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 ة العقدمدّ : الفصل الثاين 

-8102وهو يغطي الفرتة املرتاوحة بني  8181-8106يزتامن هذا العقد مع فرتة اخملطط التمنوي 

8181. 

 .نة املرجعية ل عداد العقدالس ّ : الفصل الثالث 

لسترشاف  2017و 8102س نة  املعطيات اخلاصة ابلفرتة املرتاوحة بنيمت الاعامتد عىل ال جنازات و  

 .س نة انطالق عقد الأهداف  8102الفرتة اليت تغّطي عقد الأهداف مع اعتبار س نة 

-8106 مضن ما رمسه اخملطط التمنوي   8181-8102تنصهر الأهداف اليت حددها عقد الأهداف 

ىل احملافظة عىل 8181 كذكل اس تكامل املاكسب اليت حتققت ابملؤّسسة و  من توهجات تريم ا 

 . ال صالحات الهيلكية والتنظميية مبا يكفل حتقيق الربامج املرسومة والأهداف املنشودة

يفاء املؤسسة بتعهّداهتا خالل اكمل فرتة ومن املنتظر أأ  ن يبلغ احلجم امجليل للمصاريف النامجة عىل ا 

عىل أأن يبلغ احلجم امجليل للموارد اذلاتية  مليون دينار  26.222 ما قميته ( 8181-8102)عقد الأهداف 

من مجةل املصاريف لتبلغ بذكل %  41أأي ما يغطي مليون دينار 88.632خالل نفس الفرتة ما قميته 

 .مليون دينار 34.241احتياجات المتويل العمويم 

 ال جراءات املصاحبة: الفصل الّرابع 
حياء الرتاث والتمنية الثقافية يف حتقيق الأهداف الواردة مضن وثيقة عقد   تتعهّد ادلوةل مبعاضدة مؤسسة واكةل ا 

 .8181-8102الأهداف للفرتة 

 جلنة متابعة تنفيذ عقد الأهداف: الفصل اخلامس  

جنازه   حرصا عىل توفري لّك ظروف النّجاح لهذا العقد ، حتدث جلنة تعىن مبتابعة ا 

 :تكون تركيبهتا اكل يت 
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 رئيسا                               :    الّشؤون الثّقافيةممثاّل عن وزارة  -

 عضوا: أأو من ميثهّل التمنية الثقافية واكةل احياء الرتاث واملدير العام ل -

 عضوا : ممثاّل عن وزارة املالية -

 :ممثالن عن رئاسة احلكومة -

 عضوا : عن وحدة متابعة تنظمي املؤسسات واملنش ىأ ت العمومية ممثل 

 نتاجية ابملؤسسات واملنش ىأ ت العمومية ممثل  عضوا : عن وحدة متابعة أأنظمة ال 

 عضوا :مراقب ادّلوةل ابملؤسسة -

نة عىل الأقّل و تضبط تركيبهتا مبقرّ  ر من وزير الشؤون الثقافية ابقرتاح جتمتع هذه اللجنة مرة يف الس ّ

 .من الهيالك املعنية

دارة املؤّسسة تقريرا س نواّي يمّت توزيعه عىل اكفة أأعضاء اللّجنة و حيتوي عىل مقارنة بني  تعد ا 

لهيا و حتليل و تربير الفوارق عند الاقتضاء، وحيال الأهداف املرسومة و النتاجئ اليت مت التوّصل ىل ا   سلطة ا 

 .ابلتقرير املعنية الس نة موىف قبل عليه املصادقة بغرض ال رشاف

ذا مل تمتكن املؤّسسة من حتقيق أأحد الأهداف املرسومة يف العقد عند هناية لك س نة ، تتوىل اللّجنة  ا 

 .درس الأس باب و اقرتاح احللول املالمئة

 مراجعة عقد الأهداف: الفصل السادس 

جناز املشاريع يف صورة تغ ري الّظروف الاقتصادية أأو الاجامتعية أأو املالية بدرجة يصعب معها ا 

 .والأعامل املربجمة يف هذا العقد ، جيمتع الطرفان املتعاقدان لتنقيح أأحاكمه وضبط احللول املناس بة
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I.   الرتتييبالترشيعي و  ارـــطال  

 .دس تور امجلهورية التونس ية -

تعلق بضبط القانون الأسايس العام لأعوان ادلواوين امل   0222 أأوت2املؤرخ يف  0222لس نة  22القانون عدد  - 

والرشاكت القومية والرشاكت اليت تسامه ادلوةل أأو امجلاعات العمومية بصفة مبارشة أأو غري مبارشة يف رأأس 

 82املؤرخ يف  8112لس نة  62انون عدد مبارشة ولكيا،ومجيع النصوص اليت نقحته او متمته وخاصة الق مالها

 .املتعلق حبفز املبادرة الاقتصادية 8112ديسمرب 

 13املؤرخ يف  0222لس نة  06واملنقح ابلقانون   عدد  0222فيفري  82املؤرخ يف  0222لس نة  00القانون عدد   -

حياء الرتاث والتمنية الثقافية 0222مارس  حداث واكةل ا   .واملتعلق اب 

املتعلق ابملساهامت واملنشأ ت واملؤسسات العمومية كام  0222املؤرخ يف غرة فيفري  0222لس نة  12عدد  القانون  -

 0222لس نة  32والقانون عدد  0226 لس نة 24والقانون عدد  0224لس نة  018نقح ومتم ابلقانون عدد 

 .8116جوان  08املؤرخ يف  8116لس نة  36والقانون عدد  8110لس نة  33القانون عدد   -

 املتعلق بضبط مشمولت املديرين العامني وهمام جمالس 0222مارس  30املؤرخ يف  0222لس نة  228الأمر عدد  -

داريةلمؤسسات العمومية اليت ل تكتيس صبغة ل املؤسسة   .ا 

املتعلق بضبط رشوط وصيغ الانتداب املبارش ابملنشأ ت  0222مارس  30املؤرخ يف  0222لس نة  262الأمر عدد  -

داريةالعمومية واملؤسسات العمومية اليت ل تكتيس   .صبغة ا 

املتعلق بكيفية ممارسة ال رشاف عىل املؤسسات  8118أأكتوبر  12املؤرخ يف  8118لس نة  8022الأمر عدد   -

دارية وصيغ املصادقة عىل أأعامل الترصف فهيا ورشوط تعيني أأعضاء جملس العمومية  اليت ل تكتيس صبغة ا 

 .8106لس نة   200احلكويم عدد  ابلأمرواملنقح  واملمتم  املوضوعة عىل اكهلها لزتاماتالاسة وحتديد املؤسّ 
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حياء  8114فيفري  84املؤرخ يف  8114لس نة  410الأمر عدد   - واملتعلق ابلتنظمي ال داري واملايل وطرق سري واكةل ا 

 .الرتاث والتمنية الثقافية 

املتعلق بضبط مشمولت وزارة الثقافة واحملافظة عىل  8112جوان  6املؤرخ يف  8112لس نة  0212الأمر عدد  -

 .الرتاث

املتعلق ابملصادقة عىل النظام الأسايس اخلاص  8116جويلية   02املؤرخ يف يف  8116س نة ل  8114عدد  الأمر -

حياءبأأعوان واكةل   . الرتاث والتمنية الثقافية ا 

جراءات تلكيف احملامني بنيابة  8104جانفي  82مؤّرخ يف  8104لس نة  264مر عدد الأ  - يتعلق بضبط رشوط وا 

  .والهيئات القضائية وال دارية والعسكرية والتعديلية والتحكمييةالهيالك العمومية دلى احملامك 

  .يتعلق بتنظمي الصفقات العمومية 8104مارس  03مؤرخ يف  8104لس نة  0132أأمر عدد  -

يتعلق بضبط نظام تأأجري رؤساء املؤسسات و  8102ديسمرب  00مؤرخ يف  8102لس نة  8802مر حكويم عدد أأ  -

  .اكت ذات الأغلبية العموميةاملنشأ ت العمومية و الرش 

حول املساهامت وال رشاف عىل املنشأ ت  0222أأوت  82املؤرخ يف  32يد الوزير الأول عدد منشور الس ّ  -

 . واملؤسسات العمومية

عدادحول  8102 جويلية 03املؤرخ يف  8102لس نة   21عدد  الشؤون الثقافية يد وزير وعىل منشور الس ّ  - عقود  ا 

 . 8102-8102للفرتة  الأهداف

قد مع اجراءات التعاحول  8102 نومفرب 82املؤرخ يف   010عدد  الشؤون الثقافية يد وزير وعىل منشور الس ّ  -

 .الفنانني و التقنيني و الباحثني و املستشارين و اخلرباء و املكونني و املرتمجني
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II. قدمــــــة م 

حياء الرتاث والتمنية يندرج نشاط واكةل طار جتس يد التوهّج  الثقافية ا  ة الكربى لقطاع الثقافة ات املس تقبليّ يف ا 

حياء الرتاث واس تغالهل وتروجيه، مضن اخملططات التمنوية  وذكل ابلعمل مع بقية الأطراف ابعتبارها هيالك خمتصا  يعين اب 

حاكم اس تغالل املاكسب اليت  حتققت خالل  ثراء وتوظيف وا  وعىل هذا الأساس .اخملططات السابقةاملعنية ابلرتاث عىل ا 

طار عقد الأهــداف  ات العامة لقطاع التوهّج مضن  و 8181-8102مّت ضبط برانمج معل لتدّخل الواكةل قصد تنفيذه يف ا 

ىل  : الرتاث ويريم خاصة ا 

 .املداخيل تمنيةايرات و عدد الزّ  الرتفيع يف  -

 .ياحة الثقافـيةة يف الوهوض ابلس ّ املسامه -

 .ابملواقع واملعامل واملتاحف والعمل عىل تطوير جودة اخلدمات الاس تقبال هيالكصةل حتسني موا - 

 .وال حيـاء للتمثنيدمع املشاريع الكربى  -

 .الرتاث تمثني تشجيع املستمثرين اخلواص يف جمال  -

صدارات املؤسسةدمع  -   .وتشجيع النارشين اخلــواص ا 

 .املتاحف واملعاملابملواقع و  دمع التظاهرات الثقافية - 

 .ابدلاخل وخارج البالد تسويقهرتاث و لتعريف ابلا - 

والتوهجات والتقديرات العامة  8102-8102وحيتوي هذا العقد عىل تقيمي لنتاجئ معل الواكةل خالل الفرتة املنقضية 

 .8181-8102للفرتة املربجمة 
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III. حداث الواكةل  ا 

حياء الرتاث    دارية أأحدثت مبوجب القانون عددواكةل ا   والتمنية الثقافية مؤسسة معوميّة ل تكتيس صبغة ا 

املايل وختضع لأحاكم القانون  والاس تقاللتمتتع ابلشخصية املدنية  0222فيفري  82املؤرخ يف  0222لس نة  00

رشاف وزارة   0222مارس  3يف  املؤرخ 0222لس نة  06ومبقتىض القانون عدد  .الش ئون الثقافيةالتجاري حتت ا 

 :أأصبحت تسمية الواكةل كام ييل 

حياء الرتاث والتمنية الثقافية"  .ومت توس يع هماهما لتشمل التمنية الثقافية" واكةل ا 

 .الواكةل سري التنظمي ال داري واملايل وأأساليب 8114فيفري  84املؤرخ يف  8114لس نة  410وقد ضبط الأمر عدد  

IV. همامــــها 

ة عىل أأن هممّ  0222مارس  3املؤرخ يف  0222لس نة  06من القانون عدد ( جديد) 8نّص الفصل 

حياء الرتاث الأثري والتارخيي الواكةل تمتثل يف تنفيذ س ياسة ادلوةل يف خمتلف اجملالت الثقافية وخاّصة موها املتّ  صةل اب 

 :الواكةل خاصة بـ فت ولهذا الغرض لكّ . رصف فيه وتمنية ال بداع الفكري والأديب والفيّن والتّ 

حياء الرتاث الأثري والتارخيي واملتحفي والترصف فيه لغاايت ثقافية وس ياحيّ :  أأول ّ حتقيق وتنظمي برامج ا   .ةة وجتاري

عداد وتنفيذ الربامج الثقافية وتنظمي التّ :  نيااث سات والهيئات وامجلعيات عاون مع خمتلف ال دارات واملؤسّ ظاهرات ابلتّ ا 

 .املعنية

قامة التظاهرات يف املواقع :  اثلثا واجملموعات التارخيية والتقليدية واملعامل التارخيية بعد موافقة  الأثريةتسلمي تراخيص ا 

 .سلطة ال رشاف

 .املسامهة يف تطوير الس ياحة الثقافية ابلتعاون والتنس يق مع خمتلف الأطراف املعنية:  رابعا

نتاج الثقايف:  خامسا  .الوطين جبميع أأنواع تعابريه وعىل دمعه وتروجيه وتوزيعه وطنيا ودوليا العمل عىل التعريف ابل 

 .العمل عىل الاستامثر والاستشهار وتبيّن املشاريع الثقافية واملساعدة عىل بعث الصناعات الثقافية:  سادسا
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 .توطيد العالقات الثقافية مع اخلارج واملسامهة يف تطوير التبادل الثقايف:  سابعا

حياء الرتاث والتمنية الثقافيةواكتعّد   من بني املؤسسات الثقافية املرجعية والهامة ابلنظر لدّلور املوكول لها  ةل ا 

 .يايحيف خدمة اذلاكرة امجلاعية وتمثني الرتاث الوطين وال سهام يف دفع وتنويع املنتوج الس ّ 

حداهثا س نة   س يدي  –قرطاج )املنزتهات الأثرية عديد املشاريع الهامة عىل غرار  0222أأجنزت الواكةل منذ ا 

عادة ...( دقّة وسبيطةل  –أأوذنة  بوسعيد باردو ومتحف ب  الوطين تحفامل عدد من املتاحف مثل  تمثنيكام قامت  اب 

 .سوسة ومتحف جربة للرتاث التقليدي

تطوير وتنويع هذا  اكةل عىلويف جمال املنتجات الثقافية واليت تعّد رديفا هاّما جلهود التعريف ابلرتاث معلت الو 

 .من املنتوجات حيث أأصدرت عديد الكتب والأدةل والنرشايت الصنف

ىل حدود س نة   ذ تراوحت 8101عرفت الواكةل منّوا مّطردا يف مداخيلها ا  ل أأن مليون دينار  02و 02بني ما  ا  ا 

ىل  لحيث تقلّصت املداخي 8100هذا المنو شهد تراجعا كبريا س نة  ، وشهدت مليون دينار  4بشلك لفت لتصل ا 

ل أأنه يف س نة  8104و 8108نوات الثالث ما بني ا يف الس ّ ارتفاعا نسبيّ  وبعد الأحداث الألمية اليت جّدت بلّك  8102ا 

ذ وابلتوازي مع مليون دينار  8,6بلغت  من متحف ابردو ونزل الأمربايل بسوسة مّت تسجيل تراجع كبري يف املداخيل ا 

ىل  8101س نة مليون دينار  4,2من ذكل تضاعفت كتةل الأجور   082نتيجة ترس مي  8106س نة مليون دينار  2ا 

 .ايدات يف الأجورعون حظائر وانعاكسات الزّ 

 :ال جامتعي  رّ ـاملق

 20212223ـالفاكس 2021286: الهاتف  - 0122تونس – 342. ب.ص –هنج شط مرمي 13

Email : dg.appc@email.ati.tn 

Site Web : www.patrimoinedetunisie.com.tn 

Facebook :https://www.facebook.com/Amvppc 
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حياء وتتوىل  ،موها امتحف 82و معلام 88،عاموق 02 اختيارمّت  التارخيّية والأثريّةيد املواقع من بني عدو   واكةل ا 

حياهئا قصد، الترّصف فهيا الثقافية الرتاث والتمنية  ،ةوحتصيل مداخيل الزايرات والأنشطة الثقافية والتجاري وتمثيوها ا 

 .د امتّدت عىل عرشات القرونوتقاليتقّدم صورة عن اترخي ، و اترخي البالدحقبات ويه تغطي مجيع 

 

 
Site Web Musée du Bardo : www.bardomuseum.tn/ 

Site web Musée Djerba : www.djerbamuseum.tn/ 

Site Wen Musée de Sousse : www.soussemuseum.tn/ 
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 الأول اجلزء
 

8102-8102تقيمي ال جنازات للفرتة 



 8   8181-8102 الأهدافعقد   

 

I.  8102-8102الفرتة  خاللوال حيـــاء املنجـــزة  التمثنيأأشغال 
 

 

 الهتيئة أأنشطة 

 8102الاجنازات لس نة  8106الاجنازات لس نة  8102الاجنازات لس نة 

 : موقع أأوذنة -

 .تزويد املوقع ابملاء الصاحل للرشاب

بكة الكهرابئّيةربط م مرشوع متواصل ) وقع أأوذنة ابلش ّ

 .(8106منذ س نة 

 موقع أأوذنة -

 .للرشابتزويد املوقع ابملاء الصاحل 

بكة الكهرابئّية  . ربط موقع أأوذنة ابلش ّ

دورية  يانـــةص  عىل أأعامل شغـــالاقترصت الأ   

زاةل الأعشاب ورفع الأتربة ابملواقع ، طالءا  أأشغال ) ا 

 (.واملعامل الأثريّة

 متحف ابردو -

 . أأشغال جتديد الأبواب 

 . أأشغال جتديد الأبواب التقليدية

أأشغال ) للعديد من املواقع واملعامل واملتاحف صيانـــةل أأشغـــا -

زاةل الأعشاب ورفع الأتربة ابملواقع واملعامل الأثريّة، طالء  (.ا 
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عادة هتيئة ش باك التذاكر ابملرسح الّروماين ابجلم -   .ا 

تركزي واقيات حديديّة بديةل هبيالك اس تقبال مغاور  - 

 .الهواريّة

طالء )للعديد من املواقع واملعامل واملتاحف  صيانـــةل شغـــاأأ 

زاةل الأعشاب تركزي واقيات حديديّة عادة هتيئة ش باك  ا  ا 

صالح حمّطات  باكت الكهرابئّية صيانة وا  التذاكر صيانة الش ّ

 .(خّض املياه

 

للعديد من املواقع واملعامل واملتاحف  صيانـــةل شغـــاأأ  -

زاةل الأعشاب تركزي واقيات ) عادة هتيئة  حديديّةطالء ا  ا 

باكت الكهرابئّية صيانة  ش باك التذاكر صيانة الش ّ

صالح حمّطات خّض املياه  .(وا 

  

 

 (التشوير)العالمات ال رشادية والتوجهيية والتفسريية  تركزي أأنشطة

 8102الاجنازات لس نة  8106الاجنازات لس نة  8102الاجنازات لس نة 

 معمل ومتحف اجلم 

 

 موقع مشتو

 

 س الأثريو تيبوربوماجموقع 

 موقع كركوان

 

 مدينة القريوان موقع بالرجييا 

 ومتحف سوسة رابط 

 

 الاثري ةموقع دقّ 

 

 متحف ابردو  
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 أأنشطة ادلراسات 

 8102الاجنازات لس نة  8106الاجنازات لس نة  8102الاجنازات لس نة 

عداد دراسات هتيئة املاكن اخملصص لبيع وعرض  - ا 

 وذكل عن طريق تصممي موحد  الثقافية املنتوجات

 .تأأقمل مع املساحات اخملصصة لهذا الغرضي 

 موقع أأوذنة -

 . دراسة ربط املوقع ابملاء الصاحل للرشاب

 .دراسة ربط املوقع ابلش بكة الكهرابئية

  .دراسة مرشوع هتيئة الفضاءات اخلارجية -

 .قفصة وليةلثقايف ال س يايح و ال سك دراسة امل  -

 دراسة هتيئة مرشب وتركزي واقيات حديدية : متحف سوسة  - 

جناز فضاء لوحدة التأأمني  + scanner) والسالمة اذلايت دراسة ا 

portique ) 

 .دراسة ل عادة هتيئة لش باك التّذاكر بـالرابط

 دراسة هتيئة مرشب ابلقرص الأثري ابجلم  :القرص الأثري ابجلم  -

 .سليانة وليةلثقايف ال س يايح و ال سك دراسة امل  -

 .اجناز دراسة ملرشوع نقطة ثقافية - . دراسة  تشوير املنزته الأثري بقرطاج - 

حياء متحف السيامن سابقا بقصبة  - .دراسة تشوير ملوقع الأثري تيبوربوماجوس ابلفحص -  دراسة مرشوع ا 

ىل مركز تقدميي للمدينة العتيقة وفضاء  تونس وحتويهل ا 

 .ثقايف
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 .وقع أأوذنة الأثريمب بناء هيالك الاس تقبالدراسة  - .دراسة هتيئة هيالك الاس تقبال ابلقريوان - 

 : القرصين  - 

عادة هتيئة وحدة   .  ابملوقع الأثري بسبيطةل الاس تقبالا 

عداد ادلراسة اخلاصة بهتيئة مرسح سليوم ابلقرصين  . ا 

مبعمل دراسة جتديد العالمات التوجهيّية والتفسرييّة  -

 .برج قليبية

 .قفصة وليةلثقايف ال س يايح و ال سك دراسة امل  - Catacombe de Sousseدراسة هتيئة دواميس سوسة  - 
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II. اس تغالل الرتاث 

