان القارينالفصل

العدد الجملي

2013
2013

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال 18

 تعويض اإلحاالت
على التقاعد

العـددالمدةالعـدد

: 01101

انتدابات جديدة

34

دينــار000 82 تكلفة االنتدابات : 

88السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية

23,02متصرف
13,01متصرف مستشار

23,02مستكتب  للمواصالت
13,01كاتب راقن
23,02ملحق إدارة

11السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

13,01مهندس أول

44سلك العملة

143,04عامل صنف 

11سلك مستشاري المصالح العمومية

13,01مستشار المصالح العمومية

1414  الجملة



نظـام أمـد

السلك و الرتبة

35

العــدد

توزيع اإلحاالت على التقاعد حسب األسالك و الرتب

دينــار 112 000 اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

4السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3كاتب راقن

1ملحق إدارة

3سلك العملة
71عامل صنف 

81عامل صنف 

101عامل صنف 

6السلك اإلداري للمواصالت
1ملحق تفقد للمواصالت

1مراقب للمواصالت

4متفقد للمواصالت

1سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1أستاذ أول للتعليم الثانوي

1سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1أستاذ مساعد  التعليم العالي

1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1مساعد تقني

1السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية
1أستاذ أول فوق الرتبة

17الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان القارين المرخص فيهم حسب األسالك و الرتب

36

67السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
13متصرف

9متصرف مستشار
2متصرف رئيس

2مستكتب  للمواصالت
16كاتب راقن
11ملحق إدارة

2راقن
2راقن مساعد

10كاتب تصرف
47السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

11مهندس رئيس
7مهندس عام
25مهندس أول

4مهندس أشغال
142سلك العملة

151عامل صنف 
28عامل صنف 
311عامل صنف 
414عامل صنف 
519عامل صنف 
618عامل صنف 
710عامل صنف 
84عامل صنف 
94عامل صنف 
103عامل صنف 

5سلك األعوان الوقتيين
34عون وقتي صنف أ

1عون وقتي صنف ب
12سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

7محلل
2محلل مركزي

3تقني مخبراإلعالمية
7سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

4مكتبي
2موثق مساعد



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

37

1حافظ مكتبات أو توثيق
91السلك اإلداري للمواصالت

14مستكتب  للمواصالت
13ملحق تفقد للمواصالت

16مراقب للمواصالت
17متفقد مركزي للمواصالت
6متفقد رئيس للمواصالت
4متفقد عام للمواصالت

21متفقد للمواصالت
4سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي

4أستاذ التعليم الثانوي
94سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

58أستاذ مساعد  التعليم العالي
12أستاذ محاضر  التعليم العالي

10مساعد  التعليم العالي
14أستاذ التعليم العالي

5سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1مساعد الصحة العمومية

1ممرض  رئيس للصحة العمومية
2ممرض الصحة العمومية

1ممرض أول للصحة العمومية
1السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية

1كاتب صحفي
7سلك مستشاري المصالح العمومية

7مستشار المصالح العمومية
2السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

2فني سامي للصحة العمومية
1سلك مستشاري المواصالت

1مستشار البريد والبرق والهاتف
4السلك الطبي اإلستشفائي الصحي

2طبيب أول للصحة العمومية
2طبيب الصحة العمومية

11سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف

3متصرف في الوثائق و األرشيف
7متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

38

38السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2مساعد تقني

14تقني أول
22تقني

7سلك األساتذة األولين
7أستاذ أول للتعليم الثانوي

3رتب أخرى 
1مسير رئيس للمواصالت السلكية والالسلكية

2مسير للمواصالت السلكية والالسلكية
548الجملة



نظـام أمـد

2013السلك و الرتبة

توزيع األعوان غير القارين حسب األصناف

39

2أسالك مختلفة

2رتب مختلفة 

5سلك العملة

25عامل صنف 

7الجملة



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



نفقات التنمية لسنة

18  الباب:

( بحساب الدينار )

000 000 0004 690 4اإلستثمارات المباشرة

4 000 000

دينارا000 110 5 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

4 690 000

40

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال



نفقات التنمية لسنة

البــنود

18  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

20

5 090

1 060

4 6902 940

التعهد

1 060

4 6902 940

5 1104 6904 0004 6904 000

5 1104 6904 0004 6904 000

 II جملة فرعية

2013

41

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم أو التكلفة

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

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

42

18 الباب:

بناءات إدارية 06603100100100

تجهيزات إدارية 06604170150170

البرامج اإلعالمية 066059090170

التكوين 066061 7501 350750

برامج إعالمية مشتركة 066283 0003 0002 810

5 1104 6904 000 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

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

43

18 الباب:

