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 التوطـئـــة

  

وخاصة ( 2004مثل تنقيح القانون األساسي لميزانية الدولة خالل سنة 
نقطة االرتكاز الفعلية لالنطالق في برنامج اإلصالح العام ) جديد منه 11الفصل 

رصد االعتمادات  إمكانيةللمالية العمومية حيث نص الفصل المذكور على 
حسب برامج ومهمات مما مكن مصالح وزارة المالية من الشروع في تركيز 

الحوكمة و جديدة للتصرف في ميزانية الدولة مبنية على مبادئ الشفافية منظومة
  .النجاعة والفاعلية والمساءلةو الرشيدة

نظام التصرف في  إرساءوبناءا على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالية في 
  :التاليةلميزانية حسب األهداف الذي يرتكز أساسا على المبادئ ا

 المحافظة على التوازنات  االقتصادية والمالية -
 االنضباط في الميزانية -
 الشفافية والمساءلة -
 البرمجة على المدى المتوسط -

أكثر وضوح وشفافية على النفقات  إضفاء إلىوتهدف هذه المنظومة 
العمومية بغرض تحسين الفاعلية االقتصادية واالجتماعية للسياسات العمومية، 

  .دعم نجاعة التصرف العمومي والرقي بجودة الخدمات العمومية

إلى ) على الوسائل ةالمبني( ةويقتضي المرور من منظومة التصرف الحالي
، )على النتائج أو القدرة على األداءتصرف مبني (منظومة التصرف الجديدة 

تقسيم مهام كل وزارة إلى برامج تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة 
بناءا على التقسيم المذكور، يتم و. إليها وتبويب ميزانياتها وفق البرامج المذكورة

وضبط ) العامة للقطاع اإلستراتيجية إطارفي (كل برنامج  إستراتيجيةتحديد 
تدعيم الجانب التقييمي يتم ضبط ول. أهدافه على المدى المتوسط والبعيد

  ).كمية أو نوعية(قابلة للقياس والمتابعة ) لكل هدف(مؤشرات لقيس األداء 



 
 

 

وقد تم اعتماد المرحلية والتدرج في تركيز المنظومة الجديدة بهدف االستفادة 
وفي هذا اإلطار وقع إدراج خمس  .وزاراتوذلك قبل التعميم على بقية ال

وذلك بداية  وزارات سميت بالوزارات النموذجية للدفعة األولى في مرحلة أولى
حيث كانت الوزارات المذكورة مطالبة بتقديم مشاريعها السنوية  2011من سنة 

إلى مجلس  وفق منهج التصرف حسب األهدافللقدرة على األداء وميزانياتها 
أين  2013وذلك إلى غاية سنة  االلتزام بتنفيذها وفق نفس المنهجالنواب دون 

   .لمنهج الجديداأصبح من الملزم التقديم والتنفيذ وفق 

تقديما ( نظومةمتم في مرحلة ثانية إدراج أربع وزارات جديدة ضمن ال 
تسع وزارات تمثل  إلحاق 2015سنة ليتم خالل تقديم مشروع ميزانية  )وتنفيذا

في العمل على إدراج  2015سنة خالل وقد شرعت وزارة المالية . الدفعة الثالثة
  ).ةيوزارات السيادال(بقية الوزارات ضمن المنظومة الجديدة 

تقديم ميزانيات  2016هذا وقد تقرر بالنسبة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 
تجربة وفق منهجية المنخرطة في الوزارات الدفعات األولى والثانية والثالثة 

ميزانية مبوبة حسب البرامج والمشاريع السنوية ( التصرف حسب األهداف
المؤرخ  12بما يتوافق مع منشور السيد رئيس الحكومة عدد ) األداءللقدرة على 

والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة وإطار القدرة على  2015أفريل  16في 
  .2016عمومية لسنة للسياسات الاألداء 

  

  



 

 

التقديــن العــام

 

لويزانيــت

  

وزارة التعلين العالي و البحث العلوي  

 



1 نظـام أمـد

الباب السادس  و العشرون
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمية لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

. 2015 م د   سنة 1 401,339 م د   مقابل  1 478,211 في حدود  لسنة  2016

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
2016 2015 2014

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

%نفقات التصرف  6,4 80,257 1 330,138 1 249,881 1 109,655

العنوان الثاني
%نفقات التنمية  -2,2 -3,385 148,073 151,458 134,948

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للميزانية    -2,2 -2,755 121,143 123,898 109,829

25,250* على الموارد الخارجية الموظفة 25,250 22,129

-27,3 -0,630% 1,680 2,310 2,990 * على الموارد العامة للميزانية   

ـ التمويل العمومي

%478,21176,872 401,3391 244,6031 1 الجملـــــة 5,5



نظـام أمـد

1 330 138 000

148 073 000
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الباب السادس  و العشرون

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

التوزيع حسب األجزاء

2016  نفقات الميزانية لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمية

: نفقات التصرف 

تقديرات بيان األجزاء 
2016

 بحساب الدينار

000 211 478 1 الجملـــــة



بحساب األلف دينار

الجملة 
جزء البحث 
العلمي

جزء التعليم 
العالي

بيان األقسام الفصل

القسم األول: التأجير العمومي

1028220 37283 990937 نفقات التأجير العمومي لإلدارة المركزية 01136

35504 76 35428
منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومية 01137

10225 4625 5600
منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية غير 

الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 01138

1387 1387 تأجير األعوان العاملين بالخارج 01139

1075336 41984 1033352 جملة القسم األول

القسم الثاني: وسائل المصالح

5570 847 4723 نفقات وسائل المصالح لإلدارة المركزية 02236

77537 472 77065
منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومية 02237

3907 2549 1358
منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير 

الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 02238

170 170 نفقات تسيير المصالح بالخارج 02239

87184 3868 83316 جملة القسم الثاني

القسم الثالث: التدخل العمومي

146760 1305 145455 نفقات التدخل العمومي لإلدارة المركزية 03336

20005 95 19910
منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومية 03337

834 325 509
منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير 

الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية 03338

19 19 تدخالت المصالح بالخارج 03339

167618 1725 165893 جملة القسم الثالث

1330138 47577 1282561 جملة الباب
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

توزيع اإلعتمادات حسب األقسام

الباب السادس والعشرون

نفقات التصرف لسنة 2016



ألف دينار 172471 I اعتمادات البرامج
ألف دينار 99971 - التعليم العالي
ألف دينار 58785 * المصالح المركزية
ألف دينار 41186 * الجامعات 
ألف دينار 72500 - البحث العلمي

II توزيع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع جسب األقسام
بحساب األلف دينار

جزء 
الجامعات

جزء المصالح 
المركزية جزء الجامعات

جزء المصالح 
المركزية

القسم السادس:

121143 43228 19910 58005 171021 66100 41186 63735
اإلستثمارات المباشرة

القسم السابع:

1680 860 820 2720 1900 820
التمويل العمومي

القسم التاسع:

25250 10150 15100 5930 4800 1130

نفقات على موارد 
قروض خارجية 

موظفة

148073 54238 19910 73925 179671 72800 41186 65685 جملة الباب

4

الباب السادس والعشرون
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

نفقات التنمية لسنة 2016

بيان األقسام

اعتمادات الدفعاعتمادات التعهد

التعليم العالي

جزء البحث 
العلمي

جملة اإلعتماداتجملة اإلعتمادات
جزء البحث 
العلمي

التعليم العالي
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   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  الميزانية حسب البرامج

  

  

تندرج ضمن الدفعة األولى من  أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعتبار

الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف، وبغاية 

فافية أهداف ميزانية الدولة، تم هيكلة تحسين نجاعة وفاعلية التصرف العمومي وضمان ش

تترجم السياسات العمومية والمهام الموكولة إليها  ميزانية الوزارة وفق ثالث برامج عملياتية

  :وبرنامج مساندة وفقا لما يلي

  

 التعليم العالي، :1البرنامج عدد  §

 ، البحث العلمي :2البرنامج عدد  §

 الخدمات الجامعية، :3البرنامج عدد  §

 ،القيادة والمساندة: 9البرنامج عدد  §

  

  :ولقد تم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعية كما يبينه الجدول التالي

  

  

  

  

  
  



6 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

 البرامج

الفرعیة البرامج  



بحساب األلف دینار

الجملةبرنامج القیادة والمساندةبرنامج الخدمات الجامعیةبرنامج البحث العلميبرنامج التعلیم العاليالبیان

96597242854289433318791330138نفقات التصرف

9177013826394653247191075336التأجیر العمومي

38882302138941634087184وسائل المصالح

93891570155839820167618التدخل العمومي

63515520501755014958148073نفقات التنمیة

62695511901755014958146393اإلستثمارات المباشرة

50045420401510013958121143على الموارد العامة للمیزانیة
على موارد القروض الخارجیة 

1265091502450100025250الموظفة

8208601680التمویل العمومي
8208601680على الموارد العامة للمیزانیة

على موارد القروض الخارجیة 
الموظفة

102948794904306983468371478211الجملة

میزانیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 2016

توزیع اعتمادات الدفع حسب طبیعة النفقة والبرامج

7
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  حوصلة ألهداف ومؤشرات قيس األداء

  حسب البرامج

في نطاق تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكريسا لمبدأ 

التي تترجم األولويات  األهدافالمسؤولية في تنفيذ السياسات العمومية  تم ضبط جملة من 

  . التعليم العالي والبحث العلميية لكل برنامج في إطار مهمة وزارة اإلستراتيج

لقيس درجة  المؤشّرات الموضوعيةتقييم نجاعة وأداء هذه البرامج تم ضبط جملة من  وبغاية

تحقيق األهداف المعلنة وتقييم النتائج المحقّـقة بالتوازي مع إستعمال اإلعتمادات المرسمة 

  .لفائدة كل برنامج

الخاص بكل برنامج  إطار القدرة على األداءعلم أنه يتم التطرق بالتفصيل إلى مع ال

المشروع السنوي للقدرة على األداء ضمن ) اإلستراتيجية، األهداف ومؤشرات قيس األداء(

  .الملحق بهذا التقرير 2016لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 

الخاصة ببرامج  ومؤشرات قيس األداء ألهدافصلة ويتم من خالل الجداول الالحقة تقديم حو

  .التعليم العالي و البحث العلميوزارة 
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  برنامج التعليم العالي: 1ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء

  2014 

  انجازات

2015  

 وقعاتت

2016  

 تقدیرات

دعم  : 1.1الھدف
تشغیلیة خریجي 

  التعلیم العالي

ات اإلختصاصات ذ نسبة :1.1.1المؤشر
من مجموع التشغیلیة العالیة 
 اإلختصاصات

%44,02 %43,64 %43,91 

تطور عدد الطلبة : 2.1.1المؤشر
 %2,12 %2,12  % -22, 3 المسجلین بالشھادات ذات البناء المشترك

  

  2014 

  انجازات

2015  

 توقعات

2016  

 تقدیرات

تحسین  :2.1الھدف 
 البیداغوجي التأطیر

بمؤسسات التعلیم 
  لبحثوا العالي

عدد الطلبة بالنسبة لكل : 1.2.1المؤشر
 14,8 15,1 16,7  .مدرس قار

 18,3 % 18 % 16,9 %   التأطیر البیداغوجينسبة : 2.2.1المؤشر

  

  2014 

  انجازات

2015  

 توقعات

2016  

 تقدیرات

تحسین  :3.1الھدف 
جودة التكوین 
  الجامعي

معدل السنوات المقضاة : 1.3.1المؤشر
  .اإلجازة للحصول على شھادة

3,7 3,63 3,57 
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  البحث العلمي برنامج: 2ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  2014 

  انجازات

2015  

 توقعات

2016  

 تقدیرات

 :1.2الھدف
الترفیع من 

اإلنتاج العلمي 
  وتحسین جودتھ

  

نسبة رساالت الدكتوراه التي : 1.1.2المؤشر
 % 8,6 % 8,3 % 7,3  تمت مناقشتھا

عدد المنشورات العلمیة لكل : 2.1.2المؤشر 
 0,47 0,45 0,43 .باحث قار

المنشورات المشتركة عدد :3.1.2المؤشر 
)Copublication (0,30 0,31 0,32  لكل باحث قار 

  2014 

  انجازات

2015  

 توقعات

2016  

 تقدیرات

دعم  :2.2الھدف 
نقل وتثمین نتائج 

  البحث 

من عدد البراءات المسجلة : 1.2.2المؤشر 
مؤسسات التعلیم العالي والبحث وفي ھیاكل 

  البحث
44 50 50 

اتفاقیات الشراكة بین عدد : 2.2.2المؤشر 
 100 90 81 ھیاكل البحث والمؤسسات اإلقتصادیة

 عدد المشاریع المتأتیة من تثمین: 3.2.2المؤشر 
 10 6 2 .ومن تفرغ وتنقل الباحثین البحث
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  الخدمات الجامعية برنامج: 3ب

  ءاألهداف ومؤشرات قيس األدا

2016 

  تقدیرات

2015  

 توقعات

2014  

 انجازات

  

85.85%  81,63% 79,38
% 

المبیتات واألحیاء نسبة : 1.1.3المؤشر
جاوز عدد المقیمین بھا تالجامعیة التي ال ی

 طاقة استیعابھا القصوى

تطویر  :1.3الھدف
منظومة السكن 
  واإلطعام الجامعي

مؤسسات السكن نسبة : 2.1.3المؤشر 45,3% 48% 50,5%
  الجامعي التي توفر خدمات متكاملة للطلبة

64,1 %  52 %  46%  
نسبة المطاعم الجامعیة التي  :3.1.3المؤشر

تتوفر بھا مرافق متكاملة وذات جودة عالیة 
  في مجال اإلطعام الجامعي

  

2016 

  تقدیرات

2015  

 توقعات

2014  

 انجازات

  

36 %  35 % 37,7 % 
نسبة الطلبة المتحصلین على : 1.2.3المؤشر

 31القسط األول من المنحة الجامعیة إلى غایة 
 .أكتوبر من السنة

تحسین : 2.3الھــدف 
اإلحاطة اإلجتماعیة 
 .والنفسیة للطالب

  

المؤسسات المنتفعة نسبة : 2.2.3المؤشر 6,25% 10.2% 15,1%
  بزیارات منتظمة لألخصائیین النفسیین

نسبة مؤسسات السكن الجامعي  :3.2.3المؤشر  % 42  % 51  % 60,6
  المنتفعة بالتغطیة الصحیة لفائدة الطلبة

  

2016 

  تقدیرات

2015  

 توقعات

2014  

 انجازات

  

: 3.3الھــدف  نسبة انخراط الطلبة بالنوادي: 1.3.3المؤشر % 39,4 % 45  % 55
تطویر األنشطة 

الثقافیة 
 .والریاضیة

  60% 65% 76% 
تأطیر الطلبة بالنوادي  نسبة: 2.3.3المؤشر

الثقافیة والریاضیة داخل مؤسسات الخدمات 
  معیةاالج
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  القيادة والمساندةبرنامج : 9ب

  األهداف ومؤشرات قيس األداء

  2014 

  انجازات

2015  

 توقعات

2016  

 تقدیرات

: 1.9الھدف 
تحسین التصرف 

في الموارد 
 .البشریة

  

تأطیر األعوان اإلداریین والفنیین نسبة : 1.1.9المؤشر
 %17,28 %17,27 %17  .والعملة

األعوان المكونین بالنسبة للعدد  نسبة: 2.1.9المؤشر
 %22,57 %21,33 %23  .الجملي لألعوان

نسبة رضاء المشاركین في الدورات  :3.1.9رالمؤش
 %55 %50 -  التكوینیة

  

  2014 

  انجازات

2015  

 توقعات

2016  

 تقدیرات

: 2.9ھدف ال
تطویر المنظومة 

  .المعلوماتیة

  

 %32 %30 %28 نسبة الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة:1.2.9المؤشر

المؤسسات التي تتمتع بسرعة تدفق نسبة : 2.2.9المؤشر
 %40 %20 -  ث/میقابایت  40بانترنات تفوق 

  

  2014 

  انجازات

2015  

 توقعات

2016  

 تقدیرات

: 3.9الھدف 
تحسین 
في التصرف 

البناءات 
  .والتجھیزات

  

نسبة المؤسسات التي تعمل في فضاءات :1.3.9المؤشر
 %81 %80 - قارة

 معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات: 2.3.9المؤشر
 20 - -  العمومیة

 شھرا

نسبة انجاز اإلقتناءات من التجھیزات  :3.3.9المؤشر
  %60 - -  العلمیة

  





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



39,471% -2,6 -1,575

15,100

58,005

15,100

59,580

20,784 * على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -2,9 -2,205 73,925 76,130 62,000 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 6,5 78,075 1 282,561 1 204,486 1 070,265 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 
2016

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2015 280,616 1          م د  سنة في حدود 356,486 1م د  مقابل  لسنة  2016
لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

المصالح المركزية: التعليم العالي 
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

الباب السادس  و العشرون
13 نظـام أمـد

-0,630% -43,4 0,820 1,450 1,745 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%356,48675,870 280,6161 132,2651 1 الجملـــــة 5,9

(جزء التعليم العالي  )



نظـام أمـد

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

تقديرات 

000 561 282 1الجزء األول

بيان األجزاء 

73 925 000

2016 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 

14

المصالح المركزية: التعليم العالي 

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب السادس  و العشرون

1 356 486 000 الجملـــــة
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% الفارق تقدیرات ق م محین المعطیــــــات
2016 2015

 I - التذكير بإعتمادات العنوان األول (أ.د)

8,2 78075 1033352 955277  - نفقات التأجير العمومي
83316 83316  - نفقات وسائل المصالح
165893 165893  - نفقات التدخل العمومي

6,5 78075 1282561 1204486 الجملـــة :

 - نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات
0,8 270 35632 35362     اإلدارية وغير اإلدارية

6,3 78345 1318193 1239848 المجموع العام

 II - الوسائل البشرية المتوفرة
الـــوزارة

-1 5 6  - أعضاء الديوان
-66 5083 5149  - األعوان اإلداريون
-62 3335 3397  - األعوان الفنيون
-208 17371 17579  - اطار التدريس
-253 11458 11711  - العملة

2713 2713  - أسالك أخرى
1,5- -590 39965 40555 الجملة

-890 (890)  - اإلنتدابات
353 (-589) (-236)  - اإلحالة على التقاعد

المؤسســات

-3 274 277  - مدينة العلوم
-3 51 54  - قصر العلوم
-1 1  - اإلنتدابات

2,1- -7 325 332 الجملة 
1,5- 597- 40290 40887 الجملة العامة لألعوان

أھم المعطیات حول مشروع میزانیة سنة 2016
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي : جزء التعلیم العالي
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% الفارق تقدیرات ق م محین المعطیــــــات
2016 2015

 III - هياكل التدخل

2,3 5 219 214 المؤسسات العمومية اإلدارية

13 13  - الجامعات

2,5 5 203 198  - مؤسسات التعليم والبحث

3 3  - دواوين الخدمات الجامعية

2 2 المؤسسات العمومية غير اإلدارية

1 1  - مدينة العلوم

1 1  - قصر العلوم

 III - أبرز مؤشرات نشاط الوزارة

4,7- -13772 278777 292549  - عدد الطلبة (تحت اشراف الوزارة)

0,5- -91 17391 17482  - عدد المدرسين

نسب التأطير

12 12 معاهد الدراسات التكنولوجية

13 13 بقية المؤسسات

المبيتات واألحياء الجامعية

96 96  - العدد 

المطاعم الجامعية

3 34 31 0 - العدد   - الطاقة

المراكز الثقافية

17 17  - العدد 
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% الفارق تقدیرات ق م محین المعطیــــــات
2016 2015

المنح والقروض
المسندة بتونس

110000 110000 اإلعتمادات المخصصة للمنح (أد)

3000 3000 القروض الجامعية بتونس (أد)

المسندة بالخارج
30000 30000 اإلعتمادات المخصصة للمنح (أد)

1200 1200 القروض الجامعية  (أد)

140 140 منح ألبناء التونسيية بالخارج (أد)

400 400 اعانات لفائدة الطلبة المعوزين (أد)

144740 144740 جملة المنح بتونس والخارج :



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المصالح المركزية: التعليم العالي 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

18

000 310 00020 600 21تعليم عالي شمال 373 495 000 352 600 00020 895 000-1 290 00019 605 000 374 200 000393 805 000 6-60

000 000707 000707 391 0008 684 7جامعة الزيتونة 8 391 000 7 684 000 91009

000 150 0001 000450 047 00077 908 73جامعة تونس  3 139 000700 0003 839 000 78 197 000 74 358 000 41565

000 400 0001 600 0001 176 000101 727 93جامعة تونس المنار 7 449 000-200 0007 249 000 102 576 000 95 327 000 8-138

000 650 00015 700 00016 061 000119 392 113جامعة قرطاج 5 669 000-1 050 0004 619 000 134 711 000 130 092 000 5-64

000 290 0001 800 0001 518 00061 773 57جامعة منوبة 3 745 000-510 0003 235 000 62 808 000 59 573 000 6-285

000 000820 050 0001 302 0006 116 6مدينة العلوم 186 000-230 000-44 000 7 122 000 7 166 000 3-22-1

000 050 00016 750 15تعليم عالي وسط  233 312 000 219 821 00013 491 000300 00013 791 000 235 571 000249 362 000 624

000 500 0001 500 0001 354 00083 226 74جامعة سوسة 9 128 0009 128 000 84 854 000 75 726 000 1212

000 200 0004 650 0005 334 00072 993 72جامعة المنستير -659 000-1 450 000-2 109 000 76 534 000 78 643 000 -1-26-3

000 500 0004 750 0002 407 00041 173 40جامعة القيروان 1 234 0001 750 0002 984 000 45 907 000 42 923 000 3647

000 000 0001 000900 536 00033 219 30جامعة جندوبة 3 317 000100 0003 417 000 34 536 000 31 119 000 111111

000 00063 00063 165 0001 102 1قصر العلوم 1 165 000 1 102 000 61006

000 850 0004 950 0004 516 0001 108 1برامج أخرى للتعليم العالي 408 000-100 000308 000 6 366 000 6 058 000 37-25

000 245 0007 930 7تعليم عالي جنوب 359 165 000 317 287 00041 878 000-685 00041 193 000 325 217 000366 410 000 13-94



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المصالح المركزية: التعليم العالي 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

19

000 400 0002 650 0002 994 000125 275 111جامعة صفاقس 14 719 000-250 00014 469 000 128 394 000 113 925 000 13-913

000 400 0001 450 0001 945 00063 148 63جامعة قابس 797 000-50 000747 000 65 345 000 64 598 000 1-31

000 000650 000600 120 00039 812 34جامعة قفصة 4 308 00050 0004 358 000 39 770 000 35 412 000 12812

000 244 0001 244 0001 584 0005 340 4جامعة تونس اإلفتراضية 5 584 000 4 340 000 2910029

000 750 0002 150 0003 056 000124 246 103المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 20 810 000-400 00020 410 000 126 806 000 106 396 000 20-1319

000 35-000 35-000 00045 00080 000466 466الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد 511 000 546 000 -44-6

000 000100 000200 100-000 000100 200بحث علمي جامعي 100-50-50

000 000100 100-000 000100 200البحث العلمي الجامعي 200 000 100-50-50

000 550 00017 600 18برنامج الخدمات الجامعية 289 433 000 271 307 00018 126 000-1 050 00017 076 000 289 907 000306 983 000 7-62

000 550 0007 600 0007 404 00063 149 57ديوان الخدمات الجامعية للشمال 6 255 000-50 0006 205 000 70 954 000 64 749 000 11-110

000 500 0004 400 0005 241 00044 443 34ديوان الخدمات الجامعية للوسط 9 798 000-900 0008 898 000 48 741 000 39 843 000 28-1722

000 100 0003 550 0004 540 00034 749 32ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 1 791 000-1 450 000341 000 37 640 000 37 299 000 5-321

000 400 0002 050 0001 248 000147 966 146خدمات جامعية أخرى 282 0001 350 0001 632 000 149 648 000 148 016 000 01291

000 670 00012 050 12القيادة و المساندة  تعليم عالي 27 156 000 43 471 000-16 315 000620 000-15 695 000 55 521 00039 826 000 -385-29

000 370 0005 150 0005 337 00024 855 40المصالح المركزية تعليم عالي  -16 518 000220 000-16 298 000 29 707 000 46 005 000 -404-35



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
المصالح المركزية: التعليم العالي 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

20

000 200 0007 800 0006 030 0002 907 1مركز الحساب الخوارزمي 123 000400 000523 000 9 230 000 8 707 000 666

000 000100 000100 000789 709مركز النشر الجامعي 80 00080 000 889 000 809 000 1110

1 204 486 0001 282 561 00076 130 00073 925 000 000 870 00075 205 2-000 075 78الجملـة العـامة : 1 280 616 0001 356 486 000 -3 66



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
الجامعات: التعليم العالي 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

21

000 680 0006 555 0006 000125 680 0006 555 6تعليم عالي شمال 2

000 000200 00090 000200 110جامعة الزيتونة 110 000 82

000 680 0001 000150 680 0001 530 1جامعة تونس  1 530 000 10

000 760 0001 000330 760 0001 430 1جامعة تونس المنار 1 430 000 23

000 000 0002 150-000 000 0002 150 2جامعة قرطاج 2 150 000 -7

000 040 0001 295-000 040 0001 335 1جامعة منوبة 1 335 000 -22

000 200 0007 180 0008 980-000 200 0007 180 8تعليم عالي وسط  -12

000 600 0001 435-000 600 0001 035 2جامعة سوسة 2 035 000 -21

000 750 0001 485-000 750 0001 235 2جامعة المنستير 2 235 000 -22

000 320 0002 485-000 320 0002 805 2جامعة القيروان 2 805 000 -17

000 080 0001 25-000 080 0001 105 1جامعة جندوبة 1 105 000 -2

000 000450 000450 450برامج أخرى للتعليم العالي 100

000 030 0006 355 0006 325-000 030 0006 355 6تعليم عالي جنوب -5

000 020 0002 60-000 020 0002 080 2جامعة صفاقس 2 080 000 -3

000 750 0001 350-000 750 0001 100 2جامعة قابس 2 100 000 -17



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
الجامعات: التعليم العالي 

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م

22

000 820 0001 00085 820 0001 735 1جامعة قفصة 1 735 000 5

000 000440 000440 440الجامعة اإلفتراضية 440 000

21 090 00019 910 000 000 910 00019 090 00021 180 1-الجملـة العـامة : -6
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  العنـوان األول 

  رفـصــــفـقـات التـن
  

  :التقديم اإلجمالي

كما المصالح المركزية : التعليم العالي  قسم التعليم العالي والبحث العلميضبطت نفقات التصرف لوزارة 
  :يلي

 د.أ1282561 : 2016اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
    د.أ 1204486:  2015اإلعتمادات المرسمة لسنة  -

 
  د.أ 78075 أي بزيادة قدرها                  

  
  :)حسب طبيعة النفقة:(على النحو التالي 2016وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  

  فقات التصرفن

  طبيعة النفقةحسب التوزيع 

  بحساب األلف دينار                                                                       

  2014  البيان

  إنجازات

2015  

  م. ق

2016  

  تقديرات

  النسبة  الفارق

% 

  8,2  78075  1033352  955277  863132  نفقات التأجير العمومي

      83316  83316  72282  نفقات وسائل المصالح

      165893  165893  134851  نفقات التدخل العمومي

  6,5  78075  1282561  1204486  1070265  الجملة
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 :نفقات التأجير العمومي -1

مليون دينار  277955,مليون دينار مقابل  1033,352ب  2016حددت نفقات التأجير لسنة 

  . % 8,2مليون دينار تمثّل نسبة  78,075أي بزيادة قدرها  2015سنة 

  :وستوظّف هذه الزيادة أساسا لتغطية

           2015تعديل كلفة انتدابات سنة  -

     ألجورافي التأثير المالي للزيادة  -

               المنحة التعديلية -

               العادية الترقيات -

           الترقيات اإلستثنائية -

                 التقاعد -

عونا موزعين  40285،  2016ويبلغ عدد األعوان المرخّص فيهم إلى موفى سنة 
  :كما يلي

 عونا 39960: المصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية •
وذلك دون  2015لسنة  تكميليعونا في إطار قانون المالية ال 40549مقابل 

 . احتساب أعوان الديوان
 .عونا 325: داريةاإلالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير  •
 : نفقات وسائل المصالح -2

أي في حدود مليون دينار   83,316رصد اعتمادات تقدر ب  2016يقترح بالنسبة لسنة 

  .2015التكميلي لسنة  المالية انونقب اإلعتمادات المرسمة 

 :التدخل العمومينفقات  -3

أي في حدود مليون دينار  165,893ترسيم اعتماد جملي قدره  2016يقترح بالنسبة لسنة 

  .2015يلي لسنة التكم بقانون الماليةاإلعتمادات المرسمة  

  : وتتعلّق هذه التدخالت أساسا ب

  مليون دينار 144,8               المنح والقروض والمساعدات الجامعية-

 مليون دينار    20,4                            المؤسسات العمومية لفائدة منح بعنوان التدخل  -
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بتونس بالنسبة المسندة الترفيع في المنح  2013وفي هذا اإلطار يجدر التذكير أنّه تم بداية من سنة 

كما تم  .د شهريا 80إلى د  70 د شهريا وطلبة ما بعد اإلجازة من 60د إلى 50لطلبة اإلجازة من 

 إضافيا من الطلبة اسحب المقاييس المتعلّقة بإسناد المنح الجامعية على طلبة الماجستير لتشمل عدد

 .د شهريا لطلبة السنة الثانية 140د شهريا بالنسبة لطلبة السنة األولى و 100الذين ينتفعون بمبلغ 

  .د 250وينتفع طلبة الدكتوراه بمنحة شهرية قدرها 

د  80إلى  60الترفيع في المنح الجامعية بالنسبة لطلبة اإلجازة من  2016كما سيتم بداية من سنة 

