
    الجمهورية التونسية 

لتنمية واالستثمار والتعاون الدولي  ا وزارة     
المعهد الوطني لإلحصاء     

 مقـــــّرر 

 
 

 إن المدير العام للمعهد الوطني لإلحصاء، 

األساسي للميزانية   والمتعلق بالقانون   1967ديسمبر   08المؤرخ في   1967لسنة   53بعد إطالعه على القانون عدد 

، النصوص التي نقحته أو تممته وعلى جميع   

المعهد  والمتعلق بإحداث منه   21  لوخاصة الفص  1969ديسمبر   31 في المؤرخ  1969لسنة  64عدد   وعلى القانون 

 الوطني لإلحصاء. 

في    المؤرخ 529 األمر عدد  والمتعلق بتنقيح  2012ديسمبر   31المؤرخ في   2012لسنة   3407عـدد   وعلى األمر 

والمتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدولة.  1999 مارس 8  

 

. 2020والمتعلق بقانون المالية لسنة   9201ديسمبر   32المؤرخ في   9201لسنة   78عـــدد  وعلى القانون   

 
 
 

يلــي: قـــرر ما   
 

التالي: ع إعتمادات العنوان األول لميزانية المعهد الوطني اإلحصاء حسب البنود وفقا للجدول توز وحيد: فصل    
 
 

 المقابيض بحساب الدينار 

 بيان الفصول  اإلعتمادات المرصودة  المالحظات

   32 وان التأجير  منحة المساهمة بعن   000 700   

1 548  000 
منحة المساهمة بعنوان تسيير وسائل  

 المصالح  

000 600  منحة التدخل العمومي  

         62  الجمـــلة 000 154 

 

 

 

 
 
 
 



    الجمهورية التونسية 

لتنمية واالستثمار والتعاون الدولي  ا وزارة     
المعهد الوطني لإلحصاء     

 
 نفقات التصرف بحساب الدينار

 بيان الفصول  اإلعتمادات المرصودة 

32    :واألجورالمرتبات  000 700 

32 حصاء  المعهد الوطني لإل 000 560   

401  المجلس الوطني لإلحصاء  000 

1 548 :  نفقات التسيير 000   

1 548  المعهد الوطني لإلحصاء 000 

1 361  األكرية واألداءات البلدية  000 

 استهالك الماء  000 12

412  000  استهالك الكهرباء والغاز  

310  تكنولوجيا اإلتصال   000 

25  000  الوقود  

37  000 باني  تعهد وصيانة الم   

63  000  تعهد وصيانة وسائل النقل  

66  000 عالمية إل معدات اوصيانة تعهد    

20 000  لوازم اإلعالمية  

 لوازم المكاتب  000 20

30 000  الطباعة  

20 000  مصاريف التنقل   

10 000  مصاريف اإلستقبال   

40 000  مصاريف المهمات   

15 000 ونشر اإلعالنات مصاريف التعليق    

20 000 والمجالت  والصحف لتوثيق ا   

63  000 التدقيق الداخليو  منح الخبراء   

41 000  التكوين والرسكلة  

 التدخل العمومي:  000 600

 منح لفائدة ودادية األعوان  000 590

 الجمعية الرياضية  000 10

 مجموع ميزانية التصرف  000 154 26

 
2020  جانفي 10تونس في    

 
 
 
 

 
ير العام  د الم                                                    والتعاون الدوليواالستثمار  وزارة التنمية    

   للمعهد الوطني لإلحصاء                                                                                             
 

 

 



    الجمهورية التونسية 

لتنمية واالستثمار والتعاون الدولي  ا وزارة     
المعهد الوطني لإلحصاء     

 

 

 مقـــــّرر 
 
 

ء، إن المدير العام للمعهد الوطني لإلحصا  

األساسي للميزانية   والمتعلق بالقانون   1967ديسمبر   08المؤرخ في   1967لسنة   53بعد إطالعه على القانون عدد 

تممته، النصوص التي نقحته أو   وعلى جميع   

المعهد  والمتعلق بإحداث منه   21  وخاصة الفصل  1969ديسمبر   31المؤرخ فى  1969لسنة  64عدد   وعلى القانون 

 الوطني لإلحصاء. 

. 2020والمتعلق بقانون المالية لسنة   2019ديسمبر   23المؤرخ في   2019لسنة   78على القانون عـــدد و  

يلــي: قـــرر ما   
 

التالي: لميزانية المعهد الوطني اإلحصاء حسب البنود وفقا للجدول  الثاني ع إعتمادات العنوانتوز وحيد: فصل    
 بحساب الدينار

 بيان الفصول  اإلعتمادات المرصودة 

   التشغيل  حول الوطني المسح  000 216 3 

1 005 قتصادية اإلمسوحات ال 000   

000 741  المسح السداسي حول مؤشر رضا المستهلك في تونس  

000 501  الحالة المدنية  

255 000  3  المسح حول اإلنفاق واإلستهالك 

0011 لمخطط المديري لإلعالمية ا 000   

نقل الوسائل  000 400  

مقر المعهد  ة تهيئ 000 80  

 تجهيزات مختلفة           000 80

 المجلس الوطني لإلحصاء  000 45

10 000  الجمــــلة 000 

 
 

2020  جانفي 10تونس في    
 

 
 

ير العام  د الم                                                    والتعاون الدوليواالستثمار    تنميةلوزارة ا  
للمعهد الوطني لإلحصاء                                                                                                 