تجهيزات إدارية 066042020

البرامج اإلعالمية 0660580

التكوين 06606150

برامج إعالمية مشتركة 06628810

201 060 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

إعادة تقييم

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

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

44

18 الباب:

تجهيزات إدارية 06604

2020إقتناء تجهيزات مختلفة 00 0002
2020 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

80اقتناء منظومة لعقد مؤتمرات بالفيديو بقاعة اإلجتماعات 00 0021
80 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

150المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت 12 0004
150 06606جملــة الفصـل

برامج إعالمية مشتركة 06628

580البرمجيات الحرة 00 0014

انجاز موقع تشاركي للتواصل واإلحاطة بالهياكل المشرفة على نظم
المعلومات واإلتصال بالقطاع العمومي

100 00 0034

تصور ووضع منظومة للمتابعة والتصرف في المؤشرات المتعلقة
بتطوير نظم المعلومات واإلتصال بالقطاع العمومي

130 00 0035

810 06628جملــة الفصـل
201 060 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

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

45

18 الباب:

بناءات إدارية 06603100100100

تجهيزات إدارية 06604150150150

البرامج اإلعالمية 06605909090

التكوين 066061 7501 350600

برامج إعالمية مشتركة 066283 0003 0002 000

5 0904 6902 940 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2013

التكلفة

وزارة تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

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

46

18 الباب:

بناءات إدارية 06603

تهيئة مقر الوزارة 001500100100100
100100100 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

إقتناء وسائل نقل 000100150150150
150150150 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية 06605

منظومة التراسل اإللكتروني 00100909090ج
909090 06605جملــة الفصـل

التكوين 06606

المدرسة العليا للمواصالت 0001121 7501 350600
1 7501 350600 06606جملــة الفصـل

برامج إعالمية مشتركة 06628

تركيز تجهيزات رقابة آلية لفائدة الديوانة 000 0002 0003 001003ج
3 0003 0002 000 06628جملــة الفصـل
5 0904 6902 940 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 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

47

897بناءات إدارية06603 100 100 14 3 183 553 100 100 3 541 4 294

069 6تجهيزات إدارية06604 170 152 80 22 092 5 823 150 142 122 22 326 28 563

552 3البرامج اإلعالمية06605 170 285 234 731 3 179 90 320 307 1 076 4 972

098 4التكوين06606 750 675 740 23 071 1 885 1 350 775 66 25 258 29 334

986 4برامج إعالمية مشتركة06628 2 810 997 238 1 636 3 623 3 000 1 340 125 2 579 10 667

169 16دراسات و تدخالت لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال06725
77 83016 1696202 6774 69015 06350 7131 3062 2094 00019 602 54 780 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 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال18 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

48

بناءات إدارية06603
81 498 63 516 579 بناء محالت األرشيف001000
542 100 100 2 252 288 100 100 2 506 2 994 تهيئة مقر الوزارة001500
235 160 190 205 395 تهيئات مختلفة001600
10 10 10 دراسة لتهيئة و ترميم شبكات تصريف المياه001700
5 12 199 216 216 بناء و تركيز محول كهربائي  بمركز اإلرشيف001900
24 2 74 2 98 100 تجديد خزانة الجهد المتوسط002000

18314100100897 5411001005533 2943 066034جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية06604
5 647 150 92 72 20 460 5 578 150 92 72 20 529 26 421 إقتناء وسائل نقل000100
158 20 40 8 547 55 30 30 658 773 إقتناء تجهيزات مختلفة000200
107 20 408 81 20 20 414 535 تجهيزات لتكييف الهواء000300
157 677 109 725 834 تجديد المستودع المركزي لألرشيف000700

069 092801521706 82322 3261221421505 56322 0660428جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمية06605
2 670 2 670 2 670 000100.
123 332 57 398 455 تأمين و سالمة المعلومات، معدات 000700
84 26 84 26 110 منظومة التصرف اإللكتروني في الوثائق001100
24 10 6 14 10 10 6 40 دراسة في التدقيق لنظام المعلومات و اإلتصال001200
1 21 68 1 21 68 90 استغالل رخص نظم وبرمجيات  مايكرسوفت001400
41 50 101 115 2 50 50 205 307 تأهيل الشبكة001511
105 47 128 32 40 208 280 تجديد تجهيزات معالجة المعلومات001600



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

49 نظـام أمـد

06605
67 75 65 33 26 30 86 98 240 إقتناء حواسيب001700
187 30 23 143 30 67 240 تركيز منظومات خصوصية001800
150 150 150  انجاز بوابة لليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات المعلومات001900