د  20وسينتفع طلبة الماجستير بزيادة . د بالنسبة لطلبة ما بعد اإلجازة 110د إلى  80و من 

  . د بالنسبة للسنة الثانية 160النسبة للسنة األولى  ود  ب 120لتصبح المنحة المسندة لهم 

  تطور عدد الطلبة وعدد المنح الجامعية بتونس

عدد الطلبة   عدد الطلبة  السنة الجامعية

  الممنوحين

  نسبة الممنوحين

% 

2008 -2009  335494  112228  33.5  

2009 -2010  331486  113678  34.3  

2010 -2011  320920  113379  35.3  

2011 -2012  315291  118578  37.6  

2012 -2013  294150  108095  36.7  

2013 -2014  286394  114629  40  

2014 -2015  292549  106208  36.3  

2015 -2016  278777  103319  37.1  

المتعلّق بضبط  2014أكتوبر  30المؤرخ في  4200ه طبقا لألمر عدد وتجدر اإلشارة إلى أنّ

اعتمادات  لخدمات الجامعية وقواعد سيرها فإنّه سيتم توزيعالتنظيم اإلداري والمالي لدواوين ا

من قبل ديوان الخدمات الجامعية لفائدة مؤسسات الخدمات الجامعية  التي تسندها الدولةالتصرف 

  .المعني

  :وتتوزع نفقات التصرف حسب البرامج  والبرامج الفرعية كما يلي



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2016 نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي  -1

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 26  الباب:
26

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
000 524 0004 524 0004 798 00014 798 00014 895 00020 173 000354 278 333تعليم عالي شمال1 6352600000373495000208950006

000 000120 000120 000340 000340 000707 931 0007 224 7جامعة الزيتونة1 10768400083910007070009

000 000950 000950 740 0002 740 0002 139 0003 357 00073 218 70جامعة تونس 2 4739080007704700031390004

000 000880 000880 080 0004 080 0004 449 0007 216 00096 767 88جامعة تونس المنار3 89372700010117600074490008

000 490 0001 490 0001 450 0004 450 0004 669 0005 121 000113 452 107جامعة قرطاج4 511339200011906100056690005

000 000610 000610 030 0002 030 0002 745 0003 878 00058 133 55جامعة منوبة5 7577730006151800037450006

000 000474 000474 158 0001 158 0001 000186 670 0004 484 4مدينة العلوم6 4611600063020001860003

000 020 0002 020 0002 030 0009 030 0009 491 00013 262 000222 771 208تعليم عالي وسط 2 6219821000233312000134910006



27

البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
000 000670 000670 020 0002 020 0002 128 0009 664 00080 536 71جامعة سوسة1 137422600083354000912800012

000 000525 000525 880 0003 880 0003 659-000 929 00067 588 68جامعة المنستير2 -17299300072334000-659000-1

000 000480 000480 780 0001 780 0001 234 0001 147 00039 913 37جامعة القيروان3 3401730004140700012340003

000 000290 000290 150 0001 150 0001 317 0003 096 00032 779 28جامعة جندوبة4 123021900033536000331700011

000 00035 00035 000200 000200 00063 000930 867قصر العلوم5 711020001165000630006

000 00020 00020 000408 496 0001 088 1برامج أخرى للتعليم العالي6 381108000151600040800037

000 845 0002 845 0002 054 00015 054 00015 878 00041 266 000341 388 299تعليم عالي جنوب3 143172870003591650004187800013

000 170 0001 170 0001 460 0004 460 0004 719 00014 364 000120 645 105جامعة صفاقس1 141112750001259940001471900013

000 000620 000620 300 0003 300 0003 000797 025 00060 228 59جامعة قابس2 163148000639450007970001

000 000290 000290 600 0001 600 0001 308 0004 230 00037 922 32جامعة قفصة3 133481200039120000430800012

000 00080 00080 000347 000347 244 0001 157 0005 913 3جامعة تونس اإلفتراضية4 3243400005584000124400029

000 000680 000680 036 0005 036 0005 810 00020 340 000118 530 97المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية5 211032460001240560002081000020

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و6
اإلعتماد

150 000150 000311 000311 0005 0005 000466000466000

بحث علمي جامعي4

البحث العلمي الجامعي1
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%

000 839 000155 839 000155 941 00038 941 00038 126 00018 653 00094 527 76برنامج الخدمات الجامعية7 24271307000289433000181260007

000 660 0002 660 0002 513 00016 513 00016 255 0006 231 00044 976 37ديوان الخدمات الجامعية للشمال1 165714900063404000625500011

000 600 0004 600 0004 460 00010 460 00010 798 0009 181 00029 383 19ديوان الخدمات الجامعية للوسط2 513444300044241000979800028

000 740 0003 740 0003 798 00011 798 00011 791 0001 002 00019 211 17ديوان الخدمات الجامعية للجنوب3 10327490003454000017910005

000 839 000144 839 000144 000170 000170 000282 239 0002 957 1خدمات جامعية أخرى4 141469660001472480002820000

000 000665 000665 493 0005 493 0005 315 16-000 998 00020 313 37القيادة و المساندة  تعليم عالي8 -444347100027156000-16315000-38

000 000615 000615 723 0004 723 0004 518 16-000 999 00018 517 35المصالح المركزية تعليم عالي 1 -474085500024337000-16518000-40

000 00040 00040 000680 000680 000123 310 0001 187 1مركز الحساب الخوارزمي2 10190700020300001230006

000 00010 00010 00090 00090 00080 000689 609مركز النشر الجامعي3 137090007890008000011

000 893 000165 893 165  الجملة 83 316 000 83 316 000 78 075 000 1 033 352 000 955 277 000812044860001282561000780750006
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  الثانيالعنـوان 

  التـنـمـيـةنـفـقـات 

  :التقديم اإلجمالي

 المصالح المركزية النسبة لجزئيب التعليم العالي والبحث العلمي ضبطت نفقات التنمية لوزارة
  :كما يلي والجامعات

  

 مليون دينار93,835  : 2016اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
 دينارمليون  97,220:  2015اإلعتمادات المرسمة لسنة  -

 
  .مليون دينار 3,385 هقدر نقصبأي                  

  
  :على النحو التالي 2016وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  نفقات التنمية

  التوزيع حسب طبيعة النفقة
  بحساب األلف دينار                  

  2014  البيان

  إنجازات

2015  

  م. ق

2016  

  تقديرات

  النسبة  الفارق

% 

  3.4-  2755-  77915  80670  62148  اإلستثمارات المباشرة

  43.4-  630-  820  1450  1745  التمويل العمومي

      15100  15100  20783  القروض الخارجية الموظفة

  3.5-    3385-  93835  97220  84676  الجملة

  



بحساب األلف دينار

الدفع التعهد الكلفة الدفع التعهد الكلفة الدفع التعهد الكلفة

اإلستثمارات المباشرة

69910 16150 9250 14900 850 850 55010 15300 8400 مشاريع بصدد اإلنجاز

23105 89901 89901 200 280 280 22905 89621 89621 مشاريع جديدة

93015 106051 99151 15100 1130 1130 77915 104921 98021 الجملة 1

التمويل العمومي

مشاريع بصدد اإلنجاز

820 820 820 820 820 820 مشاريع جديدة

820 820 820 820 820 820 الجملة 2

93835 106871 99971 15100 1130 1130 78735 105741 98841 المجموع العام

ويتم تقسيم اعتمادات التنمية وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما يبينه الجدول التالي:

اعتمادات على  موارد قروض خارجية 
موظفة

الجملة

بيان المشاريع

30

وتوّزع تقدیرات سنة 2016 في مستوى قانون البرامج واعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي:

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي الجزء:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

31نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

1 تعليم عالي شمال: البرنامج

1 جامعة الزيتونة:البرنامج الفرعي
2 150700450700 4501:البرنامج الفرعي 1 150 156156جامعة تونس 

3 200-600 2001-400 6001 1:البرنامج الفرعي 1 400 13-13-جامعة تونس المنار

4 150 20010 11:البرنامج الفرعي 5 5005 500-1 05016 700-1 050 15 650 6-9-جامعة قرطاج

5 500300:البرنامج الفرعي 1 300990-310-2001 800-510 1 290 28-40-24-جامعة منوبة

6 230-050 2301-050820 1:البرنامج الفرعي 820 22-مدينة العلوم

700 05082011 8501 18جملة البرنامج 9 040190-23010 450-1 25021 60020 310-1 290 2-11-6

2 تعليم عالي وسط : البرنامج

1 800400:البرنامج الفرعي 7001 100400-4001 5001 500 50-57جامعة سوسة

2 450 1-650 4005-050400 1-200 2504 5:البرنامج الفرعي 4 200 26-20-جامعة المنستير

3 750 7501 7502 5001 7504 2:البرنامج الفرعي 4 500 6464جامعة القيروان

4 000100900100 9001:البرنامج الفرعي 1 000 1111جامعة جندوبة

5 قصر العلوم:البرنامج الفرعي
6 100-950 1004-850 9504 4:البرنامج الفرعي 4 850 2-2-برامج أخرى للتعليم العالي

550400800 214جملة البرنامج 15 6501 100-400400-40015 75016 050300 8-502

3 تعليم عالي جنوب: البرنامج

1 500900:البرنامج الفرعي 2 1501 500-6504002 650-250 2 400 9-3080-جامعة صفاقس

2 50-450 501-400 4501 1:البرنامج الفرعي 1 400 3-3-جامعة قابس

3 6006505060050:البرنامج الفرعي 650 88جامعة قفصة



4 جامعة تونس اإلفتراضية:البرنامج الفرعي
5 900:البرنامج الفرعي 3 1501 850-1 3009003 150-400 2 750 13-41-المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

6 35-3580-8045:البرنامج الفرعي 45 44-44-الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتما

430500 37جملة البرنامج 5 445-1 9851 8001 3007 9307 245-685 -27260-9

4 بحث علمي جامعي: البرنامج

1 100-100200-200100:البرنامج الفرعي 100 50-50-البحث العلمي الجامعي

100-100200100-4200100جملة البرنامج -50-50

7 برنامج الخدمات الجامعية: البرنامج

1 200 8001:البرنامج الفرعي 6 8006 350-4504007 600-50 7 550 1-750-ديوان الخدمات الجامعية للشمال

2 600500:البرنامج الفرعي 4 8004 000-800-1005 400-900 4 500 17-17-17-ديوان الخدمات الجامعية للوسط

3 700750:البرنامج الفرعي 3 8502 350-1 500504 550-1 450 3 100 32-397-ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

4 350 0501 3501 4001 0502 1:البرنامج الفرعي 2 400 129129خدمات جامعية أخرى

100 5002 716جملة البرنامج 15 100-1 4002 45035018 60017 550-1 050 -817-6

8 القيادة و المساندة  تعليم عالي: البرنامج

1 150220 3702205 1505 5:البرنامج الفرعي 5 370 44المصالح المركزية تعليم عالي 

2 800400 2004006 8007 6:البرنامج الفرعي 7 200 66مركز الحساب الخوارزمي

3 100100100100:البرنامج الفرعي مركز النشر الجامعي
670620 05012 67062012 05012 812جملة البرنامج 55

205 2-925 13073 10076 10015 63015-450820 5751 1-005 58058 59الجملة العامة -3-43-3



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي الجزء:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

33نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20152016
%%%

1 تعليم عالي شمال: البرنامج
1 جامعة الزيتونة:البرنامج الفرعي
2 700جامعة تونس :البرنامج الفرعي 1 150 450 700 1 150 450156156

3 200-جامعة تونس المنار:البرنامج الفرعي 1 400 1 600 -200 1 400 1 600-13-13

4 050 1-جامعة قرطاج:البرنامج الفرعي 15 650 16 700 -1 050 10 150 11 200 5 500 5 500-9-6

5 510-جامعة منوبة:البرنامج الفرعي 1 290 1 800 -200 300 500 -310 990 1 300-24-40-28

6 230-مدينة العلوم:البرنامج الفرعي 820 1 050 -230 820 1 050-22-22

290 1-310 60020 25021 1-450 70010 4011-860 9009 19جملة البرنامج 0-11-6

2 تعليم عالي وسط : البرنامج
1 500 1جامعة سوسة:البرنامج الفرعي 1 500 -400 400 800 400 1 100 70057-50

2 450 1-جامعة المنستير:البرنامج الفرعي 4 200 5 650 -1 450 4 200 5 650-26-26

3 750 1جامعة القيروان:البرنامج الفرعي 4 500 2 750 1 750 4 500 2 7506464

4 100جامعة جندوبة:البرنامج الفرعي 1 000 900 100 1 000 9001111

5 قصر العلوم:البرنامج الفرعي
6 100-برامج أخرى للتعليم العالي:البرنامج الفرعي 4 850 4 950 -100 4 850 4 950-2-2

050300 75016 40015-650700800400 95015 214جملة البرنامج 5-502

3 تعليم عالي جنوب: البرنامج
1 250-جامعة صفاقس:البرنامج الفرعي 2 400 2 650 400 900 500 -650 1 500 2 150-3080-9

12 //



2 50-جامعة قابس:البرنامج الفرعي 1 400 1 450 -50 1 400 1 450-3-3

3 50جامعة قفصة:البرنامج الفرعي 650 600 50 650 60088

4 جامعة تونس اإلفتراضية:البرنامج الفرعي
5 400-المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية:البرنامج الفرعي 2 750 3 150 900 900 -1 300 1 850 3 150-41-13

6 35-الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد:البرنامج الفرعي 45 80 -35 45 80-44-44

685-245 9307 3007 8001 9855001 1-445 4305 37جملة البرنامج -27260-9

4 بحث علمي جامعي: البرنامج
1 100-البحث العلمي الجامعي:البرنامج الفرعي 100 200 -100 100 200-50-50

100-100200100-4200100جملة البرنامج -50-50

7 برنامج الخدمات الجامعية: البرنامج
1 50-ديوان الخدمات الجامعية للشمال:البرنامج الفرعي 7 550 7 600 400 1 200 800 -450 6 350 6 800-750-1

2 900-ديوان الخدمات الجامعية للوسط:البرنامج الفرعي 4 500 5 400 -100 500 600 -800 4 000 4 800-17-17-17

3 450 1-ديوان الخدمات الجامعية للجنوب:البرنامج الفرعي 3 100 4 550 50 750 700 -1 500 2 350 3 850-397-32

4 350 1خدمات جامعية أخرى:البرنامج الفرعي 2 400 1 050 1 350 2 400 1 050129129

050 1-550 60017 45035018 1002 4002 1-100 50015 716جملة البرنامج -817-6

8 القيادة و المساندة  تعليم عالي: البرنامج
1 220المصالح المركزية تعليم عالي :البرنامج الفرعي 5 370 5 150 220 5 370 5 15044

2 400مركز الحساب الخوارزمي:البرنامج الفرعي 7 200 6 800 400 7 200 6 80066

3 100مركز النشر الجامعي:البرنامج الفرعي 100 100 100
670620 05012 67062012 05012 812جملة البرنامج 55

205 2-الجملة العامة 73 925 15 100 15 100 -2 205 58 825 61 030-4-3 76 130



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
الجامعات: التعليم العالي الجزء:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

35نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

1 تعليم عالي شمال: البرنامج

1 1102009011090:البرنامج الفرعي 200 8282جامعة الزيتونة

2 530150 6801501 5301 1:البرنامج الفرعي 1 680 1010جامعة تونس 

3 430330 7603301 4301 1:البرنامج الفرعي 1 760 2323جامعة تونس المنار

4 150-150 1502-000 1502 2:البرنامج الفرعي 2 000 7-7-جامعة قرطاج

5 295-335 2951-040 3351 1:البرنامج الفرعي 1 040 22-22-جامعة منوبة

680125 5556 6801256 5556 16جملة البرنامج 22

2 تعليم عالي وسط : البرنامج

1 435-035 4352-600 0351 2:البرنامج الفرعي 1 600 21-21-جامعة سوسة

2 485-235 4852-750 2351 2:البرنامج الفرعي 1 750 22-22-جامعة المنستير

3 485-805 4852-320 8052 2:البرنامج الفرعي 2 320 17-17-جامعة القيروان

4 25-105 251-080 1051 1:البرنامج الفرعي 1 080 2-2-جامعة جندوبة

6 450450450:البرنامج الفرعي 450 برامج أخرى للتعليم العالي
980-200 1807 9808-200 1807 28جملة البرنامج -12-12

3 تعليم عالي جنوب: البرنامج

1 60-080 602-020 0802 2:البرنامج الفرعي 2 020 3-3-جامعة صفاقس

2 350-100 3502-750 1001 2:البرنامج الفرعي 1 750 17-17-جامعة قابس

3 73585 820851 7351 1:البرنامج الفرعي 1 820 55جامعة قفصة

4 440440440440:البرنامج الفرعي الجامعة اإلفتراضية
325-030 3556 3256-030 3556 36جملة البرنامج -5-5

180 1-910 09019 18021 1-910 09019 21الجملة العامة -6-6



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
الجامعات: التعليم العالي الجزء:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

36نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20152016
%%%

1 تعليم عالي شمال: البرنامج
1 90جامعة الزيتونة:البرنامج الفرعي 200 110 90 200 1108282

2 150جامعة تونس :البرنامج الفرعي 1 680 1 530 150 1 680 1 5301010

3 330جامعة تونس المنار:البرنامج الفرعي 1 760 1 430 330 1 760 1 4302323

4 150-جامعة قرطاج:البرنامج الفرعي 2 000 2 150 -150 2 000 2 150-7-7

5 295-جامعة منوبة:البرنامج الفرعي 1 040 1 335 -295 1 040 1 335-22-22

680125 5556 6801256 5556 16جملة البرنامج 22

2 تعليم عالي وسط : البرنامج
1 435-جامعة سوسة:البرنامج الفرعي 1 600 2 035 -435 1 600 2 035-21-21

2 485-جامعة المنستير:البرنامج الفرعي 1 750 2 235 -485 1 750 2 235-22-22

3 485-جامعة القيروان:البرنامج الفرعي 2 320 2 805 -485 2 320 2 805-17-17

4 25-جامعة جندوبة:البرنامج الفرعي 1 080 1 105 -25 1 080 1 105-2-2

6 450برامج أخرى للتعليم العالي:البرنامج الفرعي 450 450 450
980-200 1807 9808-200 1807 28جملة البرنامج -12-12

3 تعليم عالي جنوب: البرنامج
1 60-جامعة صفاقس:البرنامج الفرعي 2 020 2 080 -60 2 020 2 080-3-3

2 350-جامعة قابس:البرنامج الفرعي 1 750 2 100 -350 1 750 2 100-17-17

3 85جامعة قفصة:البرنامج الفرعي 1 820 1 735 85 1 820 1 73555

4 440الجامعة اإلفتراضية:البرنامج الفرعي 440 440 440
325-030 3556 3256-030 3556 36جملة البرنامج -5-5

180 1-الجملة العامة 19 910 -1 180 19 910 21 090-6-6 21 090



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي -

نفقات التصرف لسنة
1

37

2016

2016

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 937 990نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 428 35منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 600 5منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 387 1تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج

000 352 033 1 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 723 4نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 065 77منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 358 1منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 170نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج

000 316 83 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 455 145نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 910 19منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 509منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 19تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج

000 893 165 القسم الثالث  :  جملة



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي -

نفقات التصرف لسنة
1

38

2016

2016

بيان األقسام و الفصول
000 561 282 1الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي -

نفقات التصرف لسنة

1

39

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 937 990نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 918 837 00072 100 000

000 428 35منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 29 758 0005 670 000

000 600 5منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 5 351 000249 000

000 387 1تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج 1 331 00056 000

000 352 033 1 القسم األول  :  جملة 955 277 00078 075 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 723 4نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 4 723 000

000 065 77منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 77 065 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي -

نفقات التصرف لسنة

1

40

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

000 358 1منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 1 358 000

000 170نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج 170 000

000 316 83 القسم الثاني  :  جملة 83 316 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 455 145نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 145 455 000

000 910 19منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 19 910 000

000 509منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 509 000

000 19تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج 19 000

000 893 165 القسم الثالث  :  جملة 165 893 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي -

نفقات التصرف لسنة

1

41

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

000 561 282 1الجملة  العامة 1 204 486 00078 075 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

42

تعليم عالي شمال1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزيتونة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011367 024 0007 711 000687 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 580 0002 007 000427 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0114 089 0004 131 00042 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012102 00083 000-19 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01324 00024 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014256 000298 00042 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0153 0003 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01621 00021 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017949 0001 103 000154 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03136 00036 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  0365 0005 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137200 000220 00020 000

مؤسسات التعليم العالي 05200 000220 00020 000

الزيتونة جامعة 081200 000220 00020 000

7 931 000 000 707جملة البرنامج الفرعي 7 224 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113667 018 00070 107 0003 089 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01019 167 00017 780 000-1 387 000



43 نظـام أمـد

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01134 180 00034 390 000210 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012468 000311 000-157 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013278 000278 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 896 0002 821 000-75 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 00010 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016136 000134 000-2 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0179 883 0009 840 000-43 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0314 254 0004 254 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036289 000289 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011373 200 0003 250 00050 000

مؤسسات التعليم العالي 053 200 0003 250 00050 000

تونس جامعة 0833 200 0003 250 00050 000

73 357 000 000 139 3جملة البرنامج الفرعي 70 218 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113686 207 00093 436 0007 229 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01022 944 00023 484 000540 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01145 508 00048 424 0002 916 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012584 000419 000-165 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013520 000520 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0143 769 0003 735 000-34 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 00010 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016140 000142 0002 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01712 732 00013 340 000608 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0313 151 0003 151 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036211 000211 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011372 560 0002 780 000220 000

مؤسسات التعليم العالي 052 560 0002 780 000220 000

تونس المنار جامعة 0822 560 0002 780 000220 000

96 216 000 000 449 7جملة البرنامج الفرعي 88 767 000



44 نظـام أمـد

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136103 277 000108 871 0005 594 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01031 005 00028 831 000-2 174 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01151 463 00054 271 0002 808 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012655 000593 000-62 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013420 000420 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0144 256 0004 320 00064 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01520 00020 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016202 000206 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01715 256 00015 490 000234 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0314 521 0004 521 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036199 000199 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011374 175 0004 250 00075 000

مؤسسات التعليم العالي 054 175 0004 250 00075 000

جامعة قرطاج 0844 175 0004 250 00075 000

113 121 000 000 669 5جملة البرنامج الفرعي 107 452 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113652 905 00056 666 0003 761 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01014 352 00014 049 000-303 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01127 726 00029 749 0002 023 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012422 000306 000-116 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013150 000150 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 287 0002 339 00052 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 00010 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016106 000110 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0177 852 0008 113 000261 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0311 746 0001 746 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  03694 00094 000



45 نظـام أمـد

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011372 228 0002 212 000-16 000

مؤسسات التعليم العالي 052 228 0002 212 000-16 000

منوبة جامعة 0872 228 0002 212 000-16 000

58 878 000 000 745 3جملة البرنامج الفرعي 55 133 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدينة العلوم 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011384 484 0004 670 000186 000

مؤسسات العمل الثقافي 124 484 0004 670 000186 000

مدينة  العلوم  بتونس 2714 484 0004 670 000186 000

4 670 000 000 186جملة البرنامج الفرعي 4 484 000

دتعليم عالي شمال جملة 354 173 000



46 نظـام أمـد

تعليم عالي وسط 2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113669 586 00078 664 0009 078 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01020 395 00023 458 0003 063 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01134 878 00035 883 0001 005 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012454 000257 000-197 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013200 000200 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0143 137 0003 179 00042 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01522 00022 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016168 000172 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01710 332 00010 736 000404 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0314 142 0004 142 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036615 000615 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 950 0002 000 00050 000

مؤسسات التعليم العالي 051 950 0002 000 00050 000

سوسة جامعة 0851 950 0002 000 00050 000

80 664 000 000 128 9جملة البرنامج الفرعي 71 536 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستير 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113666 818 00066 109 000-709 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01022 487 00016 368 000-6 119 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01130 938 00033 526 0002 588 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012430 000281 000-149 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013300 000300 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 620 0002 688 00068 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01520 00020 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016169 000163 000-6 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0179 854 0009 302 000-552 000
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األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0313 274 0003 274 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036187 000187 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 770 0001 820 00050 000

مؤسسات التعليم العالي 051 770 0001 820 00050 000

جامعة المنستير 0801 770 0001 820 00050 000

67 929 000 000 659-جملة البرنامج الفرعي 68 588 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القيروان 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113636 883 00038 067 0001 184 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01010 730 0009 713 000-1 017 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01119 385 00018 405 000-980 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012149 000114 000-35 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01360 00060 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 258 0001 658 000400 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01520 00020 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01674 00075 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0175 207 0005 322 000115 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0312 560 0002 560 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036140 000140 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 030 0001 080 00050 000

مؤسسات التعليم العالي 051 030 0001 080 00050 000

جامعة القيروان 0791 030 0001 080 00050 000

39 147 000 000 234 1جملة البرنامج الفرعي 37 913 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113627 629 00030 946 0003 317 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0109 004 0008 394 000-610 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01113 092 00014 077 000985 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012137 000113 000-24 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01346 00046 000
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منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 178 0001 282 000104 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 00010 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01658 00058 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0174 104 0004 283 000179 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0312 533 0002 533 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036150 000150 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011371 150 0001 150 000

مؤسسات التعليم العالي 051 150 0001 150 000

جامعة جندوبة 0891 150 0001 150 000

32 096 000 000 317 3جملة البرنامج الفرعي 28 779 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

01138867 000930 00063 000

مؤسسات العمل الثقافي 12867 000930 00063 000

قصر العلوم بالمنستير 272867 000930 00063 000

930 000 000 63جملة البرنامج الفرعي 867 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للتعليم العالي 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 088 0001 496 000408 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010447 000478 00031 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011479 000679 000200 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01272 00072 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01352 00052 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0164 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017162 000211 00049 000

1 496 000 000 408جملة البرنامج الفرعي 1 088 000

دتعليم عالي وسط  جملة 222 262 000
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تعليم عالي جنوب3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136101 700 000116 264 00014 564 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01027 083 00031 676 0004 593 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01153 377 00056 495 0003 118 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012748 000674 000-74 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013800 000800 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0144 487 0004 523 00036 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 00010 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016261 000260 000-1 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01714 934 00016 393 0001 459 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0315 104 0005 104 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036329 000329 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011373 945 0004 100 000155 000

مؤسسات التعليم العالي 053 945 0004 100 000155 000

صفاقس جامعة 0863 945 0004 100 000155 000

120 364 000 000 719 14جملة البرنامج الفرعي 105 645 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113656 978 00057 775 000797 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01016 063 00014 444 000-1 619 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01129 241 00028 242 000-999 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012340 000230 000-110 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013100 000100 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 606 0002 348 000-258 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 00010 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016133 000135 0002 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0178 485 0008 096 000-389 000
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األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0313 953 0003 953 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036217 000217 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011372 250 0002 250 000

مؤسسات التعليم العالي 052 250 0002 250 000

جامعة قابس 0902 250 0002 250 000

60 025 000 000 797جملة البرنامج الفرعي 59 228 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113631 984 00036 250 0004 266 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0109 010 0009 605 000595 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01116 403 00016 944 000541 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012147 000134 000-13 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01380 00080 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0141 530 0001 233 000-297 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01510 00010 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01658 00062 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0174 746 0004 952 000206 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0312 950 0002 950 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036280 000280 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137938 000980 00042 000

مؤسسات التعليم العالي 05938 000980 00042 000

جامعة قفصة 078938 000980 00042 000

37 230 000 000 308 4جملة البرنامج الفرعي 32 922 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضية 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011363 213 0004 437 0001 224 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 088 0001 396 000308 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 442 0002 191 000749 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01294 00079 000-15 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0137 0007 000
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منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014111 000135 00024 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01612 00012 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017459 000617 000158 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137700 000720 00020 000

مؤسسات التعليم العالي 05700 000720 00020 000

جامعة تونس االفتراضية 088700 000720 00020 000

5 157 000 000 244 1جملة البرنامج الفرعي 3 913 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113694 474 000110 353 00015 879 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01025 378 00029 235 0003 857 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01151 125 00059 726 0008 601 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012944 000744 000-200 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0142 709 0002 819 000110 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016272 000289 00017 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01714 046 00015 370 0001 324 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0311 847 0001 847 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان غير القارين  036323 000323 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

011373 056 0007 987 0004 931 000

مؤسسات التعليم العالي 053 056 0007 987 0004 931 000

برادس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 104270 000250 000-20 000

بنابل التكنولوجية للدراسات العالي المعهد  105220 000200 000-20 000

بسوسة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 144130 000130 000

هالل بقصر التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 14550 000100 00050 000

بصفاقس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 160230 000280 00050 000

بقابس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 161148 000148 000

بقفصة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 162170 000170 000

بالشرقية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 173100 000100 000

بالقيروان التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 174110 000110 000

بجربة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 177120 000120 000

بالمهدية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 179146 000146 000

بالكاف التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 180133 000203 00070 000
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بزغوان التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 18195 00095 000

بجندوبة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 182164 000224 00060 000

بباجة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 183127 000177 00050 000

بتوزر التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 18429 00029 000

ببنزرت التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 306171 000151 000-20 000

بسليانة التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 307113 000163 00050 000

بقبلي التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 30840 00040 000

بالقصرين التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 309120 000100 000-20 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 31050 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 31160 00040 000-20 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 36634 00034 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية 36770 000140 00070 000

القرية اللغوية 381156 0004 787 0004 631 000

118 340 000 000 810 20جملة البرنامج الفرعي 97 530 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137150 000150 000

مؤسسات التعليم العالي 05150 000150 000

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و االعتماد 386150 000150 000

150 000 000 150جملة البرنامج الفرعي

دتعليم عالي جنوب جملة 341 266 000
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برنامج الخدمات الجامعية7البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للشمال 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113637 746 00043 989 0006 243 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01014 237 00014 031 000-206 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01117 044 00022 207 0005 163 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012367 000395 00028 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0135 0005 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014864 000989 000125 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01535 00035 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016235 000236 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0174 959 0006 091 0001 132 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