 
ّ متثّل املداخيل املتأأتّية من الزّ   كرب يف رمق الأ ة واملعامل التارخيّية النس بة ايرات مبعلوم للمتاحف واملواقع الأثري

اس تغالل املواقع الأثريّة و الثقافيّة،  لأخرى املتأأتّية من بيع املنتجاتامجليل، وبنس بة أأقّل جند املداخيل ا املعامالت

كراء املشارب والفضاءات التجاريّة وجتهزيات و للتصوير الفوتوغرايف أأو السيامنيئ أأو ل قامة تظاهرات أأو حفالت، 

 .الصوت وال ضاءة

ىل س نة  8102دول التايل تفاصيل تطّور رمق املعامالت من س نة ويربز اجل   : 8102ا 

 رمق املعامالتتوزيع 

 ادلينار :الوحدة

 8102س نة  8106س نة  8102س نة  التبويب

 4.222.336 3.121.211 8.608.221 الزايرات مبعلوم

 %+22  %+02 - 8106و 8102نس بة التطّور مقارنة بسنيت 

 4.222.336 3.121.211 8.608.221 0اجملموع 

 %+22 %+02 - 0نس بة تطّور اجملموع 

 888.206 060.020 22.882 بيع املنتوجات الثقافيّة

 +%32 %+64 - 8106و 8102نس بة التطّور مقارنة بسنيت 

اس تغالل املواقع الأثريّة للتصوير الفوتوغرايف 

تظاهرات أأو  أأو السيامنيئ أأو ل قامة

 .حفالت

38.361 882.122 882.226 

 +%8 %+222 -- 8106و 8102نس بة التطّور مقارنة بسنيت 

 312.228 861.220 882.230 كراء املشارب والفضاءات التجاريّة

 +%02 %+02 - 8106و 8102نس بة التطّور مقارنة بسنيت 

 

 2.083 0.424 2.222 كراء جتهزيات الصوت وال ضاءة

 +% 420  %-28    - 8106و 8102نس بة التطّور مقارنة بسنيت 
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 262.212 642.313 366.622 8اجملموع 

 +% 02 + %22 - 8نس بة تطّور اجملموع 

 2.662.142 3.282.814 8.222.882 8+0اجملموع 

 +%28 %+82 - 8+0نس بة تطّور اجملموع 

 
 

 عدد الزايرات ابملتاحف واملواقع الأثريّة واملعامل التارخيّية
 

 فئة الزوار 8102س نة  8106س نة  8102س نة 

 أأجانب 844 340  820 832 422 124

 نيوتونس    26 222  23 840 22 236

 الزايرات اجملانّية  064 122  064 122  028 220

 اجملموع 463 220 202 222  242 100
 

 لتسويق والرتوجيا .0

سرتاتيجية معلت الواكةل عىل حتسني وتطوير  زوار مع  تفاعليةوعالقة  مضافة التسويق ابملؤسسة لـخلق قمية ا 

خطة متاكمةل مشلت العنارص  ويروتطىل عنارص متعددة سامهت يف تركزي ع ال سرتاتيجيةهذه  وارتكزت ،املتاحف

 : التالية

صداراتاتفاقيان العديد م امبر مت ا   : جديدةالانفتاح عىل أأماكن توزيع   ت بيادلى الكت  الواكةل ت رشاكة لتسويق ا 

 Chalet Leمطعم و  clairfontaine, millefeuille  عىل غرار مكتبة املعز،مكتب واملطامع

عداد  ت التواصل الاجامتعي عىل ش باك ال شهارية التنويع يف املنشورات والومضات تعمتد عىلخطة تروجيية  ا 

 .(SMS) وال رساليات القصرية

طفال مس توحاةأألعاب فكرية )  من حيث النوعية ومن حيث احملتوى تطوير املنتج   .(من الرتاث موهجة للأ
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عىل غرار املتحف الأثري بسوسة واملعامل للتعريف هبا  واملواقع تاحفواب خاصة ابمل مواقع  زاجنا   

www.soussemuseum.tn 8106اذلي أأجنز س نة . 

تعريف لرتوجي وال هبدف ل ادليوان الطريان املدين واملطاراتعىل اتفاقية بني الواكةل و  تركزي لوحات تعريفية بناء  

 .تونس قرطاج ادلويل طارمبمبخزوننا احلضاري والرتايث وتروجي تونس كوهجة س ياحية ممتزية 

طار تونس مب    Point cultureمطالعة فضاء ثاحدوذكل اب   ابرام اتفاقية مع ديوان الطريان املدين واملطارات 

ابملنطقة اخلاضعة  الرتاثلبيع املنتوجات املس توحاة من  فضاءبكتب ومنشورات الواكةل و قرطاج ادلويل مزودة 

 .لدليوانة 

قامة نقاط البيع    : ا 

ىل 8106ديسمرب  01احتفالت رأأس الس نة ال دارية خالل الفرتة املمتدة من  مبناس بةنقطة بيع   - ديسمرب  30 ا 

حداث جناح ابملركز التجاري  8102وكذكل ابلنس بة لس نة   8106 ات لعرض وبيع منتج  Géantمن خالل ا 

صدارات  .الواكةل وا 

ىل  02من "  23"ملرسح الأثري بقرطاج  مضن فعاليات همرجان قرطاج ادلويل يف دورتة اب نقطة بيع -  02جويلية ا 

 .أأوت

ىل  02من " 23"ابمحلامات مضن فعاليات همرجان امحلامات ادلويل يف دورتة  ادلويل ملركز الثقايفاب نقطة بيع -  86ا 

 .جويلية

ىل 4من  ةأأايم قرطاج السيامنئيب نقطة بيع -  .8102نومفرب 0ا 

 .8102ؤمتر بياكرد للمنظمة العاملية لدليوانة ابمحلامات سبمتربمب نقطة بيع  -

  الثقافية التظاهراتاملعارض و     ..88

تعرف بنشاط املؤسسة والرتوجي للمواقع أأمه وسائل التصال الفاعةل اليت من  الثقافية التظاهرات املشاركة يفتعد  

 : قافيةياحة الثّ واملعامل واملتاحف تشجيعا للس ّ 

http://www.soussemuseum.tn/
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 .8102أأفريل  -مارس / املتحدة أأبوظيب  الأس بوع الثقايف التونيس ابل مارات العربية 

براز املوروث التارخيي ل ل   2015مارستظاهرة ثقافية وس ياحية بروما   تعريف ابلس ياحة الثقافية التونس ية وا 

 .والثقايف التونيس

العامل ابردو معرض صور فوتوغرافية لأمه الشخصيات  " Le monde est Bardo" الاحتفاء بشهر الرتاث 

 .العاملية اليت زارت البالد التونس ية واملتحف الوطين

 (.8102أأكتوبر  2 -6) 8102لس نة  لعربيةقس نطينة عامصة الثقافة ا معرض 

فريقيا لبحوث ال دارة العاّمة وشام املؤمتر الثاين لش بكة الرشق الأوسط  أأكتوبر  2 - 6تونس قرص املؤمتراتل ا 

8102. 

حياء الرتاث أأكتوبر  همرجان الش باب العريب للثقافة   .8102رشم الش يخ أأكتوبر / مرص  8102والفنون وا 

 .8102توبر بـالربازيل أأك   احلضارة ال سالميةتظاهرة ثقافية حول  

 .8102دااكر نغالي معرض الكتاب ابلس  

صدارات الواكةل من الكتب  توظيب جناح تونس ابملعرض وتأأثيثه  2016معرض الكتاب جبنيف  مطوايت  –اب 

 .صور ابنورامية  –تعريفية 

مارس موسكو / س ية الروس ية روس ياالتون  لالس تقالل وس تينية العالقات ادلبلوماس ية 61 ابذلكرى الاحتفال 

واملشاركة بعرض جملموعة من اللوحات التعريفية حول أأبرز املعامل املسجةل مضن قامئة الرتاث العاملي و  8106

 .مس تنسخات أأثريـة ولوحات فس يفساء -رشيط واثئقي –مجموعة من الكتب واملنشورات 

ابلشرتاك مع قنصلية امجلهورية التونس ية ببالرمو الأايم الس ياحية والثقافية الأايم الس ياحية والثقافية التونس ية  

معّززة بلوحات تقدميّية قصد " بالرمو”معلّقات جداريّة غّطت ساحة عاّمة يف مدينة حيث مت توفريالتونس ية 

  Un monument, Un musée Je suis Bardo   التّعريف ابملوروث الثقايف التونيس وبكتاب
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حداث  مبقاطعة سيس يليا وعرض لفتات تقدم اترخي قرطاج من   Caccamo Himeraمبتحف فضاء قرطاج ا 

ىل الفرتة املس يحية  .الفرتة البونية ا 

ومؤّسسة حلق  ابملشاركة مع اجلامعة التونس ية لواكلت الأسفار الرتوجي لتونس كوهجة س ياحية 

 Cruise shipping يف املعرض ادلويل للرحالت البحرية  ( Goulette Shiping Cruise)الوادي

Miami ) )  ويف معرض برشلونة Seatrade Med( 

 .مضن فعاليات الصالون ادلويل للس ياحة يف دورته الثانية 8102مارس  02اىل  02من  معرض سوسة ادلويل  

 : ومناس بتية تنش يطية ابلفضاءات الأثرية تظاهرات ثقافية س ياحية مومسية 

 .8106مارس 84- 81ليايل متحف ابردو من  -

 .8102و  8106و 8102يف دورته الرابعة واخلامسة والسادسة     ليايل متحف سوسة -

ىل  82يف دورهتا الأوىل، ابلربج الأثري بقليبية  من ليايل الربج بقليبية -  .8102أأوت  31ا 

 .املندوبية اجلهوية للشؤون الثقافية بنابلوذكل ابلرشاكة مع ” أأكتوبر للموس يقى بربج قليبية"تظاهرة  -

دراهجام   مضن لحئة الرتاث العاملي  .تظاهرة تروجيية للك من  مائدة يوغرطة  وشط اجلريد قصد ا 

من خالل تسليط  Mapping sculptures in Carthagoتظاهرة تنش يطية ابملتحف الأثري بقرطاج  

ابلواكةل   اتكوين امؤثرات صوتية وضوئية عىل قطع من املنحواتت، متت ابلرشاكة مع ثةل من الش باب اذلين تلقو 

 .لوجيا احلديثة والوساطة املتحفيةيف التكنو 

ىل  18ابملوقع الأثري بأأوذنة من  mythe and legendeتظاهرة   وتمتثل يف  8102ديسمرب  02أأكتوبر ا 

 ،وال اثر التقنيات الرمقية والفنون امجليةل (médiation culturelle)ورشات تكوينية يف جمال الوساطة الثقافية 

الرمقية مث تنظمي معرض لأشغال الورشات ابس تعامل املؤثرات الضوئية بعنوان متحف من احلائط ابلتقنيات 

 .احلديثة
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ية ــ ع مجع ـــعاون مـــابلت  patrimoine Arrêtons de piétiner  notreوان ـــت عنــحت افيةـــاهرة ثقـــــتظ 

On a été embêté pour vous  بّدل السلــوك، تـتبـّدل العقليـّـة وذكل مبتحف ابردو  . 

حول موقع  Grenobleلتأأثيث معرض ىف مدينة «  l’Unité avec la Tunisie»   دمع جمهودات مجعية 

 .قرطاج الأثري مع توفري مطوايت ومعلقات  للزوار عن اترخي املوقع و ثرائه

 8102 ابجلم مبوىف شهر فيفري الأثريدروس ابملرسح س يبتي  ابجلم الأايم الرومانية  املسامهة يف تنظمي تظاهرة 

 ."حنب اجلم"حنن ابلرشاكة مع مجعية 

 الثقافية الس ياحة .3

 سليانة بولية املسك الس يايح الثقايف 

عداد مت     بأأمه املواقع للتعريف لغات ثالثكتيبا ب  ويتضّمنللجهة لمسك الس يايح والثقايف ادلراسات الفنية ل  ا 

خاص  واب موقعو ، لأمّه املواقع الأثرية والبيئية (Panneaux signalétiques)تشـــوير  ابجلهة،  مع منظــــومة

 . تروجيية تعريفية تظاهرةوتنظمي ابملسك الثقايف 

 الرتاث الاّلمادي  

براز اذلاكرة الشعبية، وحىت تسامها يمتزي به الرتاث الالمادي من غزارة وتنوع وثراء ملنظرا   مياان بأأمهية تعزيز وا   وا 

 : تنظميالواكةل  واصلت، و تذكري اجليل اجلديد هباتعريف ال يف 

 الّزيتونشجرة دورات متتالية وحتتفي هذه التّظاهرة ب  4لـ متانتظ يتالو " خوذو عيين شوفو بهيا"بعنوان  تظاهرة  -

والفّن  ،الكت الّشعبّيةبني أأشاكل فنّية متنّوعة الأ  وابملوروث الّشعيب والثّقايف واحلرف التّقليديّة املرتبطة هبا وجتمع

املهن الرّتاثّية والّصناعات التّقليديّة : التّشكييل والفعالّيات التّنش يطّية واملوس يقى كام عقدت مبناسبهتا ورشات متنّوعة

املرتبطة ابلّزيتونة ومش تقّاهتا، أأحدثت خالل هذه التظاهرة مسابقة خاصة ابلأطفال حول الزيتونة والرتاث الالمادي 

حياء الرتاث والتمنية الثقافية لأفضل ثالث أأعامل ( افيةرسوم، نصوص، صور فوتوغر ) تّوجت جبوائز همداة من واكةل ا 

 .ةفني
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III. رـــالنش 
 8102س نة  8106س نة  8102س نة 

يف ثالث  متحف املنس تريمطوية  

 .لغات
صدار  un ابردو كتاب حول متحف ا 

monument, un musée, je suis 

 Bardo 

دليل املسك الثقايف والس يايح 

 .لولية سليانة

جلم يف أأربع املدرج الروماين ابمطوية 

 .لغات

 .يف لغتنيالقرصين  ولية مطوية

 
 

 .ثالث لغاتيف  متحف بورقيبة مطوية . يف ثالث لغات متحف مشتومطوية 

 
 

 .يف ثالث لغات بالرجيياموقع   مطوية

 
  

IV. لتفاقيات والتعاون ادلويلا 

 التفاقيات .0

 

 

 : ادلويل عاونالتّ 

 ةادلوليّ  التفاقيات

 

 

 

 ّ  ةادلوليّ ات فاقيّ الت

 املمضاة

 

برام -   اليونسكو يف دول املغرب العريبمكتب " اتفاقية مع اليونسكو  ا 

 .هئحياا  الرّتاث الالمادي و  حول احملافظة عىل" ابلّرابط

اتفاقية تعاون ورشاكة مع مدرسة قرطاج الأثرية ادلولية بسارسي  -

حداث ملكتبة  مبقر الواكةل تضم  يطاليا تودل عوها ا  من  6.111أأكرث من ا 

 .املراجع والكتب

برام اتفاقية مع  -  املتعلق ابس تعامل  اجمللس الوطين للبحوث ببالرموا 

 .الوسائل التكنولوجية احلديثة لتمثني الرتاث

برام اتفاقية مع مقاطعة ترابين لتعزيز وتمثني املواقع الأثرية والطبيعية -  ا 

واملتاحف والتظاهرات بلك من مقاطعة ترابين وامجلهورية 

جويلية للموس يقى السمفونية "التونس ية،والتفاق  مع امجلعّية الثقافية 

بتظاهراهتم للمشاركة " الأركسرتا  السمفونّية بتونس" ودعوة " برتابين

ىل اقرتاهحا املسامهة يف يوم الّصداقة التّونس ية الصيفيّة ابل ضافة  -ا 

طار ادّلورة الّرابعة من الأس بوع  .الثقايف التّونيس ببالرمو ال يطالية يف ا 
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 ّ  يف ةات ادلوليّ فاقيّ الت

 رسادلّ  طور

ال يطالّية والواكةل   Toscaneمرشوع اتفاقية تعاون مع مقاطعة  -

    املؤسسات الصغرى يف  جمال الرتاثحول فرص وجمالت استامثر 

 .(يف انتظار التفعيل) 

حداث مساكل س ياحيّة ثقافية ابملواقع  - اتفاقية مع بدليّة بالرمو قصد ا 

يف انتظار ) نورمندي مبدينة بالرمو -عريب الأثريّة بقرطاج ومسك

 .(التفعيل

لتفعيل  وبدليّة تونس وبدليّة بالرمواتفاقية تعاون بني الواكةل  - 

طار برانمج التّعاون  العالقات املؤّسساتّية بني مجيع الأطراف يف ا 

يطاليا   .  8181-8104تونس –ادّلويل عرب احلدود  ا 

 

 التفاقيات

 ّ عىل  ات املمضاةفاقيّ الت

 املس توى الوطين

 

برام اتفاقية تعاون بني واكةل - حياء الرتاث والتمنية الثقافية ا  واملعهد   ا 

طفالومؤسسة كامل لزعر  الوطين للرتاث  .ل صدار كتب موهجة للأ

برام اتفاقية بني الواكةل وديوان الطرّيان املدين واملطارات  -  (OACA)ا 

 sous)خل املنطقة احلدوديةداونقطة بيع  قطة ثقافية ابملطارنلجناز  

Douane)  

حياء الرتاثاتفاقية بني  -- والتمنية  املعهد الوطين للرتاث وواكةل ا 

ك يف جمال حامية واس تغالل لتعزبز س بل التعاون املشرت  الثقافية

 .الرتاث

اتفاقية تعاون وتبادل مع مجعية اجلم لدلراسات الس ياحية والثقافية  -

 .تراث وتمنية

 .مؤسسة الأرش يف الوطين التونيساتفاقية تعاون ورشاكة مع  -

 .صيانة وترممي قرية الزريبة العليااقية تعاون ورشاكة مع مجعية اتف -

 .8106 قرص العلوم ابملنس ترياتفاقية تعاون ورشاكة مع  -

مضاء اتفاقية بني الواكةل ومجعية  - قصد تمثني  Museum Labا 

  .الرتاث من خالل اس تعامل الوسائل التقنية احلديثة

 طور يف تاقيافتال

 ال مضاء

 

، مسح ابلتفاوض املبارش لجناز دراسات خمتــــلفة صفقةمرشوع  -

املتواجدة حبوزة مسار  جيوفزاييئ وحفرايت أأثرية للمواقع واملعامل

ىل وليـــات القيــروان يصال الطريــق السيــارة ا  وسيــدي   مرشوع ا 

، وستشارك *جلمة–قسط تونس *بوزيد والقرصيـــن وقفصة وتوابعها 

 .ومتابعة املنحة املرصودة من وزارة التجهزيالواكةل برصف 
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 ويلالتعاون ادلّ  .8

 
طار التّعاون ادلّ  يف   ،« programmes  Italie Tunisie et Bassin  ‘Méditerranéen 2007-2013ويلا 

حياء الرّتاث والتمّنية الثقافيّة مع  أأجنزت اد مشاريع  ممّوةل من طرف ال حتّ   ثالثة وروبينيالأ اكء رّش ال  بعضواكةل ا 

 :الأورويب  ويه اكل يت

هيدف   ELES VOYAGES DE LA CONNAISSANC  :( Programme Italie Tunisie) رحالت املعرفة 

ىل املرشوع هذا نشاء مساكل س ياحية متعلّقة ابلهوية ال قلميية  ا  الرّتاث الثقايف املادي والاّلمادي والّصناعات )ا 

يطاليا من خالل دليل مشرتك ( التقليديّة ذات اجلودة العالية -صقلية)ابلوطن القبيل يف تونس وبصقلية يف ا 

جّتاه مشرتك نتاج وكذكل  (الوطن القبيل، ا  القامئ عىل التقاليد واجلذور املشرتكة  لكتشاف الرتاث فيمل واثئقيا 

  : ثالث نسخ يفيف املنطقتني 

 .ملتقى أ لف الس نني :دقيقة32نسخة  -

 .امللتقيات صلبالوطن القبيل يف -صقلية:دقيقة 03نسخة -

جّتا-صقلية :دقائق2نسخة   - كركوان بّصصة لالس تقبال مّت عرضه يف الفضاءات اخملو ه مشرتكالوطن القبيل، ا 

 Agrigente).)الهلنستية الرومانية بأأغرجينت  املنطقةو ، أأوتيكوب

  HOLOGRAMME:  (Programme Italie Tunisie)   حداث  يمتثل يف ثقايف من خالل معامل  مسكا 

فرتايض مشرتك مسار)واحلضارة القرطاجنّية  ةأأثريّة خمتارة من مواقع قرطاج  الأثري صدار .ا  -صقلية  :كتيب وا 

ىل   Sicile-Carthage de la complémentarité au partageتقامس  ال قرطاج  من التاكمل ا 

 NOSTOI:  (Programme Bassin méditerranéen) التدريب عىل أأساليب جديدة   يمتحور حول

الفايس بوك ، ) الاجامتعيي التواصل ش باكتد الثقافية والتارخيية من خالل للرتوجي والتّواصل املتعلقة ابملوار 

والعمل عىل التكوين  جمال الرتممي التصوير الثاليث الأبعاد يفتدريب املهندسني املعامريني لتقنيات  مع .....(تويرت