واإلتصال
100 100 100 اقتناء وتركيز منظومة لألرشيف اإللكتروني لفائدة مصالح الوزارة002000

80 80 80 اقتناء منظومة لعقد مؤتمرات بالفيديو بقاعة اإلجتماعات002100
20 20 20 تطوير موقع الواب الخاص بالوزارة نحو موقع تشاركي002200

100 100 100  إعداد دراسة بهدف وضع اإلطار المرجعي لتطوير نظم المعلومات002300
واإلتصال بالقطاع العام

90 90 90 منظومة التراسل اإللكتروني00100ج
552 1797312342851703 076307320903 9721 066054جملــة الفصـل

التكوين06606
3 418 600 650 708 18 103 1 657 1 350 750 34 19 688 23 479 المدرسة العليا للمواصالت000112
680 150 25 32 4 968 228 25 32 5 570 5 855 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت000412

098 0717406757504 88523 3501 258667751 33425 0660629جملــة الفصـل

برامج إعالمية مشتركة06628
396 294 395 295 690 مشروع الحالة المدنية000200
147 1 82 60 170 230 خدمات علي الخط000600
180 80 149 111 260 خدمات إدارية عن بعد001200

1 278 580 550 205 729 1 236 950 93 1 063 3 342 البرمجيات الحرة001400
295 155 278 172 450 1الرقمية 001500
151 37 32 203 129 32 262 423 نشر الثقافة المعلوماتية و الرقمية001600

32 32 32 تركيز منظومة للتكوين عن بعد لفائدة األعوان002300
80 80 80 بوابة حول نشر الثقافة الرقمية002400
160 160 160  تأهيل بوابة الحاسوب العائلي في إطار برنامج فرصة رقمية أمام األسرة002500

التونسية
13 37 50 50  منظومة للتكوين في مجال تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال عبر شبكة002600

األنترنات
180 180 180  تأهيل وإدماج منظومات مندرجة ضمن المخطط المديري المشترك002700

لإلعالمية باإلدارة



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

50 نظـام أمـد

06628
176 24 176 24 200 التكوين والرسكلة عن بعد002800
100 100 100  تنظيم تظاهرة تحسيسية وتكوينية بخصوص الشراكة بين القطاع العام002900

والقطاع الخاص
30 350 80 300 380 دراسة  إعداد مخطط تنمية اٌإلقتصاد الرقمي003000
300 300 300 تنفيذ خطة التعريف ببرنامج فرصة رقمية أمام األسرة التونسية003100
180 180 180   انجاز منظومة ومجموعة من الخدمات على الخط للتصرف في برنامج003200

فرصة رقمية أمام األسرة التونسية
300 300 300  اعداد الدراسة الخاصة بالبرنامج الوطني لرسكلة الحواسيب المستعملة003300

وإعادة تركيبها وتوزيعها
100 100 100  انجاز موقع تشاركي للتواصل واإلحاطة بالهياكل المشرفة على نظم003400

المعلومات واإلتصال بالقطاع العمو
20 130 150 150  تصور ووضع منظومة للمتابعة والتصرف في المؤشرات المتعلقة بتطوير003500

نظم المعلومات واإلتصال بالقطاع
60 60 60 منظومة خاصة بالتصرف اإللكتروني في الملفات ومتابعة النشاط003600

1 000 2 000 3 000 3 000 تركيز تجهيزات رقابة آلية لفائدة الديوانة00100ج
986 8104 6362389972 6231 0003 3403 5791251 6672 0662810جملــة الفصـل

دراسات و تدخالت لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال06725
16 169 مشروع تنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال007000

169 0672516جملــة الفصـل

77 83016 1696202 6774 69015 06350 7131 3062 2094 00019 602 54 780 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 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

51

18 الباب:

3 832 1 704 10 633 3 571 5 12 593 16 169 دراسات و تدخالت لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال 09725
16 16953 57110 6331 7043 832 12 593 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 تكنولوجيا المعلومات و اإلتصال

إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

52

18 الباب:

دراسات و تدخالت لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال 09725

3 832 1 704 10 633 3 571 5 12 593 16 169 مشروع تنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات و اإلتصال007000
832 7043 6331 57110 59353 16912 16جملــة الفصـل 09725

16 16953 57110 6331 7043 832 12 593 الجملة  العامة



53

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

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

 تجهيزات إدارية 

100% القيام باإلقتناءات اإلعالن عن المنافسة  - إقتناء تجهيزات مختلفة إقتناء آالت ناسخة ومشتريات