01137230 000242 00012 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 10230 000242 00012 000

بتونس للشمال الجامعية الخدمات ديوان 00155 000242 000187 000

بالريجيا الجامعي الحي 0114 000-4 000

خلدون ابن الجامعي المبيت 0122 500-2 500

السابع بالمنزه شوقي الجامعي المبيت 0133 000-3 000

3 بباردو الجامعي المبيت 0143 000-3 000

بالمنزه الجامعي المبيت 0151 500-1 500

ميلوز بنهج الجامعي المبيت 0161 500-1 500

بأريانة شرف ابن الجامعي المبيت 0171 500-1 500

عروس ببن الجامعي المبيت 0185 000-5 000

أريانة ثامر الجامعي المبيت 0191 500-1 500

تونس بورقيبة فطومة الجامعي المبيت 0203 000-3 000

الخضراء بباب الجامعي المبيت 0211 500-1 500

الزهور حي الجامعي المبيت 0221 200-1 200

أريانة المطار طريق الجامعي المبيت 0233 000-3 000

الياسمين الجامعي المبيت 0242 000-2 000

1 األعلى العمران الجامعي المبيت 0253 000-3 000

2 األعلى العمران الجامعي المبيت 0262 500-2 500
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3 األعلى العمران الجامعي المبيت 0274 000-4 000

الشط خير الدين التونسي بحمام الجامعي الحي  0283 000-3 000

تونس مدريد نهج الجامعي المبيت 0295 500-5 500

تونس رشد ابن الجامعي المبيت 0313 600-3 600

تونس الرياض الجامعي المبيت 0323 000-3 000

السابع بالمنزه بلقيس الجامعي المبيت 0332 000-2 000

الجامعي ابن زهر بمنوبة المبيت 0343 000-3 000

بمنوبة للطالبات الجامعي المبيت 0353 000-3 000

بنابل الجامعي المبيت 0362 000-2 000

بالمروج الجامعي المبيت 0378 000-8 000

بالوردية الجامعي المبيت 0383 000-3 000

منوبة البساتين الجامعي المبيت 0393 000-3 000

المبيت الجامعي طريق منزل عبد الرحمان ببنزرت 0564 000-4 000

الثقافي والتنشيط الدرامية للفنون الجامعي المركز 2004 000-4 000

فيل بميتيال الجامعي الحي 2012 500-2 500

بمونفلوري الجامعي الحي 2022 500-2 500

الطابية برأس الجامعي الحي 2035 000-5 000

بأريانة الجامعي الحي 2041 500-1 500

عروس ببن الجامعي الحي 2052 500-2 500

1 بباردو الجامعي الحي 2063 500-3 500

2 بباردو الجامعي الحي 2072 000-2 000

بتونس الحدائق الجامعي الحي 2093 500-3 500

بالمروج الجامعي الحي 2103 500-3 500

الشط حمام الجامعي الحي 2114 000-4 000

الحى الجامعى بماطر 2355 000-5 000

الحى الجامعى فاقا بباجة 2362 500-2 500

الحى الجامعى زاما بسليانة 2373 000-3 000

الحي الجامعى نيابوليس بنابل 2391 500-1 500

المبيت الجامعى الطاهر الحداد بنابل 2451 500-1 500

المبيت الجامعى موسى ابن نصير بزغوان 2462 000-2 000

المبيت الجامعى محمود المسعدى بجندوبة 2472 000-2 000

المبيت الجامعى يوغرطة بالكاف 2483 000-3 000

المركز  الجامعي للتنشيط  الثقافى و الرياضي ابن أبي الضياف بمنوبة 2743 000-3 000

المبيت الجامعي للطالبات ببنزرت 2761 500-1 500

الحي الجامعي سيكا فينيرا بالكاف 2823 000-3 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بجندوبة 2834 200-4 200
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الحي الجامعي بقليبية 2963 000-3 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بنابل 2975 000-5 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بباجة 2983 000-3 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بسليانة 2993 000-3 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بالكاف 3006 000-6 000

الحي الجامعي لدار المعلمين العليا بتونس 3301 500-1 500

44 231 000 000 255 6جملة البرنامج الفرعي 37 976 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للوسط 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113619 307 00029 100 0009 793 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0106 380 00013 561 0007 181 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0119 980 00010 664 000684 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012123 000159 00036 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0135 0005 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014377 000448 00071 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01525 00025 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016145 000151 0006 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 272 0004 087 0001 815 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113776 00081 0005 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 1076 00081 0005 000

بسوسة للوسط الجامعية الخدمات ديوان 00213 00081 00068 000

المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة 0402 000-2 000

بالمنستير أوت 3  الجامعي المبيت 0422 500-2 500

بالمنستير البساتين الجامعي المبيت 0432 200-2 200

بالقيروان رقادة الجامعي المبيت 0441 500-1 500

المبيت الجامعي الياسمين بسوسة 0452 100-2 100

بالمنستير مازري إمام الجامعي المبيت 0462 000-2 000

بالمنستير سقانص الجامعي المبيت 0472 000-2 000

بسوسة سهلول الجامعي المبيت 0481 500-1 500

بسوسة الغزالي الجامعي الحي 2133 000-3 000

بسوسة خلدون ابن الجامعي الحي 2141 000-1 000

بالقيروان نافع ابن عقبة الجامعي الحي 215500-500

هالل بقصر الجامعي الحي  2163 000-3 000
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بالمنستير بورقيبة فطومة الجامعي الحي 2171 000-1 000

سينا  بسوسة ابن الجامعي الحي 2181 500-1 500

بالقيروان صبرة الجامعي الحي 2201 000-1 000

بالمنستير الجامعي الثقافي المركز 2292 200-2 200

سوسة عمر بن يحيى الجامعي الثقافي المركز 2303 000-3 000

القيروان رقادة الجامعي الثقافي المركز 2312 000-2 000

الحى الجامعى ابن خلدون بسيدى بوزيد 2504 000-4 000

المبيت  الجامعى بالمهدية 2512 000-2 000

المبيت الجامعى الفاطمى بالمهدية 2522 000-2 000

000 1-000 2531 بالمكنين1934 سبتمبر 5الحي الجامعي 

المبيت الجامعى ابن رشيق  برقادة القيروان 2543 000-3 000

الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان 2551 000-1 000

الحي الجامعى الفرابى بسوسة 2572 000-2 000

المطعم الجامعى ابن رشد  برقادة القيروان 2581 000-1 000

المركز الجامعى للتنشيط الثقافى و الرياضى بالمهدية 2754 000-4 000

المبيت الجامعي  بالقصرين 2782 000-2 000

الحي الجامعي  بسبيطلة 2853 000-3 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بالقصرين 3042 000-2 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بسيدي بوزيد 3052 000-2 000

29 181 000 000 798 9جملة البرنامج الفرعي 19 383 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113617 112 00018 897 0001 785 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0105 878 0005 885 0007 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0118 475 0009 690 0001 215 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012142 000153 00011 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0135 0005 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014342 000411 00069 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01525 00025 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  016128 000131 0003 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 117 0002 597 000480 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113799 000105 0006 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 1099 000105 0006 000
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بصفاقس للجنوب الجامعية الخدمات ديوان 00315 000105 00090 000

بصفاقس البجاوي الرائد نهج الجامعي المبيت 0503 000-3 000

بصفاقس  البساتين  الجامعي المبيت 0513 000-3 000

بصفاقس تنيور الجامعي المبيت 0523 500-3 500

بصفاقس سحنون إمام الجامعي المبيت 0532 000-2 000

صفاقس  الفرابي الجامعي المبيت 0542 000-2 000

قابس سرح أبي ابن الجامعي المبيت 0553 600-3 600

صفاقس  الجزار ابن الجامعي الحي 2211 600-1 600

صفاقس  شباط ابن الجامعي الحي 2231 500-1 500

صفاقس  النوري علي الجامعي الحي 2243 000-3 000

بقابس الخطاب بن عمر الجامعي الحي 2254 000-4 000

بصفاقس منصور سيدي الجامعي الحي 2262 000-2 000

صفاقس  الياسمين الجامعي الحي 2272 900-2 900

صفاقس  الجامعي الثقافي المركز 2327 000-7 000

الجامعي قابس الثقافي المركز   2348 000-8 000

الحى الجامعى سيدى مرزوق بقابس 2594 000-4 000

المبيت الجامعى ابن منظور بقفصة 2606 000-6 000

المبيت الجامعى أوليس بجربة 2612 400-2 400

المبيت الجامعى النخيل بقابس 2626 000-6 000

المبيت الجامعى التيفاشى 2632 000-2 000

الحي الجامعي بتوزر 2642 000-2 000

الحي الجامعي بقبلي 2651 000-1 000

الحي الجامعي  بمدنين 2802 500-2 500

الحي الجامعي  بتطاوين 2812 000-2 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بقفصة 2934 000-4 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بمدنين 2955 000-5 000

19 002 000 000 791 1جملة البرنامج الفرعي 17 211 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعية أخرى 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136626 000852 000226 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010253 000275 00022 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011280 000396 000116 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01234 00034 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  01326 00026 000
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المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 0002 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01793 000119 00026 000

تأجير األعوان العاملين بالخارج حسب البرامج 011391 331 0001 387 00056 000

تأجير األعوان القاريـن_ تأجير األعوان العاملين بالخارج  0011 331 0001 137 000-194 000

تأجير األعوان غير القاريـن_ تأجير األعوان العاملين بالخارج  002250 000250 000

2 239 000 000 282جملة البرنامج الفرعي 1 957 000

دبرنامج الخدمات الجامعية جملة 94 653 000
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القيادة و المساندة  تعليم عالي8البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزية تعليم عالي  1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 0113635 517 00018 999 000-16 518 000

تأجير أعضاء الحكومة والتأجيرات المعادلة له_ المنح المخولة للسلط العمومية  00299 00099 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  004212 000204 000-8 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0106 443 0006 177 000-266 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01124 692 0008 539 000-16 153 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012649 000510 000-139 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014774 000689 000-85 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  015100 000100 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01650 00043 000-7 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  0172 498 0002 638 000140 000

18 999 000 000 518 16-جملة البرنامج الفرعي 35 517 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011361 177 0001 300 000123 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010429 000398 000-31 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011485 000632 000147 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01243 00043 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01439 00038 000-1 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0165 0006 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017176 000183 0007 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113710 00010 000

مؤسسات التعليم العالي 0510 00010 000

الخوارزمي الحساب مركز  10010 00010 000

1 310 000 000 123جملة البرنامج الفرعي 1 187 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136568 000648 00080 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010206 000176 000-30 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011239 000348 000109 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01215 00014 000-1 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01419 00017 000-2 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0162 0003 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01787 00090 0003 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113741 00041 000

مؤسسات العمل الثقافي 1241 00041 000

الجامعي النشر مركز 20241 00041 000

689 000 000 80جملة البرنامج الفرعي 609 000

دالقيادة و المساندة  تعليم عالي جملة 20 998 000

000 352 033 1دالجملة  العامة
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح

61

تعليم عالي شمال1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزيتونة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237340 000340 000

مؤسسات التعليم العالي 05340 000340 000

الزيتونة جامعة 081340 000340 000

340 000 000 340جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022372 740 0002 740 000

مؤسسات التعليم العالي 052 740 0002 740 000

تونس جامعة 0832 740 0002 740 000

2 740 000 000 740 2جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022374 080 0004 080 000

مؤسسات التعليم العالي 054 080 0004 080 000

تونس المنار جامعة 0824 080 0004 080 000
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4 080 000 000 080 4جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022374 450 0004 450 000

مؤسسات التعليم العالي 054 450 0004 450 000

جامعة قرطاج 0844 450 0004 450 000

4 450 000 000 450 4جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022372 030 0002 030 000

مؤسسات التعليم العالي 052 030 0002 030 000

منوبة جامعة 0872 030 0002 030 000

2 030 000 000 030 2جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدينة العلوم 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022381 158 0001 158 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 158 0001 158 000

مدينة  العلوم  بتونس 2711 158 0001 158 000

1 158 000 000 158 1جملة البرنامج الفرعي

دتعليم عالي شمال جملة 14 798 000
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تعليم عالي وسط 2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022372 020 0002 020 000

مؤسسات التعليم العالي 052 020 0002 020 000

سوسة جامعة 0852 020 0002 020 000

2 020 000 000 020 2جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستير 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022373 880 0003 880 000

مؤسسات التعليم العالي 053 880 0003 880 000

جامعة المنستير 0803 880 0003 880 000

3 880 000 000 880 3جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القيروان 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022371 780 0001 780 000

مؤسسات التعليم العالي 051 780 0001 780 000

جامعة القيروان 0791 780 0001 780 000

1 780 000 000 780 1جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022371 150 0001 150 000

مؤسسات التعليم العالي 051 150 0001 150 000
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جامعة جندوبة 0891 150 0001 150 000

1 150 000 000 150 1جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238200 000200 000

مؤسسات العمل الثقافي 12200 000200 000

قصر العلوم بالمنستير 272200 000200 000

200 000 000 200جملة البرنامج الفرعي

دتعليم عالي وسط  جملة 9 030 000
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تعليم عالي جنوب3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022374 460 0004 460 000

مؤسسات التعليم العالي 054 460 0004 460 000

صفاقس جامعة 0864 460 0004 460 000

4 460 000 000 460 4جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022373 300 0003 300 000

مؤسسات التعليم العالي 053 300 0003 300 000

جامعة قابس 0903 300 0003 300 000

3 300 000 000 300 3جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022371 600 0001 600 000

مؤسسات التعليم العالي 051 600 0001 600 000

جامعة قفصة 0781 600 0001 600 000

1 600 000 000 600 1جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضية 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237347 000347 000

مؤسسات التعليم العالي 05347 000347 000
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جامعة تونس االفتراضية 088347 000347 000

347 000 000 347جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

022375 036 0005 036 000

مؤسسات التعليم العالي 055 036 0005 036 000

برادس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 104382 000342 000-40 000

بنابل التكنولوجية للدراسات العالي المعهد  105387 000347 000-40 000

بسوسة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 144140 000140 000

هالل بقصر التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 145180 000180 000

بصفاقس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 160147 000187 00040 000

بقابس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 161267 000267 000

بقفصة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 162290 000260 000-30 000

بالشرقية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 173355 000355 000

بالقيروان التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 174192 000192 000

بجربة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 177175 000175 000

بالمهدية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 179140 000140 000

بالكاف التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 18097 000167 00070 000

بزغوان التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 181175 000175 000

بجندوبة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 182181 000181 000

بباجة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 183128 000128 000

بتوزر التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 184181 000181 000

ببنزرت التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 306224 000224 000

بسليانة التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 307177 000177 000

بقبلي التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 308139 000139 000

بالقصرين التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 309174 000174 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 310220 000200 000-20 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 31190 00080 000-10 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 366139 000129 000-10 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية 36770 000110 00040 000

القرية اللغوية 381386 000386 000

5 036 000 000 036 5جملة البرنامج الفرعي
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237311 000311 000

مؤسسات التعليم العالي 05311 000311 000

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و االعتماد 386311 000311 000

311 000 000 311جملة البرنامج الفرعي

دتعليم عالي جنوب جملة 15 054 000
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برنامج الخدمات الجامعية7البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للشمال 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223716 513 00016 513 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 1016 513 00016 513 000

بتونس للشمال الجامعية الخدمات ديوان 001750 00016 513 00015 763 000

بالريجيا الجامعي الحي 011181 000-181 000

خلدون ابن الجامعي المبيت 012108 000-108 000

السابع بالمنزه شوقي الجامعي المبيت 01379 000-79 000

3 بباردو الجامعي المبيت 01436 000-36 000

بالمنزه الجامعي المبيت 01541 500-41 500

ميلوز بنهج الجامعي المبيت 016118 000-118 000

بأريانة شرف ابن الجامعي المبيت 017219 500-219 500

عروس ببن الجامعي المبيت 01858 000-58 000

أريانة ثامر الجامعي المبيت 019122 400-122 400

تونس بورقيبة فطومة الجامعي المبيت 02034 600-34 600

الخضراء بباب الجامعي المبيت 02185 500-85 500

الزهور حي الجامعي المبيت 02252 300-52 300

أريانة المطار طريق الجامعي المبيت 02336 000-36 000

الياسمين الجامعي المبيت 02472 000-72 000

1 األعلى العمران الجامعي المبيت 02544 000-44 000

2 األعلى العمران الجامعي المبيت 02639 000-39 000

3 األعلى العمران الجامعي المبيت 02723 000-23 000

الشط خير الدين التونسي بحمام الجامعي الحي  028167 000-167 000

تونس مدريد نهج الجامعي المبيت 029230 000-230 000

تونس رشد ابن الجامعي المبيت 031100 900-100 900

تونس الرياض الجامعي المبيت 032132 000-132 000

السابع بالمنزه بلقيس الجامعي المبيت 03362 000-62 000

الجامعي ابن زهر بمنوبة المبيت 03452 000-52 000

بمنوبة للطالبات الجامعي المبيت 035125 000-125 000

بنابل الجامعي المبيت 03683 000-83 000

بالمروج الجامعي المبيت 03773 000-73 000
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بالوردية الجامعي المبيت 038427 000-427 000

منوبة البساتين الجامعي المبيت 039161 000-161 000

المبيت الجامعي طريق منزل عبد الرحمان ببنزرت 05686 000-86 000

ببوشوشة الجامعي المطعم 101315 000-315 000

السابع بالمنزه الجامعي المطعم 103150 000-150 000

األعلى بالعمران الجامعي المطعم 104320 000-320 000

بنابل الجامعي المطعم 105439 000-439 000

بالشرقية الجامعي المطعم 106440 000-440 000

الجامعي بالمركب الجامعي المطعم 107447 000-447 000

الرابطة الجامعي المطعم 108479 500-479 500

الجامعي ابن زيدون  بمنوبة المطعم 109539 000-539 000

المطعم الجامعي طريق منزل عبد الرحمان ببنزرت 114377 000-377 000

المطعم الجامعي بالمروج 116250 000-250 000

المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 117250 000-250 000

الثقافي والتنشيط الدرامية للفنون الجامعي المركز 20026 000-26 000

فيل بميتيال الجامعي الحي 201129 500-129 500

بمونفلوري الجامعي الحي 202640 500-640 500

الطابية برأس الجامعي الحي 203385 000-385 000

بأريانة الجامعي الحي 2043 500-3 500

عروس ببن الجامعي الحي 205254 500-254 500

1 بباردو الجامعي الحي 206181 500-181 500

2 بباردو الجامعي الحي 207226 000-226 000

بتونس الحدائق الجامعي الحي 209225 500-225 500

بالمروج الجامعي الحي 210253 500-253 500

الشط حمام الجامعي الحي 211279 000-279 000

الحى الجامعى بماطر 235320 500-320 500

الحى الجامعى فاقا بباجة 236337 000-337 000

الحى الجامعى زاما بسليانة 237257 000-257 000

المطعم الجامعي حسين الجزيري بمنوبة 238431 000-431 000

الحي الجامعى نيابوليس بنابل 239251 000-251 000

المطعم الجامعى على الدوعاجى بتونس 240154 000-154 000

المطعم الجامعى ابن منظور برادس 241400 000-400 000

المطعم الجامعى مصطفى خريف بزغوان 242190 000-190 000

المطعم الجامعى على البلهوان بجندوبة 243540 000-540 000

المطعم الجامعى حنبعل بالكاف 244290 000-290 000

المبيت الجامعى الطاهر الحداد بنابل 245339 500-339 500
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المبيت الجامعى موسى ابن نصير بزغوان 24659 000-59 000

المبيت الجامعى محمود المسعدى بجندوبة 247152 000-152 000

المبيت الجامعى يوغرطة بالكاف 24884 000-84 000

المركز  الجامعي للتنشيط  الثقافى و الرياضي ابن أبي الضياف بمنوبة 27438 000-38 000

المبيت الجامعي للطالبات ببنزرت 276127 500-127 500

المطعم الجامعى  ببنزرت 277780 000-780 000

الحي الجامعي سيكا فينيرا بالكاف 282285 000-285 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بجندوبة 28319 800-19 800

المطعم الجامعي بسيدي بوسعيد 286203 000-203 000

الحي الجامعي بقليبية 296212 500-212 500

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بنابل 29787 000-87 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بباجة 29887 000-87 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بسليانة 29982 000-82 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بالكاف 30079 000-79 000

الحي الجامعي لدار المعلمين العليا بتونس 330297 500-297 500

16 513 000 000 513 16جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للوسط 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223710 460 00010 460 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 1010 460 00010 460 000

بسوسة للوسط الجامعية الخدمات ديوان 002498 00010 460 0009 962 000

المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة 04068 000-68 000

بالمنستير أوت 3  الجامعي المبيت 042136 500-136 500

بالمنستير البساتين الجامعي المبيت 043102 800-102 800

بالقيروان رقادة الجامعي المبيت 044124 500-124 500

المبيت الجامعي الياسمين بسوسة 045238 900-238 900

بالمنستير مازري إمام الجامعي المبيت 04675 000-75 000

بالمنستير سقانص الجامعي المبيت 04771 000-71 000

بسوسة سهلول الجامعي المبيت 048120 500-120 500

بالمنستير الورود الجامعي المطعم 110391 000-391 000

بالمنستير سقانص الجامعي المطعم 1111 018 000-1 018 000

بسوسة الغزالي الجامعي الحي 213501 000-501 000

بسوسة خلدون ابن الجامعي الحي 214288 000-288 000



71 نظـام أمـد

بالقيروان نافع ابن عقبة الجامعي الحي 215610 500-610 500

هالل بقصر الجامعي الحي  216383 000-383 000

بالمنستير بورقيبة فطومة الجامعي الحي 217512 000-512 000

سينا  بسوسة ابن الجامعي الحي 218444 500-444 500

بالقيروان صبرة الجامعي الحي 220108 000-108 000

بالمنستير الجامعي الثقافي المركز 22948 800-48 800

سوسة عمر بن يحيى الجامعي الثقافي المركز 23032 000-32 000

القيروان رقادة الجامعي الثقافي المركز 23131 000-31 000

المطعم الجامعي الرياض بسوسة 249500 000-500 000

الحى الجامعى ابن خلدون بسيدى بوزيد 250308 000-308 000

المبيت  الجامعى بالمهدية 251100 000-100 000

المبيت الجامعى الفاطمى بالمهدية 252233 000-233 000

000 250-000 253250 بالمكنين1934 سبتمبر 5الحي الجامعي 

المبيت الجامعى ابن رشيق  برقادة القيروان 25495 000-95 000

الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان 255654 000-654 000

المطعم الجامعى بالمهدية 256819 000-819 000

الحي الجامعى الفرابى بسوسة 257334 000-334 000

المطعم الجامعى ابن رشد  برقادة القيروان 258628 000-628 000

المركز الجامعى للتنشيط الثقافى و الرياضى بالمهدية 27514 000-14 000

المبيت الجامعي  بالقصرين 278121 000-121 000

المطعم الجامعى  بالقصرين 279258 000-258 000

الحي الجامعي  بسبيطلة 285247 000-247 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بالقصرين 30448 000-48 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بسيدي بوزيد 30548 000-48 000

10 460 000 000 460 10جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223711 798 00011 798 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 1011 798 00011 798 000

بصفاقس للجنوب الجامعية الخدمات ديوان 003305 00011 798 00011 493 000

بصفاقس البجاوي الرائد نهج الجامعي المبيت 050188 600-188 600

بصفاقس  البساتين  الجامعي المبيت 051209 900-209 900

بصفاقس تنيور الجامعي المبيت 052184 400-184 400
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بصفاقس سحنون إمام الجامعي المبيت 053210 000-210 000

صفاقس  الفرابي الجامعي المبيت 054115 000-115 000

قابس سرح أبي ابن الجامعي المبيت 055394 900-394 900

صفاقس  المنار الجامعي المطعم 113443 000-443 000

صفاقس  الجزار ابن الجامعي الحي 221518 900-518 900

صفاقس  شباط ابن الجامعي الحي 223664 900-664 900

صفاقس  النوري علي الجامعي الحي 224544 200-544 200

بقابس الخطاب بن عمر الجامعي الحي 225709 500-709 500

بصفاقس منصور سيدي الجامعي الحي 226520 000-520 000

صفاقس  الياسمين الجامعي الحي 227700 400-700 400

صفاقس  الجامعي الثقافي المركز 23215 300-15 300

الجامعي قابس الثقافي المركز   23443 500-43 500

الحى الجامعى سيدى مرزوق بقابس 259520 000-520 000

المبيت الجامعى ابن منظور بقفصة 26089 700-89 700

المبيت الجامعى أوليس بجربة 26180 100-80 100

المبيت الجامعى النخيل بقابس 262146 000-146 000

المبيت الجامعى التيفاشى 263120 200-120 200

الحي الجامعي بتوزر 264420 500-420 500

الحي الجامعي بقبلي 265209 000-209 000

المطعم الجامعى الزياتين بصفاقس 266598 000-598 000

المطعم الجامعى ابن عرفة بقفصة 268569 700-569 700

المطعم الجامعى بقابس 269460 000-460 000

المطعم الجامعى الواحات بقابس 270589 000-589 000

المطعم الجامعى ابن راشد 271540 000-540 000

المطعم الجامعى على الشرقى بصفاقس 272180 000-180 000

المطعم الجامعى خير الدين التونسى بجربة 273331 000-331 000

الحي الجامعي  بمدنين 280209 200-209 200

الحي الجامعي  بتطاوين 281180 000-180 000

بالقطب التكنولوجي بصفاقس" األنس" المطعم الجامعي  292390 000-390 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بقفصة 29345 300-45 300

الحي الجامعي الفجاء بمدنين 294322 800-322 800

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بمدنين 29530 000-30 000

11 798 000 000 798 11جملة البرنامج الفرعي



73 نظـام أمـد

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعية أخرى 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات تسيير المصالح بالخارج حسب البرامج 02239170 000170 000

نفقات تسيير دار تونس بباريس_ نفقـات تسييـر المصالح بالخارج  019170 000170 000

170 000 000 170جملة البرنامج الفرعي

دبرنامج الخدمات الجامعية جملة 38 941 000
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القيادة و المساندة  تعليم عالي8البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزية تعليم عالي  1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 022364 723 0004 723 000

األكرية واألداءات البلدية 020320 000320 000

استهالك الماء 02116 00016 000

استهالك الكهرباء والغاز 022150 000150 000

االتصاالت الهاتفية 023150 000150 000

تراسل المعطيات 02413 00013 000

تأثيث اإلدارة 03440 00040 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043150 000150 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 045229 000229 000

المراسالت اإلدارية 05412 00012 000

معدات التصرف اإلداري 06215 00015 000

معدات التصوير والمعدات السمعية البصرية 0632 0002 000

تأمين وسائل النقل 08012 00012 000

اإلعتناء بالبنايات 09140 00040 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 092122 000122 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 09326 00026 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0962 0002 000

النفقات المباشرة للتنظيف 10315 00015 000

التنظيف عن طريق المناولة 10415 00015 000

لوازم المكاتب 11190 00090 000

المطبوعات الرسمية 11290 00090 000

الوثائق المكتوبة 1235 0005 000

الصحف والمجالت 12575 00075 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12742 00042 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135100 000100 000

شراء منظومات اإلعالمية 13640 00040 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 13730 00030 000

خدمات إعالمية أخرى 139161 000161 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14520 00020 000
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نفقات استغالل منظومة إنصاف 146360 000360 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 0001 000

استغالل منظومات إعالمية أخرى 1502 0002 000

مصاريف اإلستقباالت 15640 00040 000

مصاريف اإلقامة 15730 00030 000

مصاريف المهمات 16365 00065 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16580 00080 000

المنحة اليومية للتنقل 17430 00030 000

إرجاع مصاريف نقل األشخاص 17610 00010 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 18410 00010 000

إشتراكات النقل 1856 0006 000

مصاريف نقل األشخاص بالخارج 186180 000180 000

ملتقيات للتكوين 19434 00034 000

تربصات تكوين 1953 0003 000

التكوين المستمر 19630 00030 000

التكوين في اإلعالمية 19730 00030 000

التكوين في التصرف حسب األهداف 19915 00015 000

النفقات المباشرة للتغذية 20550 00050 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2131 0001 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 2191 699 0001 699 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 23114 00014 000

اللجان الطبية 2324 0004 000

دفع الخطايا والتعويضات 2345 0005 000

معاليم الجوالن 24115 00015 000

معاليم العبور 2423 0003 000

نقل األثاث والمعدات 30220 00020 000

نفقات التصرف األخرى 4032 0002 000

4 723 000 000 723 4جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237680 000680 000

مؤسسات التعليم العالي 05680 000680 000
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الخوارزمي الحساب مركز  100680 000680 000

680 000 000 680جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223790 00090 000

مؤسسات العمل الثقافي 1290 00090 000

الجامعي النشر مركز 20290 00090 000

90 000 000 90جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة  تعليم عالي جملة 5 493 000

دالجملة  العامة 83 316 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي

77

تعليم عالي شمال1البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزيتونة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337120 000120 000

مؤسسات التعليم العالي 05120 000120 000

الزيتونة جامعة 081120 000120 000

120 000 000 120جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337950 000950 000

مؤسسات التعليم العالي 05950 000950 000

تونس جامعة 083950 000950 000

950 000 000 950جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337880 000880 000

مؤسسات التعليم العالي 05880 000880 000

تونس المنار جامعة 082880 000880 000
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880 000 000 880جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033371 490 0001 490 000

مؤسسات التعليم العالي 051 490 0001 490 000

جامعة قرطاج 0841 490 0001 490 000

1 490 000 000 490 1جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337610 000610 000

مؤسسات التعليم العالي 05610 000610 000

منوبة جامعة 087610 000610 000

610 000 000 610جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدينة العلوم 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03338474 000474 000