يايحقطاع الرتاث والفنانني التشكيلّيني لت أأخصايئاملتبادل بني   .عزيز ال رشاد الس ّ
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V. واملعامل واملتاحف ابملواقع والسالمة اذلايت التّأأميـــن ةمـو منظ 

طارمنو اقتصادها  اس تقرار البالد وعتداءات ال رهابية من خطر عىلالا نظرا ملا متثهل   وجماهبة التوّق  ويف ا 

هذا  من صدي والوقايةلتّ ل ة ة معليّ اد خطّ عدمت ا   ،الربانمج الوطين ملاكحفة ال رهاب هذه ال فة واخنراط الواكةل يف 

 : تضمنت هذه اخلطة عىل العنارص التاليةو  8102س نة بداية من فهيا  الانطالقمت و اخلطر

  قاعة مراقبة عن بعدجتهزي   .0

حداث مت     من خاللها نقل الصور احلينيّة عرب  جمهّزة بثالث شاشات كبرية احلجم يمتّ  قاعة مراقبة مبقر الواكةلا 

 .واملتاحف واملعامل اكمريات املراقبة املركزة ابملواقع

 تانة ابلاكمريا وربطها بش بكة الانرتاملراقبمنظومة  .8

 ومت 8102منذ س نة و قد انطلقت الأشغال  د.أأ  431بـ منظومة املراقبة ابلاكمريا بلكفة مجلية تقدر  مت تركزي 

 .مراقبة ابملواقع واملتاحف واملعامل ااكمري   822 عدد تركزي

 ادلينار :الوحدة

 التلكفة  د الاكمرياعد املواقع و املعامل و املتاحف املنتفعةعدد 

82 822 430.000  

 

 (Scanner)ادلخول والتفتيش مراقبة منظومة .3

 
لكرتونيةو   scanner ساكانر ل يف تركزي أأهجزةتمتثّ    : .د.أأ  281 لكفة مجلية يف حدودب  portiqueبوابة ا 

ساكانر  امات أأنطونيوس وقرص اجلّم تش متل عىل أ ةلحف قرطاج، وحّ مبت  )cabine(مقصورات  13 

لكرتونية  .وبّوابة ا 
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 : مواقع 12لفائدة  انرساك تأ ل 

 الساكانر أ لت عدد املواقع و املعامل واملتاحف املنتفعةعدد  

12 12 

 

لكرتونية : البواابت ال لكرتونية    .لمواقع واملعامل واملتاحفلمّت اقتناء بواابت ا 

 ال لكرتونية عدد البواابت املواقع و املعامل واملتاحف املنتفعةعدد 

02 02 

 

 .ملواقع واملعامل واملتاحفابأأهجزة كشف املعادن  توفريمّت : أأهجزة كشف املعادن 

 عدد أأهجزة كشف املعادن املواقع و املعامل واملتاحف املنتفعةعدد 

32 22 

 

مسنتية): الاقتحاممنع معدات  .4  .د.أأ  81بـ منظومة منع الاقتحام قدرت لكفهتا ( مزهرايت ا 

 ادلينار :الوحدة

 التلكفة عدد املزهرايت ال مسنتية  املواقع و املعامل واملتاحف و املنتفعةعدد 

84 021 20.000 
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انرة السال .2  .د.أأ  021 بلكفة قدرها: مة ابملعامل واملواقع الأثريّةا 

 ادلينار :الوحدة

 والسالمة تفصييل ملنظومة التأأمني اذلايتجدول 

 ادلينار :الوحدة

 اللكفة  واملعامل واملتاحف عدد املواقع نوع املعدات

    431 111 82 مراقبة ااكمري 

 12 أ لت ساكانر

 02 البواابت ال لكرتونية 281 111

 32 أأهجزة كشف املعادن

مسنتية) ممالاقتحا  معدات منع  81 111 84 (مزهرايت ا 

انرة السالمة ابملعامل واملواقع الأثريّة  021 111 80  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 التلكفة املواقع و املعامل و واملتاحف  املنتفعةعدد 

80 190.000  
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VI. املوارد البرشية 
ففي حالت ال حلاق وحالت ال حاةل عىل التقاعد، انجت أأساسا عىل  شهد عدد الأعوان تقلصا نسبيا   

ىل حدود  عوان 280ابملؤسسة يف حدود الأعوان اكن عدد  8100س نة  س نة  عوان 422وتقلص الرمق ليصل ا 

عادة توزيع ،ولتغطية احلاجيات املتأأكدة لنشاط املؤسسة. 8106 و ذكل  حسب ال ماكن الأعوان قامت الواكةل اب 

طارات املعهد الوطين للرتاث  سدّ و  رات يف اجملالت احليويةو لسّد الشغ حلاق عدد من ا  احلاجيّات عن طريق ا 

طارات خمتصة يف جمال الرتاث دورة  84عدد  8106 – 8102نظمت الواكةل خالل سنيت كام .ابملؤسسة ويه ا 

 : يف احملاور التالية دينار أألف 21عوان قاربت لكفهتا  64 تكوينية لفائدة

 .جبهة الساحلو وقع الرتكزي عىل موضوع تقنيات الاس تقبال ابملواقع واملتاحف الأثرية مبوقع قرطاج الأثري وابردو  

الترصف  املالية واحملاس بة، الشؤون القانونية،: رصف وخصت احملاور التاليةابلتّ صةل مبارشة اهمتت ابملواضيع املتّ  

 .يف املوارد البرشية وال عالمية

ىل س نة  8102س نة  الأعوان منتطور عدد  .0  8102ا 

 2017 2016 2015 السك

 115 118 105 ال طارات 

 190 200 212 التس يري

 155 161 179 التنفيذ

 460 479 496 اجملموع

 %25 %24,63 %21,17 نس بة التأأطري
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ىل س نة  8102الانتداابت من س نة   ..88   8102ا 

  

  

ىل س نة  8102تقاعد من س نة ال حالت عىل ال  .3  8102ا 
 

 

ىل س نة  8102من س نة  *املغادرةحالت   ..44   8102ا 

 سةحالت التقاعد وحالت الوفاايت والاحلاق خارج املؤسّ *

 2017 2016 2015 السك

 2 1 1 ال طارات 

 1  1 1 التس يري

 1  1 1 التنفيذ

  3 0 1 اجملموع

 3 العام اجملموع

 2017 2016 2015 السك

 2 4 4 ال طارات 

 4 4 3 التس يري

 4 6 4 التنفيذ

 10 14 00 اجملموع

 32 العام اجملموع

 2017 2016 2015 السك

 6 6 4 ال طارات 

 6 6 2 التس يري

 9 6 7 التنفيذ

 21 18 13 اجملموع

 38 العام اجملموع
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ىل س نة 8102رتقيات من س نة ال .2   8102 ا 

 

 

  اخلطط الوظيفية .6

عدد اخلطط الوظيفية 

 8102املس ندة يف س نة 

عدد اخلطط الوظيفية 

 8106يف س نة املس ندة 

عدد اخلطط الوظيفية 

  2015  املس ندة يف س نة

 اخلطة

 مدير 1 2 1

 اكهية مدير 1 11 4

 رئيس مصلحة 1 11 6

 اجملموع 1 84 01

 العام اجملموع 34

 

 

 
 

 2017 2016 2015 السك

  1 15  1 ال طارات 

 6 17 48 التس يري

 19 2 40 التنفيذ

 25 34 88 اجملموع

 042 العام اجملموع
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V. جدول النفقات واملوازنة املالية 

 ادلينار : الوحدة                           8102 -8106 – 8102جدول توزيع املوارد خالل الفرتة  .0

 8102 8106 8102 

 موارد ادلوةل   موارد ذاتّية موارد ادلوةل   موارد ذاتّية موارد ادلوةل  موارد ذاتّية

 2 323 231 60 028 2 221 211 23 602 228 111 6 208 101 الأجور

 2 422 188 2 144 002 2 614 101 (0) اجملموع

 241 111 0 284 111 1 8 302 222 342 111 8 418 211 املصاحل وسائل

 8 664 111 8 302 222 8 220 211 (8)اجملموع

 1 633 111 1 222 282 1 261 111 العمويمالتدخل  

  633 111 222 282  261 111 (3)اجملموع

اجملموع 

0+8+3 

201 202 01 022 241 00 188 228 08 

 626 243 1 0 222 404 1   الاستامثرمصاريف 

 626 243 0 222 404  (4)اجملموع

 4+3+8+0اجملموع

 

201 224 2 111 040 0 622 262 8 204 262 01 028 402 8 223 101 00 

اجملموع حسب 

 ال يرادات

 

201 202 01 612 232 03 262 482 03 

 32 223 124 اجملموع العام
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: الوحدة ادلينار   

 

 8102 8106 8102 موضوع النفقة

 2 422 188  2 144 002 2 614 101 0الأجــــــور

    وسائل املصاحل

 0 021 111 0 842 111 0 112 211 .مصاريف الترّصف وصيانة العقارات

 213 111 442 111 622 111 .رشاءات وخدمات خارجيّة

نتاج  802 111 48 023 034 111 .ال 

 004 111 22 630 41 111 .والتّنش يط التصال

 21 111 44 220 61 111 .منتوجات ثقافيّة اقتناء

 32 111 31 111 62 111 .وصيانة املواقع مصاريف هتيئة

 41 111 032 111 41 111 .وصيانة املعامل هتيئةمصاريف 

 082 111 03 211 031 111 .وصيانة املتاحف هتيئة مصاريف

 011 111 28 211 021 111 .مصاريف صيانة املنزتهات

 802 111 21 111 822 111 .اقتناء التجهزيات و املعداتمصاريف 

 012 111 012 111 084 111 .مصاريف الأعوان

 8 664 111 8 302 222 8 220 211  8وعــاجملم

    التدخل العمويم 

  633 111  222 282  261 111 املنح 

  633 111  222 282  261 111 3اجملموع

    نفقات التمنية

ابملاء الصاحل للرشاب املوقع ربط :منزته أأوذنة

  .بناء هيالك اس تقبالالكهرابئية و  والش بكة

 621 822 243 226 

مصاريف جتديد العالمات التوجهيية والتفسريية 

 .ابملواقع الأثرية

 611 08 011 40 

مصاريف منظومة الأمن والسالمة ابملواقع واملعامل 

 .واملتاحف

 044 301 0 111 21 

 626 243 0 222 404  4اجملموع

 03 482 262 03 232 612 01 202 201 4+3+8+0اجملموع

 32 223 124 اجملموع العام
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 8102 -8106 – 8102جدول املصاريف املنجزة خالل الفرتة  .8

 ادلينار : الوحدة                                                                               التأأجري

 التبويب موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

 100103 الأجور 010 604 7 284 084 9 2 422 231

 اجملموع 010 604 7 284 084 9 2 422 231

 اجملموع العام 86 044 084

 وسائل املصاحل
ادلينار : الوحدة                                                        مصاريف الترصف وصيانة العقارات 

  

 التبـــويب موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

 100201 .أأكرية 000 400 000 468 000 412

 100202 .نفقات املاء 000 52 500 54 000 57

 100203 .نفقات الكهرابء والغاز 000 150 000 214 000 224

صالح وصيانة الس ّيارات 000 75 000 90 000 94  100204 .ا 

 100205 .روقاتاحمل 000 80 000 115 000 120

صالح وصيانة  000 31 000 91 000 40 ماكتب املقّر )ا 

 .(الاجامتعي

100206 

صالح وصيانة  000 150 500 123 000 120 املواقع واملعامل )ا 

 .(واملتاحف

100207 

 100208 .صيانة املعّدات 500 10 000 19 000 13

 100209 .نفقات الربيد والهاتف 000 60 000 72 000 70

 اجملموع 500 008 1 000 247 1 000 150 1

  

 اجملموع العام 3 412 211
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 رشاءات وخدمات خارجية 

 ادلينار : الوحدة

 التبويب موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

 100301 .والأتعابمرتبات الوسطاء  000 80 000 68 000 100

 100302 (احلوادث،الس يارات املعّدات)التّأأمني 000 26 000 28 000 38

س هتالكّية 000 63 000 63 000 63  100303 .مواد ا 

للمواقع واملعامل )طبع بطاقات ادّلخول  000 80 000 10 000 10

 .(واملتاحف

100305 

قتناء أأدوات مكتبّية 000 10 000 12 000 18  100306 .ا 

 100307 .حصف  ودوراّيت اقتناء 000 12 000 23 000 23

 100308 .ال شهار وال عالانت 000 10 000 20 000 20

 100309 .الاس تقبالهمّمات وحفالت  000 14 000 26 000 26

 100310 .تكوين ورسلكة الأعوان 000 15 000 28 000 36

 100311 .منح التنقّل ادّلاخيل 000 15 000 27 000 27

 100312 .أأداء عىل القمية املضافة 000 350 000 142 000 142

 اجملموع 000 675 000 447 000 503

 اجملموع العام 0 682 111

نتاج   ال 

 ادلينار : الوحدة

 التبويب موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

نرش مجموعة من الكتب  000 80 830 6 000 180

واملطواّيت واملعلّقات للتعريف 

  .ابلرتاث

100401 

 100404 .التصال السمعى البرصى 000 50 575 30 000 30
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   .ورشة القولبة والفس يفساء 000 4 768 4 000 8

 اجملموع 000 134 173 42 000 218

023 324  اجملموع العام 

 

  و التنش يط التصال 

 ادلينار : الوحدة

 التبويب موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

للتّعريف ابملواقع واملعامل  اتصالبرانمج  0 000 9 000 20

 .واملتاحف

100402 

 100403  .تصممي معارض حول مواضيع هتم الرتاث 000 10 965 9 000 20

شهارية 0 666 24 000 40  100404 .تصممي لفتات ا 

 100405 .ربوراتجات فوتغرافية  0 000 4 000 4

تظاهرات لتنش يط املتاحف واملواقع  000 30 000 30 000 30

  .تعريف هباوال 

100406 

 اجملموع 000 40 631 77 000 114

630 830  اجملموع العام 

 

 منتوجات ثقافية اقتناءمصاريف  

 ادلينار : الوحدة

 التبويب موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

 100501 .اقتناء منتوجات ثقافيّةمصاريف   000 60 551 44 000 50

 اجملموع 000 60 551 44 000 50

 اجملموع العام 024 220
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حياءمصاريف     املواقع تمثني وا 

 ادلينار : الوحدة

 املوقع موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

زاةل الأعشاب  000 65 000 30 000 35 أأعامل صيانة وا 

 .وتدخالت خمتلفة

 لّك املواقع

 اجملموع 000 65 000 30 000 35

111 031  اجملموع العام 

 

حياءمصاريف    املعامل تمثني وا 

 ادلينار : الوحدة

 املعمل موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

لّك  .الصيانة والطوارئ ومتفرقات 000 40 000 135 000 40

 املعامل 

 اجملموع 000 40 000 135 000 40

111 802  اجملموع العام 

حياءمصاريف    املتاحف تمثني وا 

 ادلينار : الوحدة

 املعمل موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

عالمات توجهيّية /التدخالت اخملتلفة والصيانة 000 130 700 13 000 129

التأأثيث بنقاط البيع / خارجيّة أأعامل تشوير

املراقبة الفنّية ادلورية / والأكشاك واملرافق

تعهّد وصيانة لّك /للش باكت والسالمة الكهرابئية

 .(رشاء املكوانت الكهرابئة) ال انرةش باكت 

 لك املتاحف

 اجملموع 000 130 700 13 000 129

211 828  اجملموع العام 
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 املنزتهات تمثني واحياءمصاريف  

  ادلينار : الوحدة

 املنزته موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

والتدخالت / أأعامل وصيانة  000 180 000 81 000 90

 .اخملتلفة

 س يدي بوسعيد/قرطاج

 سبيطةل   .وال حياء التمثني مواصةل أأعامل 0 500 11 0

 أأوذنة .وال حياء التمثنيمواصةل أأعامل  000 10 0 000 10

 اجملموع 000 190 500 92 000 100

211 328  اجملموع العام 

 

 تالتّجهزيات واملعّدا اقتناءمصاريف   

 ادلينار : الوحدة

 التبويب نوعّية التدّخل 015 2 016 2 017 2

 200101 )*(اقتناء وسائل النقل 0 0 000 80

 200102 .ال عالميّة  والتّطبيقات  000 165 000 14 000 50

 200103 .أأاثث املاكتب 000 70 000 30 000 50

 200104 .اقتناء معدات الاس تغالل  000 50 000 13 000 20

 200105 (مأأوى الس يارات )معدات البناء 0 000 23 000 17

 اجملموع 000 285 000 80 000 217

111 228  اجملموع العام 

قتناء عدد )*(   س يارات مصلحة 8ا 
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 مصاريف الأعوان 

 ادلينار : الوحدة

 التبويب نوعّية التدّخل 015 2 016 2 017 2

 100105 .مالبس العمل 000 124 000 108 000 108

 اجملموع 000 084 000 012 000 012

111 341  اجملموع العام 

 

 التدخل العمويم
 املنح 

 ادلينار : الوحدة

 التبويب نوعّية التدّخل 015 2 016 2 017 2

 811610 .دمع نشاط املعهد الوطين للرتاث 000 50 000 50 000 100

 811612  .امجلعّيات الأخري 0 525 2 000 7

التعاون ادلويل عرب مشاريع  000 20 000 20 000 20

 .حدود احلوض املتوسطي

-  

مقتطعات ) اجامتعية تدخالت 000 490 000 506 000 506

 .(لكالأ 

100104 

111 633  

 

 اجملموع 000 260 525 272

 

282 220 0  اجملموع العام 
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 نفقات التمنية
 منظومة الأمن والسالمة 

 ادلينار : الوحدة

 التبويب النفقةموضوع  015 2 016 2 017 2

منظومة الأمن والسالمة ابملواقع  0 144 310 1 000 50

 .واملعامل واملتاحف

200101 

 اجملموع 0 144 310 1 000 50

  

044 361 0  اجملموع العام 

 

 منزته أأذونة 

 ادلينار : الوحدة

 التبويب موضوع النفقة 015 2 016 2 017 2

243 226  621 822  : الأثري أأوذنة موقع 0 

 للرشاب الصاحل ابملاء  أأوذنة موقع ربط

 اس تقبال هيالك بناءو  الكهرابئية والش بكة

 .وقعملاب متحف وبناء

200101 

ية والتفسريية جتديد العالمات التوجهي  0 600 12 000 40

 .ابملواقع الأثرية

-  

243 626  404 222 0  اجملموع 0 

  

 اجملموع العام 8 822 322
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 (نتاجئ مؤقتة)  8102-8106 - 8102جدول قامئة النتاجئ احملاسبيّة للس نوات  .3

 ادلينار : الوحدة

 8102 2016 8102 

يرادات   2 022 262 3 218.082 8 221.602  .الاس تغاللمجموع ا 

282 01 218.332 01 628.422  .الاس تغاللأأعباء     142 00 

 01 342 623 6 132 123  .منحة الاس تغالل

 4 422 223 - 262.022 - 2 222.236 النتيجة احملاسبيّة 
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 الضعف ابملؤّسسة نقاطنقاط القّوة و  
يف  بوادلؤوعىل ثالث عقود من النشاط املتنوع  الثقافية واكةل احياء الرتاث والتمنيةميتد اترخي احداث 

حياء الرتاث و  وعىل امتداد . وتنويع املنتوج الس يايح ودفع العمل الثقايف تمثينهخدمة اذلاكرة امجلاعية، وا 

ضفاء  معلت  الواكةل عىل املسامهة يف تمنية الس ياحة الثقافيةالثالثني س نة املنقضية   احركية  جديدة علهي وا 

ذاكء ىل أأمه نقاط القوة والضعف ي رة لك التونسني ونس تعرض فاميفخالاهامتم ابخملزون الرتايث اذلي هو م وا 

 : ابملؤسسة

 نقاط القوة 

حداث منذ يف جمال احياء الرتاث ومترس  وجتارب متعددة خربة اكتسبتكون صلهبا رصيد برشي اكةل الو ا 

قنيني  من ال طارات واملهندسني والتّ جارب من تكوين ثةّل نهتا هذه التّ وقد مكّ .عىل تذليل الصعوابت والعراقيل

 :تجمال عّدة ني يفاخملتّص 

  وال حياء املتحفي تمثنيال. 

  ماديارخيي يف جانبيه املادي والالّ اث الأثري والتّ الرتّ توثيق.  