 مختلفة

 البرامج اإلعالمية

100% القيام باإلقتناءات اإلعالن عن المنافسة  - إقتناء منظومة لعقد مؤتمرات إقتناء برمجيات ومعدات

 بالفيديو بقاعة اإلجتماعات سمعية بصرية

 التكــوين

100% القيام باإلقتناءات اإلعالن عن المنافسة  - المعهد العالي للدراسات التكنولوجية إقتناء تجهيزات علمية

100%    في المواصالت * تجهيز المطعم   "     "

100%  * بناءات خصوصية   "     "

 برامج إعالمية مشتركة

100% دراسة واقتناءات اإلعالن عن المنافسة  - البرمجيات الحرة تنظيم تظاهرات حول البرمجيات

الحرة واستعماالتها

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية

2013 / 12 / 31

نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المنتظرة إلى غاية

2012 / 12 / 31

اإلنجازات المادية إلى غاية

2011/ 12 / 31

الباب 18 : وزارة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال



54

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

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

 برامج إعالمية مشتركة 

 - تطوير فضاءات رقمية لدعم

إستعمال وتطوير البرمجيات

الحرة في تونس (إعادة تصميم

بوابة البرمجيات الحرة مع العمل

على إثراء البوابة)

سيتم إنجاز المشروع  - تركيز منصة تعتمد على 

في إطار الشراكة بين الحوسبة السحابية تمكن المؤسسات

القطاع العام والقطاع  من إستغالل برمجيات اإلنتاج

الخاص والتصرف من صنف البرمجيات

الحرة على منوال الخدمات عن

(SAAS) بعد

2013 / 12 / 31 2012 / 12 / 31 2011/ 12 / 31

الباب 19 : وزارة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال
نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية اإلنجازات المنتظرة إلى غاية اإلنجازات المادية إلى غاية



55

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

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

100% اإلعالن عن المنافسة - تطوير الموقع  - إنجاز موقع تشاركي للتواصل  - إنجاز ووضع على الخط

موقع تشاركي يكون  بمثابة فضاء واإلحاطة بالهياكل المشرفة على نظم 

إلكتروني لفائدة الهياكل المشرفة   المعلومات واإلتصال بالقطاع العمومي

على نظم المعلومات واإلتصال

بالقطاع العمومي :

100% اإلعالن عن المنافسة - تطوير المنظومة  - تصور ووضع منظومة للمتابعة - وضع لوحة قيادية وطنية تمكن

من تحديد ومتابعة والتصرف في  والتصرف في المؤشرات المتعلقة

مؤشرات تطور نظم المعلومات بتطوير نظم المعلومات واإلتصال بالقطاع

العمومي واإلتصال بالهياكل العمومية

اإلنجازات المتوقعة إلى غاية اإلنجازات المنتظرة إلى غاية اإلنجازات المادية إلى غاية

2013 / 12 / 31 2012 / 12 / 31 2011/ 12 / 31

الباب 18 : وزارة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال
نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج المتواصلة



56

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول

نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 بناءات إدارية

100% 100 إنجاز األشغال 100  - تهيئة مقر الوزارة والبناءات التابعة  تهيئة مقر الوزارة :

    لها

 تجهيزات إدارية

100% 150 القيام باإلقتناءات 150 إقتناء 4 سيارات وظيفية  - إقتناء وسائل نقل

 البرامج اإلعالمية

100% تركيز المنظومة 90 90 تركيز منظومة للتراسل اإللكتروني جديدة  - منظومة التراسل اإللكتروني

تعتمد منظومة البرمجية الحرة 

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2012

الباب 18 : وزارة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال
نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة

التكلفة بحساب ألف دينار



57

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج حسب الفصول
نسبة اإلنجاز المحتوى المادي الجملة  على م ق خ م على م ع م

 التّكــوين

23% إنجاز الدراسة والقسط األول من 1350 1350  - المدرسة العليا للمواصالت - بناء جناح جديد للمدرسة
من األشغال

75% 400 القيام باالقتناءات 400  - تدعيم مخابر اإلعالمية

 البرامج اإلعالمية المشتركة

 - تركيز  تجهيزات  رقابة  آلية  لفائدة - إقتناء وتركيز تجهيزات ومعدات رقابة
67% القيام باإلقتناءات 3000 3000 آلية عبر الفيديو لفائدة مصالح الديوانة    الديوانة

اإلنجازات المنتظرة لسنة 2013 التكلفة بحساب ألف دينار

الباب 18 : وزارة تكنولوجیا المعلومات واإلتصال

نفقات التنمیة لسنة 2013  :  تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة
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