مؤسسات العمل الثقافي 12474 000474 000

مدينة  العلوم  بتونس 271474 000474 000

474 000 000 474جملة البرنامج الفرعي

دتعليم عالي شمال جملة 4 524 000



79 نظـام أمـد

تعليم عالي وسط 2البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337670 000670 000

مؤسسات التعليم العالي 05670 000670 000

سوسة جامعة 085670 000670 000

670 000 000 670جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستير 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337525 000525 000

مؤسسات التعليم العالي 05525 000525 000

جامعة المنستير 080525 000525 000

525 000 000 525جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القيروان 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337480 000480 000

مؤسسات التعليم العالي 05480 000480 000

جامعة القيروان 079480 000480 000

480 000 000 480جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337290 000290 000

مؤسسات التعليم العالي 05290 000290 000
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جامعة جندوبة 089290 000290 000

290 000 000 290جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333835 00035 000

مؤسسات العمل الثقافي 1235 00035 000

قصر العلوم بالمنستير 27235 00035 000

35 000 000 35جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للتعليم العالي 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 0333620 00020 000

رحالت دراسية 36320 00020 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

دتعليم عالي وسط  جملة 2 020 000
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تعليم عالي جنوب3البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033371 170 0001 170 000

مؤسسات التعليم العالي 051 170 0001 170 000

صفاقس جامعة 0861 170 0001 170 000

1 170 000 000 170 1جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337620 000620 000

مؤسسات التعليم العالي 05620 000620 000

جامعة قابس 090620 000620 000

620 000 000 620جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337290 000290 000

مؤسسات التعليم العالي 05290 000290 000

جامعة قفصة 078290 000290 000

290 000 000 290جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضية 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333780 00080 000

مؤسسات التعليم العالي 0580 00080 000
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جامعة تونس االفتراضية 08880 00080 000

80 000 000 80جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

03337680 000680 000

مؤسسات التعليم العالي 05680 000680 000

برادس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 10433 00025 000-8 000

بنابل التكنولوجية للدراسات العالي المعهد  10530 00025 000-5 000

بسوسة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 14425 00025 000

هالل بقصر التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 14520 00025 0005 000

بصفاقس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 16032 00030 000-2 000

بقابس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 16125 00025 000

بقفصة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 16240 00030 000-10 000

بالشرقية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 17320 00025 0005 000

بالقيروان التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 17425 00025 000

بجربة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 17730 00030 000

بالمهدية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 17926 00025 000-1 000

بالكاف التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 18020 00025 0005 000

بزغوان التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 18130 00025 000-5 000

بجندوبة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 18230 00025 000-5 000

بباجة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 18320 00025 0005 000

بتوزر التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 18420 00025 0005 000

ببنزرت التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 30625 00025 000

بسليانة التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 30720 00025 0005 000

بقبلي التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 30831 00030 000-1 000

بالقصرين التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 30921 00025 0004 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 31025 00025 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 31120 00025 0005 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 36627 00025 000-2 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية 36725 00025 000

القرية اللغوية 38160 00060 000

680 000 000 680جملة البرنامج الفرعي
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033375 0005 000

مؤسسات التعليم العالي 055 0005 000

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و االعتماد 3865 0005 000

5 000 000 5جملة البرنامج الفرعي

دتعليم عالي جنوب جملة 2 845 000
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بحث علمي جامعي4البرنـامج

دبحث علمي جامعي جملة
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برنامج الخدمات الجامعية7البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للشمال 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033372 660 0002 660 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 102 660 0002 660 000

بتونس للشمال الجامعية الخدمات ديوان 0012 250 0002 660 000410 000

بالريجيا الجامعي الحي 01115 000-15 000

خلدون ابن الجامعي المبيت 0126 500-6 500

السابع بالمنزه شوقي الجامعي المبيت 0136 000-6 000

3 بباردو الجامعي المبيت 0149 000-9 000

بالمنزه الجامعي المبيت 0155 000-5 000

ميلوز بنهج الجامعي المبيت 0162 000-2 000

بأريانة شرف ابن الجامعي المبيت 0178 000-8 000

عروس ببن الجامعي المبيت 0187 000-7 000

أريانة ثامر الجامعي المبيت 0196 100-6 100

تونس بورقيبة فطومة الجامعي المبيت 0205 400-5 400

الخضراء بباب الجامعي المبيت 0213 000-3 000

الزهور حي الجامعي المبيت 0226 500-6 500

أريانة المطار طريق الجامعي المبيت 0236 000-6 000

الياسمين الجامعي المبيت 0247 000-7 000

1 األعلى العمران الجامعي المبيت 0259 000-9 000

2 األعلى العمران الجامعي المبيت 0267 500-7 500

3 األعلى العمران الجامعي المبيت 0279 000-9 000

الشط خير الدين التونسي بحمام الجامعي الحي  02810 000-10 000

تونس مدريد نهج الجامعي المبيت 0296 500-6 500

تونس رشد ابن الجامعي المبيت 0316 500-6 500

تونس الرياض الجامعي المبيت 0325 000-5 000

السابع بالمنزه بلقيس الجامعي المبيت 0336 000-6 000

الجامعي ابن زهر بمنوبة المبيت 0346 000-6 000

بمنوبة للطالبات الجامعي المبيت 0358 000-8 000

بنابل الجامعي المبيت 0365 000-5 000

بالمروج الجامعي المبيت 0376 000-6 000
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بالوردية الجامعي المبيت 0385 000-5 000

منوبة البساتين الجامعي المبيت 0399 000-9 000

المبيت الجامعي طريق منزل عبد الرحمان ببنزرت 0564 000-4 000

بنابل الجامعي المطعم 1051 000-1 000

الرابطة الجامعي المطعم 108500-500

الجامعي ابن زيدون  بمنوبة المطعم 1091 000-1 000

الثقافي والتنشيط الدرامية للفنون الجامعي المركز 20020 000-20 000

فيل بميتيال الجامعي الحي 2015 000-5 000

بمونفلوري الجامعي الحي 2027 000-7 000

الطابية برأس الجامعي الحي 20310 000-10 000

بأريانة الجامعي الحي 2045 000-5 000

عروس ببن الجامعي الحي 2055 000-5 000

1 بباردو الجامعي الحي 2065 000-5 000

2 بباردو الجامعي الحي 2075 000-5 000

بتونس الحدائق الجامعي الحي 2096 000-6 000

بالمروج الجامعي الحي 2109 000-9 000

الشط حمام الجامعي الحي 2117 000-7 000

الحى الجامعى بماطر 2358 500-8 500

الحى الجامعى فاقا بباجة 2365 500-5 500

الحى الجامعى زاما بسليانة 2377 000-7 000

الحي الجامعى نيابوليس بنابل 2393 500-3 500

المبيت الجامعى الطاهر الحداد بنابل 2454 000-4 000

المبيت الجامعى موسى ابن نصير بزغوان 2464 000-4 000

المبيت الجامعى محمود المسعدى بجندوبة 2472 000-2 000

المبيت الجامعى يوغرطة بالكاف 2485 000-5 000

المركز  الجامعي للتنشيط  الثقافى و الرياضي ابن أبي الضياف بمنوبة 27412 000-12 000

المبيت الجامعي للطالبات ببنزرت 2766 000-6 000

الحي الجامعي سيكا فينيرا بالكاف 2827 000-7 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بجندوبة 28318 000-18 000

الحي الجامعي بقليبية 2965 000-5 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بنابل 29710 000-10 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بباجة 29810 000-10 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بسليانة 29910 000-10 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بالكاف 30010 000-10 000

الحي الجامعي لدار المعلمين العليا بتونس 3301 000-1 000

2 660 000 000 660 2جملة البرنامج الفرعي
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للوسط 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033374 600 0004 600 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 104 600 0004 600 000

بسوسة للوسط الجامعية الخدمات ديوان 0024 302 0004 600 000298 000

المبيت الجامعي رياض الورد بسوسة 04010 000-10 000

بالمنستير أوت 3  الجامعي المبيت 0426 000-6 000

بالمنستير البساتين الجامعي المبيت 0435 000-5 000

بالقيروان رقادة الجامعي المبيت 0446 000-6 000

المبيت الجامعي الياسمين بسوسة 0459 000-9 000

بالمنستير مازري إمام الجامعي المبيت 0469 000-9 000

بالمنستير سقانص الجامعي المبيت 0477 000-7 000

بسوسة سهلول الجامعي المبيت 0486 000-6 000

بالمنستير الورود الجامعي المطعم 1102 000-2 000

بالمنستير سقانص الجامعي المطعم 1112 000-2 000

بسوسة الغزالي الجامعي الحي 21310 000-10 000

بسوسة خلدون ابن الجامعي الحي 2145 000-5 000

بالقيروان نافع ابن عقبة الجامعي الحي 2155 000-5 000

هالل بقصر الجامعي الحي  2164 000-4 000

بالمنستير بورقيبة فطومة الجامعي الحي 2175 000-5 000

سينا  بسوسة ابن الجامعي الحي 2184 000-4 000

بالقيروان صبرة الجامعي الحي 2206 000-6 000

بالمنستير الجامعي الثقافي المركز 22929 000-29 000

سوسة عمر بن يحيى الجامعي الثقافي المركز 23030 000-30 000

القيروان رقادة الجامعي الثقافي المركز 23131 000-31 000

المطعم الجامعي الرياض بسوسة 2492 000-2 000

الحى الجامعى ابن خلدون بسيدى بوزيد 2508 000-8 000

المبيت  الجامعى بالمهدية 2516 000-6 000

المبيت الجامعى الفاطمى بالمهدية 2525 000-5 000

000 4-000 2534 بالمكنين1934 سبتمبر 5الحي الجامعي 

المبيت الجامعى ابن رشيق  برقادة القيروان 2547 000-7 000

الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان 2555 000-5 000

المطعم الجامعى بالمهدية 2561 000-1 000

الحي الجامعى الفرابى بسوسة 2574 000-4 000
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المطعم الجامعى ابن رشد  برقادة القيروان 2581 000-1 000

المركز الجامعى للتنشيط الثقافى و الرياضى بالمهدية 27522 000-22 000

المبيت الجامعي  بالقصرين 27810 000-10 000

المطعم الجامعى  بالقصرين 2792 000-2 000

الحي الجامعي  بسبيطلة 28510 000-10 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بالقصرين 30410 000-10 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بسيدي بوزيد 30510 000-10 000

4 600 000 000 600 4جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

033373 740 0003 740 000

مؤسسات الخدمات الجامعية 103 740 0003 740 000

بصفاقس للجنوب الجامعية الخدمات ديوان 0033 500 0003 740 000240 000

بصفاقس البجاوي الرائد نهج الجامعي المبيت 0507 400-7 400

بصفاقس  البساتين  الجامعي المبيت 0515 100-5 100

بصفاقس تنيور الجامعي المبيت 0525 100-5 100

بصفاقس سحنون إمام الجامعي المبيت 0538 000-8 000

صفاقس  الفرابي الجامعي المبيت 0548 000-8 000

قابس سرح أبي ابن الجامعي المبيت 05511 500-11 500

صفاقس  المنار الجامعي المطعم 1131 000-1 000

صفاقس  الجزار ابن الجامعي الحي 2219 500-9 500

صفاقس  شباط ابن الجامعي الحي 2236 600-6 600

صفاقس  النوري علي الجامعي الحي 2244 800-4 800

بقابس الخطاب بن عمر الجامعي الحي 2254 500-4 500

بصفاقس منصور سيدي الجامعي الحي 22610 000-10 000

صفاقس  الياسمين الجامعي الحي 2277 700-7 700

صفاقس  الجامعي الثقافي المركز 23227 700-27 700

الجامعي قابس الثقافي المركز   23424 500-24 500

الحى الجامعى سيدى مرزوق بقابس 25910 000-10 000

المبيت الجامعى ابن منظور بقفصة 2606 500-6 500

المبيت الجامعى أوليس بجربة 2614 500-4 500

المبيت الجامعى النخيل بقابس 2628 000-8 000

المبيت الجامعى التيفاشى 2638 800-8 800
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الحي الجامعي بتوزر 2642 500-2 500

الحي الجامعي بقبلي 2655 000-5 000

المطعم الجامعى الزياتين بصفاقس 2661 000-1 000

المطعم الجامعى ابن عرفة بقفصة 2681 300-1 300

المطعم الجامعى بقابس 2691 000-1 000

المطعم الجامعى الواحات بقابس 2701 000-1 000

المطعم الجامعى ابن راشد 2711 000-1 000

المطعم الجامعى على الشرقى بصفاقس 2721 000-1 000

المطعم الجامعى خير الدين التونسى بجربة 2731 000-1 000

الحي الجامعي  بمدنين 2806 300-6 300

الحي الجامعي  بتطاوين 2814 000-4 000

بالقطب التكنولوجي بصفاقس" األنس" المطعم الجامعي  2921 000-1 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بقفصة 29312 700-12 700

الحي الجامعي الفجاء بمدنين 2943 000-3 000

المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي بمدنين 29519 000-19 000

3 740 000 000 740 3جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعية أخرى 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336144 820 000144 820 000

المنح الجامعية المسندة داخل الجمهورية_ المنح و القروض و اإلعانات الجامعية  001110 000 000110 000 000

المنح الجامعية المسندة بالخارج_ المنح و القروض و اإلعانات الجامعية  00230 000 00030 000 000

القروض الجامعية المسندة داخل_ المنح و القروض و اإلعانات الجامعية 
الجمهورية

0033 000 0003 000 000

القروض الجامعية المسندة بالخارج_ المنح و القروض و اإلعانات الجامعية  0041 200 0001 200 000

منح لفائدة الطلبة أبناء العائالت التونسية_ المنح و القروض و اإلعانات الجامعية 
المقيمة بال

005140 000140 000

إعانات لفائدة الطلبة المعوزين_ المنح و القروض و اإلعانات الجامعية  006400 000400 000

تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية_ تظاهرات ثقافية و مهرجانات  49640 00040 000

منح لفائدة الجمعيات والمراكز_ منح لفائدة اللجان والجمعيات والفرق الثقافية 
الثقافية

50640 00040 000

تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج 0333919 00019 000

تدخالت المصالح بالخارج 00119 000-19 000

تدخالت دار تونس بباريس 00319 00019 000



90 نظـام أمـد

144 839 000 000 839 144جملة البرنامج الفرعي

دبرنامج الخدمات الجامعية جملة 155 839 000
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القيادة و المساندة  تعليم عالي8البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزية تعليم عالي  1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336615 000615 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234420 000420 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  236120 000120 000

جوائز رئاسية_ جوائز و مكافآت  4205 0005 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  55325 00025 000

األكادمية الدولية للقانون الدستوري_ منظمات ذات صبغة عامة  67120 00020 000

منظمات عالمية أخرئ_ منظمات ذات صبغة عامة  70025 00025 000

615 000 000 615جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333740 00040 000

مؤسسات التعليم العالي 0540 00040 000

الخوارزمي الحساب مركز  10040 00040 000

40 000 000 40جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333710 00010 000

مؤسسات العمل الثقافي 1210 00010 000

الجامعي النشر مركز 20210 00010 000

10 000 000 10جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة  تعليم عالي جملة 665 000
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دالجملة  العامة 165 893 000
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توزيع المباشرين بالديوان

القيادة و المساندة  تعليم عاليالبرنـامج :

المصالح المركزية تعليم عالي البرنامج الفرعي :

2016 تقديرات الـرتبـة

1 رئيس أو مدير ديوان

4 مكلف بمأمورية

5جملة البرنامج الفرعي

5القيادة و المساندة  تعليم عالي جملة

5الجملة  العامة
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توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندة  تعليم عاليالبرنـامج :

المصالح المركزية تعليم عالي البرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

33 مهندس عاممهندس رئيس

303 مهندس رئيسمهندس أول

23 مهندس أولمهندس أشغال

203 ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي10عامل صنف 

2003 مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي7 و6 و5عملة صنف 

1003 كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي9 و8عملة صنف 

33 محلل مركزيمحلل

13 محلل رئيسمحلل أول

13 محلل عاممحلل رئيس

33 محللواضع برامج

13 موثق مساعدمعاون مكتبي

13 مختزن مكتباتمعاون مكتبي
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183 مكتبي أو موثقمعاون مكتبي

403 حافظ مكتبات أو توثيقمكتبي

13 حافظ عام للمكتبات أو التوثيقحافظ مكتبات أو توثيق

13 مهندس معماري رئيسمهندس معماري أول

903 أستاذ أول مميز درجة استثنائيةأستاذ أول مميز

453 أستاذ مبرز أول مميزأستاذ أول مميز

2283 أستاذ أول مميزأستاذ مميز

8003 أستاذ مساعد  التعليم العاليمساعد  التعليم العالي

4803 أستاذ محاضر  التعليم العاليأستاذ مساعد  التعليم العالي

2603 أستاذ التعليم العاليأستاذ محاضر  التعليم العالي

13 مستشار صحفيصحفي

143 أخصائي نفساني أولأخصائي نفساني

203 استاذ تكنولوجيمحاضر تكنولوجي

2003 محاضر تكنولوجيتكنولوجي

1803 أستاذ مبرز أولأستاذ مبرز

233 أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائيةأستاذ مبرز أول مميز

123 فني سامي أول للصحة العموميةفني سامي للصحة العمومية

33 تقنيمساعد تقني
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63 مساعد تقنيعون تقني

183 تقني رئيستقني أول

2203 تقني أولتقني

6003 أستاذ أول فوق الرتبةأستاذ أول

5003 أستاذ أولأستاذ التعليم الثانوي

125 4جملة البرنامج الفرعي

125 4القيادة و المساندة  تعليم عالي جملة

125 4الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 577 4تكلفة الترقيـات  :
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حسب األسالك و الرتب

97

2016توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القيادة و المساندة  تعليم عاليالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  5 007 000

المصالح المركزية تعليم عالي البرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

5 007 000

2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

2 مهندس أول
254سلك العملة

2 2عامل صنف 

6 4عامل صنف 

30 5عامل صنف 

38 6عامل صنف 

42 7عامل صنف 

67 8عامل صنف 

35 9عامل صنف 

34 10عامل صنف 
4سلك محللي وتقنيي اإلعالمية

2 محلل

2 محلل مركزي
8سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية

3 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق

1 مكتبي أو موثق

2 مكتبي مساعد

1 معاون مكتبي

1 مختزن مكتبات
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38سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي

1 محضرمساعد

5 محضر

2 تقني أول مخبر

30 تقني مخبر
199سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

31 مساعد  التعليم العالي

68 أستاذ التعليم العالي

11 أستاذ محاضر  التعليم العالي

89 أستاذ مساعد  التعليم العالي
1سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري

1 أستاذ التعليم العالي العسكري
7المتعاقدون

5 مساعد متعاون

2 أستاذ محاضر  متعاون
1سلك المدرسين التكنولوجيين

1 تكنولوجي
1السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية

1 فني سامي رئيس للصحة العمومية
8السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية

4 تقني رئيس

2 تقني أول

2 مساعد تقني
66السلك اإلداري للتعليم العالي والبحث العلمي

1 متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي

5 متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي

10 متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي

34 ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي

14 كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي

2 مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي

589جملة البرنامج الفرعي

589جملة البرنامج



99 نظـام أمـد

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

589

5 007 000

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

100

توزيع األعوان المرخص فيهم

جملة البرنامج الفرعي
القيادة و المساندة  تعليم عاليالبرنـامج :

البرنامج الفرعي :

 

المصالح المركزية تعليم عالي

2016 تقديرات السلك و الرتبة

609 أسالك مختلفة
583 د750خبير في التكنولوجيات الحديثة صنف 
26 رتب مختلفة

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
1 مراقب عام للمصالح العمومية

80 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
78 كاتب راقن
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1 راقن مساعد
1 متصرف مساعد لمجلس النواب

246 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس مساعد
43 مهندس رئيس
3 مهندس عام

181 مهندس أول
17 مهندس أشغال

11 458 سلك العملة
4 948 1عامل صنف 

85 2عامل صنف 
468 3عامل صنف 
988 4عامل صنف 

1 792 5عامل صنف 
1 112 6عامل صنف 
747 7عامل صنف 
661 8عامل صنف 
416 9عامل صنف 
241 10عامل صنف 

6 سلك األعوان الوقتيين
1 1عون وقتي صنف  أ
2 2عون وقتي صنف أ
1 عون وقتي صنف ب
2 عون وقتي صنف ج

131 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
40 محلل
6 محلل رئيس
24 محلل مركزي
1 تقني مخبراإلعالمية
60 واضع برامج

500 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
13 معاون مكتبي
257 مكتبي
129 مكتبي مساعد
8 مختزن مكتبات
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85 حافظ مكتبات أو توثيق
4 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
4 عون إستقبال مكتبات

15 سلك المهندسين المعماريين لإلدارة
6 مهندس معماري رئيس
2 مهندس معماري عام
7 مهندس معماري أول

1 سلك أطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البيطري

4 سلك أعوان وزارة المالية
3 متفقد مركزي للمصالح المالية
1 متفقد رئيس للمصالح المالية

1 204 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1 أستاذ المدارس اإلبتدائية
1 أستاذ التعليم الفني

191 أستاذ التعليم الفني للمرحلة األولى
1 004 أستاذ التعليم الثانوي

7 أستاذ أول مميز

8 -سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس اإلبتدائية
1 معلم
4 معلّم تطبيق
1 3معلّم تطبيق أول أ
2 2معلم تطبيق أول أ

851 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
144 محضر
314 تقني أول مخبر
324 تقني مخبر
3 تقني رئيس مخبر
66 تقني أول مخبر فوق الرتبة

12 821 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
6 239 أستاذ مساعد  التعليم العالي
806 أستاذ محاضر  التعليم العالي

4 747 مساعد  التعليم العالي
1 029 أستاذ التعليم العالي
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29 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
2 ممرض  رئيس للصحة العمومية
7 ممرض الصحة العمومية
20 ممرض أول للصحة العمومية

1 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
1 كاتب محكمة أول

4 السلك المشترك للصحافيين العاملين في اإلدارات العمومية
1 مستشار صحفي
3 كاتب صحفي

7 سلك أعوان وزارة الثقافة
7 مستشار ثقافي

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

2 سلك األساتذة األوليين للشباب والطفولة
2 أستاذ أول شباب و طفولة

1 سلك أعضاءالمحكمة اإلدارية
1 مستشار المحكمة اإلدارية

60 سلك األخصائيين النفسانيين لإلدارات العمومية
8 أخصائي نفساني أول
52 أخصائي نفساني

28 سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري
11 أستاذ التعليم العالي العسكري
10 أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري
7 أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري

1 537 المتعاقدون
112 حرفي متعاقد
89 مساعد متعاون
28 أستاذ مساعد متعاون
7 أستاذ محاضر  متعاون
6 أستاذ تعليم عالي متعاون

1 295 عقد اسداء خدمات
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2 280 سلك المدرسين التكنولوجيين
4 استاذ تكنولوجي

231 محاضر تكنولوجي
1 858 تكنولوجي
187 مساعد تكنولوجي

8 سلك مستشاري المصالح العمومية
8 مستشار المصالح العمومية

1 سلك الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الصيدلة

475 سلك المدرسين المبرزين
405 أستاذ مبرز
70 أستاذ مبرز أول

3 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
1 أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي
2 أستاذ التعليم العالي الفالحي

167 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
51 فني سامي للصحة العمومية
91 فني سامي أول للصحة العمومية
25 فني سامي رئيس للصحة العمومية

1 - وزارة الشباب والطفولة-سلك رجال التعليم 
1 أستاذ شباب و طفولة

2 سلك منشطي رياض األطفال
2 منشّط رياض األطفال

126 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
6 متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف
15 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف
48 متصرف في الوثائق و األرشيف
57 متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف

1 270 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
63 مساعد تقني
83 عون تقني
29 تقني رئيس
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163 تقني أول
932 تقني

234 التربية-سلك اساتذة التعليم فوق الرتبة
230 أستاذ تعليم أول فوق الرتبة
4 أستاذ تعليم فوق الرتبة

876 سلك األساتذة األولين
876 أستاذ أول للتعليم الثانوي

4 910 السلك اإلداري للتعليم العالي والبحث العلمي
2 متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي

137 متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي
860 متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي

1 443 متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي
1 154 ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي
888 كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي
376 مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي
50 عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي

1 سلك مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس االعدادية والمعاهد
1 أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية

1 رتب أخرى 
1 مهندس إعالمية

960 39جملة البرنامج الفرعي

960 39القيادة و المساندة  تعليم عالي جملة

960 39الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

106

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016

3542800077065000353070001991000013240300035307000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

34959000382040002454500089000008206300024545000 مؤسسات التعليم العالي

4280003877100010602000110000005019900010602000 مؤسسات الخدمات الجامعية

410009000016000010000141000160000 مؤسسات العمل الثقافي

560000013580003250005090007467000325000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

560000013580003250005090007467000325000 مؤسسات العمل الثقافي

000 632 00035 870 000139 419 00020 632 00035 423 00078 028 41الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

107

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

34959000382040002454500089000008206300024545000مؤسسات التعليم العالي

4280003877100010602000110000005019900010602000مؤسسات الخدمات الجامعية

410009000016000010000141000160000مؤسسات العمل الثقافي

000 307 00035 403 000132 910 00019 307 00035 065 00077 428 35الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

108

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

34959000382040002454500089000008206300024545000مؤسسات التعليم العالي

98000016000004400002900002870000440000 جامعة قفصة

108000017800006580004800003340000658000 جامعة القيروان

18200003880000172100052500062250001721000 جامعة المنستير

2200003400008000012000068000080000 الزيتونة جامعة

27800004080000681300088000077400006813000 تونس المنار جامعة

32500002740000165800095000069400001658000 تونس جامعة

4250000445000024810001490000101900002481000 جامعة قرطاج

20000002020000222800067000046900002228000 سوسة جامعة

410000044600002691000117000097300002691000 صفاقس جامعة

22120002030000169600061000048520001696000 منوبة جامعة

720000347000470000800001147000470000 جامعة تونس االفتراضية



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

109

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

115000011500005570002900002590000557000 جامعة جندوبة

22500003300000108000062000061700001080000 جامعة قابس

10000680000400004000073000040000 الخوارزمي الحساب مركز  

25000034200020000025000617000200000 برادس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

20000034700011000025000572000110000 بنابل التكنولوجية للدراسات العالي المعهد  

13000014000015000025000295000150000 بسوسة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

10000018000010000025000305000100000 هالل بقصر التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

28000018700014100030000497000141000 بصفاقس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

148000267000950002500044000095000 بقابس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

170000260000750003000046000075000 بقفصة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

100000355000750002500048000075000 بالشرقية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

110000192000730002500032700073000 بالقيروان التكنولوجية العالي للدراسات المعهد



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

110

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

120000175000800003000032500080000 بجربة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

146000140000880002500031100088000 بالمهدية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

203000167000700002500039500070000 بالكاف التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

95000175000800002500029500080000 بزغوان التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

224000181000750002500043000075000 بجندوبة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

177000128000900002500033000090000 بباجة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

29000181000600002500023500060000 بتوزر التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

151000224000800002500040000080000 ببنزرت التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

163000177000500002500036500050000 بسليانة التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

40000139000250003000020900025000 بقبلي التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

100000174000450002500029900045000 بالقصرين التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

50000200000550002500027500055000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

111

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

4000080000300002500014500030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

34000129000550002500018800055000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

140000110000300002500027500030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

4787000386000600005233000 القرية اللغوية

1500003110005000466000 الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد

4280003877100010602000110000005019900010602000مؤسسات الخدمات الجامعية

2420001651300050820002660000194150005082000 بتونس للشمال الجامعية الخدمات ديوان

810001046000028540004600000151410002854000 بسوسة للوسط الجامعية الخدمات ديوان

1050001179800026660003740000156430002666000 بصفاقس للجنوب الجامعية الخدمات ديوان

410009000016000010000141000160000مؤسسات العمل الثقافي

410009000016000010000141000160000 الجامعي النشر مركز

000 307 00035 403 000132 910 00019 307 00035 065 00077 428 35الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

112

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
تعليم عالي شمال

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة الزيتونةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

2200003400008000012000068000080000 مؤسسات التعليم العالي

2200003400008000012000068000080000 الزيتونة جامعة

80 000 680 000 120 000 80 000 340 000 220 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة تونس البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة تونس البرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

32500002740000165800095000069400001658000 مؤسسات التعليم العالي

32500002740000165800095000069400001658000 تونس جامعة

1 658 000 6 940 000 950 000 1 658 000 2 740 000 3 250 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

27800004080000681300088000077400006813000 مؤسسات التعليم العالي

27800004080000681300088000077400006813000 تونس المنار جامعة

6 813 000 7 740 000 880 000 6 813 000 4 080 000 2 780 000 3 جملة البرنامج الفرعي 
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

4250000445000024810001490000101900002481000 مؤسسات التعليم العالي

4250000445000024810001490000101900002481000 جامعة قرطاج

2 481 000 10 190 000 1 490 000 2 481 000 4 450 000 4 250 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة منوبةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

22120002030000169600061000048520001696000 مؤسسات التعليم العالي

22120002030000169600061000048520001696000 منوبة جامعة

1 696 000 4 852 000 610 000 1 696 000 2 030 000 2 212 000 5 جملة البرنامج الفرعي 
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

12 728 000 30 402 000 4 050 000 12 728 000 13 640 000 12 712 000 جملة البرنامج 1
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
تعليم عالي وسط 

2

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة سوسةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

20000002020000222800067000046900002228000 مؤسسات التعليم العالي

20000002020000222800067000046900002228000 سوسة جامعة

2 228 000 4 690 000 670 000 2 228 000 2 020 000 2 000 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة المنستيرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة المنستيرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