  عداد جناز املسامهة ابخلربات : الكربى وتنفيذ املشاريع اخملتصة راساتادلا  متحف مارث، متحف يف ا 

 .يامن ابلقصبةقرص الوردة، متحف احلرس الوطين ابلعوينة ومتحف السّ 

  حول املواقع  بلغات متعددة والأدةلواملطوايت  الكتب ونرش اصداراكتساب اخلربة والنجاعة يف

التعريف ابلرتاث  سامه يف مما بالدان ب  واملعامل واملتاحف واملدن التارخيية والأعالم الثقافية والتارخيية

شعاع ال  اس تقطاب الزّوارالتونيس وتعزيز فرص    .بالدوا 
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   قامة املعا تصمميالقدرة عىل جناز  اخلاصة ابلرتاث املعارض الواثئقية وتطوير اا ودوليّ ض حمليّ ر وا  وا 

غ صي ابعامتديف الفضاءات والتظاهرات  أ ليات اس تغاللها الارتقاء ب معارض جديدة مع احلرص عىل

  (.التفاعل واملشاركة للمس تفيدين) بيداغوجية جديدة 

 كتساب اخلربة والنجاعة يف  تنفيذ العديد من عىل وال رشاف الفنية ادلراسات اجناز العديد من ا 

ادين احلدّ و ارخي جفر التّ و  اث الأندليسة مثل الرتّ ساكل ثقافيّ دراسة م  : عىل غرار ال حياءمشاريع 

  .يتونة ومسك مدينة سوسةجامع الزّ و 

 ملحوظا يف املداخيل املتأأتية  منوا شهدت الواكةل خالل ثالث عقود: القدرة عىل بعث مشاريع كربى

 ويل املشاريع الكربىمتهامة ساعدهتا عىل  مما مكوها من موارد ماليةواملعامل واملتاحف من زايرة املواقع 

حياء   : ابلتنس يق مع املعهد الوطين للرتاث يفلال 

 .بوسعيد يبعث املنزته الاثري قرطاج س يد -

 .واحلنااي بأأوذنة الأثريابملنزته والتمثني  الصيانة  أأعاملمتابعة  -

 .بسبيطةل والقرصين ودقة الأثريبعث املوقع  -

دارة وتس يري املشاريع الكربى - كتساب الواكةل خربة ومصداقية يف ا  مما مكوها من احلصول عىل ثقة  ا 

دارة   املستمثرين الأجانب واحلصول عىل متويل لبعث حياءمرشوع ا  الرتاث الثقايف عرب اتفاقية مع  وا 

-8118عىل مدى س نوات  مليون دينار 33نشاء والتعمري حيث بلغت لكفته البنك ادلويل لال  

عادة هتيئة املتحف الوطين بباردو ومتحف سوسة ومتحف جربة للرتاث  كام 8116 قام املرشوع اب 

 .التقليدي

سوسة و القريوان و سبيطةل ملعامل قرطاج و  الليلية ةالفنيّ  ال انرةع اريمش وتنفيذ جنازاالقدرة عىل  -

  .تونسو بزنرت و  قليبيةو  وجربةاملنس تري و 
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  كتساب خربة وقدرة عىل قامة تظاهرات ثقافية مومسية ومناس بتية املعامل و تنش يط املواقع ا  واملتاحف اب 

لهيا والتعريف مبكّوانهت حداث ديناميكية ثقافية هبا، واس تقطاب امجلهور ا  ىل ا   .اهتدف ا 

  طاراهتابرهنت الواكةل عىل قدرهتا يف تنظمي التظاهرات الوطنية واحمللية حيث شاركت يف الترصف  ا 

همرجان امحلامات، أأايم  همرجان قرطاج،)واملايل للعديد من التظاهرات الثقافية عىل غرار  ال داري

 ...(قرطاج املرسحية، أأايم قرطاج السيامنئية، معرض الكتاب

 ىل تعميق مضاميوها وتطوير  املسامهة يف برامج التظاهرات الوطنية الس نوية لشهر الرتاث مع السعي ا 

عدادها ومتويل  أ ليات تنظميها وتوس يع دائرة املشاركني يف  .هاا 

  س تقطاب وتوظيف املنابر ال عالمية املتاحة ( وال لكرتونية املكتوبة واملسموعة واملرئية)القدرة عىل ا 

أأرشطة واثئقية، مقالت ) اف ثرائه وتقدميه يف صورة جذابة للتعريف ابلرتاث التونيس واكتش

 ...( .حصفية،زايرات ميدانية مؤطرة لفائدة ال عالميني واملهنيني

  جنازو  ابتاكرالقدرة عىل توثّق خملتلف مكّوانت الرتاث الوطين يف بعديه  ريبوراتجات فوتوغرافية ا 

 .املاّدي والالماّدي

 نقاط الضعف 

  ىل هيلك جراءات يس تجيب لالحتياجات واملقتضيات اجلديدة للمؤّسسة  يتنظميالافتقار ا  ودليل ا 

 : يف املس توايت التالية

  تطّور وتوّسع أأنشطهتا ّمّك وكيفاعدم . 

 وسائل حمدودية ال مع الغريب والوطن القبيل الوسطممثليات هجوية للواكةل ابلشامل و  غياب

 .بلك من صفاقس وجربة والقريوان هتااللوجستية املوضوعة عىل ذم
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  موقع قرطاج )فقط موها املواقع واملعامل واملتاحف حيث أأّن أأربعة  لأغلباملالية ردودية املضعف

من مداخيل الزايرات % 21ة ــــنسب رـتوف (ومتحف ابردو ومعامل القريوان واملدرج الروماين ابجلم

 .مفتوحا للزايرة موقع ومعمل ومتحف 24من مضن 

   وترّدي فضاءات وتقنّيات عرض املنتجاتاملعروضة ضعف تنوّع املنتوجات الثقافيّة. 

    والرتوجي التّسويقو  التصال يف جمالتصلب الواكةل  تّصة اخمل طارات نقص  ال. 

  ىل اذلي ابلواكةل دودية نشاط التسويق والرتوجيحم الوطين  زون الرتايثاخملتروجي و  تطوير هيدف ا 

 .داخليا وخارجيا

  وأأ  تقادم الوحدات الصحيةو ملتاحف تواضع البنية الأساس ية لهيالك الاس تقبال ابملواقع واملعامل وا                   

 .يف بعض املواقعوجودها عدم 

 الأثرية واملعامل واملتاحف لبعض املواقع والسالمة اذلايتمني أأ منظومة الت عدم مشولية. 

 املشارب، املطامع، موزعات الأوراق ) اخلدمات أأو غياهبا ببعض املواقع الأثرية عىل غرار  حمدودية

 (....النقدية

  والتقدميية ببعض املواقع التارخيية وال رشاديةالعالمات التوجهيية  عدم جتديد. 

 ملتدخةلا مع الهيالك اللكي لعنارص التفاقيات املربمة التفعيل عدم. 

  ة يف متابعة وتقيمي برامج الواكةلئيدوات الاحصاللأ  الاس تعامل احملدود. 

   عدم حتديثهزوار موقع الواب اخلاص ابملؤسسة و ضعف عدد. 

  للواكةل  نتوجات الثقافيةوامل  تذاكر ادلخولل  البيع الالكرتوين غياب. 

   د.م 2.812 مببلغ لفائدة صندوق التقاعد واحليطة الاجامتعية الواكةل ديونارتفاع جحم 

  ىل ما يقارب  الغري يف الترصف لفائدة مس تحقات الواكةلارتفاع جحم همرجاين قرطاج )د   .م 4.8ا 

 .8104عدم املصادقة عىل القوامئ املالية لس نة مما نتج عنه  (....وامحلامات ادلوليني
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   ىل  8108س نة  عوان 281)تقلّص املوارد البرشية وتوقّف الانتداابت  (.8102س نة  عوان 461ا 

IX. التوهجات الاسرتاتيجية:  

 
حياء الرتاث والتمنية الثقافية املرجوة لفرتة    يتضمن هذا العقد مجموعة الأهداف ال سرتاتيجية لواكةل ا 

ياحة الثّقافيّة وبناء عىل 8181 -8102 التوهّجات الواردة يف  تطبيقا لس ياسة ادلوةل يف جمال الرّتاث والس ّ

ىلالربانمج الوطين للثقافة واليت   :هتدف خصوصا ا 

املادية والالمادية وبتنوعها رافدا أأساس يا للتمنية املس تدامة  للبالد التونس ية مبكوانته اعامتد اخملزون الرتايث -

 .وطنيا وهجواي وحمليا

رساء ش بكة من التظاهرات والفعاليات الثقافية والفنية والعمل عىل  تمثني املواقع واملعامل واملتاحف  - عرب ا 

 .أأحصاب املبادرات يف جمال الاس تغالل الثقايف واخلدماتاس تقطاب 

نشاطات الرتوجي مجموعة  بتطويرة اخلاصية الاسرتاتيج نشطة الأ  اقرتاح سيمتهذا العقد  خالل ومن  

 استامثر من خالل لواكةلاو  القطاع عىليمني مردوديته  امب الرتاثالكفيةل لتمثني  والس بلوتأأمني املواقع  التمثنيو 

  .الس ياحة الثقافية يفنارص لع ا هذه

ىل هذاكام يتطرق     : التالية الربامج العقد ا 

حياء الرتاثبرانمج     ا 

 الس ياحة الثقافية برانمج 

 من الرتاثاملس توحاة املنتوجات الثقافية  برانمج 

 القيادة واملساندة 

سيمت خالل فرتة العقد العمل  هيلك تنظميي يامتىش ورؤية مس تقبليةمرشوع  ادعدا  الواكةل بعد أأن اس تمكلت 

جراءات املصادقة عليه ووضعه حزي التنفيذ متام ا   :وذكل قصد تفعيل خاّصة عىل ا 
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حداث ال دارة التجارية   . ادلور التجاري والتسويقي وذكل اب 

دارة التصال والتنش يط والنرش   .اجلانب الرتوجيي واذلي ستتعهّد به ا 

دارة تعتين لرتاث من خالل مزيد توضيح م اب لتعريفا   حداث ا  شمولت ال دارة الفنّية وا 

حياء الرتاث  .اب 

حداث نوااتت خالاي هجوية املسامهة يف   سوسة،جربة، القريوان، ) حتقيق الالمركزية تدرجييا اب 

 .لتطوير وحتسني تدخالت الواكةل (صفاقس

  برجمة متتاملتوقعة  داءالأ  قيس مؤرشات وبلوغ 8181-8102غاايت عقد الأهداف لفرتة  لتحقيقو   

حتسني جودة اخلدمات  عىلعىل العمل  ساسانشطة أأ ه الأ هذ وترتكز املؤرشات هبذه عالقة ذات نشطةأأ 

 .والسالمة الوقاية  تأأميوها مبعداتمواصةل مع املفتوحة للزايرة والبنية التحتية ابملواقع واملعامل واملتاحف 

خملتلف العنارص أ نفة اذلكر مع ربطها بسلسةل املؤرشات  وتتضمن الأربعة جداول املوالية تقدميا وبياان

الربانمج مضن بأأهداف الوزارة  مدرجةاخلصوصية و الأنشطة املقرتنة هبا ويه مربجمة مبزيانية الواكةل و 

  .الرتاث: ــــــدد4عــــ
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I.  الأداء ومؤرشات قيس هدافالأ 

حياء الرتاثبرانمج   .0  ا 

جنازات الأنشطة مؤرّشات قيس الأداء الأهداف  مالحظات تقديرات ا 

8102 8106 8102 2018 2019 2020 

 هتيئة وصيانة -.01

املواقع واملعامل 

 واملتاحف

فضاءات الاس تقبال  نس بة

  املهيأأة

 الاس تقبالهتيئة فضاءات  0.0.0

 

 بناء تكييف الهواء وتدخالت خمتلفة %21 %22 %62 %61 %52 %50

تركزي  رشوعم نس بة اجناز 

 املوزعات ال لية للتذاكر

% 1% تركزي املوزعات ال لية للتذاكر 2.1.1  1  %1 %08 %04 %01 Tourniquet et billets 

électroniques 

قاعة عرض تقدميية حتتوي عىل جمسم  0 0 0 1 1 1 مراكز تقدميية بناء 3.0.0 احملدثة عدد املراكز

علمي وتصور فين للمعمل او املوقع او 

 املتحف او املدينة

عدد املواقع واملعامل و املتاحف 

 املمتعة بربانمج التشوير

 وضع العالمات التوجهيية وال رشادية 3 3 3 3 3 8 التشوير 4.0.0

املواقع واملعامل و املتاحف  نس بة

 اجملمةل

واملعامل املواقع  نظافةو جتميل  1.12. 

 .املتاحفو 

ازاةل الاعشاب والأتربة وزراعة الازهار  %69 %49 %34 %24 %14 %06

 و اعامل تعشيب 

تدعمي منظومة  -18.

 اذلايت التأأمني

  ابملواقعوالسالمة 

عدد املواقع واملعامل و املتاحف 

 املس يجة

النشاط مرتبط مبدى وجود حلول  0 0 2 1 1 1 سييج املواقعمواصةل ت  0.8.0

 للمشالك العقارية وشساعة املوقع 

املتاحف واملعامل  املواقع عدد

 .تمريامراقبة ابلاكنظام ب  اجملهزة

 منظومة املراقبة الالكرتونية 8.8.0

 تلاكمريااب

03 1 06 3 4 3  
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املتاحف واملعامل  املواقع عدد

 نظام أأهجزة الساكانرب  اجملهزة

  3 3 8 2 1 1 ركزي أأهجزة الساكانرت 3.8.0

املتاحف واملعامل  املواقع عدد

 نظام أأهجزة البواابتب  هزةاجمل 

  6 3 8 2 01 1 تركزي البواابت 4.8.0

  املتاحف واملعامل املواقع عدد

 املرتبطة ابلأنرتاانت

نرتاانت عالية الربط ابلأ  2.8.0

 التدفق

1 1 2 3 2 4  

 عدد املواقع واملتاحف واملعامل

ضاءة السالمة املمتتعة اب  

 واحلراسة

ضاءة السالمة واحلراسة 6.8.0     8 8 0 2 3 03 ا 

تكوين الأعوان يف جمال  2.8.0 أأايم التكوينعدد 

 و الاسعاف الأمن والسالمة

   عون ملدة ثالث أأايم 82تكوين  22 22 22 0 0 0

حتسني جودة  -13.

 اخلدمات

عدد املواقع واملتاحف اليت 

 .صحيةال  اوحداهت س يقع جتديد

الوحدات وصيانة  جتديد 0.3.0

 الصحية

 تركزي وحدات حصية جديدة 2 5 5 3 3 8

وان يف تقنيات تكوين الأع 8.3.0 ابلتكوين العدد امجليل للمنتفعني

 واللغات الاس تقبال

للك  حددت مدة التكوين بثالث أأايم 80 80 04 04 80 0

 عون اس تقبال

  5 5 5 14 10 0 املشارب واملطامع يئةهت  3.3.0 عدد املشارب واملطامع املهيئة
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 الس ياحة الثقافيةبرانمج  .8

 الأنشطة مؤرّشات قيس الأداء الأهداف
جنازات  مالحظات تقديرات ا 

8102 8106 8102 2018 2019 2020  

ابخملزون الرتايث التعريف  -0.8

 الثقايفو 

  4 4 4 2 0 1 طباعة الكتبانتاج و  0.0.8 عدد الكتب

ترمجة الكتب  8.0.8 عدد الكتب واملطوايت

 واملطوايت

1 3 2 01 01 01  

عداد املطوايت 3.0.8 عدد املطوايت   2 2 2 4 3 1 ا 

جناز الأدةل 4.0.8 عدد الأدةل   3 3 4 0 1 1 ا 

جناز املعلقات 2.0.8 عدد املعلقات  ا 

 التعريفية

02 03 02 82 30 30  

تنش يط املواقع و املعامل  - 8.8

 واملتاحف

  3 3 8 1 1 1 ثقافيةكل اهتيئة مس 0.8.8 عدد املساكل اجلديدة

  2 2 4 3 3 3 املعارض املشاركة يف 8.8.8 عدد املعارض 

 عدد التظاهرات

 

تنظمي التظاهرات  3.8.8

 الفنية والثقافية

2 8 01 01 01 01  

اتصالية لرتفيع خطة  وضع -3.2

 وتنويع قاعدة الزوار

تنظمي زايرات تعريفية  0.3.8 عدد املواقع واملعامل واملتاحف املزارة

 .للصحافة

1 1 1 2 2 01  

جنازنس بة    %011 %21 %21 %1 %1 %1 موقع الوابحتديث  8.3.8 حتديث موقع الواب ا 

  0 0 0 8 0 1جناز روبراتجات ا 3.3.8 فوتوغرافيةالروبراتجات ال عدد
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 فوتوغرافية 

جناز الومضات ا 4.3.8 ال شهارية عدد الومضات

عرب الأنرتانت  ال شهارية

 .والتواصل ال جامتعي

8 8 3 2 2 2 

عدد املشاراكت يف املعارض 

 والأسابيع الثقافية احمللية وادلولية

املشاركة يف املعارض  2.3.8

 والأسابيع الثقافية احمللية

 وادلولية

2 2 3 01 08 04 

 اتفاقيات رشاكة مع 6.3.8 املربمة عدد التفاقيات

املكتبات الهيالك العمومية و 

 ...واملطامع

083222
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 :من الرتاث املس توحاة الثقافية نتوجاتامل  تمنية برانمج .3

 الأهداف
مؤرّشات قيس 

 الأداء
 الأنشطة

جنازات  املالحظات تقديرات ا 

8102 8106 8102 2018 2019 2020  

 املنتوجاتتمنية  -1.3

 الثقافية

عدد أأصناف 

 املس تنسخات 

املس تنسخات صنع  1.1.3

املس توحات من القطع 

 الأثرية

31 32 41 21 21 61  

نتاج  2.1.3 عدد اللوحات نسخ مطابقة ا 

اللوحات للأصل من 

 الفس يفسائية

4 3 8 6 2 01  

بتاكر منتوجات ا   3.1.3 عدد املنتوجات

  جديدة

1 3 3 6 6 2  

 ركزي نقاط بيعت 4.0.3 عدد نقاط البيع

منتوجات ثقافية بنقاط 

 العبور

تركزي نقطة ثقافية مبطار 000111

 وجربة تونس قرطاج

  يومبيناء حلق الواد

معارض  ملشاركة يفا 2.0.3 عدد الـمعارض

املهرجاانت    مبناس بة

 .والتظاهرات الثقافية

1 0 0 8 4 2  
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 القيادة واملساندة .4

 الأهداف املؤرشات الأنشطة 8102 8102 8181 املالحظات

 011% 21% 21% 
نقيح النظام الأسايس ت  0.0.4

 اخلاص ابلأعوان
 نس بة ال جناز

الترصف  تطوير  -0.4

برشية ال  املوارد يف

أ ليات الترصف و 

 ال داري واملايل

  %21 %011 . يف انتظار املصادقة والتفعيل
حزي  الهيلك التنظمييضع و  8.0.4

 التنفيذ
 نس بة ال جناز

  011%  
عداد  3.0.4 رشوط التسمية يف ا 

 اخلطط الوظيفية
 نس بة ال جناز

 نس بة ال جناز املوازنة الاجامتعيةعداد ا    4.0.4 011% 011% 011% 

عدادا  2.0.4 1% 21% 011%   نس بة ال جناز قانون ال طارا 

 : الاجناز حسب املراحلحتدد نس بة 

ذاذات املهام اعداد ج)مرحةل التشخيص 8102 -

 (نة داخلية ىل جل ا  وولكت املهمة 

 .وضع دليل الاجراءات حزي التنفيذ 8102 -

 .املتابعة والتحيني 8181 -

عداد دليل ال جراءات ا   6.0.4 41% 21% 011%

 ال دارية

 نس بة ال جناز

 %1 %21 %011 التعاقد مع خبري يف هذا اجملال
عداد دليل ال جراءات  2.0.4 ا 

 املالية
 املراحلحسب 

 %1 %21 %011 التعاقد مع خبري يف هذا اجملال
عداد دليل ال جراءات ا   2.0.4 

 احملاسبية
  املراحلحسب 

 املراحلحسب  تركزي احملاس بة التحليلية 2.0.4 %1 %81 %21 .تنظمي أأايم تكوينية 
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 نس بة ال جناز خلية احلومكة فعيلت  0.8.4 21% 21% 011% 

رساء وتدعمي  - 8.4  ا 

 أأنظمة احلومكة والرقابة

 .وضع لوحات قيادة حسب الأهداف

 
 نس بة ال جناز مراقبة الترصفتفعيل   8.8.4 % 61 21% 21%

فراد مسؤول يف هذا الشأأن وتمنية قدراته عرب التكوين  ا 

عداد برامج العمل  .و ا 
22% 61% 41% 

التدقيق نظام تفعيل  3.8.4 

 و اخلاريج ادلاخيل
 نس بة ال جناز

 22% 21% 61% 
معاجلة النقائص الواردة  4.8.4 

 .بتقارير الرقابة ادلاخلية واخلارجية
 نس بة املعاجلة

 
 011% 21% 

عداد اخملطط العميل ا   0.3.4

عالمية    8181-8102لال 

 نس بة التنفيذ

تطوير النظام  - 3.4 

 املعلومايت

  .ت ابل دارة العامةاانر رتر ن  تركزي الأ  8102س نة  -

 معابجلهات  تركزيها 8181س نة  - 

 .توفري العديد من اخلدمات الأخرى

011% 21% 61% 
س تعامل  8.3.4  تاانر رتر ن  الأ ا 

(intranet) 
 نس بة ال جناز

 نس بة الرمقنة الأرش يفرمقنة   3.3.4  %21 %011 الترصف يف الواثئق والأرش يف ةمو نظم اقتناء 