18200003880000172100052500062250001721000 مؤسسات التعليم العالي

18200003880000172100052500062250001721000 جامعة المنستير

1 721 000 6 225 000 525 000 1 721 000 3 880 000 1 820 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة القيروانالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

108000017800006580004800003340000658000 مؤسسات التعليم العالي

108000017800006580004800003340000658000 جامعة القيروان

658 000 3 340 000 480 000 658 000 1 780 000 1 080 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

115000011500005570002900002590000557000 مؤسسات التعليم العالي

115000011500005570002900002590000557000 جامعة جندوبة

557 000 2 590 000 290 000 557 000 1 150 000 1 150 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

5 164 000 16 845 000 1 965 000 5 164 000 8 830 000 6 050 000 جملة البرنامج 2
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
تعليم عالي جنوب

3

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

410000044600002691000117000097300002691000 مؤسسات التعليم العالي

410000044600002691000117000097300002691000 صفاقس جامعة

2 691 000 9 730 000 1 170 000 2 691 000 4 460 000 4 100 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة قابسالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار



نظـام أمـد
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة قابسالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

22500003300000108000062000061700001080000 مؤسسات التعليم العالي

22500003300000108000062000061700001080000 جامعة قابس

1 080 000 6 170 000 620 000 1 080 000 3 300 000 2 250 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة قفصةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

98000016000004400002900002870000440000 مؤسسات التعليم العالي

98000016000004400002900002870000440000 جامعة قفصة

440 000 2 870 000 290 000 440 000 1 600 000 980 000 3 جملة البرنامج الفرعي 
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

جامعة تونس اإلفتراضيةالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

720000347000470000800001147000470000 مؤسسات التعليم العالي

720000347000470000800001147000470000 جامعة تونس االفتراضية

470 000 1 147 000 80 000 470 000 347 000 720 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

798700050360001932000680000137030001932000 مؤسسات التعليم العالي

25000034200020000025000617000200000 برادس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

20000034700011000025000572000110000 بنابل التكنولوجية للدراسات العالي المعهد  
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

13000014000015000025000295000150000 بسوسة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

10000018000010000025000305000100000 هالل بقصر التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

28000018700014100030000497000141000 بصفاقس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

148000267000950002500044000095000 بقابس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

170000260000750003000046000075000 بقفصة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

100000355000750002500048000075000 بالشرقية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

110000192000730002500032700073000 بالقيروان التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

120000175000800003000032500080000 بجربة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

146000140000880002500031100088000 بالمهدية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

203000167000700002500039500070000 بالكاف التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

95000175000800002500029500080000 بزغوان التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

224000181000750002500043000075000 بجندوبة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

177000128000900002500033000090000 بباجة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد

29000181000600002500023500060000 بتوزر التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

151000224000800002500040000080000 ببنزرت التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

163000177000500002500036500050000 بسليانة التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

40000139000250003000020900025000 بقبلي التكنولوجية للدراسات العالي المعهد

100000174000450002500029900045000 بالقصرين التكنولوجية للدراسات العالي المعهد
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

50000200000550002500027500055000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

4000080000300002500014500030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين

34000129000550002500018800055000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين

140000110000300002500027500030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

4787000386000600005233000 القرية اللغوية

1 932 000 13 703 000 680 000 1 932 000 5 036 000 7 987 000 5 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتمادالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدينار
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتمادالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدينار

1500003110005000466000 مؤسسات التعليم العالي

1500003110005000466000 الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد

466 000 5 000 311 000 150 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

6 613 000 34 086 000 2 845 000 6 613 000 15 054 000 16 187 000 جملة البرنامج 3



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

126

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
برنامج الخدمات الجامعية

7

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

ديوان الخدمات الجامعية للشمالالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

2420001651300050820002660000194150005082000 مؤسسات الخدمات الجامعية

2420001651300050820002660000194150005082000 بتونس للشمال الجامعية الخدمات ديوان

5 082 000 19 415 000 2 660 000 5 082 000 16 513 000 242 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

ديوان الخدمات الجامعية للوسطالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار
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26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

ديوان الخدمات الجامعية للوسطالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

810001046000028540004600000151410002854000 مؤسسات الخدمات الجامعية

810001046000028540004600000151410002854000 بسوسة للوسط الجامعية الخدمات ديوان

2 854 000 15 141 000 4 600 000 2 854 000 10 460 000 81 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

ديوان الخدمات الجامعية للجنوبالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

1050001179800026660003740000156430002666000 مؤسسات الخدمات الجامعية

1050001179800026660003740000156430002666000 بصفاقس للجنوب الجامعية الخدمات ديوان

2 666 000 15 643 000 3 740 000 2 666 000 11 798 000 105 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

128

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

10 602 000 50 199 000 11 000 000 10 602 000 38 771 000 428 000 جملة البرنامج 7



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

129

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
القيادة و المساندة  تعليم عالي

8

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز الحساب الخوارزميالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

10000680000400004000073000040000 مؤسسات التعليم العالي

10000680000400004000073000040000 الخوارزمي الحساب مركز  

40 000 730 000 40 000 40 000 680 000 10 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

130

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

410009000016000010000141000160000 مؤسسات العمل الثقافي

410009000016000010000141000160000 الجامعي النشر مركز

160 000 141 000 10 000 160 000 90 000 41 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

200 000 871 000 50 000 200 000 770 000 51 000 جملة البرنامج 8

000 307 35الجملة  العامة 132 403 000 19 910 000 35 307 000 77 065 000 35 428 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
131

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

تعليم عالي شمال
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة الزيتونة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 760مؤسسات التعليم العالي 760 000 80 000 680 000

000 760الزيتونة جامعة 760 000 80 000 680 000

000 1760 جملة البرنامج الفرعي  760 000 80 000 680 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة تونس  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 598 8مؤسسات التعليم العالي 8 598 000 1 658 000 6 940 000

000 598 8تونس جامعة 8 598 000 1 658 000 6 940 000

000 598 28 جملة البرنامج الفرعي  8 598 000 1 658 000 6 940 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
132

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة تونس المنار البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 553 14مؤسسات التعليم العالي 14 553 000 6 813 000 7 740 000

000 553 14تونس المنار جامعة 14 553 000 6 813 000 7 740 000

000 553 314 جملة البرنامج الفرعي  14 553 000 6 813 000 7 740 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة قرطاج البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

000 671 12مؤسسات التعليم العالي 12 671 000 2 481 000 10 190 000

000 671 12جامعة قرطاج 12 671 000 2 481 000 10 190 000

000 671 412 جملة البرنامج الفرعي  12 671 000 2 481 000 10 190 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
133

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة منوبة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابيض

000 548 6مؤسسات التعليم العالي 6 548 000 1 696 000 4 852 000

000 548 6منوبة جامعة 6 548 000 1 696 000 4 852 000

000 548 56 جملة البرنامج الفرعي  6 548 000 1 696 000 4 852 000

143 130 000 43 130 000 12 728 000 000 402 30جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
134

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

تعليم عالي وسط 
2 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة سوسة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 918 6مؤسسات التعليم العالي 6 918 000 2 228 000 4 690 000

000 918 6سوسة جامعة 6 918 000 2 228 000 4 690 000

000 918 16 جملة البرنامج الفرعي  6 918 000 2 228 000 4 690 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة المنستير البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 946 7مؤسسات التعليم العالي 7 946 000 1 721 000 6 225 000

000 946 7جامعة المنستير 7 946 000 1 721 000 6 225 000

000 946 27 جملة البرنامج الفرعي  7 946 000 1 721 000 6 225 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
135

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة القيروان البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 998 3مؤسسات التعليم العالي 3 998 000 658 000 3 340 000

000 998 3جامعة القيروان 3 998 000 658 000 3 340 000

000 998 33 جملة البرنامج الفرعي  3 998 000 658 000 3 340 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة جندوبة البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

000 147 3مؤسسات التعليم العالي 3 147 000 557 000 2 590 000

000 147 3جامعة جندوبة 3 147 000 557 000 2 590 000

000 147 43 جملة البرنامج الفرعي  3 147 000 557 000 2 590 000

222 009 000 22 009 000 5 164 000 000 845 16جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
136

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

تعليم عالي جنوب
3 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة صفاقس البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 421 12مؤسسات التعليم العالي 12 421 000 2 691 000 9 730 000

000 421 12صفاقس جامعة 12 421 000 2 691 000 9 730 000

000 421 112 جملة البرنامج الفرعي  12 421 000 2 691 000 9 730 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة قابس البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 250 7مؤسسات التعليم العالي 7 250 000 1 080 000 6 170 000

000 250 7جامعة قابس 7 250 000 1 080 000 6 170 000

000 250 27 جملة البرنامج الفرعي  7 250 000 1 080 000 6 170 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
137

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة قفصة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 310 3مؤسسات التعليم العالي 3 310 000 440 000 2 870 000

000 310 3جامعة قفصة 3 310 000 440 000 2 870 000

000 310 33 جملة البرنامج الفرعي  3 310 000 440 000 2 870 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
جامعة تونس اإلفتراضية البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

000 617 1مؤسسات التعليم العالي 1 617 000 470 000 1 147 000

000 617 1جامعة تونس االفتراضية 1 617 000 470 000 1 147 000

000 617 41 جملة البرنامج الفرعي  1 617 000 470 000 1 147 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
138

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية البرنامج الفرعي  5

جملة المقابيض

000 635 15مؤسسات التعليم العالي 15 635 000 1 932 000 13 703 000

000 817برادس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 817 000 200 000 617 000

بنابل التكنولوجية للدراسات العالي المعهد  682 000 682 000 110 000 572 000

000 445بسوسة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 445 000 150 000 295 000

000 405هالل بقصر التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 405 000 100 000 305 000

000 638بصفاقس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 638 000 141 000 497 000

000 535بقابس التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 535 000 95 000 440 000

000 535بقفصة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 535 000 75 000 460 000

000 555بالشرقية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 555 000 75 000 480 000

000 400بالقيروان التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 400 000 73 000 327 000

000 405بجربة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 405 000 80 000 325 000

000 399بالمهدية التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 399 000 88 000 311 000

000 465بالكاف التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 465 000 70 000 395 000

000 375بزغوان التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 375 000 80 000 295 000

000 505بجندوبة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 505 000 75 000 430 000

000 420بباجة التكنولوجية العالي للدراسات المعهد 420 000 90 000 330 000

000 295بتوزر التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 295 000 60 000 235 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
139

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية البرنامج الفرعي  5

جملة المقابيض

000 480ببنزرت التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 480 000 80 000 400 000

000 415بسليانة التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 415 000 50 000 365 000

000 234بقبلي التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 234 000 25 000 209 000

000 344بالقصرين التكنولوجية للدراسات العالي المعهد 344 000 45 000 299 000

000 330المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 330 000 55 000 275 000

000 175المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 175 000 30 000 145 000

000 243المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين 243 000 55 000 188 000

000 305المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية 305 000 30 000 275 000

000 233 5القرية اللغوية 5 233 000 5 233 000

000 635 515 جملة البرنامج الفرعي  15 635 000 1 932 000 13 703 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
140

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد البرنامج الفرعي  6

جملة المقابيض

000 466مؤسسات التعليم العالي 466 000 466 000

000 466الهيئة الوطنية للتقييم و ضمان الجودة و اإلعتماد 466 000 466 000

000 6466 جملة البرنامج الفرعي  466 000 466 000

340 699 000 40 699 000 6 613 000 000 086 34جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
141

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

برنامج الخدمات الجامعية
7 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
ديوان الخدمات الجامعية للشمال البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 497 24مؤسسات الخدمات الجامعية 24 497 000 5 082 000 19 415 000

000 497 24بتونس للشمال الجامعية الخدمات ديوان 24 497 000 5 082 000 19 415 000

000 497 124 جملة البرنامج الفرعي  24 497 000 5 082 000 19 415 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
ديوان الخدمات الجامعية للوسط البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 995 17مؤسسات الخدمات الجامعية 17 995 000 2 854 000 15 141 000

000 995 17بسوسة للوسط الجامعية الخدمات ديوان 17 995 000 2 854 000 15 141 000

000 995 217 جملة البرنامج الفرعي  17 995 000 2 854 000 15 141 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
142

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
ديوان الخدمات الجامعية للجنوب البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 309 18مؤسسات الخدمات الجامعية 18 309 000 2 666 000 15 643 000

000 309 18بصفاقس للجنوب الجامعية الخدمات ديوان 18 309 000 2 666 000 15 643 000

000 309 318 جملة البرنامج الفرعي  18 309 000 2 666 000 15 643 000

760 801 000 60 801 000 10 602 000 000 199 50جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
143

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016

القيادة و المساندة  تعليم عالي
8 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
مركز الحساب الخوارزمي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 770مؤسسات التعليم العالي 770 000 40 000 730 000

الخوارزمي الحساب مركز  770 000 770 000 40 000 730 000

000 2770 جملة البرنامج الفرعي  770 000 40 000 730 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
مركز النشر الجامعي البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 301مؤسسات العمل الثقافي 301 000 160 000 141 000

000 301الجامعي النشر مركز 301 000 160 000 141 000

000 3301 جملة البرنامج الفرعي  301 000 160 000 141 000

81 071 000 1 071 000 200 000 000 871جملة البرنامج 

000 710 000167 710 000167 307 00035 403 132الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

144

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

560000013580003250005090007467000325000مؤسسات العمل الثقافي

000 000325 467 0007 000509 000325 358 0001 600 5الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

145

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

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

560000013580003250005090007467000325000مؤسسات العمل الثقافي

467000011580003000004740006302000300000 مدينة  العلوم  بتونس

9300002000002500035000116500025000 قصر العلوم بالمنستير

000 000325 467 0007 000509 000325 358 0001 600 5الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

146

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
تعليم عالي شمال

1

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مدينة العلومالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدينار

467000011580003000004740006302000300000 مؤسسات العمل الثقافي

467000011580003000004740006302000300000 مدينة  العلوم  بتونس

300 000 6 302 000 474 000 300 000 1 158 000 4 670 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

300 000 6 302 000 474 000 300 000 1 158 000 4 670 000 جملة البرنامج 1



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

147

26 الباب:
المصالح المركزية: التعليم العالي 

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
تعليم عالي وسط 

2

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

قصر العلومالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

9300002000002500035000116500025000 مؤسسات العمل الثقافي

9300002000002500035000116500025000 قصر العلوم بالمنستير

25 000 1 165 000 35 000 25 000 200 000 930 000 5 جملة البرنامج الفرعي 

25 000 1 165 000 35 000 25 000 200 000 930 000 جملة البرنامج 2
000 325الجملة  العامة 7 467 000 509 000 325 000 1 358 000 5 600 000



نظـام أمـد
148

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

تعليم عالي شمال
1 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مدينة العلوم البرنامج الفرعي  6

جملة المقابيض

000 602 6مؤسسات العمل الثقافي 6 602 000 300 000 6 302 000

000 602 6مدينة  العلوم  بتونس 6 602 000 300 000 6 302 000

000 602 66 جملة البرنامج الفرعي  6 602 000 300 000 6 302 000

16 602 000 6 602 000 300 000 000 302 6جملة البرنامج 



نظـام أمـد
149

توزيع نفقات التصرف لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

تعليم عالي وسط 
2 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

قصر العلوم البرنامج الفرعي  5

جملة المقابيض

000 190 1مؤسسات العمل الثقافي 1 190 000 25 000 1 165 000

000 190 1قصر العلوم بالمنستير 1 190 000 25 000 1 165 000

000 190 51 جملة البرنامج الفرعي  1 190 000 25 000 1 165 000

21 190 000 1 190 000 25 000 000 165 1جملة البرنامج 

000 792 0007 792 0007 000325 467 7الجملة  العامة
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

مدينة  العلوم  بتونس

129اإلطارات

2متصرف رئيس 

16متصرف مستشار 

1مستشار صحفي 

1مهندس عام 

4مهندس رئيس 

2مهندس أول 

8تقني رئيس 

2محلل مركزي 

2مهندس معماري عام 

1مهندس معماري رئيس 

1أستاذ التعليم العالي 

13متصرف 

5متصرف في الوثائق و األرشيف 

18تقني أول 

1محلل 

1محرر 

4متصرف مستشار في الوثائق و األرشيف 

6مؤطر علمي رئيس 

18مؤطر علمي أول 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

23مؤطر علمي 

47أعوان المساندة أو التسيير 

15ملحق إدارة 

16تقني 

12كاتب تصرف 

3مساعد تقني 

1تقني مخبر 

98أعوان التنفيذ 

5مستكتب إدارة 

17عون تقني 

5عون إستقبال 

132عامل صنف  

26عامل صنف  

38عامل صنف  

413عامل صنف  

511عامل صنف  

61عامل صنف  

274جملة المؤسسة : 

قصر العلوم بالمنستير

20اإلطارات

1متصرف رئيس 

1متصرف مستشار 

4مهندس أول 

1أستاذ التعليم العالي 

11متصرف 



152 نظـام أمـد

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1تقني أول 

1مؤطر علمي أول 

17أعوان المساندة أو التسيير 

2ملحق إدارة 

14تقني 

1كاتب تصرف 

14أعوان التنفيذ 

13عامل صنف  

35عامل صنف  

44عامل صنف  

52عون مكتب صنف  

51جملة المؤسسة : 

325  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة
المصالح المركزية: التعليم العالي 

26  الباب:

( بحساب الدينار )

000 005 00058 735 63اإلستثمارات المباشرة

820 000820 000

1 130 000

73 925 000

دينارا000 785 58 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2016

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

65 685 000

153

15 100 000

1-
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمية لسنة

البــنود

المصالح المركزية: التعليم العالي 
26  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

9 250

48 715

820

15 30045 09085014 900

48 43512 915280200

820820

التعهد

16 15059 990

48 71513 115

820820

57 96563 73558 0051 13015 10064 86573 105

820820820820820

58 78564 55558 8251 13015 10065 68573 925

 II جملة فرعية

2016

154

_ 1
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

المصالح المركزية: التعليم العالي 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

155

_261 الباب:

دراسات عامة 0660050

شراء أراضي 06601200

بناءات إدارية 0660310 20010 2005 940

تجهيزات إدارية 066041 0751 0751 315

البرامج الإلعالمية 06605900900750

نفقات مختلفة 066083 6803 6803 400

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 0677510 75085014 75014 6008507 800

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 067765 8505 8507 750

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 067777603 6603 7504 850

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 067783 3003 3003 5002 000

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 0678012 25012 2509 050

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 067812 0702802 0701 400280450

البحث العلمي 067826 0006 0006 300

56 8351 13063 73558 0051 13015 100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

المصالح المركزية: التعليم العالي 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

156

_261 الباب:

دراسات عامة 0660050

شراء أراضي 06601200

بناءات إدارية 066034 540

تجهيزات إدارية 06604800

البرامج الإلعالمية 06605650

نفقات مختلفة 06608200

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 067756 40085010 40013 8008507 800

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 067763003006 600

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 067772 9003 4504 850

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 067781 7001 7003 4002 000

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 067807 250

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781850250

البحث العلمي 067823 300

8 40085015 30045 09085014 900 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

المصالح المركزية: التعليم العالي 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

157نظـام أمـد

_261 الباب:

د1000بحساب 
تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

800800150المعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية بتونس 11 0090

100المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس 11 0189
800800250 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

200المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس 11 0019

50المعهد العالي للفن المسرحي بتونس 11 0021

100المعهد العالي للتنشيط الثقافي و الشبابي ببئر الباي 13 0051

200المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس 11 0081
550 06776جملــة الفصـل

800800800 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

100توسيع مقر جامعة تونس المنار 00 0020
100 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

700150 2كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات 11 0001

200توسيع كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس 11 0192

100المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار 11 0202

100توسيع كليتي الحقوق والعلوم اإلقتصادية بتونس 11 0203
2 700550 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 11 0013

100كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 11 0025

100كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس 11 0026

100المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس 11 0033
100المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بتونس 11 0034
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06776

100كلية الطب بتونس 11 0064
600 06776جملــة الفصـل

2 7001 250 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

100توسيع مقر جامعة قرطاج 00 0026
100 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

500150المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل 21 0017

100معهد الدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بماطر 23 0063

100المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 11 0065

200المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل 21 0068

100المعهد العالي لإلعالمية و منظومات اإلتصال ببرج السدرية 21 0102

400 5002المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت 23 0109

500المدرسة العليا للسمعي البصري  بقمرت 11 0125

50المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 23 0138

800 0006504 2506502501المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت 23 0142
2506507502 7006507 200 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300كلية العلوم ببنزرت 23 0017

100المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس 11 0031

100معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج 11 0052
100المدرسة الوطنية للتقنيات 11 0056

100المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر 23 0057

50تهيئة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر 23 0065

500المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس 11 0071

100تعلية وتهذيب سياج القطب التكنولوجي ببرج السدرية 21 0079
1 350 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

300700تجهيز معهد تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية 21 0045

300700تجهيز العهد العالي لالعالمية وتكنولوجيات االتصال ببرج السدرية 21 0051

400750تجهيز المعهد العالي للتكنولوجيات المتقدمة  ببرج السدرية 21 0052

100300تجهيز المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات ببنزرت 23 0056

50200تجهيز المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 23 0057

100300تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت 23 0062
1 2502 950 06777جملــة الفصـل

2506507505 40065010 150 4جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

40توسيع مقر جامعة منوبة 14 0018
40 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

100المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية 11 0010

100المعهد العالي لفنون الميلتميديا بمنوبة 14 0095

100المعهد العالي لتكنولجيات التصميم بالدندان 14 0126
300 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300كلية االداب والعلوم اإلنسانية بمنوبة 14 0036

50المعهد العالي لتكنولوجيات التصميم بالدندان 14 0058

100كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمنوبة 14 0063
450 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

200300تجهيز المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت 12 0058
200300 06777جملــة الفصـل
990300 5جملــة البرنامج الفرعي

1 0506504 2508 44065010 450 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

200200100كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة 51 0084

400المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة 51 0112

400المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة 51 0123
200800200100 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

200كلية الحقوق بسوسة 51 0077
200 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

100300تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة 51 0050
100300 06777جملــة الفصـل

2001 100200400 1جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

800150كلية الصيدلة و طب األسنان بالمنستير 52 0026

100المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير 52 0046

100المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير 52 0066

100المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير 52 0099

000700 0001 1المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية 53 0111

700المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية 53 0158

800450 8002 2القرية اللغوية بالمهدية 53 0177

450المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية 53 0184

150كلية الطب بالمنستير 52 0196

150150100كلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير 52 0198
3 9504 7503 000 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300كلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير 52 0005
100كلية طب األسنان بالمنستير 52 0012

300كلية العلوم بالمنستير 52 0018

100المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير 52 0068

200كلية الصيدلة بالمنستير 52 0078
1 000 06776جملــة الفصـل

3 9504 7504 000 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

000 1بناء مقر جامعة القيروان 41 0014
1 000 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

200 1المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان 41 0139

50المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين 42 0148
300 1المعهد العالي للعلوم و التكنولوجيا بالقصرين 42 0162

100المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بسبيطلة 42 0176

200كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد 43 0194

100100150توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان 41 0213
1001003 000 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100كلية األداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان 41 0039

100المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان 41 0073
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06776

200المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروان 41 0076
400 06776جملــة الفصـل

1001004 400 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

200المعهد العالي للغات المطبقة و اإلعالمية بباجة 31 0116

500المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة 34 0147

100المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة 31 0166

100المعهد العالي لالعالمية بالكاف 33 0167
900 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف 33 0069
100 06776جملــة الفصـل

1 000 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

برامج أخرى للتعلیم العالي 6البرنامج الفرعي

نفقات مختلفة 06608

50برنامج إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 00 0010

برنامج دعم قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي من
PEFESE أجل التشغيلية

50 00 0012

100 06608جملــة الفصـل
تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300تهيئة  أراضي 00 0004

300صيانة و تعهد مؤسسات التعليم العالي 00 0037
600 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

200إقتناء تجهيزات لمنظومة أنترنات 00 0013

امد" دعم التكوين البيداغوجي وارساء نظام   " LMD200 00 0035

50إقتناء معدات نسخ ومعدات سمعية بصرية 00 0040

100إقتناء معدات إعالمية 00 0041
550 06777جملــة الفصـل

1 250 6جملــة البرنامج الفرعي
4 0502004 85011 750200400 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

100كلية الطب بصفاقس 61 0027

200المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس 61 0197

100المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس 61 0199
400 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100كلية الطب بصفاقس 61 0041

300300450كلية العلوم بصفاقس 61 0060
100كلية الحقوق بصفاقس 61 0070

300300650 06776جملــة الفصـل
تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

150300تجهيز المعهد العالي لإللكترونيك وتقنيات اإلتصال بصفاقس 61 0054

100300تجهيز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس 61 0055

100300تجهيز المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس 61 0063
350900 06777جملــة الفصـل

3003001 400900 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

300بناء مقر جامعة قابس 81 0012
300 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

200المعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنين 82 0149

400المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس 81 0152

100المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس 81 0181
700 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

200المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس 81 0024
200 06776جملــة الفصـل

1 200 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

100المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة 71 0178
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06775

100المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة 71 0179

100المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة 71 0180

100المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة 71 0188

100المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة 71 0190
500 06775جملــة الفصـل
500 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

50دراسات لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 00 0007
50 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

50اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 00 0008
50 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

100المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية 21 0092

100المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين 83 0146
200500المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببرج السدرية 21 0165

300200 3001 1المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة 34 0201
1 3001 300600500 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين 42 0067

100المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 00 0074

100المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 33 0080
500 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

900100 2تجهيزات لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 00 0003

100تشبيك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 00 0039

300تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد 43 0046

100تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت 23 0059
2 900200400 06777جملــة الفصـل

1 3004 2001 400900 5جملــة البرنامج الفرعي
1 6004 5004 5001 800 3جملــة البرنامج

بحث علمي جامعي4البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

البحث العلمي الجامعي 1البرنامج الفرعي
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البحث العلمي 06782

100المجمعات المشتركة للبحث 00 0009
100 06782جملــة الفصـل
100 1جملــة البرنامج الفرعي
100 4جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة7البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

50اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالشمال 00 0009
50 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778

700100 7001 1الحي الجامعي بجندوبة 32 0015

100المبيت الجامعي بسليانة 34 0041

100المطعم الجامعي بقليبية 21 0044

300المطعم الجامعي بأريانة 12 0050

100االمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت 12 0068

500المطعم الجامعي براس الطابية 11 0082

300بناء مركب رياضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 21 0084

100المطعم الجامعي بالمروج 13 0085

100300المبيت الجامعي بسيدي ثابت 12 0107

100400المبيت الجامعي ببرج السدرية 21 0108
1 7001 7001 4001 100 06778جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

200الحي الجامعي بميتوالفيل 11 0005

2200الحي الجامعي باردو  11 0009
200الحي الجامعي براس الطابية 11 0033

3200المبيت الجامعي العمران االعلى  11 0034

200المطعم الجامعي بالعمران األعلى 11 0037

200الحي الجامعي ببنزرت 23 0040

300المبيت الجامعي بنابل 21 0042

200المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع 12 0048
200المبيت الجامعي بالمروج 13 0050

2100المبيت الجامعي العمران االعلى  11 0115

100الحي الجامعي المروج 13 0119

100الحي الجامعي حمام الشط 13 0127

100المبيت الجامعي الزهور 11 0128

100فرع المبيت الجامعي بزغوان المدينة 22 0136
200المبيت الجامعي للطالبات بمنوبة 14 0137

100الحي الجامعي بماطر 23 0143
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06780

100المبيت الجامعي البساتين بمنوبة 14 0145

100الحي الجامعي ببالريجيا 23 0148

7300المبيت الجامعي شوقي بالمنزه  12 0150

3100المبيت الجامعي باردو  11 0151

100المطعم الجامعي بقرطاج 11 0154

100المطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة 14 0155

1100المبيت الجامعي العمران األعلى  11 0157

100المبيت الجامعي الياسمين 11 0158

100المبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة 14 0159

100المبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة 32 0160

100الحي الجامعي فطومة بورقيبة بميتوال فيل 42 0162
4 000 06780جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781

200تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال 00 0009

50100تجهيز المطعم الجامعي بسيدي ثابت 12 0012
250100 06781جملــة الفصـل

1 7001 7005 7001 200 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

100ديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة 51 0027
100 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

50اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالوسط 00 0010
50 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778

100المطعم الجامعي بالقصرين 42 0037

100المطعم الجامعي برجيش المهدية 53 0065

100300المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة 51 0067

200مطعم المركب الجامعي الجديد بالقيروان 41 0080

200الحي الجامعي بسبيطلة 42 0081

50المركب الرياضي بسوسة 51 0089

200المبيت الجامعي بالقصرين 42 0092

250توسيع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 52 0096

250بناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقيروان 41 0097
1 450300 06778جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

200الحي الجامعي الغزالي بسوسة 51 0012

200المبيت الجامعي الرياض بسوسة 51 0018
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06780

300الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقيروان 41 0021

200المبيت الجامعي ابن سينا بسوسة 51 0024

100المبيت الجامعي اإلمام المازري بالمنستير 52 0054

100المبيت الجامعي بالمهدية 53 0129

200المبيت الجامعي سهلول بسوسة 51 0134

100المبيت الجامعي صبرة بالقيروان 41 0144

100المطعم الجامعي صقانس بالمنستير 52 0149

200الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان 41 0152
1 700 06780جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781

200تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للوسط 00 0008
200 06781جملــة الفصـل

3 500300 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

200توسعة مقر ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب 00 0019

150بناء مقر اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس 81 0021

100بناء مقر اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة 71 0022
450 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

50اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب 00 0011
50 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778

100المركز الثقافي الجامعي بصفاقس 61 0057

300المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس 61 0066

50المركب الرياضي بصفاقس 61 0090

100بناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجيا الطاقة بقفصة 71 0102

200300بناء مبيت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس 61 0103

100توسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس 61 0104
550600 06778جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

100المطعم الجامعي المنار بصفاقس 61 0017

100الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس 61 0138

100المبيت الجامعي ابن منظور بقفصة 71 0139

100المبيت الجامعي الياسمين بصفاقس 61 0141
100المبيت الجامعي  بقفصة 71 0142

100المطعم الجامعي حي المنارة بقابس 81 0153

100الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس 81 0163
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06780

50المبيت الجامعي ابن منظور والمطعم الجامعي ابن رشد بقفصة 71 0164
750 06780جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781

150تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 00 0010

50150تجهيز المطعم الجامعي بصفاقس 61 0014
200150 06781جملــة الفصـل

2 000750 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

200ترميم وتوسيع دار الطلبة بباريس 99 0002

300حماية المؤسسات الجامعية و مراكز اإليواء 00 0003

200اشغال صيانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعية 00 0117

100ربط مؤسسات الخدمات الجامعية بالجنوب بالغاز الطبيعي 00 0165
800 06780جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781

100تجهيزات بعنوان الخدمات الجامعية 00 0001
100تجهيز قاعات لالعالمية بمراكز االيواء الجامعي 00 0007

200 06781جملــة الفصـل
1 000 4جملــة البرنامج الفرعي

1 7001 70012 2002 250 7جملــة البرنامج
القیادة و المساندة  تعلیم عالي8البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

50دراسات مختلفة 00 0001
50 06600جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601

200إقتناء أراضي 00 0001
200 06601جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

000 2اعتمادات الدراسات 00 0001

200تهيئات بمقر الوزارة 11 0006

100تهيئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل 11 0023

100تهيئة مستودع للسيارات براس الطابية 11 0024
2 400 06603جملــة الفصـل
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تجهيزات إدارية 06604

500إقتناء وسائل نقل 00 0001

100إقتناء تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية 11 0004
600 06604جملــة الفصـل

البرامج الإلعالمية 06605

300إستغالل رخص نظم و برمجيات ميكروسوفت 00 0005

50السالمة المعلوماتية 00 0008

100رقمنة المكتبات الجامعية 00 0009
200إقتناء معدات إعالمية لإلدارة المركزية 11 0010

650 06605جملــة الفصـل
نفقات مختلفة 06608

100مصاريف التأمين العشري للبنايات 00 0007
100 06608جملــة الفصـل

4 000 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز الحساب الخوارزمي 2البرنامج الفرعي

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

800تجهيزات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0049
800 06777جملــة الفصـل

البحث العلمي 06782

200مركز الحساب العلمي الخوارزمي 14 0013

000 3تراسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0014
3 200 06782جملــة الفصـل
4 000 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز النشر الجامعي 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

100مركز النشر الجامعي بمنوبة 14 0200
100 06775جملــة الفصـل
100 3جملــة البرنامج الفرعي

8 100 8جملــة البرنامج
8 40085015 30045 09085014 900 الجملة العامة
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د1000بحساب 
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التكلفة

المصالح المركزية: التعليم العالي 
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م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي
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الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م
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_261 الباب:

بناءات إدارية 0660310 20010 2001 400

تجهيزات إدارية 066041 0751 075515

البرامج الإلعالمية 06605900900100

نفقات مختلفة 066083 6803 6803 200

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 067754 3504 350800

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 067765 5505 5501 150

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777760760300

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 067781 6001 600100

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 0678012 25012 2501 800

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 067812 0702802 070550280200

البحث العلمي 067826 0006 0003 000

48 43528048 43512 915280200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

المصالح المركزية: التعليم العالي 

170نظـام أمـد

_261 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

40040050المعهد العالي للتصرف بتونس 11 0006

500500100المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس 11 0090
900900150 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

800800100المعهد العالي للتنشيط الثقافي و الشبابي ببئر الباي 13 0051

400400100دار المعلمين العليا بتونس 11 012ج
1 2001 200200 06776جملــة الفصـل
2 1002 100350 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

500500100توسعة كلية الطب بتونس 11 0012
500500100 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

30030050المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 11 0013
30030050 06776جملــة الفصـل
800800150 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

23023050المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 23 0138
23023050 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

20020050كلية العلوم ببنزرت 23 0017
20020050 06776جملــة الفصـل
430430100 4جملــة البرنامج الفرعي
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3 3303 330600 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

600600100كلية الطب بالمنستير 52 0050

600600100المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير 52 0068
1 2001 200200 06776جملــة الفصـل
1 2001 200200 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

250250100المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان 41 015ج
250250100 06776جملــة الفصـل
250250100 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

برامج أخرى للتعلیم العالي 6البرنامج الفرعي

نفقات مختلفة 06608

000 0003 0003 3معاليم اإليجار المالي 11 0009
380380100برنامج إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 00 0010

3 3803 3803 100 06608جملــة الفصـل
بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

500500200بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعليم العالي 00 022ج
500500200 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

500500200صيانة و تعهد مؤسسات التعليم العالي 00 0037
500500200 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

200200100إقتناء تجهيزات لمنظومة أنترنات 00 0013
200200100 06777جملــة الفصـل

4 5804 5803 600 6جملــة البرنامج الفرعي
6 0306 0303 900 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي
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تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

200200100كلية األداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس 61 0035
200200100 06776جملــة الفصـل
200200100 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

000100 0001 1المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس 81 0152

700700100المعهد العالي للتصرف بقابس 81 025ج
1 7001 700200 06775جملــة الفصـل
1 7001 700200 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

700700100بناء مقر جامعة قفصة 71 0013
700700100 06603جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

40040050المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة 71 0015
40040050 06776جملــة الفصـل

1 1001 100150 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

410410150اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 00 0008
410410150 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775

520520100المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة 32 0072
520520100 06775جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

600600100المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف 33 0080

50050050المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس 61 020ج

20020050المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان 22 021ج
1 3001 300200 06776جملــة الفصـل
2 2302 230450 5جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الھیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

454545اقتناء وسائل نقل للهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واإلعتماد 00 0007
454545 06604جملــة الفصـل
454545 6جملــة البرنامج الفرعي

5 2755 275945 3جملــة البرنامج
برنامج الخدمات الجامعیة7البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

500300 5003 3ديوان الخدمات الجامعية للشمال 11 007ج
3 5003 500300 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

13013050اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالشمال 00 0009
13013050 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية
للشمال

650650100 00 005ج

650650100 06780جملــة الفصـل
تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781

800800200تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال 00 0009
800800200 06781جملــة الفصـل

5 0805 080650 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

12012050اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالوسط 00 0010
12012050 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية
للوسط

300300100 00 006ج

600600100المبيت الجامعي بسبيطلة 42 008ج
900900200 06780جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781

700700200تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للوسط 00 0008

702807050280200تجهيز المطعم الجامعي بسوسة 51 0013
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770280770250280200 06781جملــة الفصـل
1 7902801 790500280200 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

12012050اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب 00 0011
12012050 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778

600100 6001 1المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والشبابي بقفصة 71 008ج
1 6001 600100 06778جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية
للجنوب

300300100 00 007ج

300300100 06780جملــة الفصـل
تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781

500500100تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للجنوب 00 0010
500500100 06781جملــة الفصـل

2 5202 520350 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780

000500 0005 5حماية المؤسسات الجامعية و مراكز اإليواء 00 0003

000400 0003 3اشغال صيانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعية 00 0117

400500 4002 2تهيئة المالعب والفضاءات الرياضية بالمؤسسات الجامعية 00 009ج
10 40010 4001 400 06780جملــة الفصـل

10 40010 4001 400 4جملــة البرنامج الفرعي
19 79028019 7902 900280200 7جملــة البرنامج

القیادة و المساندة  تعلیم عالي8البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1البرنامج الفرعي

بناءات إدارية 06603

000 0001 0006 6اعتمادات الدراسات 00 0001
6 0006 0001 000 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

200200120إقتناء وسائل نقل 00 0001

505050إقتناء تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية 11 0004
250250170 06604جملــة الفصـل



175
نظـام أمـد

البرامج الإلعالمية 06605

900900100إقتناء معدات إعالمية لإلدارة المركزية 11 0010
900900100 06605جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608

300300100مصاريف التأمين العشري للبنايات 00 0007
300300100 06608جملــة الفصـل

7 4507 4501 370 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز الحساب الخوارزمي 2البرنامج الفرعي

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

560560200تجهيزات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0049
560560200 06777جملــة الفصـل

البحث العلمي 06782

000 0003 0006 6تراسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0014
6 0006 0003 000 06782جملــة الفصـل
6 5606 5603 200 2جملــة البرنامج الفرعي

14 01014 0104 570 8جملــة البرنامج
48 43528048 43512 915280200 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

المصالح المركزية: التعليم العالي 26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

176

1_

254 1دراسات عامة06600 50 30 66 1 400 1 400

438 24شراء أراضي06601 200 200 5 21 025 3 154 42 714 45 868

666 36بناءات إدارية06603 5 940 5 250 3 304 58 816 7 065 10 200 5 850 5 697 81 164 8 065 109 976

670 3تجهيزات إدارية06604 1 315 1 450 832 15 216 1 492 1 075 860 1 650 17 406 22 483

896 22البرامج الإلعالمية06605 750 450 236 8 980 8 000 900 460 430 23 522 33 312

430مصاريف الإلعالنات والإلشهار06607 3 1 677 210 1 900 2 110

693 13نفقات مختلفة06608 3 400 3 450 3 125 15 013 5 912 3 680 3 350 3 720 22 019 33 919 38 681

327 565بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي06775 14 600 13 300 9 225 533 471 194 922 14 750 2 930 45 938 877 383 467 527 1 135 923

005 87تهيئة مؤسسات التعليم العالي06776 7 750 8 550 4 897 170 205 28 139 5 850 6 600 13 580 224 238 278 407

645 54تجهيز مؤسسات التعليم العالي06777 3 750 4 750 2 998 102 582 9 193 3 660 6 010 4 670 145 192 166 952 168 725

682 90بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية06778 3 500 4 450 1 017 106 044 4 354 3 300 1 250 300 196 489 162 102 205 693

012 2إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعية06779 4 856 1 624 5 244 6 868

025 67تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية06780 9 050 9 200 4 730 89 976 13 808 12 250 6 550 16 830 130 543 179 981

054 9تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية06781 1 400 2 200 3 109 37 405 1 858 2 070 2 200 3 800 43 240 2 720 53 168

088 99البحث العلمي06782 6 300 6 300 5 990 166 926 19 532 6 000 5 600 7 050 246 422 284 604
2 567 199841 285103 66541 66063 735299 2631 332 25839 47159 58058 0051 077 885 2 058 876 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2016
نظـام أمـد

المصالح المركزية: التعليم العالي _26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

177

د1000بحساب 

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة الزیتونة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
600 600 600 المعهد العالي ألصول الدين020411
300 300 300 المعهد العالي للحضارة اإلسالمية020511

06775900900900جملــة الفصـل

1 900900900جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
4 991 995 995 بناء مقر جامعة تونس000311

066039959959914جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
5 201 1 391 3 092 3 500 6 592 المدرسة العليا للعلوم التقنيات بتونس000511
1 297 50 1 686 826 400 1 807 3 033 المعهد العالي للتصرف بتونس000611
963 8 428 184 9 207 9 391 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس000911

1 845 250 100 955 1 300 1 850 3 150 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس009011
2 500 2 500 7 650 2 500 المعهد العالي لإلعالمية بأريانة010712



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

178 نظـام أمـد

06775
250 250 250 المعهد العالي للموسيقى:أكاديمية الفنون ببئر الباي 014413
866 121 413 1 400 6 580 1 400 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان014522
899 100 100 501 1 600 1 600 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس018911

821 37412120040013 10213 7004 1141 23022 91614 0677527جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
2 579 200 37 1 557 800 3 573 4 373 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونس001911
657 1 343 2 000 2 000 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس002011
52 50 50 53 343 548 548 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس002111

1 006 200 494 800 900 1 700 المعهد العالي للتنشيط الثقافي و الشبابي ببئر الباي005113
400 200 200 800 800 المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية والتجارية بتونس008111
300 100 400 400 دار المعلمين العليا بتونس01211ج

994 737902507504 2003 0218008001 8217 067769جملــة الفصـل

2 819 15018 1022114501 10218 9004 1308008002 23030 73214 38جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
100 100 200 200 توسيع مقر جامعة تونس المنار002000
300 100 400 400 تهيئة مقر جامعة المنار002500

06603600200400100100400جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
9 803 150 200 10 154 5 247 2 700 12 360 20 307 كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات000111
3 048 100 1 477 126 500 3 999 4 625 توسعة كلية الطب بتونس001211
254 4 178 1 4 431 4 432 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية004311
180 1 220 1 400 1 400 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار010111

8 000 8 000 8 000 بناء مكاتب لألساتذة الباحثين019100
1 680 200 400 720 3 000 3 000 توسيع كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس019211
400 100 100 600 600 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار020211



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

179 نظـام أمـد

06775
727 100 200 473 1 500 1 500 توسيع كليتي الحقوق والعلوم اإلقتصادية بتونس020311

092 22290065024 37418 2005 2903 86435 0677543جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
2 714 2 986 5 700 5 700 كلية العلوم بتونس001111
2 252 150 100 3 125 300 600 4 727 5 627 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس001311
2 227 100 100 423 2 950 800 1 500 3 500 5 800 كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس002511
4 900 100 1 500 3 500 5 000 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس002611
1 452 100 1 248 800 2 000 2 800 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس003311
189 100 200 70 1 441 2 000 2 000 المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بتونس003411

100 600 700 700 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار004811
588 100 100 12 800 800 كلية الطب بتونس006411

322 35050560065014 40030012 8001 9273 42722 0677628جملــة الفصـل

3 814 40038 6001 5725051 37430 5005 4003 2001 4174 89158 72جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
150 100 100 350 350 توسيع مقر جامعة قرطاج002600

06603350350100100150جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
3 881 150 100 3 217 2 199 500 4 649 7 348 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل001721
6 329 8 577 5 097 9 809 14 906 كلية العلوم ببنزرت001823
607 100 200 280 2 328 1 3 514 3 515 معهد الدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بماطر006323

1 026 100 100 7 706 200 8 732 8 932 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير006511
124 200 1 786 2 110 4 538 2 110 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل006821

1 238 100 277 1 485 300 2 800 10 000 3 100 المعهد العالي لإلعالمية و منظومات اإلتصال ببرج السدرية010221
805 500 500 19 276 2 100 7 400 2 100 المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت010923
497 6 153 6 650 6 650 المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية012121



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

180 نظـام أمـد

06775
2 850 500 600 950 3 000 3 950 المدرسة العليا للسمعي البصري  بقمرت012511
1 730 100 100 230 300 1 400 4 200 1 930 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت013823
1 000 1 000 1 200 150 250 100 3 000 18 050 3 350 المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت014223
480 200 400 280 680 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل015321

2 300 2 300 9 900 2 300 المعهد العالي لإلعالمية و تقتيات اإلتصال ببرج السدرية017021
2 500 2 000 500 2 500 المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بتونس017511

367 75025 0002 5287263 29731 63098010 2001 2642 08848 37154 0677563جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
554 350 500 1 846 200 400 2 650 3 250 كلية العلوم ببنزرت001723
167 100 2 633 2 900 2 900 المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس003111
276 100 100 117 407 300 700 1 000 معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج005211
100 100 300 200 300 500 كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس005311
80 100 100 270 550 550 المدرسة الوطنية للتقنيات005611

1 283 100 300 117 1 800 1 800 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر005723
50 100 150 150 تهيئة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر006523

3 014 500 86 2 000 1 600 3 600 المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس007111
314 186 500 500 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس007211

400 100 100 600 600 تعلية وتهذيب سياج القطب التكنولوجي ببرج السدرية007921
874 4005 7001 6422341 8002005 1507002 85011 0677614جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
495 300 200 24 81 1 100 9 850 1 100 تجهيز معهد تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية004521
100 100 2 500 100 إقتناء معدات علمية و تقنية ومخابر للغات004700
900 300 200 1 400 7 650 1 400 تجهيز العهد العالي لالعالمية وتكنولوجيات االتصال ببرج السدرية005121
235 400 200 3 12 850 4 550 850 تجهيز المعهد العالي للتكنولوجيات المتقدمة  ببرج السدرية005221
100 100 100 300 1 200 300 تجهيز المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات ببنزرت005623
50 50 100 800 100 تجهيز المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت005723
220 100 320 2 500 320 تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت006223

100 2502 75032010093277001 0503 17029 067774جملــة الفصـل

4 491 50033 5005 2639875 39737 18010 7801 2204 1643 13863 74183 82جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

181 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
40 200 160 400 400 توسيع مقر جامعة منوبة001814

0660340040016020040جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
1 434 100 200 5 099 134 6 699 6 833 المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية001011
4 138 100 314 1 643 2 195 4 000 5 522 6 195 المعهد العالي لفنون الميلتميديا بمنوبة009514
4 780 2 020 6 800 9 170 6 800 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت012212
369 100 100 631 500 700 1 200 المعهد العالي لتكنولجيات التصميم بالدندان012614

14 500 3 900 10 600 11 100 14 500 المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بمنوبة016314
122 112 66 300 300 المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية بتونس018714

1 500 1 500 1 500 بناء مكتبة متعددة اإلختصاصات بمنوبة020914
7 000 7 000 7 000 المدرسة العليا لإلقتصاد الرقمي بمنوبة021014

843 45942630030033 2299 0006 0999 79229 32825 0677544جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
1 081 300 500 524 1 295 300 1 300 2 100 3 700 كلية االداب والعلوم اإلنسانية بمنوبة003614
200 50 400 150 400 200 1 000 1 200 المعهد العالي لتكنولوجيات التصميم بالدندان005814

2 034 100 66 600 1 600 2 200 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمنوبة006314
315 6957409004503 3002009001 7001 1004 067767جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
339 200 100 61 700 2 500 700 تجهيز المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت005812

50070061100200339 067777002جملــة الفصـل

5 497 30099037 4271 3141 12911 3002007 89910 29234 52828 52جملــة البرنامج الفرعي

1 521 040129 8509 1308 2513 00297 58027 1807 5207 51018 660187 792125 247جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

182 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
1 779 3 521 5 300 8 250 5 300 كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة008451
1 100 400 1 200 1 500 1 200 2 700 المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة011251
6 066 400 200 15 1 619 800 7 500 8 500 8 300 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة012351
412 11 738 12 150 12 150 المدرسة العليا للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بحمام سوسة014151

3 000 3 000 3 000 معهد الدراسات العليا للتجارة بسوسة015651
1 250 1 250 1 250 المعهد العالي للتصرف بسوسة021151

607 0781520080013 55018 1503 75029 70016 0677532جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
98 402 500 500 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة005551
300 200 300 800 800 كلية الحقوق بسوسة007751

300500800402300200398 067761جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
39 100 200 259 602 1 200 4 800 1 200 تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة005051

20060225920010039 8001 2004 067771جملــة الفصـل

1 044 10014 0822747001 35019 8504 55030 20021 35جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
4 361 150 400 1 284 3 282 800 800 1 313 6 195 كلية الصيدلة و طب األسنان بالمنستير002652
309 8 741 9 050 9 050 كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية004453



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

183 نظـام أمـد

06775
411 100 250 5 339 500 5 600 6 100 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير004652
293 100 1 427 290 1 530 1 820 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير006652

4 310 100 100 5 640 4 150 6 000 10 150 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير009952
2 900 700 600 1 000 3 200 4 200 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية011153
6 500 700 800 5 000 3 000 8 000 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية015853
7 550 450 800 2 800 6 000 9 520 8 800 القرية اللغوية بالمهدية017753
6 888 450 800 138 8 000 12 325 8 138 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية018453
850 150 400 1 400 1 400 كلية الطب بالمنستير019652
350 100 150 300 450 كلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير019852

5 000 5 000 5 000 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية020653
1 125 1 125 6 375 1 125 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية020753

847 00040 1503 4314 57222 7503 5884 51810 22051 42828 0677570جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
496 300 200 1 590 2 586 2 586 كلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير000552
125 100 100 164 611 1 100 1 100 كلية طب األسنان بالمنستير001252
683 300 500 1 617 171 1 300 1 629 3 100 كلية العلوم بالمنستير001852
575 100 75 850 600 1 000 1 600 كلية الطب بالمنستير005052
600 200 300 600 500 1 100 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير006852
130 130 130 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين007500
800 200 1 000 1 000 كلية الصيدلة بالمنستير007852

409 2003 1001 6682391 2001714 4301 8152 6166 0677610جملــة الفصـل

2 256 20044 2504 0992395 74327 9503 0185 33313 22058 04428 81جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
300 1 000 1 000 2 300 1 955 2 300 بناء مقر جامعة القيروان001441

000300 0001 3001 9552 3001 066032جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

184 نظـام أمـد

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
2 500 2 500 2 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقيروان010541
13 000 1 200 300 8 500 6 000 14 500 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان013941

968 50 100 18 3 564 4 700 4 700 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين014842
10 649 1 300 1 000 3 851 16 800 23 595 16 800 المعهد العالي للعلوم و التكنولوجيا بالقصرين016242
1 572 100 328 2 000 2 000 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بسبيطلة017642
7 000 7 000 7 000 المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واالعالمية بالقيروان018541
700 700 700 المدرسة الوطنية للمهندسين  بالقيروان018641

7 509 200 291 8 000 8 000 كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد019443
1 350 1 350 7 650 1 350 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد020843
9 000 9 000 9 000 المعهد العالي للعلوم القانونية والسياسية بالقيروان021241
350 150 100 100 500 600 توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان021341

598 00054 5003 7433091 5007 0001009 55018 24539 15031 0677567جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
1 044 100 359 947 130 2 320 2 450 كلية األداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان003941
2 800 2 800 2 800 المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد005943
200 100 150 300 150 450 المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان007341
300 200 100 600 600 المعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروان007641
150 100 250 250 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان01541ج

494 1207503002501309473592505004 5505 067766جملــة الفصـل

3 392 50059 7504 6906682 6308 7503003509 97018 20046 00033 76جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
1 490 200 300 318 4 185 1 245 5 248 6 493 المعهد العالي للغات المطبقة و اإلعالمية بباجة011631

18 1 482 1 500 1 500 المعهد العالي للغات المطبقة و االعالمية بباجة011931
4 796 4 4 800 4 800 المعهد العالي للموسيقى و الفنون الدرامية بالكاف013033
9 631 500 100 269 10 500 7 650 10 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة014734



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

185 نظـام أمـد

06775
8 347 100 200 353 9 000 9 000 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة016631
1 483 100 100 2 327 200 3 810 4 010 المعهد العالي لالعالمية بالكاف016733
8 000 8 000 8 000 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالكاف018333

765 99894070090033 2457 8582001 65042 3037 0677544جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
200 100 200 500 500 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف006933

06776500500200100200جملــة الفصـل

4 965 00033 9989409001 2457 3582001 65043 8037 44جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

برامج أخرى للتعلیم العالي 6 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

نفقات مختلفة 06608
10 253 76 4 902 5 625 9 606 31 900 15 231 برنامج دعم الجودة بقطاع التعليم العالي000800

553 3 000 3 000 2 949 8 898 400 3 000 3 000 3 000 9 000 18 400 معاليم اإليجار المالي000911
450 150 50 380 270 650 برنامج إصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي001000

50 50 50 50 100  برنامج دعم قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي من أجل001200
PEFESE التشغيلية

256 20011 1003 0253 8003 02513 3806 0503 3203 6063 90018 38131 0660834جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
300 200 500 500 بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعليم العالي02200ج

06775500500200300جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
20 796 7 337 20 526 7 607 28 133 تهيئات مختلفة000300
10 780 300 700 1 679 51 841 59 65 241 65 300 تهيئة  أراضي000400
2 176 500 700 556 9 468 49 500 700 12 151 13 400 صيانة و تعهد مؤسسات التعليم العالي003700
277 223 250 250 500 اشغال صيانة وتعهد لمؤسسات التعليم العالي004900



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

186 نظـام أمـد

029 40080034 2351 8692 88468 24970050020 33385 06776107جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
4 207 300 150 53 5 780 300 200 110 50 9 830 10 490 إقتناء تجهيزات لمنظومة أنترنات001300
5 600 200 100 725 1 400 300 4 925 4 450 6 625 امد" دعم التكوين البيداغوجي وارساء نظام 003500  " LMD

50 50 100 200 1 170 200 إقتناء معدات نسخ ومعدات سمعية بصرية004000
100 100 200 800 200 إقتناء معدات إعالمية004100

15 000 تجديد التجهيزات العلمية والتقنية بكليات العلوم ومدارس المهندسين006000
3 000 تجهيز المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية006100

857 505534506509 5102003006 1553501 42015 51524 0677717جملــة الفصـل

6 442 85055 9504 3134 1745 20989 58027 5604 3704 0104 320119 72956 159جملــة البرنامج الفرعي

2 099 650207 55015 43414 0437 827152 88041 06010 4885 52140 940298 776146 396جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
6 945 100 100 1 268 6 770 200 1 443 8 413 كلية الطب بصفاقس002761
3 360 15 960 201 19 119 19 320 كلية الحقوق بصفاقس و مبيتها003661
165 2 255 2 420 2 420 المدرسة العليا للتجارة بصفاقس006461

5 000 300 4 700 3 200 5 000 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس011361
548 6 252 6 800 6 800 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس012061

2 060 1 640 1 700 2 000 7 950 3 700 المعهد العالي لإللكترونيك و تكنولوجيات اإلتصال بصفاقس012761
315 1 415 1 730 6 950 1 730 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس012861

4 090 1 878 3 032 9 000 9 000 المعهد العالي للدراسات التجارية بصفاقس013161
501 200 1 399 700 1 400 2 100 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس013561

1 400 200 400 2 000 2 000 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس019761
87 100 113 300 300 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس019961

471 99170040024 2211 97133 9129008 10050 78318 0677560جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

187 نظـام أمـد

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
399 125 2 174 398 2 300 2 698 كلية الطب بصفاقس002861
253 100 100 197 200 200 250 650 كلية األداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس003561
208 1 092 1 300 1 300 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس004061
450 100 200 250 500 750 كلية الطب بصفاقس004161

1 150 450 800 300 500 1 600 2 400 كلية العلوم بصفاقس006061
73 227 300 300 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس006161
200 100 150 300 150 450 كلية الحقوق بصفاقس007061

733 2507502 6901251 4005005005006483 5486 067768جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
100 150 100 50 300 1 400 350 تجهيز المعهد العالي لإللكترونيك وتقنيات اإلتصال بصفاقس005461

100 100 200 750 200 تجهيز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس005561
100 100 400 100 تجهيز المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس006361

55060050200350100 067776502جملــة الفصـل

1 304 50027 1501 1162 9112 66936 4005009 9125001 65057 98120 69جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
32 300 200 1 868 2 400 2 400 بناء مقر جامعة قابس001281

86820030032 4001 4002 066032جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
10 855 50 571 4 476 9 495 200 6 257 15 952 المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس003181

691 100 4 309 136 200 4 764 10 967 5 100 كلية العلوم بقابس005481
412 3 392 3 804 3 804 المعهد العالي للغات بقابس008981
549 6 8 345 8 900 8 900 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر009872

2 551 1 024 3 575 7 580 3 575 المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس010881
44 200 200 2 234 2 622 200 5 100 5 300 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بمدنين014982

2 100 500 600 2 500 1 000 2 200 2 500 5 700 المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقابس015281



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

188 نظـام أمـد

06775
916 2 582 1 500 6 900 1 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين016183

8 900 100 9 000 7 650 9 000 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس018181
4 000 4 000 4 000 المعهد العالي لالعالمية بمدنين018282
8 000 8 000 6 800 8 000 العهد العالي لتقنيات المياه بقابس019581
600 100 700 700 المعهد العالي للتصرف بقابس02581ج

618 81395090039 2502 63127 7009 6002001 4002 89757 53139 0677571جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
715 200 300 3 385 800 3 800 4 600 المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس002481

385300200715 8008003 6003 067764جملــة الفصـل

2 365 40040 4501 8131 5032 63132 7009 4002001 6003 89763 53139 78جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
598 100 300 199 1 803 700 2 300 1 955 3 000 بناء مقر جامعة قفصة001371

803199300100598 3007001 9552 0001 066033جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
856 7 512 8 368 10 143 8 368 كلية العلوم بقفصة005671
846 469 3 685 5 000 5 000 المعهد العالي لتكنولوجيا الطاقة بقفصة016071

9 800 100 100 5 100 4 900 10 000 المدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة017871
7 900 100 8 000 7 650 8 000 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة017971
7 900 100 8 000 12 325 8 000 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة018071
6 100 100 6 200 5 270 6 200 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة018871

100 200 300 300 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة019071
7 500 7 500 6 375 7 500 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتوزر019372

902 19746930050040 10011 2685 76348 36841 0677553جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

189 نظـام أمـد

06776
871 50 46 1 873 400 2 440 2 840 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة001571

8734650871 4404001 8402 067762جملــة الفصـل

3 371 87371460065042 10014 1005 0081 71853 20843 59جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة تونس اإلفتراضیة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
2 000 2 000 2 000 المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر006211

000 0002 0002 067762جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
2 441 9 259 2 400 9 300 11 700 تجهيزات للجامعة االفتراضية003200

441 2592 4009 3002 7009 0677711جملــة الفصـل

4 441 2594 4009 3002 70011 13جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
831 50 100 87 5 332 6 400 6 400 دراسات لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية000700

3328710050831 4005 4006 066036جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
280 200 50 410 120 530 اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية000800

0660453012041050200280جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

190 نظـام أمـد

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
5 296 100 4 274 520 9 150 5 894 9 670 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة007232
4 432 100 515 6 403 11 450 6 350 11 450 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية009221
7 015 19 2 091 1 9 124 10 450 9 125 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بو زيد009643
1 279 5 471 6 750 5 550 6 750 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية  بمدنين013682
1 555 100 1 145 2 800 12 450 2 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين014683
539 1 261 1 800 1 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين015442

11 347 200 600 1 653 9 000 4 800 12 000 13 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببرج السدرية016521
1 600 200 300 1 300 800 2 100 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة020134

063 13430070033 2981 00122 8209 6741 69446 49552 0677557جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
800 800 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل006621

157 300 100 243 500 300 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين006742
300 100 100 500 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة007400
900 200 100 600 600 1 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف008033
450 50 500 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس02061ج
150 50 200 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان02122ج

957 3008002433007001 0006001 1001 0001 067764جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
21 141 100 2 400 2 353 46 834 71 2 900 3 000 3 500 63 357 23 476 72 828 تجهيزات لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية000300

4 500 تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة003431
2 200 100 2 300 2 300 تشبيك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية003900
800 800 4 000 800 تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد004643

4 000 تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين005383
600 تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت005923

141 40020024 3532 8342 90087146 0002 5003 6573 57665 92836 0677775جملــة الفصـل

5 272 85060 1501 8173 2643 87275 4309 7206 5003 8314 270119 35389 144جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

191 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الھیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
50 50 50 نفقات مختلفة للهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واإلعتماد000600

45 30 45 30 75 اقتناء وسائل نقل للهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة واإلعتماد000700
0660412580458045جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608
100 100 100 الهيئة الوطنية للجودة والتقييم واإلعتماد001100

06608100100100جملــة الفصـل

6 22510080451008045جملــة البرنامج الفرعي

3 753 445174 4305 5607 8109 672168 77536 4009 5005 6518 535305 998193 365جملــة البرنامج

بحث علمي جامعي 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

البحث العلمي الجامعي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البحث العلمي 06782
15 009 200 98 14 493 6 000 23 800 29 800 إقتناء معدات تقنية وعلمية للبحث العلمي000500
4 947 2 561 111 972 2 444 117 036 119 480 دعم برامج البحث العلمي000600
34 508 62 1 630 36 200 36 200 فضاءات البحث بمؤسسات التعليم العالي000700
14 874 100 26 5 974 9 026 15 000 المجمعات المشتركة للبحث000900
2 421 1 024 14 455 1 360 1 000 15 540 17 900 مدارس الدكتوراه001000

759 74520010071 5763 778142 00015 6021 380201 06782218جملــة الفصـل

1 759 74520010071 5763 778142 00015 6021 380201 218جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

192 نظـام أمـد

4 759 74520010071 5763 778142 00015 6021 380201 218جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة 7 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
3 200 300 3 500 3 500 ديوان الخدمات الجامعية للشمال00711ج

200 5003003 5003 066033جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
100 100 50 130 120 250 اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالشمال000900

0660425012013050100100جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778
2 267 100 10 260 14 1 700 10 913 12 627 الحي الجامعي بجندوبة001532
1 012 4 888 5 900 5 900 المبيت الجامعي بزغوان003222
9 725 100 100 2 175 4 900 7 200 5 700 12 100 المبيت الجامعي بسليانة004134
350 100 1 090 1 540 1 049 1 540 المطعم الجامعي بقليبية004421

2 284 300 600 616 3 800 3 800 المطعم الجامعي بأريانة005012
489 58 4 373 4 920 4 320 4 920 المبيت الجامعي بقليبية006121

1 192 100 208 600 900 1 600 1 500 االمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت006812
975 525 700 800 3 114 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية006921

1 400 500 600 2 500 2 500 المطعم الجامعي براس الطابية008211
4 000 4 000 4 000 بناء فضاءات ترفيهية وثقافية للطلبة008300

180 140 320 1 390 320 بناء مركب رياضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية008421
275 100 220 2 905 3 500 3 500 المطعم الجامعي بالمروج008513

4 500 4 500 4 500 المبيت الجامعي بعين زغوان008722
240 240 960 240 المركب الرياضي بسيدي ثابت008812

6 000 6 000 6 000 المبيت الجامعي الجديد بالكاف009133
720 720 4 080 720 المبيت الجامعي بجندوبة009432
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف010033



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

193 نظـام أمـد

06778
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة010131
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة010634

1 140 100 1 240 4 960 1 240 المبيت الجامعي بسيدي ثابت010712
1 340 100 1 440 8 160 1 440 المبيت الجامعي ببرج السدرية010821
700 100 800 800 بناء قاعة رياضة بالمركب الجامعي بالمنار010900

329 40039 9001 4248141 21426 7006 1538001 41361 86739 0677869جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780
1 604 200 226 2 400 1 628 2 030 الحي الجامعي بميتوالفيل000511
901 200 178 1 421 300 350 2 050 2 700 2الحي الجامعي باردو 000911
229 1 154 83 1 300 1 383 الحي الجامعي ببن عروس002713
654 1 996 2 650 2 650 الحي الجامعي بالمروج002813
636 369 1 005 1 005 3المبيت الجامعي بالعمران األعلى 002911

1 771 200 4 179 6 150 6 150 الحي الجامعي براس الطابية003311
800 200 370 630 1 000 3المبيت الجامعي العمران االعلى 003411

1 601 200 249 2 050 2 050 المطعم الجامعي بالعمران األعلى003711
296 200 150 270 2 384 3 300 3 300 الحي الجامعي ببنزرت004023
585 300 200 765 1 000 850 1 850 المبيت الجامعي بنابل004221

2 246 200 200 130 1 424 4 200 4 200 المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع004812
1 296 200 700 1 504 92 3 608 3 700 المبيت الجامعي بالمروج005013
163 11 3 626 3 800 3 800  مارس بأريانة2الحي الجامعي 005112
813 100 100 187 1 000 200 1 200 2المبيت الجامعي العمران االعلى 011511

2 300 100 200 800 900 900 2 600 الحي الجامعي المروج011913
1 303 100 100 1 197 1 000 1 700 2 700 الحي الجامعي حمام الشط012713
625 100 200 975 20 1 880 1 900 المبيت الجامعي الزهور012811
12 988 1 000 1 000 المطعم الجامعي الرابطة013011
290 100 260 1 000 450 1 200 1 650 فرع المبيت الجامعي بزغوان المدينة013622
800 200 100 500 1 600 1 600 المبيت الجامعي للطالبات بمنوبة013714

1 342 100 300 58 1 800 1 800 الحي الجامعي بماطر014323
171 100 100 429 800 800 المبيت الجامعي البساتين بمنوبة014514

55 345 400 400 تهيئة الحي الجامعي بماطر014723
500 100 200 800 800 الحي الجامعي ببالريجيا014823
100 300 400 800 800 7المبيت الجامعي شوقي بالمنزه 015012
386 100 314 800 800 3المبيت الجامعي باردو 015111



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

194 نظـام أمـد

06780
600 100 100 800 800 المطعم الجامعي بقرطاج015411

100 100 200 200 المطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة015514
1 000 1 000 1 000 المبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع015612
900 100 1 000 1 000 1المبيت الجامعي العمران األعلى 015711
650 100 250 1 000 1 000 المبيت الجامعي الياسمين015811
700 100 200 1 000 1 000 المبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة015914

100 100 200 200 المبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة016032
450 350 450 350 800 المبيت الجامعي بزغوان016122
600 100 100 800 800 الحي الجامعي فطومة بورقيبة بميتوال فيل016242
550 100 650 650 صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للشمال00500ج

874 10026 1504 7054 4891 11724 1006502 8802 57110 31845 0678061جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781
1 341 400 700 1 966 4 993 800 800 1 400 6 400 260 9 400 تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال000900

50 50 200 50 تجهيز المطعم الجامعي بسيدي ثابت001212
341 9667004501 9931 4008008004 4501 4504606 067819جملــة الفصـل

1 844 35070 8006 4856 9064 33155 7808 8206 2803 17412 873113 38539 144جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
2 100 100 300 2 500 2 500 ديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة002751

100 5003001002 5002 066032جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
90 100 50 120 120 240 اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالوسط001000

066042401201205010090جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778
1 461 100 100 1 385 3 046 1 050 3 046 المطعم الجامعي بالقصرين003742



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

195 نظـام أمـد

06778
1 004 296 1 300 1 950 1 300 المطعم الجامعي بسيدي بوزيد004843
350 100 5 500 450 5 500 5 950 المبيت الجامعي البساتين بالمنستير006452
378 100 200 1 822 2 500 2 125 2 500 المطعم الجامعي برجيش المهدية006553

1 047 100 150 203 600 900 2 400 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة006751
295 1 105 1 400 7 500 1 400 المبيت الجامعي بسيدي بوزيد007143

2 400 200 200 2 800 2 800 مطعم المركب الجامعي الجديد بالقيروان008041
624 200 200 1 076 2 100 2 100 الحي الجامعي بسبيطلة008142
140 50 50 240 960 240 المركب الرياضي بسوسة008951
470 200 50 720 4 080 720 المبيت الجامعي بالقصرين009242

1 440 1 440 8 160 1 440 المبيت الجامعي بالقيروان009341
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية009553

1 250 250 1 500 1 500 توسيع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير009652
2 550 250 200 3 000 3 000 بناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقيروان009741
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد009843
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين009942

1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بسيدي بوزيد010543
129 45015 2501 3871 16645060011 30528 21632 0677829جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780
716 200 300 734 800 1 150 1 950 الحي الجامعي الغزالي بسوسة001251

1 000 1 000 1 000  أوت بالمنستير3المبيت الجامعي 001652
609 200 300 641 700 1 050 1 750 المبيت الجامعي الرياض بسوسة001851

1 007 300 300 793 1 000 1 400 2 400 الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقيروان002141
237 200 200 1 563 2 200 2 200 المبيت الجامعي ابن سينا بسوسة002451

2 600 2 600 2 600 المبيت الجامعي برقادة القيروان005241
10 100 300 240 700 350 1 000 1 350 المبيت الجامعي اإلمام المازري بالمنستير005452
85 100 300 315 300 1 100 1 100 المبيت الجامعي بالمهدية012953

1 600 200 200 800 1 200 1 600 2 800 المبيت الجامعي سهلول بسوسة013451
1 200 100 300 1 000 600 1 600 المبيت الجامعي صبرة بالقيروان014441
132 100 200 168 600 600 المطعم الجامعي صقانس بالمنستير014952
200 200 200 600 600 الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان015241
200 100 300 300 صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للوسط00600ج
500 100 600 600 المبيت الجامعي بسبيطلة00842ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

196 نظـام أمـد

496 9006 6001 1317232 0009009 6502 3003 85014 0678020جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781
4 581 400 600 1 132 3 587 1 500 700 700 1 500 5 900 780 10 300 تجهيز المبيت الجامعي بسيدي بوزيد000843

27 21 48 520 48 تجهيز المطعم الجامعي بسيدي بوزيد000943
90 50 70 70 560 140 تجهيز المطعم الجامعي بسوسة001351

698 1326004504 6081 5003 5007007701 0181 8606 4881 0678110جملــة الفصـل

2 513 00028 8004 8554 1261 10024 7902 7701 1505 4845 16548 29434 63جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
300 200 400 100 500 توسعة مقر ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب001900

150 100 250 250 بناء مقر اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس002181
50 100 100 250 250 بناء مقر اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة002271

000600400200450350 066031جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
90 100 50 120 120 240 اقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب001100

066042401201205010090جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778
14 1 926 1 940 1 940 المطعم الجامعي بتوزر004972
380 100 620 300 800 1 100 المركز الثقافي الجامعي بصفاقس005761
405 4 495 4 900 4 310 4 900 المبيت الجامعي بمدنين006282
133 1 232 1 365 1 190 1 365 المطعم الجامعي بمدنين006382
600 180 197 523 600 900 3 864 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس006661
456 1 344 1 800 6 410 1 800 المبيت الجامعي بتطاوين007283
145 525 670 2 335 670 المطعم الجامعي بتطاوين007383

1 534 216 1 750 1 750 المطعم الجامعي بقابس007781
1 000 1 000 1 000 بناء مراكز إقامة بالمدن الجامعية الداخلية لفائدة األساتذة الباحثين008600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

197 نظـام أمـد

06778
90 50 100 240 960 240 المركب الرياضي بصفاقس009061

1 500 100 200 1 800 1 800 بناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجيا الطاقة بقفصة010271
1 240 200 1 440 8 160 1 440 بناء مبيت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس010361
200 100 200 500 500 توسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس010461

1 500 100 1 600 1 600 المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والشبابي بقفصة00871ج
197 3006509 2611971 60060010 1053001 22919 60527 0677821جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780
90 100 200 200 90 500 590 المطعم الجامعي المنار بصفاقس001761
153 347 500 500 المطعم الجامعي ابن شباط بصفاقس013161
644 100 200 356 500 800 1 300 الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس013861
200 100 200 500 500 المبيت الجامعي ابن منظور بقفصة013971
24 300 557 1 019 300 1 600 1 900 المبيت الجامعي ابن سرح بقابس014081
683 100 100 517 1 400 1 400 المبيت الجامعي الياسمين بصفاقس014161
600 100 200 900 900 المبيت الجامعي  بقفصة014271
261 939 1 200 1 200 تهيئة المبيت الجامعي ابن الجزار بصفاقس014661
500 100 200 800 800 المطعم الجامعي حي المنارة بقابس015381
500 100 200 800 800 الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس016381

50 100 150 150 المبيت الجامعي ابن منظور والمطعم الجامعي ابن رشد بقفصة016471
200 100 300 300  صيانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية00700ج

للجنوب
855 7008503 0741 8611 750300902 4008001 3407 0678010جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781
1 709 250 600 5 391 500 700 900 5 850 7 950 تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للجنوب001000

9 50 11 70 280 70 تجهيز المطعم الجامعي بصفاقس001461
718 391116003001 9209007005005 0202805 067818جملــة الفصـل

3 210 35015 8502 2823 5131 52069018 5702 4002 0252 50933 20527 41جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

198 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

خدمات جامعیة أخرى 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 06778
9 255 3 245 12 500 12 500 تهيئة أراضي المبيتات الجامعية الخاصة005400

255 2459 5003 50012 0677812جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية 06780
1 714 200 19 23 627 1 209 24 351 25 560 ترميم وتوسيع دار الطلبة بباريس000299
6 713 800 350 78 6 582 1 5 000 400 9 122 14 523 حماية المؤسسات الجامعية و مراكز اإليواء000300
1 491 1 009 2 500 2 500 التشجيع على استعمال الطاقات المتجددة005300
6 603 600 300 1 131 5 866 3 000 1 500 10 000 14 500 اشغال صيانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعية011700
100 100 100 300 300 ربط مؤسسات الخدمات الجامعية بالجنوب بالغاز الطبيعي016500

1 900 500 2 400 2 400 تهيئة المالعب والفضاءات الرياضية بالمؤسسات الجامعية00900ج
521 20018 2287502 0841 21037 4001 50070010 9731 78345 0678059جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 06781
888 100 100 18 522 478 19 132 19 610 تجهيزات بعنوان الخدمات الجامعية000100
102 100 200 2 298 2 700 2 700 تجهيز قاعات لالعالمية بمراكز االيواء الجامعي000700

820300200990 83247820 31021 0678122جملــة الفصـل

4 766 40028 0502 2281 1491 68861 4001 50070010 3051 59380 94جملــة البرنامج الفرعي

7 333 100143 50015 85016 6948 809159 49012 86021 33012 98821 547274 477101 343جملــة البرنامج

القیادة و المساندة  تعلیم عالي 8 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

199 نظـام أمـد

دراسات عامة 06600
1 254 50 30 66 1 400 1 400 دراسات مختلفة000100

254 4006630501 4001 066001جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601
24 438 200 200 5 21 025 3 154 42 714 45 868 إقتناء أراضي000100

438 025520020024 15421 7143 86842 0660145جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
21 363 3 000 2 400 2 241 35 226 2 462 6 000 3 000 4 300 48 468 64 230 اعتمادات الدراسات000100

315 200 100 62 1 593 2 270 2 270 تهيئات بمقر الوزارة000611
198 515 2 034 197 2 550 2 200 2 747 بناء مقر جامعة جندوبة001132
400 100 500 500 بناء مقر أرشيف بالوزارة001500
322 1 978 2 300 1 955 2 300 بناء مقر جامعة المنستير001652
500 500 500 بناء مقر الجامعة اإلفتراضية001711
650 100 150 200 700 900 تهيئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل002311
200 100 200 200 300 500 تهيئة مستودع للسيارات براس الطابية002411

948 40023 9503 8182 8312 46240 0002 0006 8973 5884 15557 9474 0660373جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
2 463 620 1 020 832 14 493 1 422 200 200 1 500 16 106 19 428 إقتناء وسائل نقل000100
646 150 150 624 70 50 100 150 1 200 1 570 إقتناء تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزية000411

109 1707703 1178321 49215 6503002501 3061 99817 0660420جملــة الفصـل

البرامج الإلعالمية 06605
6 614 50 7 4 835 11 506 11 506 المخطط المديري لإلعالمية بالوزارة000411
1 531 300 3 785 5 616 5 616 إستغالل رخص نظم و برمجيات ميكروسوفت000500
3 000 3 000 3 000 SINUS النظام المعلوماتي للتعليم العالي000600
221 50 100 229 600 600 السالمة المعلوماتية000800

2 040 100 100 360 2 600 2 600 رقمنة المكتبات الجامعية000900
1 490 300 200 900 460 430 200 1 990 إقتناء معدات إعالمية لإلدارة المركزية001011

896 98023645075014 5224304609008 31223 0660525جملــة الفصـل

مصاريف الإلعالنات والإلشهار 06607
430 3 1 677 210 1 900 2 110 مصاريف اإلعالنات واإلشهار000100

6773430 9002101 1101 066072جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

200 نظـام أمـد

نفقات مختلفة 06608
1 014 200 350 1 186 300 300 300 1 850 2 750 مصاريف التأمين العشري للبنايات000700

014 1863502001 8503003003001 7501 066082جملــة الفصـل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
3 579 18 263 1 299 20 543 30 600 21 842 المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا003211

579 2633 29918 5431 60020 84230 0677521جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
2 486 36 724 734 38 476 39 210 ترميم المحالت القديمة000200

486 7242 47673436 21038 0677639جملــة الفصـل

1 154 37075 1505 8945 8693 351143 4509 0607 2774 2997 755205 43734 233جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز الحساب الخوارزمي 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
4 279 1 000 700 50 31 560 1 500 500 3 500 6 060 تجهيزات لمركز الحساب الخوارزمي004900

279 0004 50056031507001 5005001 0603 067776جملــة الفصـل

البحث العلمي 06782
1 265 735 1 011 989 2 000 مركز الحساب الخوارزمي000412
700 200 100 550 450 1 000 مركز الحساب العلمي الخوارزمي001314

16 867 6 000 6 000 2 186 13 147 6 000 5 600 5 600 27 000 44 200 تراسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي001400
106 905 1 011 1 011 مركز الحساب الخوارزمي001514

938 20018 1006 1866 7872 56114 0001 6006 0505 0006 21129 0678248جملــة الفصـل

2 217 20023 8007 2366 8182 56114 5601 1006 5507 5006 27132 54جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

201 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز النشر الجامعي 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 06775
64 100 100 136 400 400 مركز النشر الجامعي بمنوبة020014

0677540040013610010064جملــة الفصـل

3 40040013610010064جملــة البرنامج الفرعي

8 435 67098 05012 26612 6876 912158 01010 16014 82711 19913 755238 10834 288جملــة البرنامج

1 860 531602 437103 66541 66063 735145 000879 06138 98559 58058 005824 900 1 506 471 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

المصالح المركزية: التعليم العالي 

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

202

_261 الباب:

8 065 8 065 8 065 بناءات إدارية 09603
9 382 2 600 21 937 19 7 500 26 400 33 919 نفقات مختلفة 09608

222 094 7 800 9 000 5 450 223 183 148 127 850 700 650 317 200 467 527 بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
93 382 4 850 4 000 11 090 53 630 35 763 3 417 127 772 166 952 تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09777
68 068 2 000 2 100 1 572 88 362 39 073 600 122 429 162 102 بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 09778
2 198 450 72 1 290 280 1 150 2 720 تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 09781

841 28511 5671 3001 130232 337387 11220 78415 10015 100403 189 594 951 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

1

2016
نظـام أمـد

المصالح المركزية: التعليم العالي _26 الباب:

203

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
650 6507 7المعهد العالي لإلعالمية بأريانة010712 7 650
482 5445541 5804 6المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان014522 6 580

132 5445549 6504 5807 097756جملــة الفصـل 14 230

2 132 5445549 6504 5807 6جملــة البرنامج الفرعي 14 230

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
218320 5384 4المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل006821 4 538
469 4021294 0005 10المعهد العالي لإلعالمية و منظومات اإلتصال ببرج السدرية010221 10 000
400 4001 5002 1002 4001 7المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت010923 7 400
200 2004 4المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت013823 4 200
513 8005 5004 2376 000650700650501 16المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت014223 18 050
900 9009 9المعهد العالي لإلعالمية و تقتيات اإلتصال ببرج السدرية017021 9 900

802 20025 0007 3669 7201 95010 1386507006509 0977542جملــة الفصـل 54 088

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09777



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

204 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09777
524 8504931337008 9تجهيز معهد تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية004521 9 850
020 0701 5004101 2إقتناء معدات علمية و تقنية ومخابر للغات004700 2 500
950 0007005 6501 7تجهيز العهد العالي لالعالمية وتكنولوجيات االتصال ببرج السدرية005121 7 650
918 50065178007502 0502 2تجهيز المعهد العالي للتكنولوجيات المتقدمة  ببرج السدرية005221 4 550
200400300500 1تجهيز المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات ببنزرت005623 1 200
800200600تجهيز المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت005723 800
200 5003002 2تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت006223 2 500

712 95021 2002 2202 5009681 5502 0977726جملــة الفصـل 29 050

4 514 15047 20010 58611 6882 45011 68865070065012 68جملــة البرنامج الفرعي 83 138

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
49725 5225 5المعهد العالي لفنون الميلتميديا بمنوبة009514 5 522
506664 1708 9المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت012212 9 170
100 10011 11المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بمنوبة016314 11 100

789 00311 10014 69211 0977514جملــة الفصـل 25 792

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09777
457 5002435003001 2تجهيز المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت005812 2 500

457 5002435003001 097772جملــة الفصـل 2 500

5 246 00324350030013 10014 19211 17جملــة البرنامج الفرعي 28 292

1 892 45069 70010 38311 2353 20030 46065070065031 92جملــة البرنامج 125 660

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

205 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
176100974 0502007 8كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة008451 8 250
60618876 5007 8المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة012351 8 500

850 782181001 55020014 0977516جملــة الفصـل 16 750

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09777
20680030089 4051 8002 4تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة005051 4 800

20680030089 4051 8002 097774جملــة الفصـل 4 800

1 939 2248004001 1871 35020017 21جملــة البرنامج الفرعي 21 550

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
520 5209 9القرية اللغوية بالمهدية017753 9 520
325 32512 12المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية018453 12 325
375 3756 6المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية020753 6 375

220 22028 0977528جملــة الفصـل 28 220

2 220 22028 28جملــة البرنامج الفرعي 28 220



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

206 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناءات إدارية 09603
955 9551 1بناء مقر جامعة القيروان001441 1 955

955 9551 096031جملــة الفصـل 1 955

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
595 49523 10012 11المعهد العالي للعلوم و التكنولوجيا بالقصرين016242 23 595
650 6507 7المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد020843 7 650

245 14531 10020 0977511جملــة الفصـل 31 245

3 200 10033 10022 11جملــة البرنامج الفرعي 33 200

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
650 6507 7المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة014734 7 650

650 6507 097757جملــة الفصـل 7 650

4 650 6507 7جملــة البرنامج الفرعي 7 650

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

برامج أخرى للتعلیم العالي 6 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

207 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

نفقات مختلفة 09608
947 6008 3532 50020 4007 24برنامج دعم الجودة بقطاع التعليم العالي000800 31 900

947 6008 3532 50020 4007 0960824جملــة الفصـل 31 900

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09777
امد" دعم التكوين البيداغوجي وارساء نظام 003500  " LMD4 1503001 731552 664 4 450
170654516 1إقتناء معدات نسخ ومعدات سمعية بصرية004000 1 170
800800إقتناء معدات إعالمية004100 800
805 06210 0001334 15تجديد التجهيزات العلمية والتقنية بكليات العلوم ومدارس المهندسين006000 15 000
009 9911 0001 3تجهيز المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية006100 3 000

794 10815 5186 1203002 0977724جملــة الفصـل 24 420

6 741 70824 8718 80022 5207 48جملــة البرنامج الفرعي 56 320

2 750 93280040095 0589 97040 80020057 9707 80جملــة البرنامج 146 940

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
200 2003 3المعهد العالي للموسيقى بصفاقس011361 3 200
909326715 9506 7المعهد العالي لإللكترونيك و تكنولوجيات اإلتصال بصفاقس012761 7 950
927339684 9505 6المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس012861 6 950

599 8366654 10012 0977518جملــة الفصـل 18 100

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09777
400300300800 1تجهيز المعهد العالي لإللكترونيك وتقنيات اإلتصال بصفاقس005461 1 400
750200300250تجهيز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس005561 750
400300100تجهيز المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس006361 400

150 5505009001 097772جملــة الفصـل 2 550

1 749 8366655009005 65012 20جملــة البرنامج الفرعي 20 650



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

208 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
740 2271 9679 10كلية العلوم بقابس005481 10 967
809 7711 5805 7المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس010881 7 580
185920795 9005 6المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوين016183 6 900
650 6507 7المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس018181 7 650
800 8006 6العهد العالي لتقنيات المياه بقابس019581 6 800

794 18392018 45020 44714 0977525جملــة الفصـل 39 897

2 794 18392018 45020 44714 25جملــة البرنامج الفرعي 39 897

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناءات إدارية 09603
955 9551 1بناء مقر جامعة قفصة001371 1 955

955 9551 096031جملــة الفصـل 1 955

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
142 0011 1439 10كلية العلوم بقفصة005671 10 143
650 6507 7المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة017971 7 650
325 32512 12المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة018071 12 325
270 2705 5المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة018871 5 270
375 3756 6المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتوزر019372 6 375

762 00132 6209 14331 0977510جملــة الفصـل 41 763

3 717 00134 5759 14333 10جملــة البرنامج الفرعي 43 718



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

209 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
262632 8945 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة007232 5 894
77965506 3505 6المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية009221 6 350
854596 4509 10المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بو زيد009643 10 450
928622 5504 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجية  بمدنين013682 5 550
363 8622 2251 4508 12المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين014683 12 450
316 1845005 0006 12المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببرج السدرية016521 12 000

035 92750010 2321 69440 0977552جملــة الفصـل 52 694

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 09777
662 8379773 11710018 2593 20تجهيزات لفائدة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية000300 23 476
069 2821491 5003 4تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة003431 4 500
115 58413001 0002 4تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد004643 4 000
753 1132 0001341 4تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين005383 4 000
60010173100326تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت005923 600

925 3134008 9382 11710024 3593 0977733جملــة الفصـل 36 576

5 960 24090018 1704 11710065 0533 86جملــة البرنامج الفرعي 89 270
3 220 80078 8255001 1905 125107 11748 2933 142جملــة البرنامج 193 535

برنامج الخدمات الجامعیة 7 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 09778



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

210 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09778
597 1031 5964 1041 4المبيت الجامعي بسليانة004134 5 700
0499682754 1المطعم الجامعي بقليبية004421 1 049
88750383 280403 4المبيت الجامعي بقليبية006121 4 320
300 6002001001 1االمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت006812 1 600
408706 1142 3المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية006921 3 114
390600300490 1بناء مركب رياضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية008421 1 390
960960المركب الرياضي بسيدي ثابت008812 960
080 0804 4المبيت الجامعي بجندوبة009432 4 080
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالكاف010033 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بباجة010131 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسليانة010634 1 360
660 9603004 4المبيت الجامعي بسيدي ثابت010712 4 960
760 1604007 8المبيت الجامعي ببرج السدرية010821 8 160

070 10026 366778001 79611 6179 0977829جملــة الفصـل 39 413

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 09781
260260تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال000900 260
200100100تجهيز المطعم الجامعي بسيدي ثابت001212 200

09781200260100360جملــة الفصـل 460

1 430 20026 366778001 05611 81710 29جملــة البرنامج الفرعي 39 873

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 09778
02426 0501 1المطعم الجامعي بالقصرين003742 1 050
950768227955 1المطعم الجامعي بسيدي بوزيد004843 1 950
125 1252 2المطعم الجامعي برجيش المهدية006553 2 125
650 4004503001 2المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة006751 2 400
556944 5006 7المبيت الجامعي بسيدي بوزيد007143 7 500
960150810المركب الرياضي بسوسة008951 960



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

211 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09778
080 0804 4المبيت الجامعي بالقصرين009242 4 080
160 1608 8المبيت الجامعي بالقيروان009341 8 160
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالمهدية009553 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بسيدي بوزيد009843 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بالقصرين009942 1 360