 اخلطة التصاليةتدعمي  4.3.4 01% 02% 81% 
الواكةل  تواجدنس بة 

 يف وسائل الاعالم

 .خدمات غري مدفوعة الأجر 8102س نة  -

 .خدمات مدفوعة الأجر 8102 س نة -

 :تركزي منظومة لك من 

 ادلخول اجملاين 

 كراء الفضاءات

 عدد اخلدمات اخلدمات عىل اخلطتفعيل  2.3.4 3 3 8

راسة حول التدقيق يف د 6.3.4 10 10 10 .دراسة للك س نةبرجمة   عدد ادلراسات
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 السالمة املعلوماتية 

 2 4 4 

و  اعالمية منظوماتقتناء ا   2.3.4

                                                                                                 تأأهيلها                                                                                                                      

 

 عدد املنظومات

 %41 %61 %21 .اجناز موقع الوابيف انتظار 
ىل )رش البياانت ن  2.3.4 النفاذ ا 

 (املعلومة
 نس بة الاجناز

نتداابتا 0.4.4 8 03 14   ل 
 عدد املنتدبني

 امللحقنيو 

تمنية املوارد  -4.4

 البرشية
 22 22 40 

عرب  تطوير الكفاءات 8.4.4

 التكوين
 عدد املنتفعني 

 املنتفعنيعدد  لرتقياتا 3.4.4 109 66 72 

 النس بة طريأأ رفع من نس بة التال 4.4.4 82% 31% %38 

 عدد الس يارات قتناء س ياراتا   0.2.4 3 3 4 
حتسني ظروف  - 2.4 

 العمل
 نس بة املنتفعني قتناء جتهزيات مكتبيةا   8.2.4 31% 32% 42% 

 املعداتنس بة  يانة املعداتص  3.2.4 32% 42% 62% 

س ياسة اقتصادية للطاقة برشاء سيمت تدرجييا اعامتد 

 %8 %3 %6 فوانيس مقتصدة للطاقة وتعمميها هجواي

الفوانيس املقتصدة  ستبدالا 0.6.4 

 للطاقة

 

استبدال نس بة 

 الفوانيس
ترش يد اس هتالك  - 6.4

 الطاقة
 نس بة التخفيض تحمك يف اس هتالك البزنينال  8.6.4 %0 %8 %8 ترش يد اس هتالك س يارات املصاحل
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حياء الرتاث والتمنية الثقافية ن أأمه الأهداف النوعية اليت تسعى واكةل ا  ىل حتقيقها وانطالقا مما تقدم فا   ا 

 ّ  :اجملالت التالية لش متت  8181-8102س بة لفرتة ابلن

 املعامل واملتاحف و  املواقع مثنيت  .2

 وال حياء التمثني مشاريع . أأ 

بلكفة مجلية  واليت قدرت مثني موقع أأوذنة الأثريمرشوع ت من املتوقع أأن تنهتيي أأشغال  : موقع أأوذنة الأثري 

 :التالية  كّوانتاملواذلي يشمل  مليون دينار 3 يلاحبو 

هناء أأشغال   -  .ربط ابلش بكة الكهرابئّيةالا 

 .بناء هيالك اس تقبال -

 .وزارة الس ياحة والصناعات التقليدية من بمتويل موقف الس ّيارات واحلافالتهتيئة انطالق   -

 س يدي بوسعيد –منزته قرطاج  

الفرتة املمتّدة خالل  من حيث القمية التارخيية ونس بة الزوار سيمت ّ منزته قرطاج س يدي بوسعيد نظرا لأمهية  

طار  8181 -8102 س نواتبني  التدخالت  وستشمل  وال حياء التمثنيبرجمة مجموعة من الأعامل اليت تندرج يف ا 

  :اجملالت التالية 

 .بلّك من ّحامات أأنطونيوس واملتحف واملرسح الاس تقبالاءات ضمرشوع هتيئة ف -

عادة هتيئة هيالك  -  .الطوفات مبعملومساكل الّزايرة  الاس تقبالا 

 .هتيئة مدخل موقع بريصة وهتيئة بطحاء اليونسكو -

 .والسالمة اذلايت خاّصة بأأهجزة التّأأمنياءات ضف برتكزي هتيئة مدخل مرسح قرطاج وذكل -

 .وسمانّية، املتحف وّحامات أأنطونياملرسح، املنازل الّرو: الوحدات الصحّية بلّك من جتديد -
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 املرسح ادّلائري ابجلم 

أأهجزة التّأأمني  و تركزيمعلّية ادّلخول واخلروج  تنظميملعمل وذكل من خالل اب الاس تقبالحتسني مرافق العمل عىل 

لالبّواابت )اذّلايت  ياج احلايل اذلي مل يعد يس تجيب للمتطلّبات الأمنّية ( كرتونّيةال  ىل تغيري الس ّ ضافة ا  ا 

 .الّّضوريّة

 :تونسمركز تقدميي ملدينة  

تارخي ل  يحتويهل اىل مركز تقدمي و و الفضاء اخلاريجسابقا يمتثل املرشوع يف هتيئة متحف الس امن  

 . مدينة تونس ومعاملها

  :القريوان مركز تقدميي ملدينة 

 .تقدمي اترخي املدينة ومعاملها معللمركز  الهتيئة املتحفية عداديمتثل املرشوع يف ا -

  : صيانة املواقع واملعامل واملتاحف . ب

      : متحف ورابط سوسة  

 . هتيئة مرشب وتركزي واقيات حديدية- 

عادة هتيئة لش باك  -    .التّذاكرا 

جناز فضاء لوحدة التأأمني اذلايت   -  .(scanner + portique)ا 

 .الاس تقبال ابملتحف الوطين بباردوتكييف الهواء بهبو  

  .ديد العالمات التوجهيية والتفسريية ابملواقع الاثريةجت 

 .املواقع الأثريّة املفتوحة للّزّواربعض  تسييج  

لكرتونيةتركزي منظومة   وذكل لتنظمي معلية ادلخول للمتاحف   (contrôle d’accès)ملراقبة ادلخول ا 

ىل  ابس تعاملللزوار  املهيأأةواملواقع واملعامل  لكرتونية وذكل سعيا ا  أأهجزة مراقبة ادلخول وتذاكر دخول ا 

اجناز هذا املرشوع  سينطلقمن تطور يف العامل، و  تنظمي هذا القطاع ابلشلك اذلي يامتىش مع ما يشهده

 .ابملواقع الأكرث زايرة
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من اكمريا وبّواابت  عىل اكفّة املتاحف واملواقع الأثريّة واملعامل التارخيّية والسالمة اذلايت تعممي منظومة التأأمني 

لكرتونّية وأأهجزة مفراس  .ا 

انرة  جناز أأشغال ا   .لتسهيل حراسة املواقع واملعامل واملتاحف ا 

طار ترش يد اس هتالك الطاقة والتحمك يف النفقات املرتتبة عىل  : وترش يد الاس هتالكالتحمك يف الطاقة   يف ا 

 : ذكل س تعمل الواكةل عىل القيام ابل جراءات التالية

جراء -  عىل غرار للمواقع ذات الاس هتالك العايل  (audit énergétique )معليات التدقيق الطاق ا 

 .متحف العادات والتقاليد جبربة ومتحف ابردو ومتحف سوسة

 .س هتالك املنخفضذات ال    led من فئةضاءة تعممي اس تعامل فوانيس ال   -

وحدات توليد الطاقة الفتوضوئية لتغطية حاجيات ال ضاءة داخل بعض املتاحف اليت ل اجناز دراسات -

ضاءة اكمل اليوم مكتحف سوسة ومتحف جربة  .تتطلب ا 

عداد دراسات ل  - ضاءة فرديةا  مزودة ابلطاقة الشمس ية ابملواقع ذات املساحات الشاسعة  س تعامل اكشفات ا 

 .بوغرارة جكتيس و كبالرجييا، دقة، سبيطةل، تبوربوماجيس، الفحص، و

 الاس تقبال مرافقحتسني  . ت

وي   ت ن حت غةّل م ت س  مل ا ف  ح ا ت وامل امل  ع وامل ع  واق ، امل ة يّ س  ا س ق أأ مراف ىل  ةل ع واك ال ه طرف  ذ ه اج  ت وحت

ني س حت ىل  ق ا  راف مل ل ا ص وا ا و  مت وصلهت يلميكن ح ّا ت ل  :اك

 :فضاءات الاس تقبال وش بابيك التذاكر 

 .مزيد تأأمني ش بابيك التّذاكر بتدعمي احلواجز والأبواب والنّوافذ -

 .الاس تقبالت ضاءاللّزّوار بفتوفري واقيات - 

عىل أأمهّية املوقع وعدد  اعامتداتوس يع الفضاءات اخملّصصة للأنشطة التّجاريّة حسب ال ماكنيات املتاحة  -

 .الّزايرات
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ىل توفري هتيئة داخلّية متناسقة   - تعكس صورة مع حامية املوقع واحملافظة عىل قميته التارخيية وامجلالية  الّسعي ا 

جيابّية عن املاكن املزار  .ا 

بتوس يع ش بابيك التّذاكر وتوفري التّجهزيات الاّلزمة من ماكتب  الاس تقبالسني ظروف معل أأعوان حت  -

عالميّة( أأمام ش ّباك التّذاكر)أأموال وواقيات  اتوكرايس وخزاانت وحافظ  .وهواتف وجتهزيات ا 

 : الوحدات الصحّية 

ذوي الاحتياجات  الاعتباربعني  الأخذمع  حاجيات الزوارتوفري الوحدات الصحّية أأو توس يعها حسب تطّور  -

 .اخلصوصية

 .ش بكة املياهب  العمران مناطق عنربط املواقع البعيدة   -

 : ونقاط بيع املنتوجات الثقافية املشارب واملطامع 

ىل توفري  -  .مواطن العمرانمتنقةل ابملواقع البعيدة عن  شاربم الّسعي ا 

س تغالل التّشجيع عىل-  ابملواقع واملعامل واملتاحفاخلواّص الباعثني  ابلتّعاون مع  بيعال شارب ونقاط امل و  طامعامل ا 

 .اليت تس تقطب عددا هاّما من الّزّوار

 تطوير قطاع الاس تغالل .6

2012

7.2450

يراد اكةل خالل فرتة عقد الأهدافلوس تعمل ا ىلنشاط الاس تغالل وذكل ابلسعي  اتعىل تطوير ا  عدد  يفرتفيع ال ا 

املداخيل للمتاحف واملعامل التارخيية واملواقع الأثرية اليّت تس تغلها من هجة والّرفع من مداخيل تمنية الزايرات و 
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القطاعات الأخرى وتطويرها واملمتثةل يف بيع املنتوجات الثقافية وكراء املشارب والفضاءات التجارية من هجة أأخرى 

ىل  ضافة ا   .تسويقال رتوجي و ال خطة دمعهذا ا 

 الزوار تنويع جنس يات وفئات . أأ 

 ةيواملغارب  التونس يةلعائالت ل الزايرات عدد ترفيع 

حصائيات ريتش  ىل  وزارة  الس ياحة ا  قامئة الوهجات املطلوبة  تصدرت ناطق الس ياحية التونس يةأأن امل ا 

الس نوات  خالل مةبأأعداد هااذلين توافدوا  ونياح اجلزائريسامه الس ّ نوات املاضية، و يف الس ّ ياح اجلزائريني للس ّ 

نقاذ ق املاضية عات توقّ  وأأمامالأوروبية التقليدية،  احيةيالس   من الركود بسبب احنسار الأسواقياحة طاع الس ّ يف ا 

ىل حوايل  يف الس نوات القادمةبوصول عدد الس ياح اجلزائريني  ما   8106ن بلغ س نة ساحئ بعد أأ  مليوينبتونس ا 

واقع س ياسة مشجعة للمواطن التونيس واملغاريب لزايرة املتاحف وامل س تعمتد الواكةل،صف ساحئنمليون و  يفوق

عطاهئم امتيازات  مشجعة   : عىل غراراب 

زايرة املواقع واملعامل  عىللتشجيع هذه الرشحية  املغاربةالزوار  للعائالت ومراجعة معلوم التذاكر ابلنس بة  -

 .الأوقات زايرة مضن عائالت كبرية العدد يف معظمال تفضلأأهنا خاصة 

 عىل زايرة املتاحف ةبوالطل  التالميذ تشجيع 

ربط الأجيال  مرت ابلبالد التونس ية وهبدف اليتمتثهل املتاحف من ثراء معريف حول احلضارات  ملااعتبارا 

طالعها عىل الرتاث الأثري والتارخيي  مباضهيا اجلديدة ن وا  التواصل مع الش باب  الواكةل املس تقبلية أأهدافمن فا 

 : وفق ال ليات التاليةواملواقع  واملعامل زايرة املتاحف عىلالتلمذي والطاليب حلهثم 

حياء الرتاث والتمنية الثقافيةالتعاون بني تفعيل   - كتيب  عرب اعداد وزارة الرتبيةاملصاحل اخملتصة ب و واكةل ا 

ىل دفهي الرتاث الوطينحول ادلراس ية  جهامضن املن يدرج تنظمي و عىل زايرة املتاحف  التالميذتشجيع  ا 

  .زايرات دورية

قامة  -  .تراثية بصفة دورية لتقريب املعلومة من امجلهور بلك رشاحئه معارضا 
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 دمع اخلطة التصاليةو تنش يط ال و  ادلعاية . ب

  : عىل ال قبال عىل املواقع الأثرية واملتاحف الزائر تشجعاليت  ادلوافع أأمه من

  التظاهرات 

قامة التظاهرات التنش يطية ابملواقع واملتاحف   واملوس يقية  الفنية الفرق عىل غرار دمع وتشجيع امجلعيات عىل ا 

قامة النشاطات الثقافية املتنوعة املرتبطة ابلتنش يط الس يايح، وميثل  ويه تعد من أأكرث اجملموعات القادرة عىل ا 

، وميكن عن العادات والتقاليد الاجامتعية س ياحية حية ومعربةي مادة ثقافية الرتاث الأديب والاجامتعي واملوس يق

قامة  املرسحيات وعرض  التعريف هبذا الرتاث من خالل  .احلفالت املوس يقية يف الأماكن التارخيية والأثريةا 

 املعارض 

قامة معارض يف    وتوزيع  ،ال صدارات واملنتوجات الثقافية  لعرض بعض كز التجارية والأماكن الس ياحيةااملر ا 

يف  امجلهور مبختلف رشاحئه  ترغيبمطوايت سعيًا لتحقيق هدفني أأساس يني، هام نرش الوعي الرتايث والتارخيي، و 

 .زايرة املتاحف واملواقع

 ادلعاية والتنش يط 

ىلتسعى الواكةل جملمتع مجيع فئات ا تأأثري عىل منواملكتوبة   املسموعةوسائل ال عالم املرئية و اعتبارا ملا متثهل    : ا 

وش باكت التواصل ( ونيةاملكتوبة واملسموعة واملرئية وال لكرت ) توظيف املنابر ال عالمية املتاحة -

 .واكتشاف ثرائه وتقدميه يف صور جّذابة للتعريف ابلرتاث التونيس الاجامتعي

نتاج برامج ثقافية مشرتكة حول الرتاث  - برام اتفاقيات رشاكة مع املؤسسات ال عالمية ل  أأرشطة واثئقية )ا 

زايرات  –مسابقات  – منابر حوار -ريبوراتجات -مقالت حصفية –حصص حتسيس ية تثقيفية  –

شهارية –ميدانية لفائدة ال عالميني واملهنيني   .(ومضات ا 
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جناز  - ابللّغة دقيقة  31يوثق لأبرز املعامل التارخيية للبالد التونس ية مّدته ل تتجاوز  رشيط مسعي برصيا 

براز ة والفرنس ية وال نلكالعربي ما زيية، يمّت عرضه خالل التظاهرات والأسابيع الثقافية احمللية وادلولية، قصد ا 

 .تمتزي به هذه املعامل من ثراء وتنوع

 حتسني جودة اخلدمات . ت

مبختلف املتاحف واملواقع واملعامل بصفة تدرجيّية وذكل من خالل العمل  الأساس ية اخلدماتحتسني  

 .مرصد الزّوار احملدث ابلواكةلظات مبالح

 .والتقدميية وحتيني العالمات التوجهيّية الصيانة ادلورية لهيالك الاس تقبال بلك مكوانهتا   

، اذلي من خالهل يس تطيع الزائر (guide audio trilingue)متعدد اللغات ال لكرتوين ادلليل اعامتد  

 .عىل مكوانت املتحفالتعرف 

 الضوئية املؤثراتالزوار وذكل من خالل لس تقطاب  الثقافية للمنتوجات ةاخملصص الفضاءاتهتئة    

 .من الرتاث املس توحاةالكتب واملنتوجات  عرض طريقةوتطوير 

 ”مرحبا“عالمة  احلصول عىلمن خالل العمل عىل املواقع واملعامل واملتاحف حتسني اخلدمات داخل   

 .بثالث متاحف واملقر الاجامتعي للواكةل

حداث   د ـابملعامل واملتاحف وجعلها أأمكنة اس تقطاب يف ح ابلواكةل منوذجيّة خاّصة اسرتاحةنقاط  ا 

ــ ذات   .(مشارب ومطامع) هاـ

ىل املواقع املتقاربة جغرافيّا اعامتد   . لتشجيع زايرهتا تذاكر دخول مجمّعة ا 

دماج معلّية البيع عىل اخلطّ     .للمنتوجات الثقافيّة وقع الوابمب ا 

  و اجملمتع املدينالرشاكة مع القطاع اخلاص  دمع  . ث

 .نقاط بيع املنتوجات الثقافيّة ثيف بع اخلواص  لالستامثرالباعثني  تشجيع  

  .املتعاقد معها الأسفارالعمل عىل الرتفيع يف عدد واكلت    
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ياحة واجلامعة التونس ّية لواكلت الأسفار    وادّليوان الوطين معاضدة رشاكئنا يف ادليوان الوطين للس ّ

 .املنظمة للمواين البحريّة لس تعادة الّرحالت البحريّة

بتصور واجناز مشاريع مشرتكة تكون اجلهات منطلقا لها وتس هتدف هيالك اجملمتع املدين دفع التعاون مع   

رشاك  .الساّكن احملليني يف هذه املشاريع ا 

 املشاركةقصد ال عداد ل برام اتفاقية رشاكة بني الواكةل وادليوان الوطين التونيس للصناعات التقليدية   

 .مبعارض حملية ودولية

ملؤثرات الضوئية ااملعامل واملواقع واملتاحف من خالل اس تعامل  تنش يطدمع التظاهرات اليت تقوم ب   

في علهيا طابعا خاصا ميزج بني الرتاث والفنون والتقنيات احلديثة عىل غرار الرشاكة مع اليت تض والصوتية

 .museum labمجعية 

عادة تشكيلها بطريقة لقطع أأثرية وذكل اب   يعرض نسخا متحف متنقلية تمتثل يف اجناز تظاهرة ثقاف  

ىل دقة والاكفالثالثية الأ   .بعاد وس يتنقل هذا املتحف ا 

ىل توسعة قاعدة وذكل سعيا ا   الناشطة يف قطاع الرتاث ويل العمويم للجمعياتالمتالرفع من مزيانية  

 .املنتفعةامجلعيات 

حداث . ج  مساكل س ياحيّة ثقافيّة جديدة  ا 

حداث الواكةل عىلس تعمل   ىل تنويع املنتوج  دفهتاملناطق، من  عدد جديدة يف ثقافية س ياحية مساكل ا  ا 

 : ني الرتاثاحمللية وتمثالس يايح واملسامهة يف التمنية 

 .سليانة املسك الس يايح والثقايف بولية 

  .املسك الس يايح والثقايف بولية الاكف 

يايح و    .الثقايف مبدينة املهديّةاملسك الس ّ

يايح والثقافي   .ابلقرصين ة بوليةاملسك الس ّ
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يايح    .الثقايف مبدينة القريوان املسك الس ّ

ي   .بقفصة ة بوليةالثقافيايح و املسك الس ّ

يايح و    .الثقايف جبزيرة جربةاملسك الس ّ

يايح الرابط بني املعامل   .ةوالقصور التارخيي واحلصون القالع ادلفاعية مثل الأثرية املسك الس ّ

عادة فتح جامع فضلون جبربة وجامع الزيتونة ادلينية الس ياحية املساكلتعزيز   بتونس وذكل ابلتنس يق مع  اب 

ملزيد التعريف ابملعامل ادلينية اليت تزخر هبا  والصناعات التقليدية احةيوزارة الشؤون ادلينية ووزارة الس  

 .البالد

 جات الثقافيةو املنت دمع قطاع . ح

من العنارص ادّلامعة للموارد ...( قطع نقدية –فس يفساء  –مس تنسخات أأثرية ) املنتجات الثقافية يعد قطاع  

يالية للمؤّسسة، حيث من الّضوري امل ّل .الاهامتم الاّلزم الهئاا  وقد عرف هذا النشاط تطّورا ملحوظا يف بدايته ا 

جياد حلول هل عىل مس توى   :أأنّه يشهد منذ فرتة بعض الفتور مّما يتعنّي ا 

 .ابلتصممي وتنويعه ّمّك وكيفا اس تجابة ملتطلبات السوق الارتقاء 

 .ضمراجعة مساكل التوزيع والاس تغالل والعر   

ابختاذ مجةل من التدابري واحلوافز هتّم احلرفيني قصد تطوير املنتجات املبادرات اخلاّصة للقطاع  تشجيع  

 .الثقافية املس توحاة من الرتاث

جناز برانمج رشاكة مع املركز الوطين  قصد اس تنساخ مجموعة من  للخزف الفيّن بس يدي قامس اجللزيي ا 

 .القطع الأثرية والتارخيية وابتاكر مس تنسخات جديدة

ّ   . خ  رشالن

 .8102ابلنس بة لس نة  قرطاج الأثريوقع برجمة كتاب حول موقع " اترخي ومعامل" سلسةلمضن  
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صدار منشورات   وفق دراسات وبرامج مضبوطة حول عدد من املعامل واملواقع واملتاحف ( كتيبات)ا 

 .واحملاور ذات الصةل ابلرتاث والأعالم التارخييةواملدن التارخيية 

صدار مجموعة من املطوايت التعريفية والبطاقات الربيدية، والطوابع الربيدية وغريها حول املعامل التارخيية     ا 

 .ابلرتاث قصد التعريف هبا بصورة واسعة ومبسطةواملتاحف ولّك ما هل صةل 

جناز ةلمواص  لتوثيق  اجمدل 84تتكّون من  (Patrimoine de Tunisie ) موسوعة الرتاث التونيس  ا 

الولايت التّالية  وسيشملاملادي والالمادي يشمل اكمل ولايت امجلهورية  هالرتاث التونيس بعنرصي

قفصة وقرصين ،القريوان ،قابس الاكف، جندوبة ، س يدي :  8181و 8102خالل الفرتة املرتواحة بني 

  .بوزيد وتطاوين

جناز موسوعة   عداد كتاب يوثّق ملوقع دقّة  (Histoire et monuments) اترخي ومعاملا  وسينطلق ا 

وذكل   قريوان سوسة وصفاقس والاكفالمدن الأثري يليه مجموعة من الكتب اليت هتمّت  بتارخي لك من 

 .8181-8102خالل الفرتة املرتاوحة بني 

 .اصدار كتاب حول معامل مدينة تونس 

 .املياملسجةل يف قامئة الرتاث العاصدار كتاب حول املواقع واملعامل  

 8181-8102ال صدارات املربجمة لفرتة 

 الس نة ال صدارات

 .8102س نة  الأثريقرطاج كتاب حول موقع  اصدار مت" اترخي ومعامل" سلسةلمضن - 

 .8102برجمة كتاب حول موقع دقة الأثري ابلنس بة لس نة " اترخي ومعامل" سلسةلمضن  

جنــــاز موســـوعة  -  لتوثيق الرّتاث  جمدّل  84 ويه عبارة عن  « Patrimoine de Tunisie »ا 

 البالد وسيمت اجناز كتاب عن الرتاث املادي والالمادي ولايتمجليع املادي والالمادي  التّونيس

 . الاكف وجندوبةلك من و القرصين  ولوليةقفصة  لولية

 .حول موقع دقة الأثريدليل  - 

 .دليل حول متحف سوسة الأثري - 

 .الأثرية للجمكتيب عن املعامل  - 

8102 
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 .مطوية ملوقع دقة الأثري - 

 .مطوايت حسب  املساكل الس ياحية اليت  يه مضن برامج زايرات واكلت الأسفار -

 .كتاب حول معامل مدينة القريوان اجناز" اترخي ومعامل" سلسةلمضن  - 

املادي والالمادي ث كتاب عن الرتا اجناز« Patrimoine de Tunisie »مضن موســـوعة - 

 .قابس والقريوان ولييتل

 .اصدار كتاب حول معامل مدينة تونس - 

 .اصدار كتاب حول املواقع واملعامل املسجةل يف قامئة الرتاث العاملي - 
 

8102 

 

 .حول معامل مدينة الاكف اجناز كتاب" اترخي ومعامل" سلسةلمضن  - 

 لولية املادي والالمادي كتاب عن الرتاث اجناز« Patrimoine de Tunisie »مضن موســـوعة - 

 .تطاوينولولية س يدي بوزيد  

8181 

 

 

 

 مؤسسةللاملعلوماتية   نظمةالأ  تطوير .2

حتيني خطة العمل يف ميدان ال عالمية اليت أأعدها املركز الوطين  2020-2018الواكةل خالل فرتة  ستتوىل 

عالمية،انطالقا من الوضع احلايل لنظام  املعلومات وبناء عىل التوهجات الوطنية والقطاعية يف اجملال ويشمل هذا لال 

النظام أأمه بياانت الواكةل وأأنشطهتا، ويوفر لأعواهنا وموظفهيا بيئة معل جامعية ساحنة ول خذي القرار معلومات 

 :ذكل من خالل الربامج التاليةاملطلوبة و يف الوقت املناسب، و  تساعد عىل أأخذ القرار ابدلقة

س يوةل يف تبادل من توفري معلومات دقيقة و  لتصالاأأن توفره تكنولوجيا املعلومات و  اس تغالل ما ميكن 

طار ش بكة مات و اخلربات بني خمتلف وحدات و املعلو  نرتانتهيالك الواكةل يف ا  حملية من ( Intranet) ا 

كسرتاانت انحية، وبني الواكةل وهيالك القطاع الثقايف و خمتلف املتعاملني معها يف  طار ش بكة ا  ( Extranet)ا 

العاملية من انحية ( Internet) تانال نرتموسعة، وبني الواكةل و املواطن و ابق القطاعات عرب ش بكة 

 .أأخرى

ىل املواقع ملتابعة ومراقبة ادلخول ا  ( Système de Contrôle d'Accès) وضع نظام معلومايت متطور 

 :ويتكون من  مبوقع منوذيجواملتاحف يمت اجنازه يف مرحةل جتربية 
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 .(Billets électronique)منظومة بيع التذاكر الالكرتونية  -

 .(Tourniquet)منظومة مراقبة ادلخول من خالل وضع احلواجز  -

 .(Vidéosurveillance)منظومة السالمة  -

عداد  ثراء مواقع الواب ا  حداث خلية تعىن اب  حيوية أأكرث  التابعة للواكةل وتطويرها لتصبح  خطة معلية خاصة اب 

 .وأأكرث اس تجابة ملتطلبات اخلطة التصالية والتسويقية للنشاط التجاري والثقايف للواكةلوتفاعلية 

من قبل مكتب دراسات مصادق علية  اجناز تدقيق يف السالمة املعلوماتية لنظام املعلومات اخلاص ابلواكةل 

 .للسالمة املعلوماتية اليت س تقوم مبتابعة اجناز هذا املرشوعمن طرف الواكةل التونس ية 

 8181-8102لفرتة  برانمج العمل يف ميدان ال عالمية

 ادلينار : الوحدة

 املرشوع العدد
اللكفة التقديرية 

 8102لس نة 

اللكفة التقديرية 

 8102لس نة 

اللكفة التقديرية 

 8181لس نة 

  Projets d'Acquisition de progiciels: ال عالميةالتطبيقات 

عالمية نرتاانت مع املركزالأ اس تغالل  10   2.111 2.111  2.111 .الوطين لال 

 :تصممي وحتيني مواقع واب الواكةل 18

www.patrimoinedetunisie.com.tn 

www.bardomuseum.tn 

www.soussemuseum.tn 

www.djerbamuseum.tn  

02.111 2.111 2.111 

 Système de)اقتناء نظام معلومايت متطور  13

Contrôle d'Accès )  ىل ملتابعة ومراقبة دلخول ا

جتربية مبوقع منوذيج  واملتاحف يمت اجنازه يف مرحةلاملواقع 

  : ويتكون من

 Billets)منظومة بيع التذاكر الالكرتونية  -

électroniques) خالل  -منظومة مراقبة ادلخول من

 .( Tourniquet)وضع احلواجز 

21.111  

 

21.111  

 

081.111  

 

   Gestion  41.111)رش يف تناء نظام الترصف يف الواثئق والأ اق  14

http://www.patrimoinedetunisie.com.tn/
http://www.bardomuseum.tn/
http://www.soussemuseum.tn/
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Electronique des documents). 

قتناء منظومة متابعة مصاريف العالج والترصف يف  12 ا 

 .الصندوق الاجامتعي

 31.111   

تصممي وتطوير تطبيقات واب محموةل ابس تعامل  16

لتدعمي  حلديثة تكنولوجيات املعلومات والتصال 

 النرش ال لكرتوين للمعلومات اخلاصة ابلرتاث الأثري

واملعامل التارخيية واملتاحف املس تغةل  والتارخيي للمواقع

 .من طرف الواكةل

81.111  81.111  81.111  

 Etude et Développement: ادلراسات والتطوير

عداد 12   81.111  81.111  01.111 .(دراسة) 8181-8102اخملطط العميل  ا 

معلومات تأأهيل وحتيني نظام املعلومات اخلاص ابلترصف يف  12

 Architecture du système).وواثئق وأأنشطة الواكةل

d'information). 

 81.111  81.111  

 Sécurité Informatique: السالمة املعلوماتية

جراء 12  2حسب القانون عدد  التدقيق يف السالمة املعلوماتية ا 

 .(دراسة)8114لس نة 

2.111  01.111  01.111  

 Projets d'acquisition du Matériel  ال عالميةاملعدات 

عالمية 01   011.111  61.111  21.111 .اقتناء معدات ا 

  01.111  81.111  02.111 .اقتناء معدات خاصة ابلسالمة املعلوماتية 00

 Maintenance et Supervision: الصيانة واملتابعة

  41.111  82.111  81.111 .صيانة الربجميات 08

  01.111  01.111  01.111 .املعداتصيانة  03

متابعة التطور يف جمال تكنولوجيات املعلومات والتصال  04

 ...(ندوات، حمارضات، كتب، جمالت وتربصات)احلديثة

01.111  01.111  01.111  

  321.111  382.111 821.111 اجملموع

 242 111 اجملموع العام
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 عاونالتّ شاريع م  .2

جناز دراسات خمتلفة، مسح جيوفزاييئ  الوطين للرتاث ووزارة التجهزي وال ساكنالتّعاون مع املعهد   يف ا 

يارة وحفرايت أأثريّة  للمواقع واملعامل املتواجدة حبوزة  يصال الّطريق الس ّ ىل ولايت القريوان مسار مرشوع ا  ا 

 .ملرشوعهذا اوستشارك الواكةل يف * جلمة–قسط تونس *وس يدي بوزيد والقرصين وقفصة وتوابعها 

يف اجملال الثقايف  من أأجل الوهوض مبس تقبل  ادلوليةالأجنبية  حترص الواكةل عىل الاس تفادة من التجارب 

مس توى دويل عىل عىل  تونسالثقافة يف بالدان لتصبح مصدرا للتمنية من انحية وللمسامهة يف الرتوجي لصورة 

وقد .اعتبار أأن الثقافة مبختلف جتلياهتا مرأ ة عاكسة لصورة البدلان وحمددة لعالقهتا ابل خر يف خمتلف اجملالت

املمتثةل يف تبادل اخلربات والأعامل وتنظمي التظاهرات املشرتكة وفسح  املس تقبلية حددت ميادين التعاون

ّ اليف  املؤسسة كفاءاتاجملال لترشيك  ومن املنتظر أأن يمت . صات والتظاهرات اليت تقام داخل هذه البدلانرتب

 .قريبا الانهتاء من ضبط برامج التعاون مع عديد البدلان الأوروبية خاصة لينطلق يف تنفيذها يف أأقرب ال جال

سرتاتيجّية لطلب متويل من بعض املستمثرين  عداد خّطة ا  خاّصة لبعض مشاريع الواكةل املتعلّقة  الرّشوع يف ا 

 .(mécénats )ابلرّتاث الاّلمادي

يف ما خيّص   املمّوةل من طرف  ال حّتاد الأورويبانمج املشاريع  ربللرتحش بوالبحث عن رشاكة  التفاوض   

يطاليا العابر للالتّعاون  "و "حوض البحر املتوّسط"  ."8181-8104تونس –حدود ا 

 

 

 

 

 

 

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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II. التطور املربمج لأنشطة املؤسسة 

 ادلينارادلينار  ::  الوحدةالوحدة                                                     وال حياء التمثني .0

 

 ال عامتدات املرصودة س نة الاجناز الانشطة

 جتديد العالمات التوجهيّية والتفسرييّة ابملواقع الأثرية 

 

8102-8181 221.111  

  0.111.111 8102 .تكييف الهواء بهبو الاس تقبال:متحف ابردو

جناز  مرشوع   321.111 8102-8102 .مركز تقدميي للمدينة العتيقة و فضاء ثقايفا 

 :القرص الأثري ابجلم 

عادة تسييج قرص اجلم -  .ا 

8102-8102 221.111  

 تأأهيل الوحدات الصحية بفضاءات :جتديد الوحدات الصحية

 املواقع واملعامل واملتاحف

8102 411.111 

 توسعة وهتيئة فضاءات الاس تقبال: هتيئة فضاءات الاس تقبال

 (مرسح اجلم ومواقع قرطاج)اذلايتوفقا ملتطلبات التأأمني 

8102 311.111 

  0.111.111 8102 .مركز تقدميي ملوقع بالرجييا

 211.111 8181 .مركز تقدميي لتارخي املدينةمدينة القريوان 

 :املوقع الأثري مبوس يت الكريب

 .بناء هيالك اس تقبال -

 ت.د 011.111 8181

 4 221 111  0 اجملموع العام

 

 :ملوقع الأثري بأأوذنة ا
  (8102قانون املالية ) 221.111 8102 .ربط موقع أأوذنة ابلش بكة الكهرابئية 

 (8102قانون املالية ) 8.311.111 8102 .بناء هيالك اس تقبال

  021.111 8181-8102 .هتيئة مسك الزايرة

 3 111 111   8 اجملموع العام

 املنزته الأثري بقرطاج

  321.111 8181-8102 .حاممات أأنطنيوس الاس تقبالاءات ضهتيئة ف 

قتناء نظام معلومايت متطور ومنظومة: املنزته الأثري بقرطاج بيع  ا 

لكرتونية  تذاكر ا 

8102 821.111 
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  021.111 8102 .بقرطاج ثريابملرسح الأ  الاس تقبالاءات ضهتيئة ف

 021.111 8102 .هبضبة بريصة الاس تقبالاءات ضهتيئة ف

  011.111 8181 .اءات ال س تقبال املواين البونيةضهتيئة ف

 221 111 3 اجملموع العام

 :هتيئة مساكل س ياحية ثقافية

  311.111 8102 .بولية الاكفاملسك الس يايح والثقايف 

 321.111 8102-8102  .سليانةولية املسك الس يايح والثقايف ب

يايح و الثقايف مبدينة املهديّة  31.111 8102 .املسك الس ّ

يايح و الثقايف ابلقرصين  61.111 8181-8102  .املسك الس ّ

يايح و الثقايف بقفصةال   31.111 8102 .سك الس ّ

يايح و الثقايف مبدينة القريوان العتيقة   31.111 8181 .املسك الس ّ

يايح و الثقايف   31.111 8181 .جربة جبزيرةاملسك الس ّ

 231 111 4 اجملموع العام

 هتيئة مساكل الزايرة

 21.111 8102 .معمل القصبة بصفاقس 

  21.111 8102 .معمل رابط سوسة 

 21.111 8102 .معمل برج قليبية 

 21.111 8102 .تيبوربوماجيس الفحص

 21.111 8181  .موقع أأوتيك

821 111 2 اجملموع العام  

 أأشغال صيانة هتيئة ابملواقع الأثريّة

مشاريع مشرتكة لتعهد فضاءات املعامل واملواقع واملتاحف ابلتنظيف 

 .والعناية و تأأهيل الوحدات الّصحية

8102-8181 311.111 

عادة تأأثيث نقاط البيع ابملواقع واملعامل واملتاحف  021.111 8181-8102 .مرشوع ا 

   

 421 111 2اجملموع العام

 01 821 111 2+4+3+8+0اجملموع العام
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 املتاحف و  واملعامل ملواقعاب والسالمة اذلايتالتأأمني  .8

  8102والسالمة لس نة  اذلايت التأأمنيمشاريع   

 ادلينار : الوحدة

 اللكفة التقديرية نوعية التدخل عدد

 

10 

 :منظومة املراقبة ال لكرتونية

ضفاء النجاعة  تدعمي منظومة املراقبة الالكرتونية ابلاكمريا اليت مت تركزيها ملزيد ا 

 : الاس تغاللوحسن 

اكمريا  هجاز 21تعممي املراقبة وتوس يع جمالها برتكزي  حوايل  : مواقع قرطاج  - -

 .ةجديد

 .مراقبة هجاز اكمريا 12متحف سوسة زايدة عدد  - -

مبدخل املوقع وربط املتحف بقاعة املراقبة  مراقبة اكمرياهجاز  01سبيطةل زايدة عدد  - -

 .الاس تقبالهبيلك 

 

21.111 

 

18 

 :منظومة التفتيش ال يل

 . مبرسح قرطاج"  portique"هجاز بوابة الالكرتونية  18اقتناء عدد 
 

84.111  

 

13 

 :منظومة التفتيش ال يل

متعة  18اقتناء عدد   .  مبرسح قرطاج"  scanner"هجاز ماحس أ يل للأ

 

081.111  

 

14 

ضاءة السالمة و احلراسة  :ا 

ضاءة السالمة واحلراسة لتأأمني  خمتلف املواقع  .ا 

 

21.111  

  31.111 (عقود صيانة التجهزيات والش باكت) متفرقات  12

 824.111  0 والسالمة اذلايت اللكفة التقديرية ملزيانية مشـاريع التأأمني
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 ادلينار : الوحدة                                          8102لس نة  لأشغال الكهرابئية والصيانةامشاريع   

 

 اللكفة التقديرية نوعية التدخل عدد

10 

 

 :رابط سوسة 

يتضمن مرشوع , دين رشوط السالمة وامحلايةأأ الرابط مفتوح للزايرة ول تتوفر به 

اعة كق" اجلامع" ادلاخلية و جتهزي الطابق العلوي مّد الش بكة الكهرابئية ال ضاءة 

 .عرض دامئة وال ضاءة اخلارجية

011.111  

 :املرسح الروماين اجلم 18

نظرا للطلب املزتايد للطاقة أأثناء الاس تغالل الصيفي للمعمل أأصبح من الّضوري 

 . جتهزيه مبحول كهرابيئ

021.111  

 :اقتناء مواد و سلع كهرابئية 13

 .مس تلزمات كهرابئية للصيانة ادلوريةرشاء 

31.111  

 

14 

 :تدخالت صيانة خمتلفة و أأشغال كهرابئية

 .تدخالت صيانة خمتلفة

 

 21.111  

 

 

12 

 :املراقبة ادلورية للش باكت الكهرابئية

 مكتب مراقبة فنية ملراقبة خمتلف الش باكت الكهرابئية املس تغةل من طرف نيتعي

 .السالمة و املطابقة الفنية الواكةل للحصول عيل شهادة

 

02.111  

  342.111  8 اللكفة التقديرية ملزيانية مشـاريع الأشغال الكهرابئية والصيانة

  602.111 8102لس نة  8+0 السالمةو  اذلايت منيأأ نية امجللية املقرتحة لوحدة التاملزيا

 

 ادلينار : الوحدة                                        8102والسالمة لس نة  اذلايت التأأمنيمشاريع  

 

 اللكفة التقديرية نوعية التدخل عدد

 

10 

 :منظومة املراقبة ال لكرتونية

 :تدعمي منظومة املراقبة الالكرتونية ابلاكمريا 

 .رابط سوسة - -

 .برج امحلامات  - -

 .موقع بالرجييا -  -

 

021.111  
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 .جتهزيات ختزين و مراقبة عن بعد - -

 

18 

 :ابلأنرتانت ذات التدفق العايل  ربط

  .أأثرية مواقع 4ربط  -

 

21.111  

 

13 

 :منظومة التفتيش ال يل

للمعامل و املواقع "  portique"هجاز بوابة الالكرتونية  12اقتناء عدد 

 : واملتاحف املفتوحة للزايرة ذات الأولوية

 .المبو قرطاج صطوفات  -

 .قرطاجاملنازل الرومانية  -

 .موقع أأوتيك -- 

 

61.111  

 

 

14 

 :منظومة التفتيش ال يل

متعة  13اقتناء  املتاحف  لبقية" scanner à rayan X"  أأهجزة مراقبة للأ

 :واملعامل واملواقع املفتوحة للزايرة

  .املنازل الرومانية قرطاج -

  .متحف أأوتيك -

 .موقع أأوذنة -

 

021.111  

 

2 

ضاءة السالمة و   :احلراسةا 

ضاءة السالمة واحلراسة ابملواقع ذات املساحات الشاسعة   :ا 

 .موقع بالرجييا - -

 .ازن دقةخمموقع و  - -

 

011.111  

 

16 

 

 :انتداب

 .ةلتعزيز منظومة املراقب اذلايت منيأأ التعاقد مع رشاكت خمتصة يف الت

 

021.111  

 0والسالمة  اذلايت اللكفة التقديرية ملزيانية مشـاريع التأأمني

 

   621.111  

 2810لس نة  مشاريع الأشغال الكهرابئية والصيانة 

 ادلينار :  الوحدة

 اللكفة التقديرية نوعية التدخل عدد

10 

 

 :قرطاج

داموس الكريطة و جتديد املعلقة و مبوقع  أأشغال صيانة الش بكة الكهرابئية 

 .اكشفات ال ضاءة الفنية

011.111  
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02 

 

 :برج امحلامات

 .أأشغال صيانة الش بكة الكهرابئية و جتديد اكشفات ال ضاءة الفنية

21.111  

  21.111 اقتناء مواد و سلع كهرابئية 13

 

04 

 :تدخالت صيانة خمتلفة وأأشغال كهرابئية طارئة

 .تدخالت صيانة خمتلفة

 

011.111 

 

 

05 

 :املراقبة ادلورية للش باكت الكهرابئية

ملراقبة خمتلف الش باكت الكهرابئية املس تغةل من  مكتب مراقبة فنية نيتعي

 .طرف الواكةل للحصول عيل شهادة السالمة واملطابقة الفنية

 

 

81.111  

 اللكفة التقديرية ملزيانية مشـاريع الأشغال الكهرابئية والصيانة

 

381.111  

  0.101.111 8102املزيانية امجللية املقرتحة لوحدة التامني اذلايت و السالمة لس نة 

 

 8120والسالمة لس نة  اذلايت التأأمنيمشاريع   

 ادلينار : الوحدة

 اللكفة التقديرية نوعية التدخل عدد

 

10 

 :منظومة املراقبة ال لكرتونية

 :تتدعمي منظومة املراقبة الالكرتونية ابلاكمريا 

 .برج غازي مصطفي جربة - -

 .قصبة صفاقس - -

 .موقع جكتيس بوغرارة - -

 

021.111  

 

18 

 :ربطبالأنرتانت ذات التدفق العايل 

 .أأثرية ابلأنرتانت مواقع 4ربط  -

 

 

 21.111  
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13 

 :منظومة التفتيش ال يل

للمعامل و املواقع و "  portique"هجاز بوابة الالكرتونية  12اقتناء عدد 

 :الأولوية  املفتوحة للزايرة  املتاحف ذات

 .جامع العقبة القريوان -

 .متحف رقادة - 

 .بوبوت امحلامات  -

 .نيابوليس -

  .الهوارية  - 

 .دقة -

 

61.111  

 

 

14 

 :منظومة التفتيش ال يل

متعة  13اقتناء  املتاحف  لبقية" scanner à rayan X"  أأهجزة مراقبة للأ

 :واملعامل واملواقع املفتوحة للزايرة

  .موقع بالرجييا -

 متحف مشتو -

  .متحف جرجيس  -

 

021.111  

 

12 

ضاءة السالمة و احلراسة  :ا 

ضاءة السالمة واحلراسة ابملواقع ذات املساحات الشاسعة   :ا 

 .موقع تيبوربوماجوس الفحص - -

 .موقع جكتيس بوغرارة - -

 

 

011.111  

 

16 

 :انتداب

 .لتعزيز منظومة املراقبة اذلايت منيأأ التعاقد مع رشاكت خمتصة يف الت

 

 

021.111  

  621.111    0 والسالمة اذلايت مشـاريع التأأمنياللكفة التقديرية ملزيانية 

 

 8181لس نة  مشـاريع الأشغال الكهرابئية والصيانة 
 ادلينار : الوحدة

 

 اللكفة التقديرية نوعية التدخل عدد

 :برج غازي مصطفي جربة 10
 .أأشغال صيانة الش بكة الكهرابئية و جتديد اكشفات ال ضاءة الفنية

021.111 
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 :اقتناء مواد و سلع كهرابئيةاتفاقية  18
رشاء مس تلزمات كهرابئية للصيانة ادلورية واجناز املشاريع اجلديدة من طرف 

 .أأعوان الواكةل

21.111 

 

13 

 :تدخالت صيانة خمتلفة و أأشغال كهرابئية طارئة
 تدخالت صيانة خمتلفة

 

011.111 

 

 

14 

 :املراقبة ادلورية للش باكت الكهرابئية
مراقبة فنية ملراقبة خمتلف الش باكت الكهرابئية املس تغةل من  مكتب نيتعي

 .طرف الواكةل للحصول عيل شهادة السالمة و املطابقة الفنية

 

 

 

81.111 

 8 اللكفة التقديرية ملزيانية مشـاريع الأشغال الكهرابئية والصيانة

 

381.111  

 8120لس نة السالمة و  اذلايت منيأأ انية امجللية املقرتحة لوحدة التاملزي 

0+8 

0.101.111 

 

 

8181-8102-8102اللكفة امجللية لس نوات 
 ادلينار : الوحدة

 

 

8181-8102-8102اللكفة امجللية لس نوات 
 

 602 111 8102 والسالمة اذلايت منيأأ انية امجللية املقرتحة لوحدة التاملزي 

 0 101 111 8102 والسالمة اذلايت منيأأ انية امجللية املقرتحة لوحدة التاملزي 

 0 101 111 8181 والسالمة اذلايت منيأأ انية امجللية املقرتحة لوحدة التاملزي 

 8 632 111 اللكفة امجللية
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 الوحدة ادلينار                                                               لنرشا .3

 

 ال عامتدات املرصودة س نة الاجناز الانشطة

 موقع دقة الأثريوقع برجمة " اترخي ومعامل" سلسةلمضن 

8102. 

8102  022.111 

صدار اجلزء املتعلق   Patrimoines de »موســـوعةمضن ولييت القرصين وقفصة ب ا 

Tunisie »  لتوثيق الرّتاث التّونيس  كتاب 84يتكّون من واذلي 

 

8102 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

042.111 

  6.111 8102 .دليل متحف سوسة الأثري

  2.111 8102 .مضن برامج زايرات واكلت الأسفارمساكل الس ياحية اليت  يه لل   تعريفية مطوايت

 . ملوقع دقة الأثري للتعريف مبوقع مطوية

 

8102 2.111  

كتب مدرس ّية مسلّية ومفيدة توثّق اترخي تونس وأأعالهما وتدمج مضن  لأول مرة نرش

 .الربامج املدرس يّة

8102 02.111 

  2.111 8102 .كتيب عن املعامل الأثرية للجم

 022.111 8102 " اترخي ومعامل"مضن مجموعة  حول معامل مدينة القريوانكتاب 

 مضن جندوبة لوليةقابس   لوليةعن الرتاث املادي والالمادي  كتاب

 « Patrimoines de Tunisie »موســـوعة

 

8102 042.111 

 011 111 8102 .اصدار كتاب حول معامل مدينة تونس - 

 011 111 8102 .واملعامل املسجةل يف قامئة الرتاث العامليصدار كتاب حول املواقع ا -

 022.111 8181 ".اترخي ومعامل" مضن سلسةل كتاب حول معامل مدينة الاكف

 مضن تطاوين لولية س يدي بوزيد  و لولية كتاب عن الرتاث املادي والالمادي

 .« Patrimoines de Tunisie » موســـوعة

8181 042.111 

 0 026 111 العاماجملموع 
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 عدد الزايرات وتمنية املداخيل ترفيع .4

ىل   ترفيعس تعمل الواكةل خالل فرتة عقد الأهداف عىل تطوير نشاط الاس تغالل وذكل ابلّسعي ا 

عدد الزايرات للمتاحف واملواقع الأثريّة واملعامل التارخيّية اليّت تس تغلّها من هجة والّرفع من مداخيل القطاعات 

قامة و اس تغالل املواقع الأثريّة للتصوير الفوتوغرايف أأو السيامنيئ و الأخرى واملمتثةّل يف بيع املنتجات الثقافيّة،  ا 

 .والفضاءات التجاريّة وكراء جتهزيات الصوت وال ضاءة من هجة أأخرىكراء املشارب و حفالت، و  تظاهرات 

ع  . أأ  رفي راتت د الزاي  عد

ىل  بني زايرات )عدد الزايرات للمتاحف واملواقع الأثريّة واملعامل التارخيّية  الرتفيع يفهتدف الواكةل ا 

س نواّي مقارنة بعدد  %08 حوايلزايدة بزائر أأي  عدد املليون 8181ليتجاوز س نة ( جمانّية وزايرات مبعلوم

 :وذكل طبقا ملا يبيّنه اجلدول التايل  8102الزّوار الوافدين خالل س نة 

 8181 8102 8102 8102 الس نة

 222.232 626.028  680.611 555.000 مبعلوم عدد الزايرت

 820.020 848.122 806.061 193.000 اجملانّية عدد الزايرت

 0.121.226 232.820 232.261 748.000 امجليل عدد الزايرت



ل . ب خي ا د مل ا ة  مني  ت

ىل حوايل زايدة بأأي  مليون دينار 2  8181مداخيلها امجللّية ليتجاوز س نة  ترفيع هتدف الواكةل ا 

 : وذكل طبقا ملا يبيّنه اجلدول التايل 8102س نواّي مقارنة ابملداخيل امجللّية لس نة  02%

 ادلينار : الوحدة

 8181 8102 8102 8102 الس نة

  2.681.322  2.422.220  6.202.823  2.662.142 املداخيل امجللّية
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 تمنية املوارد البرشية .2
طار تسديد احلاجيات من املوارد البرشية املرتتبة عن توسع نشاط الواكةل، س يقع العمل عىل    تعزيز يف ا 

عرب الانتداب وال حلاق وكذكل من خالل الرفع يف نس بة التأأطري بتطوير الكفاءات  للمؤسسة الرصيد البرشي

 : املتوفرة عرب التكوين اخلصويص

 عدد الأعوان . أأ 

 السك 2018 2019 2020

 ال طارات  136 020 068

 التس يري 176 164 157

 التنفيذ 147 138 137

 اجملموع 422 423 426

 نس بة التأأطري 29% 33% 35%

 حسب الأسالك ةاملربجم اتوال حلاق الانتداابت . ب

 

 الس نة 8102 8102 8181

  نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال  

 ال طارات 0 0 3 8 0 8

 التس يري 8 4 8 0 1 8

 التنفيذ 1 1 2 1 2 1

 اجملموع  3 2 01 3 01 4

 اجملموع العام 2 03 04

8181-8102-8102-الانتداابت وال حلاقات مجموع   

32 
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 ال طارات

 

2020 2019 2018 
 الرتبة  الصنف

 الاختصاص

 نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال   املطلوب

 0أأ  0 1 0 0 0 0
مترصف 

 رئيس
 التسويق

 حماس بة مترصف 8أأ  0 0 1 0 0 0

 مالية  مترصف 8أأ  0 0 1 0 0 1

 التسويق مترصف 8أأ  0 0 0 1 0 0

 جتارة  مترصف 8أأ  0 0 1 0 0 1

 حقوق مترصف 8أأ  0 0 1 0 1 0

 0أأ  0 1 0 0 0 0

همندس يف 

عالمية  ا 

 رئيس

عالمية  ا 

 اجملموع 2 5 3

 
 

 التس يري 
 

 

2020 2019 2018 
 الرتبة  الصنف

 الاختصاص

 نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال   املطلوب

 3أأ  0 0 1 0 0 0
ملحق 

دارة  ا 

تقين سايم يف 

الترصف يف 

 املؤسسات

 الهندسة املدنية تقين  3أأ  0 0 0 0 0 2

 ب 2 4 0 2 0 0
اكتب 

دارة   ا 
 قباض تذاكر

 اجملموع 6 3 2
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 التنفيذ
 

 

2020 2019 2018 
 الرتبة  الصنف

 الاختصاص

 نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال   نتداابتال   اتحلاقال   املطلوب

   مس تكتب ج 0 0 3 0 5 0

 تنظيف -حارس  عامل 1 0 0 2 0 4 0

 اجملموع  0 5 9
 

 

 

 8181-8102-8102-مجموع الانتداابت 

 الانتداابتمجموع  8 13 14

 اجملموع العام 32

 ال حاةل عىل التقاعد  . ت

 

 السك 2018 2019 2020

 ال طارات  1 3 1

 التس يري 3 3 5

 التنفيذ 5 13 5

 اجملموع 9 19 11

 اجملموع العام 32
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 الرتقيات املربجمة  . ث

 

 اخلطط الوظيفية املربجمة . ج

 

 

 السك 2018 2019 2020

 ال طارات  22 13 10

 التس يري 46 24 28

 التنفيذ 41 29 34

 اجملموع 109 66 72

 اجملموع العام 842

 التوقعات
  اخلطة

2020 2019 2018 

 مدير 1 1 1 

 اكهية مدير  1 1  1 

 رئيس مصلحة 4 5 5

 اجملموع 5 6 5

 اجملموع العام 06
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 تكوين الس نوي لل  ربانمجال .6

ىل تكوين تطوير الكفاءات هداف و عىل توهجات عقد الأ  بناء  مت وضع برانمج يتوجه أأساسا ا 

ن يف التكويوالاس تقبال ، و  والسالمة اذلايت والتأأمنياللغات الأجنبية  يفمل اأأعوان املتاحف واملواقع و املع

الشؤون القانونية  الترصف والتنش يط والتسويق واملالية واحملاس بة و مراقبة جمالت خمتلفة اكل عالمية و 

    : واذلي ينحرص يف احملاور التالية وغريها

 تكوين  لل  الربانمج الس نوي 

 امللكفة ابلتكوينالهيالك  احملاور الس نة

8102 

 اللغة ال جنلزيية -ـ 

 والسالمة اذلايت التأأمني-

 ـ تقنيات الاس تقبال

 ـ الصفقات العمومية

ـ الترصف يف املزيانية حسب 

 الأهداف

 ـ التخطيط والربجمة يف جمايل 

 الترصف التجاري والتسويق

 ـ التجارة ال لكرتونية

 ـ  حترير التقارير واملراسالت

 ـ ال عالمية

 ـ الترصف يف الأرش يف

 ترش يد الطاقة  -

 

 .املؤسسات العمومية -

دارة -  .املدرسة الوطنية لال 

 .معهد بورقيبة للغات احلية -

 .ادليوان الوطين للحامية املدنية -

 .وزارة ادلاخلية -

 .املراكز واملاكتب اخلاصة-

 .املدرسة الوطنية للاملية -

8102 

 اللغة ال جنلزيية -

 والسالمة اذلايتـ التأأمني 

 التدخالت الأولية والسالمةـ 

 ـ تقنيات الاس تقبال

 ـ الترصف يف املوارد البرشية

 ـ  حترير التقارير واملراسالت

 ـ ال عالمية

عداد برامج تنش يطية وتثقيفية  ـ ا 
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 داخل املواقع واملتاحف

 احلومكة داخل املؤسساتـ أ ليات 

 ةالعمومي

8181 

 وال يطالية اللغة الأملانيةـ 

 والسالمة اذلايت التأأمني -

 ـ الاس تقبال

 ـ التدقيق ادلاخيل

 ـ احملاس بة التحليلية

 ـ الترصف يف أأسطول النقل

 ـ الترصف يف الأرش يف

 ـ ال عالمية
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 الثالثاجلزء 

 زيانيةمرشوع امل 

 املوارد والنفقات 
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 8181 -8102 – 8102جدول تقديرات املزيانّية للس نوات 

I.     ادلينار : الوحدة                                                         املوارد 

 8102 8102 8181 

 موارد ادلوةل   موارد ذاتيّة موارد ادلوةل   موارد ذاتيّة موارد ادلوةل  موارد ذاتيّة 

 2 211 111 8 326 248 2 211 111 0 210 326  2 211 111 0 622 222 الأجور

  01 226 248 01 410 326 01 022 222 (0) اجملموع

 211 111 0 236 111 211 111 0 210 211 211 111 0 268 211 املصاحل وسائل

 8 636 111 8 210 211 8 268 211 (8)اجملموع

 1 200 111 1 220 111 1 666 111 العمويم  التدخل

 200 111 220 111 666 111 (3)اجملموع

 04 313 248 03 223 226 03 604 322 3+8+0اجملموع 

 0 601 111 0 422 111 8 201 111 0 211 111 8 481 111 0 202 111 الاستامثرمصاريف 

 3 122 111 4 601 111 4 332 111 (4)اجملموع

متخدلات لفائدة تسديد  

الصندوق الوطين للتقاعد 

 (2)واحليطة ال جامتعية 

223223  324324     002002  048048  00   020020  844844  00   

حسب  اجملموع

 أأنواع املوارد

828 202 6 111 281 00 220 422 2 111 001 08 033 683 2 111 101 00 

 اجملموع

(0(+)8(+)3(+)4(+)2) 

 

828 332 02 

 

220 612 02 

 

033 633 02 

    غري موظفةموارد 

 26 222 326 اجملموع العام
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 ادلينار : الوحدة                                                                                    وارد اذلاتّيةامل 

 8181 8102 8102 ذاتية واردم

يرادات معالمي ادّلخول والتّصوير  2.420.822 6.422.328 2.634.832 .ا 

 332.226 824.622 826.832 .املنتوجات الثقافيّة مبيعات

 421.222 402.120 363.288 .ومعّدات كراء فضاءات جتاريّة

 342.422 313.223 864.822 .مداخيل خمتلفة

  2.681.322  2.422.220  6.202.823 اجملموع

 88 634 633 اجملموع العاماجملموع العام
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II. ادلينار : الوحدة                                                               النفقات 
 

 8181 8102 8102 موضوع النفقة

II..   2424    0101  410410  326326  0101..  022022  ..222222  الأجــــــورالأجــــــورنفقات نفقات 88  226226  0101    

IIII..     وسائل املصاحلوسائل املصاحلنفقات نفقات        

22  ..مصاريف الترّصف وصيانة العقاراتمصاريف الترّصف وصيانة العقارات   1111  838838  00    111111  843843  00    111111  312312  00    

  360360  111111  341341  211211    324324  111111  ..رشاءات وخدمات خارجيّةرشاءات وخدمات خارجيّة  

نتاجنفقات نفقات      نتاجال      333333  111111    233233  111111    402402  111111    ..ال 

تّصال والتّنش يطنفقات نفقات    تّصال والتّنش يطال      011011  111111    011011  111111    032032  111111  ..ال 

قتناء منتوجات ثقافيّة   قتناء منتوجات ثقافيّةا      011011  111111    2121  111111    2121  111111  ..ا 

  و املعامل واملتاحف و املعامل واملتاحف   ابملواقعابملواقع  مصاريف صيانةمصاريف صيانة  

  ..  و املنزتهاتو املنزتهات  

111111  411411    111111  862862    111111  311311    

كساء العمةل وأأعوان ال س تقبالمصاريف مصاريف    كساء العمةل وأأعوان ال س تقبالا      032032  111111  031031  111111    006006  111111  ا 

    88  636636  111111  88  210210  211211    88  268268  211211  اجملموعاجملموع  

IIIIII..   التدخل العمويم التدخل العمويم        

6666  111111  املنح املنح    66    111111  22 22 00    111111  22 0000    

6666  111111  اجملموعاجملموع   66    111111  22 22 00    111111  22 0000    

IIVV..  نفقات التمنيةنفقات التمنية        

    221221  111111    550000  111111    224444  111111  ..التجهزيات و املعداتالتجهزيات و املعداتاقتناء اقتناء نفقات نفقات     

للعناية ابملتاحف واملعامل و للعناية ابملتاحف واملعامل و   الاستامثرالاستامثرمصاريف مصاريف   

  ..املواقعاملواقع

111111  824824  33    111111  201201  33    111111  332332  88  

    21.11121.111    21.11121.111    211.111211.111  املساكل الس ياحية والثقافيةاملساكل الس ياحية والثقافية  
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    001.111001.111    001.111001.111    011.111011.111  اخلطة التصالية للتعريف ابملنتوج الرتايثاخلطة التصالية للتعريف ابملنتوج الرتايث  

  33  122122  111111  44  601601  111111  44  332332  111111  اجملموعاجملموع  

        VV ال عامتدات املربجمة لتغطية ديون الصندوق ال عامتدات املربجمة لتغطية ديون الصندوق

  الوطين للتقاعد واحليطة ال جامتعية الوطين للتقاعد واحليطة ال جامتعية 

223223  324324    002002  048048  00  020020  844844  00  

IIIIII++IIII++IIٍ+ٍ+IIVV   + +VV  828828  332332  00  اجملموعاجملموع   22    220220  612612  0202  033033  633633  0202  

  2626  222222    326326  اجملموع العاماجملموع العام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  احليطة الاجامتعيةاحليطة الاجامتعيةو و الصندوق الوطين للتقاعد الصندوق الوطين للتقاعد   برانمج تسديد ديونبرانمج تسديد ديون

  81818181  81028102  81028102  الس نةالس نة

  00  844844  022022  00  048048  002002  324324  223223  املبالغ  اليت سيمت تسديدهااملبالغ  اليت سيمت تسديدها

  88  220220  022022  اجملموعاجملموع
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  ادلينار : الوحدة                                                                                                                                                              الأجورالأجور  ..00

 8181املزيانية التقديرية  8102املزيانية التقديرية  8102املزيانية التقديرية  موضوع النفقة

  املصـاريفاملصـاريف  عدد الأعوانعدد الأعوان  املصـاريفاملصـاريف  عدد الأعوانعدد الأعوان  املصـاريفاملصـاريف  عدد الأعوانعدد الأعوان  

  املقّر الاجامتعياملقّر الاجامتعي

  املواقع واملعامل واملتاحفاملواقع واملعامل واملتاحف

422422  626626  282282  22    423423  228228  133133  0101    426426  112112  423423  0101    

    0101  423423  112112  426426    0101  133133  228228  423423    22  282282  626626  422422  ((  00))امجللــــة امجللــــة 

              زايدة خاصة ابلرتقيةزايدة خاصة ابلرتقية

    323323  234234      362362  284284      361361  813813    زايدة الأجورزايدة الأجور

    323323  234234      362362  284284      361361  813813    ((  88))  اجملموعاجملموع

2424    0101  410410  326326      0101  022022  222222    ((88( +)( +)00))  اجملموعاجملموع 88  226226  0101    

  3030  444444  022022  اجملموع العاماجملموع العام

  نفقـــات وسائــل املصالــحنفقـــات وسائــل املصالــح  ..88

 ادلينار : الوحدة                                                    الترّصف وصيانة العقارات . أأ 

 

 8181 8102 8102 موضوع النفقة التبويب

    426426  111111    423423  111111    438438  111111  ..كريةكريةأأ أأ     011810011810

    6666  111111    6363  111111    6161  111111  ..نفقات املاءنفقات املاء    011818011818

    822822  111111    846846  111111    832832  111111  ..نفقات الكهرابء والغازنفقات الكهرابء والغاز    011813011813

صالح وصيانة الس ّيارات    011814011814 صالح وصيانة الس ّياراتا      012012  111111    014014  111111    2222  111111  ..ا 

    032032  111111    038038  111111    086086  111111  ..احملروقاتاحملروقات    011812011812

صالح وصيانة     011816011816 صالح وصيانة ا      4646  111111    4444  111111    4848  111111  ..((ماكتب املقّر ال جامتعيماكتب املقّر ال جامتعي))ا 
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صالح وصيانة     011812011812 صالح وصيانة ا  00  111111  ..((املواقع واملعامل واملتاحفاملواقع واملعامل واملتاحف))ا  3131    111111  001001    111111  002002    

    0202  111111    0404  111111    3232  111111  ..صيانة املعّداتصيانة املعّدات    011812011812

    2020  111111    2222  111111    2323  211211  ..نفقات الربيد والهاتفنفقات الربيد والهاتف    011812011812

22  اجملموعاجملموع 1111  838838  00    111111  843843  00    111111  312312  00    

  33  221221  211211  اجملموع العاماجملموع العام  

 ادلينار : الوحدة                                                  رشاءات وخدمات خارجيّة . ب

 8181 8102 8102 موضوع النفقة التبويب

ودراسة س بل تمنية ودراسة س بل تمنية   الوسطاء والأتعابالوسطاء والأتعاب  مصاريفمصاريف      110000330011

  ..املداخيل واس تقطاب الزوار التونس يوناملداخيل واس تقطاب الزوار التونس يون

111111  011011    111111  22 44    111111  2222    

  ...( ...( احلوادث، الس يارات املعّداتاحلوادث، الس يارات املعّدات))التّأأمني التّأأمني   مصاريفمصاريف      110000330022

  ...(...(البدنّية، متعّدد الأخطارالبدنّية، متعّدد الأخطار))

111111  44 11    111111  4141    111111  4444    

66  111111    6262  111111  مواد اس هتالكيةمواد اس هتالكية  مصاريفمصاريف    110000330033 11    111111  6262    

    22  111111  22  111111    0808  111111  ((للمواقع واملعامل واملتاحفللمواقع واملعامل واملتاحف))طبع بطاقات ادّلخول طبع بطاقات ادّلخول     110000330055

    0202  111111    0606  111111    0202  111111  أأدوات مكتبّيةأأدوات مكتبّية  اقتناءاقتناءمصاريف مصاريف     110000330066

    0202  111111    0404  211211    8484  111111  حصف  ودوراّيتحصف  ودوراّيت  اقتناءاقتناءمصاريف مصاريف     110000330077

    8181  111111    8181  111111    8181  111111  ال شهار وال عالانتال شهار وال عالانت  مصاريفمصاريف    110000330088

    8282  111111    8282  111111    8686  111111  الاس تقبالالاس تقبالحفالت حفالت همّمات و همّمات و   مصاريفمصاريف    110000330099

    2121  111111    4242  111111    4848  111111  رسلكة رسلكة الالتكوين و تكوين و ال ال   مصاريفمصاريف    110000331100

  8282  111111    8282  111111    8282  111111  منح التنقّل ادّلاخيلمنح التنقّل ادّلاخيل  مصاريفمصاريف    110000331111

33  111111    341341  211211    324324  111111  اجملموعاجملموع 6060    

11  211211  اجملموع العاماجملموع العام 2222  00  
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نتاجمصاريف  . ت                                         ادلينار : الوحدة                                                                                     ال 

 8181 8102 8102 موضوع النفقة التبويب

22  111111    321321  111111  . . نرش مجموعة من الكتب واملطواّيت واملعلّقاتنرش مجموعة من الكتب واملطواّيت واملعلّقات    011410011410 8181    111111  381381    

22  111111  ..التصال السمعى البرصىالتصال السمعى البرصى      011414011414 11    111111  22    111111  22    

الثقافيّة الثقافيّة واملنتوجات  واملنتوجات  ورشة القولبة والفس يفساء ورشة القولبة والفس يفساء     011412011412

  ..من الرّتاثمن الرّتاثة ة املس توحااملس توحا

111111  0202    111111  88    111111  88    

    333333  111111  233233  111111    402402  111111  اجملموعاجملموع

88  111111  اجملموع العاماجملموع العام 2020  00  

 ادلينار : الوحدة                                                والتّنش يط التصالمصاريف   . ث

 8181 8102 8102 موضوع النفقة التبويب

تّصال للتّعريف ابملواقع واملعامل واملتاحفبرانمج برانمج     011418011418 تّصال للتّعريف ابملواقع واملعامل واملتاحفا      8181  111111    8181  111111    8181  111111  ..ا 

    3131  111111    3131  111111    3131  111111  ..تصممي معارض حول مواضيع هتّم الرّتاثتصممي معارض حول مواضيع هتّم الرّتاث    011413011413

    3131  111111    3131  111111    3131  111111  ..تظاهرات لتنش يط املتاحف واملواقع للتعريف هباتظاهرات لتنش يط املتاحف واملواقع للتعريف هبا    011412011412

  0202  111111  0202  111111    2121  111111  واملواقعواملواقعتصممي لفتات اشهارية للتعريف ابملعامل تصممي لفتات اشهارية للتعريف ابملعامل     

  22  111111  22  111111    22  111111  روبراتجات فوتوغرافيةروبراتجات فوتوغرافية    

    011011  111111    011011  111111    032032  111111  اجملموعاجملموع

33  111111  اجملموع العاماجملموع العام 3232  
 

 ادلينار : الوحدة                                                          منتوجات ثقافيّة اقتناء . ج

 8181 8102 8102 موضوع النفقة التبويب

    011011  111111    2121  111111    2121  111111  ..منتوجات ثقافيّة للبيعمنتوجات ثقافيّة للبيع  اقتناءاقتناء    110000550011

    011011  111111    2121  111111    2121  111111  اجملموعاجملموع

  821821  111111  اجملموع العاماجملموع العام
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 ادلينار : الوحدة                            واملعامل واملتاحف واملنزتهات املواقع  مصاريف صيانة . ح

 8181 8102 8102 برانمج التدخالت املوقع  

زاةل الأعشاب وطوارئ     املواقعاملواقعلك لك        زاةل الأعشاب وطوارئ أأعامل صيانة وا  أأعامل صيانة وا 

  ..وتدخالت خمتلفةوتدخالت خمتلفة

111111  2121    111111  6161    111111  2121    

22  111111  ..طوارئ ومتفرقاتطوارئ ومتفرقات    كـّل املعالـمكـّل املعالـم   11    111111  8181    111111  8181    

    4141  111111    3232  111111    011011  111111  ..الطوارئ والتدخالت اخملتلفة والصيانةالطوارئ والتدخالت اخملتلفة والصيانة    لّك املتاحفلّك املتاحف  

  املنزتهاتاملنزتهات

س يدي س يدي   ––قرطاج قرطاج   

  بوسعيدبوسعيد

الطوارئ والتدخالت الطوارئ والتدخالت   أأعامل حامية وصيانةأأعامل حامية وصيانة  

  ..اخملتلفة اخملتلفة 

111111  011011    111111  2121    111111  2121    

ضاءةاجناز الش بكة الكهرابئية اجناز الش بكة الكهرابئية     منزته سبيطةلمنزته سبيطةل   ضاءةلال  ملدخل ملدخل   لال 

  ..املرسحاملرسح

111111  2121    111111  8181  111111  2121    

44  111111    2121  111111    2121  111111  ..هتيئة مساكل الزايرةهتيئة مساكل الزايرة    وذنةوذنةأأ أأ منزته منزته    11    

    311311  111111    862862  111111    411411  111111  اجملـــموعاجملـــموع

  262262  111111  اجملموع العاماجملموع العام

                                                               ادلينار : الوحدة                                                                مصاريف الأعوان . خ

 8181 8102 8102 موضوع النفقة التبويب

كساء العمةل و أأعوان      كساء العمةل و أأعوان مصاريف ا    الاس تقبالالاس تقبالمصاريف ا 

  

    

111111  00 0606    111111  031031  111111  032032  

  032032  111111  031031  111111    006006  111111  اجملموعاجملموع

  323323  111111  اجملموع العاماجملموع العام

  وسائل املصاحلوسائل املصاحل  اتاتنفقــــنفقــــل ل   اجملموع العاماجملموع العام

 ادلينار : الوحدة

  نفقـــات وسائــل املصالــح

 8181 8102 8102 الس نة
  88  636636  111111  88  210210  211211  88  268268  211211  مجموع نفقات وسائل املصاحلمجموع نفقات وسائل املصاحل

  22  011011  111111  اجملموع العاماجملموع العام
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 التّدخل العمويمالتّدخل العمويم .3

 ادلينار : الوحدة                                                                         املــنــح . أأ 

 8181 8102 8102 موضوع النفقة التبويب

  811811  111111  021021  111111    011011  111111  ..دمع نشاط املعهد الوطين للرّتاثدمع نشاط املعهد الوطين للرّتاث    811610811610

66  111111  ..نشاط امجلعّياتنشاط امجلعّيات  دمعدمع    811612811612 11    111111  22 11    111111  22 11    

22  111111  (.(.مقتطعات الكمقتطعات الك))اجامتعيةاجامتعية  تدخالتتدخالت     1616    111111  230230    111111  230230    

22  111111    666666  111111  اجملموعاجملموع 22 00    111111  200200    

  88  882882  111111  اجملموع العاماجملموع العام

 

  الاستامثرالاستامثرنفقـــــات نفقـــــات   ..44

 ادلينار : الوحدة                                                  التّجهزيات واملعّدات اقتناء . أأ 

  81818181  81028102  81028102  نوعّية التدّخلنوعّية التدّخل  التبويبالتبويب

    2121  111111    2121  111111    082082  111111  ..وسائل النّقلوسائل النّقل  اقتناءاقتناء    811010811010

    337700  111111    332255  111111    225500  111111  ..تجهزيات والتطبيقات ال عالميةتجهزيات والتطبيقات ال عالميةال ال     811018811018

    6161  111111    2222  111111    2121  111111  ..أأاثث املاكتبأأاثث املاكتب    811013811013

811014811014  

  

  

  ..اقتناء معدات سالمةاقتناء معدات سالمة  

  

111111  8181    111111  3131    111111  3131    

  اجملموعاجملموع

  

111111  442442  111111  211211  111111  221221  

  00  422422  111111  اجملموع العاماجملموع العام
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 ادلينار : الوحدة                        ستامثر للعناية ابملتاحف واملعامل و املواقعالامصاريف  . ب

 قانون املالية التدخالتنوعية  موضوع النفقة التبويب

 8102لس نة 

 تقديرات

 8102س تة 

 تقديرات

 8181س تة 

  ..أأوذنةأأوذنة  00

ربط موقع أأوذنة  ابلش بكة ربط موقع أأوذنة  ابلش بكة   

  الكهرابئيةالكهرابئية

111111  221221    

  ((81028102قانون املالية قانون املالية ))

    

  بناءبناءبناء هيالك اس تقبال و بناء هيالك اس تقبال و   

  متحف مبوقع أأوذنة الأثريمتحف مبوقع أأوذنة الأثري

  تت..دد  88  311311  111111

  ((81028102قانون املالية قانون املالية ))

    

      021021  111111    هتيئة مسك الزايرةهتيئة مسك الزايرة

    021021  111111    جتهزي هيلك الاس تقبالجتهزي هيلك الاس تقبال

88  
منظومة الأمن والسالمة منظومة الأمن والسالمة 

  ..واملعامل واملتاحفواملعامل واملتاحف  ابملواقعابملواقع

منظومة الأمن والسالمة ابملواقع منظومة الأمن والسالمة ابملواقع   

  واملعامل واملتاحفواملعامل واملتاحف

  

211211 .111.111    

++002.111002.111    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

0.101.1110.101.111    201.111201.111    

 ..مركز تقدميي ملدينة القريوانمركز تقدميي ملدينة القريوان  33

    

  تقدمييتقدمييمرشوع هتيئة مركز مرشوع هتيئة مركز   

  ملدينة القريوانملدينة القريوان

    111111  211211    

44  
   ..تونستونس  مركز تقدميي ملدينةمركز تقدميي ملدينة

    

        381381  111111  تونستونسمركز تقدميي ملدينة مركز تقدميي ملدينة   

    2121  111111    اقتناء جتهزياتاقتناء جتهزيات  

موقع الأثري موقع الأثري للللمركز تقدميي مركز تقدميي     22

  ..ببالرجيياببالرجييا

      00  111111  111111    مرشوع مركز تقدميي لتارخي املوقعمرشوع مركز تقدميي لتارخي املوقع  

        00  111111  111111  تكييف الهواء بهبو الاس تقبالتكييف الهواء بهبو الاس تقبال    ..متحف ابردومتحف ابردو    66

22  

عادة تسييج قرص اجلم    ..قرص اجلمقرص اجلم   عادة تسييج قرص اجلما          411411  111111  ا 

    021021  111111    تركزي حمول كهرابيئتركزي حمول كهرابيئ  

  يئة فضاءات الاس تقباليئة فضاءات الاس تقبالهت هت   22

  ..نزته قرطاجنزته قرطاجمب مب 

00  111111  حاممات انطونيوسحاممات انطونيوس 2121    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

  111111  811811    
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00  111111  رسح قرطاجرسح قرطاجم م      2121    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

    

00  111111    هضبة بريصاهضبة بريصا   2121      

  البونيةالبونية  املوايناملواين

    

    111111  011011    

22  

قتناء نظام معلومايت متطور     ..املنزته الأثري بقرطاجاملنزته الأثري بقرطاج   قتناء نظام معلومايت متطور ا  ا 

((SSyyssttèèmmee  ddee  ccoonnttrrôôllee  

dd’’aaccccééss))  ابعة ومراقبة ادلخول ابعة ومراقبة ادلخول ملتملت

  من خالل وضعمن خالل وضع

  ((TToouurrnniiqquueett))احلواجزاحلواجز

لكرتونّية  لكرتونّية ومنظومة بيع تذاكر ا  ومنظومة بيع تذاكر ا 

((BBiilllleettss  eelleeccttrroonniiqquueess))  

111111  821821    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

    

    011011  111111      بناء هيالك اس تقبالبناء هيالك اس تقبال    ..مبوس يت الكريبمبوس يت الكريباملوقع الأثري املوقع الأثري     0101

  ..هتيئة مساكل الزايرةهتيئة مساكل الزايرة    0000

    

  معمل القصبة معمل القصبة ) )   هتيئة مساكل الزايرةهتيئة مساكل الزايرة  

  ..((بصفاقس ورابط سوسةبصفاقس ورابط سوسة  

111111  031031    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

111111  011011    111111  2121    

0808  
العالمات التوجهيّية العالمات التوجهيّية   جتديدجتديد  ..العالمات التوجهيّية والتفسرييّةالعالمات التوجهيّية والتفسرييّة  

  الأثريةالأثريةوالتفسرييّة ابملواقع والتفسرييّة ابملواقع 

111111  082082    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

  

111111  311311  

  

111111  082082    

  

0303  

  

  ..املواقع الأثريّةاملواقع الأثريّةصيانة  بعض صيانة  بعض 

مشاريع مشرتكة لتعهد فضاءات مشاريع مشرتكة لتعهد فضاءات   

املعامل واملواقع واملتاحف املعامل واملواقع واملتاحف 

ابلتنظيف والعناية و تأأهيل ابلتنظيف والعناية و تأأهيل 

  ..الوحدات الّصحيةالوحدات الّصحية

  

111111  011011    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

111111  011011    

  

  

  

111111  011011    

  

  

  

عادة    ..نقاط البيعنقاط البيع   عادةمرشوع ا  تأأثيث نقاط البيع تأأثيث نقاط البيع   مرشوع ا 

  ..ابملواقع واملعامل واملتاحفابملواقع واملعامل واملتاحف

  

111111  2121    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

  

111111  2121    

  

111111  2121    

  

تأأهيل الوحدات الصحية تأأهيل الوحدات الصحية     ..جتديد الوحدات الصحيةجتديد الوحدات الصحية    0404

بفضاءات املواقع واملعامل بفضاءات املواقع واملعامل 

  واملتاحفواملتاحف

  111111  411411    

توسعة وهتيئة فضاءات توسعة وهتيئة فضاءات     ..هتيئة فضاءات ال س تقبالهتيئة فضاءات ال س تقبال    0202

  التأأمنيالتأأمنيال س تقبال وفقا ملتطلبات ال س تقبال وفقا ملتطلبات 

مرسح اجلم مرسح اجلم ))والسالمةوالسالمة  اذلايتاذلايت

  111111  311311    
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  ..((ومواقع قرطاجومواقع قرطاج

  88  332332  111111  33  201201  111111    33  229944  111111  ـوع ـوع اجملمـــاجملمـــ

  22  232232  111111  اجملموع العاماجملموع العام

 

 ادلينار : الوحدة                                                         والثقافية س ياحيةال ساكل امل  . ت

  81818181  81028102  81028102  نوعية التدخالتنوعية التدخالت  موضوع النفقةموضوع النفقة  التبويبالتبويب

  

ساكل ساكل امل امل 

  س ياحيةس ياحيةال ال 

  والثقافيةوالثقافية

  

    811811  111111  ..بسليانةبسليانةبولية بولية   املسك الس يايح والثقايف املسك الس يايح والثقايف 

  ((  81028102قانون املاليةقانون املالية))

    

33  املسك الس يايح والثقايف بولية الاكف 11.11111.111    

  ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

  

    

يايح والثقايف مبدينة املهديّة يايح والثقايف مبدينة املهديّةاملسك الس ّ       3131  111111    ..املسك الس ّ

يايح والثقايف ابلقرصين يايح والثقايف ابلقرصيناملسك الس ّ     3131    111111    3131  111111    ..املسك الس ّ

  

يايح والثقايف مبدينة القريوان  يايح والثقايف مبدينة القريوان املسك الس ّ املسك الس ّ

  ..العتيقةالعتيقة

    111111  3131    

يايح والثقايف بقفصة يايح والثقايف بقفصةاملسك الس ّ       3131  111111    ..املسك الس ّ

يايح والثقايف جبزيرة جربة يايح والثقايف جبزيرة جربةاملسك الس ّ     3131  111111      ..املسك الس ّ

    211211  111111  وع وع اجملمــــاجملمــــ

  

111111  2121    

  

111111  22 11    

  

  621621  111111  اجملموع العاماجملموع العام
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 ادلينار : الوحدة                                            اخلّطة التّصاليّة للتعريف ابملنتوج الرتاث . ث

 ادلينار : الوحدة

 

  الاستامثرالاستامثرنفقـــــات نفقـــــات ل ل   اجملموع العاماجملموع العام

  الاستامثرالاستامثرنفقـــــات نفقـــــات 

  81028102  81028102  81818181  

  33  122122  111111  44  601601  111111  44  332332  111111  مجموع نفقات الاستامثر مجموع نفقات الاستامثر 

  0808  134134  111111  اجملموع العاماجملموع العام

 

 

 

 

8181  81028102  موضوع النفقةموضوع النفقة  التبويبالتبويب 0202  81818181  

تنفيذ خّطة اتّصالّية للتّعريف ابملنتوج الرّتايث بتونس تنفيذ خّطة اتّصالّية للتّعريف ابملنتوج الرّتايث بتونس   --  0

 ..كوهجة س ياحيّة ثقافيّةكوهجة س ياحيّة ثقافيّة

111111  2121    

 ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

111111  2121    

 

111111  2121    

 

، ، مطار املنس تريمطار املنس تري، ، مطار قرطاجمطار قرطاج) )   ::مشاريع نقاط ثقافيةمشاريع نقاط ثقافية  

  ..((ىىحمطة النقل البحري حبلق الوادحمطة النقل البحري حبلق الواد، ، مطار جربةمطار جربة

 

  ت ت ..دد    2121  111111

 ((موارد ذاتيةموارد ذاتية) ) 

111111  6161    

 

111111  6161    

 

00  111111 33اجملمـــــــوع اجملمـــــــوع  11 11  111111  001001  111111  001001  

  381381  111111  اجملموع العاماجملموع العام