830 34822760030022 4458 86018 0977813جملــة الفصـل 32 305

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 09781
130650780تجهيز المبيت الجامعي بسيدي بوزيد000843 780
260260520تجهيز المطعم الجامعي بسيدي بوزيد000943 520
280280200360تجهيز المطعم الجامعي بسوسة001351 560

660 097816702809102001جملــة الفصـل 1 860

2 490 34822760050024 3558 53028019 14جملــة البرنامج الفرعي 34 165

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسيع مؤسسات الخدمات الجامعية 09778
001309 3104 4المبيت الجامعي بمدنين006282 4 310
094789 1901 1المطعم الجامعي بمدنين006382 1 190
261300592 7111 8641 3المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس006661 3 864
544200666 8106005 5المبيت الجامعي بتطاوين007283 6 410
096239 1252102 2المطعم الجامعي بتطاوين007383 2 335
960500460المركب الرياضي بصفاقس009061 960
860 1603007 8بناء مبيت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس010361 8 160

215 26870060010 4461 37014 2596008 0977818جملــة الفصـل 27 229

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية 09781
2807215058تجهيز المطعم الجامعي بصفاقس001461 280

097812807215058جملــة الفصـل 280



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

212 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

3 273 34070075010 4461 37014 5396008 18جملــة البرنامج الفرعي 27 509
7 193 45061 1002 6442 1601 78134 88660028037 62جملــة البرنامج 101 547

القیادة و المساندة  تعلیم عالي 8 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

بناءات إدارية 09603
200 2002 2بناء مقر جامعة جندوبة001132 2 200
955 9551 1بناء مقر جامعة المنستير001652 1 955

155 1554 096034جملــة الفصـل 4 155

بناء وتوسيع مؤسسات التعليم العالي 09775
502 0986 88124 7192 27المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا003211 30 600

502 0986 88124 7192 0977527جملــة الفصـل 30 600

1 657 09810 03624 7197 27جملــة البرنامج الفرعي 34 755
8 657 09810 03624 7197 27جملــة البرنامج 34 755

712 741315 235الجملة  العامة 15 100 15 100 20 784 182 112 1 130 1 300 11 567 406 328 602 437



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

المصالح المركزية: التعليم العالي 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

213

_261 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

820اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 820 820

820820820مدينة العلوم بتونس

820820820الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

المصالح المركزية: التعليم العالي 

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

214

_261 الباب:

820اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 820 820

820820820مدينة العلوم بتونس

820820820الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

المصالح المركزية: التعليم العالي 

215نظـام أمـد

_261 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

1 تعلیم عالي شمالالبرنامج

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

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

6 مدینة العلومالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
820مدينة العلوم بتونس 820 820

000211820 820 820 مدينة العلوم بتونس

07803820820جملــة الفصـل 820
820820820 6 جملــة البرنامج الفرعي

820820820 1 جملــة البرنامج
820820820الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2015 2014 2013

2016
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20142015 2013

المصالح المركزية: التعليم العالي 

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20162016

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

216

_261 الباب:

860 14اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803 820 1 450 1 510 58 700 13 360 820 1 450 1 510 60 200 77 340

705 13مدينة العلوم بتونس 820 1 050 1 070 55 525 12 555 820 1 050 1 070 56 675 72 170
155 1قصر العلوم بالمنستير 400 440 3 175 805 400 440 3 525 5 170

716 19تدخالت في ميدان التربية و التكوين07812 235 16 635 16 359 20 227 36 586

476 8تشجيعات مباشرة 235 11 635 5 119 15 227 20 346
240 11مدينة العلوم بتونس 5 000 11 240 5 000 16 240

113 9261 5101 45082029 71975 3351 7451 45082034 576 80 427 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

نظـام أمـد

المصالح المركزية: التعليم العالي 

217

_261 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

تعلیم عالي شمال 1البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

مدینة العلوم 6البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
705 13مدينة العلوم بتونس 820 1 050 1 070 55 525 12 555 820 1 050 1 070 56 675 72 170

مدينة العلوم بتونس 00010068 08055 52512 55555 52512 555
مدينة العلوم بتونس 0002114 0901 1501 0701 0508201 0701 0508201 150

705 05082013 0701 5251 55555 05082012 0701 6751 17056 72جملــة الفصـل 07803

72 17056 6751 0701 05082012 55555 5251 0701 05082013 705 6 جملــة البرنامج الفرعي

72 17056 6751 0701 05082012 55555 5251 0701 05082013 705 1 جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

218 نظـام أمـد

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
155 1قصر العلوم بالمنستير 400 440 2 325 805 400 440 2 675 4 320

قصر العلوم بالمنستير 0003524 3202 6754404008052 3254404001 155
155 3254404001 6754404008052 3202 4جملــة الفصـل 07803

4 3202 6754404008052 3254404001 155 2 جملــة البرنامج الفرعي

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

قصر العلوم 5البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في ميدان التربية و التكوين07803
850قصر العلوم بالمنستير 850 850

إستثمارات قصر العلوم بالمنستير 000452850850850
850850850جملــة الفصـل 07803

850850850 5 جملــة البرنامج الفرعي

5 1703 5254404008053 1754404001 155 2 جملــة البرنامج
77 3401 5101 45082013 36058 7001 5101 45082014 860 60 200 الجملة  العامة



219

إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و

والية تونس

مشاريع بصدد اإلنجاز

بــنــايـات إداريــة

200 270 2702 2م. جهوي تهيئــــــــــــات بمقر الوزارة

50 200 200 م. جهويتوسيع مقر جامعة تونس المنار

100 900 900 م. جهويتهيئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل

100 500 500 م. جهويتهيئة مستودع السيارات براس الطابية

50 200 200 م. جهويتوسيع مقر جامعة تونس المنار

50 400 400 م. جهويتهيئة مقر جامعة تونس المنار

100 350 350 م. جهويتوسيع مقر جامعة قرطاج

تــجــهيــزات إداريـــة

100 370 3701 1 إقتناء تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزيـة

50 120 120 إقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالشمال

  البــــرامـــج اإلعــــالمـية

200 090 0901 1 إقتناء معدات إعالمية لإلدارة المركزيـة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

150 600 600 م. جهويكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات

100 500 5001 1م. جهويالمدرسة الوطنية لعلوم اإلعالميـــة

100 200 200 م. جهويالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

150 850 8501 1م. جهوي المعهد العالي للعلوم اإلنسـانيـة بتونـس (ابن شرف)

500 950 9503 3م. جهويالمدرسة العليا للسمعي البصري و السنما بقمرت

100 600 6001 1م. جهويالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس

200 000 0003 3م. جهويتوسيع كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس

100 600 600 م. جهويالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

100 500 5001 1م. جهويتوسيع كليتي الحقوق والعلوم اإلقتصادية بتونس

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي
100 600 600 م. جهوي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونـس

200 800 800 م. جهوي المعهد التحضيري للدراسات األدبية و العلوم اإلنسانية بتونس
50 548 548 م. جهويالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس

100 800 8005 5م. جهوي كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
100 000 0005 5م. جهوي كلية العلوم اإلقتصادية  و التصرف بتونس

100 900 9002 2م. جهوي المدرسة العليا للعلوم و التقنيات بتونس
100 800 8002 2م. جهوي المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

100 000 0002 2م. جهويالمعهد العالي للعلوم البيولوجية والتطبيقية بتونس

التوزيع الجهوي للمشاريع

العنوان الثاني: اإلستثمارات المباشرة
المشاريع الجهوية بعنوان 2016



220

إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

100 000 0001 1م. جهويمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج

 550100  550م. جهويالمدرسة التونسية للتقنيات

 800100  800م. جهويكلية الطب بتونس

500 600 6003 3م. جهويالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

200 800 800 م. جهويالمدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية و التجارية  بتونس

 بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

500 500 5002 2م. جهويالمطعم الجامعي براس الطّابية

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

200 028 0282 2م. جهويالحي الجامعي ميتوالفيل

200 700 7002 2م. جهويالحي الجامعي باردو 2

200 000 0002 2م. جهوي الحي الجامعي براس الطابية

200 000 0001 1م. جهويالمبيت الجامعي العمران األعلى 3

200 050 0502 2م. جهوي المطعم الجامعي بالعمران األعلـى

100 200 2001 1م. جهويالمبيت الجامعي العمران األعلى 2

100 900 9001 1م. جهوي المبيت الجامعي الزهور

100 800 800 م. جهويالمبيت الجامعي باردو 3

100 800 800 م. جهويالمطعم الجامعي بقرطاج

100 000 0001 1م. جهويالمبيت الجامعي العمران األعلى 1

100 000 0001 1م. جهويالمبيت الجامعي الياسمين

100 800 800 م. جهويالحي الجامعي فطومة بورقيبة بميتوال فيل

 تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية

200 800 800  تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للشمال

مشاريع جديدة

بــنــايـات إداريــة

300 500 5003 3م. وطنيديوان الخدمات الجامعية للشمال

تــجــهيــزات إداريـــة

120 200 200 م. جهوي إقـتـنـاء وســائـل نــقــل

50 50 50 م. جهوي إقتناء تجهيزات مختلفة لإلدارة المركزيـة

  البــــرامـــج اإلعــــالمـية

100 900 900 م. جهوي إقتناء معدات إعالمية لإلدارة المركزيـة
 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

50 400 400 م. جهويالمعهد العالي للتصرف بتونس
100 500 500 م. جهويتوسعة كلية الطب بتونس

100 500 500 م. جهويالمعهد التحضيري للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية بتونس

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

50 300 300 م. جهوي المدرسة الوطنية للمهندسين بتونـس

100 400 400 م. جهويدار المعلمين العليا بتونس
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

والية أريانة

مشاريع بصدد اإلنجاز

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

500 200 2003 3م.جهويتجهيز المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

 بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 500 5002 2م.جهوي المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت

400 200 2006 6م. وطنيالمبيت الجامعي بسيدي ثابت

300 800 8003 3م.جهويالمطعم الجامعي بأريانة

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

200 200 2004 4م.جهويالمبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع

300 800 8001 1م.جهويالمبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع

 تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية

100 250 250 تجهيز المطعم الجامعي بسيدي ثابت

والية منوبة
مشاريع بصدد اإلنجاز

بــنــايـات إداريــة

40 400 400 م.جهويتوسيع مقر جامعة منوبة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 327 3278 8م. وطنيالمعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

100 200 2001 1م.جهويالمعهد العالي لتكنولوجيا التصميم بالدندان

100 400 400 م.جهويمركز النشر الجامعي بمنوبة

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

400 700 7005 5م.جهوي كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بمنـوبة (قسطين)

50 000 0001 1م.جهويالمعهد العالي لتكنولوجيا التصميم بالدندان

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

800 500 5005 5 تجهيزات لمركز الحساب الخوارزمي

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

200 600 6001 1م. جهويالمبيت الجامعي للطالبات بمنوبة

100 800 800 م. جهويالمبيت الجامعي البساتين بمنوبة

100 200 200 م. جهويالمطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة

100 000 0001 1م. جهويالمبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

 الــبــحث الــعــلــمــي

200 000 0001 1مركز الحساب الخوارزمي

000 0003 0006 6تراسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي

مشاريع جديدة

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

200 560 560  تجهيزات لمركز الحساب الخوارزمي

 الــبــحث الــعــلــمــي

000 0003 0006 6تراسل المعطيات لمركز الحساب الخوارزمي

والية بنعروس

مشاريع بصدد اإلنجاز

  نفــقــات مخــتـلـــفــة

000 0003 0003 3م. وطنيمعاليم اإليجار المالي (المعهد العالي لألعمال بتونس)

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100 900 900 م. جهوي المعهد العالي للتنشيط الشبابي و الثقافي ببئر الباي

 بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 500 5003 3م. جهويالمطعم الجامعي بالمروج

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

200 608 6083 3م. جهوي المبيت الجامعي بالمروج

100 900 900 م. جهويالحي الجامعي المروج

100 700 7002 2م. جهوي الحي الجامعي بحمام الشط

مشاريع جديدة

  نفــقــات مخــتـلـــفــة

000 0003 0003 3م. وطنيمعاليم اإليجار المالي (المعهد العالي لألعمال بتونس)

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 800 800 م. جهويالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

والية نابل

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 348 3487 7م. وطنيالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

100 800 80017 17م. وطنيالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

100 100 10013 13م. وطنيالمعهد العالي لإلعالمية ومنظومات اإلتصال ببرج السدرية

200 400 400 م. جهويالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

200 800 80013 13م. وطنيالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100 600 600 م. جهويتعلية وتهذيب سياج القطب التكنولوجي ببرج السدرية

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

000 9501 95010 10م. وطني تجهيز المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية
 تجهيز المعهد العالي لإلعالمية وتكنولوجيات اإلتصال ببرج 

السدرية
000 0501 0509 9م. وطني

150 4001 4005 5م. وطنيتجهيز المعهد العالي للتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية

 بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 589 5892 2م. وطنيالمطعم الجامعي بقليبية

300 710 7101 1م. جهويبناء مركب رياضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية

500 600 6009 9م. وطنيالمبيت الجامعي ببرج السدرية

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

300 850 8501 1م. جهويالمبيت الجامعي بنابل

والية زغوان

مشاريع بصدد اإلنجاز

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 650 6501 1م. جهويفرع المبيت الجامعي بزغوان المدينة

مشاريع جديدة

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

50 200 200 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان

والية بنزرت

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 515 5153 3م. وطنيمعهد الدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

900 5002 5009 9م. وطني المعهد العالي للتجارة و المحاسبـة ببنزرت

50 600 6005 5م. وطنيالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

800 7505 75019 19م. وطني المدرسة الوطنية للمهندسين ببنــزرت
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

300 050 0503 3م. جهوي كلية العلـوم  ببنـــزرت

150 750 750 م. جهويالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

400 500 5001 1م. جهويتجهيز المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات ببنزرت

250 900 900 م. جهويتجهيز المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

100 600 600 م. جهويتجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت

400 820 8202 2م. جهويتجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

200 300 3003 3م. جهوي الحي الجامعي ببنــزرت

100 800 8001 1م. جهويالحي الجامعي بماطر

100 800 800 م. جهويالحي الجامعي بالريجيا

مشاريع جديدة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

50 230 230 م. جهويالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

50 200 200 م. جهويكلية العلوم ببنزرت

والية باجة

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

200 493 4936 6م. وطنيالمعهد العالي للغات المطبقة واإلعالمية بباجة

100 000 0009 9م. وطني المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

والية جندوبة

مشاريع بصدد اإلنجاز

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 200 200 م. جهويالمبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة

مشاريع جديدة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 520 520 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

والية الكاف

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 810 8103 3م.وطنيالمعهد العالي لإلعالمية بالكاف

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100 500 500 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف

100 600 600 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف

مشاريع جديدة

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100 600 600 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف

والية سليانة

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 460 46016 16م.وطنيالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

100 800 800 م. جهويتوسيع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

500 150 15018 18م.وطني المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 800 80017 17م.وطني المبيت الجامعي بسليانة

والية القيروان

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بـنـايـات إداريـــة

000 7001 7002 2م. جهوي بناء مقر جــامعة القيروان

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 500 5002 2م. جهويالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

000 5001 50014 14م. وطنيالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان

100 000 0007 7م. وطنيالمعهد العالي للرياضيات التطبيقية و اإلعالمية بالقيروان

150 500 500 م. جهويتوسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

100 450 4502 2م. جهوي كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان

100 450 450 م. جهويالعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان

200 600 600 م. جهويالعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروان

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

200 800 8002 2م. جهوي مطعم المركب الجامعي الجديد بالقيروان

200 000 0003 3م. جهويبناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقيروان

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

300 400 4002 2م. جهوي الحي الجامعي عقبة بن نافع القيروان

100 600 6001 1م. جهويالمبيت الجامعي صبرة بالقيروان

200 600 600 م. جهويالحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان

مشاريع جديدة

100 250 250 م. جهويالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالقيروان

والية القصرين

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

50 700 7004 4م. وطني المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين

300 8001 80016 16م. وطنيالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين

100 000 0002 2م. جهوي المعهد الع. للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات سبيطلة

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

300 800 800 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية
100 130 1303 3م. وطني المطعم الجامعي بالقصرين

200 100 1002 2م. جهويالحي الجامعي بسبيطلة

200 720 720 م. جهويالمبيت الجامعي بالقصرين

مشاريع جديدة

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 600 600 م. جهويالمبيت الجامعي بسبيطلة
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

والية سيدي بوزيد

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

200 000 0008 8م. وطني المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسيدي بوزيد

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

300 000 0004 4تجهيز المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد

والية سوسة

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بـنـايـات إداريـــة

100 500 5002 2م. جهويديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة

 تــجــهيــزات إداريـــة

50 120 120 إقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالوسط

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 350 35013 13م. وطنيكلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة

400 700 7002 2م. جهويالمعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

400 800 80016 16م. وطنيالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

تهيئة مؤسسات التعليم العالي
200 800 800 م. جهويكلية الحقوق بسوسة

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

400 000 0006 6تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

400 300 3003 3م. جهوي المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة

50 200 2001 1م. جهويالمركب الرياضي بسوسة

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

200 950 9501 1م. جهويالحي الجامعي الغزالي بسوسة

200 750 7501 1م. جهويالمبيت الجامعي الرياض بسوسة

200 200 2002 2م. جهويالمبيت الجامعي ابن سينا بسوسة

200 800 8002 2م. جهوي المبيت الجامعي سهلول بسوسة

 تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية

200 400 4007 7 تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للوسط
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

مشاريع جديدة

 تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية

250 350 350 تجهيز المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة

والية المنستير

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

150 195 1956 6م. وطنيكلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير

100 100 1006 6م. وطنيالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

100 820 8201 1م. جهويالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

100 300 3008 8م. وطنيالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

150 400 4001 1م. جهويكلية الطب بالمنستير

100 300 300 م. جهويكلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

300 586 5862 2م. جهويكلية الصيدلة و طب األسنان بالمنستير

100 100 1001 1م. جهويكلية طب األسنان بالمنستير

300 100 1003 3م. جهويكلية العلوم بالمنستير

100 500 500 م. جهويالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

200 000 0001 1م. جهويكلية الصيدلة بالمنستير

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

200 500 5001 1م. جهويتوسيع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 350 3501 1م. جهويالمبيت الجامعي اإلمام المازري بالمنستير

100 600 600 م. جهويالمطعم الجامعي سقانص بالمنستير

مشاريع جديدة

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

100 600 600 م. جهويكلية الطب بالمنستير

100 600 600 م. جهويالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

والية المهدية

مشاريع بصدد اإلنجاز



229

إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

700 200 2003 3م. جهوي المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية

700 000 0008 8م. وطني المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

450 800 8008 8م. وطني القرية اللغوية بالمهدية

450 138 1388 8م. وطني المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 500 5002 2م. جهوي المطعم الجامعي برجيش المهدية

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 100 1001 1م. جهوي المبيت الجامعي بالمهدية

والية صفاقس

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بـنـايـات إداريـــة

200 500 500 م. جهويتوسعة مقر ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب

 تــجــهيــزات إداريـــة

50 120 120 إقتناء وسائل نقل لديوان الخدمات الجامعية بالجنوب

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 413 4138 8كلية الطب بصفاقس

200 000 0002 2م. جهويالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

100 300 300 م. جهويالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

100 750 750 م. جهويكلية الطب بصفاقس

100 450 450 م. جهوي كلية العلـوم  بصفاقس

450 600 6002 2م. جهويكلية الحقوق بصفاقس

  تجهيز مؤسسات التعليم العالي

450 750 7501 1م. جهويتجهيز العهد العالي لإللكترونيك و تقنيات اإلتصال بصفاقس

400 950 950 م. جهويتجهيز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس

400 500 500 م. جهويتجهيز المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 400 4001 1م. جهوي المركز الثقافي الجامعي بصفاقس

300 764 7644 4م. جهويالمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس

50 200 2001 1م. جهويالمركب الرياضي بصفاقس

500 600 6009 9م. وطنيبناء مبيت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس

100 500 500 م. جهويتوسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس
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إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 500 500 م. جهويالمطعم الجامعي المنار بصفاقس

100 800 800 م. جهويالحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس

100 400 4001 1م. جهويالحي الجامعي الياسمين بصفاقس

تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية

150 450 4507 7م. جهوي تجهيزات لفائدة ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

200 350 350 م. جهويتجهيز المطعم الجامعي بصفاقس

مشاريع جديدة

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

100 200 200 م. جهويكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

50 500 500 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

والية قابس

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بـنـايـات إداريـــة

300 400 4002 2م. جهوي بناء مقر جــامعة قابس

150 250 250 م. جهويبناء مقراإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

400 700 7004 4م. وطنيالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

100 000 0009 9م. وطني المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

200 000 0004 4م. جهوي المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 800 800 م. جهويالمطعم الجامعي حي المنارة بقابس

100 800 800 م. جهويالحي الجامعي عمر ابن الخطاب بقابس

مشاريع جديدة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 700 700 م. جهويالمعهد العالي للتصرف الصناعي بقابس

100 000 0001 1م. جهويالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس



231

إعتمادات إعتمادات قانون البرامجالصبغة

الدفعالتعهدج/و
التوزيع الجهوي للمشاريع

والية قفصة

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بـنـايـات إداريـــة

100 250 250 م. جهويبناء مقراإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 000 00010 10م. وطنيالمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

100 000 0008 8م. وطنيالمعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة

100 000 0008 8م. وطني المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة

100 200 2006 6م. وطنيالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

100 300 300 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة

بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 800 8001 1م. جهويبناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجيات الطاقة بقفصة

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 500 500 م. جهويالمبيت الجامعي ابن منظور بقفصة

100 900 900 م. جهويالمبيت الجامعي بقفصة

50 150 150 م. جهويالمبيت الجامعي ابن منظور والحي الجامعي ابن رشد بقفصة

مشاريع جديدة

 بـنـايـات إداريـــة

100 700 700 م. جهوي بناء مقر جــامعة قفصة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

50 400 400 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة

بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 600 6001 1م. جهويالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والشبابي بقفصة

والية مدنين

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

200 100 1005 5م. وطني المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

 تهيئة مؤسسات التعليم العالي
100 500 500 م. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

والية تطاوين

مشاريع بصدد اإلنجاز

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 250 25015 15م. وطنيالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
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نفقات التنمية لسنة

البــنود

الجامعات: التعليم العالي 
26  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

41 186

9 920

41 1869 990

التعهد

9 920

41 1869 990

41 18641 18619 91041 18619 910

41 18641 18619 91041 18619 910

 II جملة فرعية

2016
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 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

الجامعات: التعليم العالي 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

234

_262 الباب:

تجهيزات إدارية 066042 7502 7502 780

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 067764 4104 4103 270

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 0677734 02634 02613 860

41 18641 18619 910 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

الجامعات: التعليم العالي 

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

235

_262 الباب:

تجهيزات إدارية 066041 330

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 067761 570

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 067777 020

9 920 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

الجامعات: التعليم العالي 

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

236نظـام أمـد

_262 الباب:

د1000بحساب 
تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

20جامعة الزيتونة- اقتناء وسائل نقل 00 0009
20 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

20تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزيتونة 00 0007
20 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

20جامعة الزيتونة- تجهيزات دراسية مختلفة 00 0300

20جامعة الزيتونة- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0301
40 06777جملــة الفصـل
80 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة تونس- اقتناء وسائل نقل  00 0004

50جامعة تونس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0016
80 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس 00 0003
100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

150جامعة تونس-تجهيزات دراسية  مختلفة  00 0350

150جامعة تونس-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0351

600جامعة تونس- تجهيز مؤسسات التعليم العالي    00 0352
900 06777جملــة الفصـل

1 080 2جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة تونس المنار- اقتناء وسائل نقل  00 0002

30جامعة تونس المنار- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0003
60 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300تهيئة المركب الجامعي بتونس 00 0016
300 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

150جامعة تونس المنار-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0400

150جامعة تونس المنار-دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0401

250جامعة تونس المنار-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0402

تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية
بتونس

100 00 0873

100تجهيزات مختلفة لتنظيم المنتدى اإلجتماعي العالمي 00 0902
750 06777جملــة الفصـل

1 110 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

40جامعة قرطاج- اقتناء وسائل نقل  00 0005

40جامعة قرطاج- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0017
80 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

200تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج 00 0005
200 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

200جامعة قرطاج-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0450

200جامعة قرطاج-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0451

400جامعة قرطاج-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0452
800 06777جملــة الفصـل

1 080 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604
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06604

30جامعة منوبة- اقتناء وسائل نقل  00 0006

40جامعة  منوبة-اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 00 0018
70 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة 00 0006
100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

100جامعة  منوبة-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0500

100جامعة منوبة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0501

100جامعة منوبة-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   00 0502
300 06777جملــة الفصـل
470 5جملــة البرنامج الفرعي

3 820 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة سوسة- اقتناء وسائل نقل  00 0007

40جامعة سوسة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0019
70 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة 00 0008
100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

100جامعة سوسة-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0550

100جامعة سوسة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0551
300جامعة سوسة-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   00 0552

100تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة كلية الطب بسوسة 00 0872
600 06777جملــة الفصـل
770 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

40جامعة المنستير- اقتناء وسائل نقل  00 0010

70جامعة المنستير- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0027
110 06604جملــة الفصـل
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تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

200تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستير 00 0009
200 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

100جامعة المنستير- تجهيزات دراسية مختلفة  00 0750

100جامعة المنستير- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0751

200جامعة المنستير- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0752

تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة كليات الطب وطب األسنان
والصيدلة بالمنستير

100 00 0870

500 06777جملــة الفصـل
810 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل 00 0008

40جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0023
70 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

50تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القيروان 00 0014
50 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

200جامعة القيروان- تجهيزات دراسية مختلفة  00 0800

200جامعة القيروان- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0801

400جامعة القيروان- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0802
800 06777جملــة الفصـل
920 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة جندوبة- اقتناء وسائل نقل  00 0011

40جامعة جندوبة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0025
70 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة 00 0013
100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

جامعة جندوبة(تجهيزات دراسية مختلفة )100 00 0650

100جامعة جندوبة- دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0652
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06777

200جامعة جندوبة- تجهيز ات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0653
400 06777جملــة الفصـل
570 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

برامج أخرى للتعلیم العالي 6البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

400إقتناء وسائل نقل بيداغوجية 00 0001
400 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

50تهيئات مختلفة بمؤسسات التعليم العالي 00 0001
50 06776جملــة الفصـل

450 6جملــة البرنامج الفرعي
3 520 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة صفاقس- اقتناء وسائل نقل  00 0012

40جامعة صفاقس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0024
70 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس 00 0010
100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

100جامعة صفاقس-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0600

100جامعة صفاقس-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0601

100جامعة صفاقس-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0602
100تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة كلية الطب بصفاقس 00 0871

400 06777جملــة الفصـل
570 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة قابس- اقتناء وسائل نقل  00 0013

40جامعة قابس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0026
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70 06604جملــة الفصـل
تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 00 0011
100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

جامعة قابس(تجهيزات دراسية مختلفة )150 00 0700

150جامعة قابس- دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0702

230جامعة قابس- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0703
530 06777جملــة الفصـل
700 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

30جامعة قفصة- اقتناء وسائل نقل  00 0014

40جامعة قفصة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0028
70 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة 00 0012
100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

200جامعة قفصة- تجهيزات دراسية مختلفة 00 0850

200جامعة قفصة- دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0851

400جامعة قفصة- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0852
800 06777جملــة الفصـل
970 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الجامعة اإلفتراضیة 4البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

90جامعة تونس اإلفتراضية- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0029
90 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

50تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة تونس اإلفتراضية 00 0015
50 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

200جامعة تونس اإلفتراضية 00 0820
200 06777جملــة الفصـل
340 4جملــة البرنامج الفرعي

2 580 3جملــة البرنامج
9 920 الجملة العامة
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_262 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

تعلیم عالي شمال1البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

303030جامعة الزيتونة- اقتناء وسائل نقل 00 0009
303030 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

21021050تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزيتونة 00 0007
21021050 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

404020جامعة الزيتونة- تجهيزات دراسية مختلفة 00 0300

505020جامعة الزيتونة- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0301
909040 06777جملــة الفصـل

330330120 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

160160100جامعة تونس- اقتناء وسائل نقل  00 0004
160160100 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300300100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس 00 0003
300300100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

400400100جامعة تونس-تجهيزات دراسية  مختلفة  00 0350

400400100جامعة تونس-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0351

800800200جامعة تونس- تجهيز مؤسسات التعليم العالي    00 0352
1 6001 600400 06777جملــة الفصـل
2 0602 060600 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي
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تجهيزات إدارية 06604

909060جامعة تونس المنار- اقتناء وسائل نقل  00 0002
17017090جامعة تونس المنار- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0003

260260150 06604جملــة الفصـل
تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

500500150جامعة تونس المنار-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0400

600600150جامعة تونس المنار-دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0401

100200 1001 1جامعة تونس المنار-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0402
2 2002 200500 06777جملــة الفصـل
2 4602 460650 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

12012060جامعة قرطاج- اقتناء وسائل نقل  00 0005

17017060جامعة قرطاج- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0017
290290120 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

500500300تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج 00 0005
500500300 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

300300100جامعة قرطاج-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0450

500500100جامعة قرطاج-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0451

000300 0001 1جامعة قرطاج-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0452
1 8001 800500 06777جملــة الفصـل
2 5902 590920 4جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

707030جامعة منوبة- اقتناء وسائل نقل  00 0006

17017090جامعة  منوبة-اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 00 0018
240240120 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

20020050المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة 00 0006
20020050 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

400400200جامعة  منوبة-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0500

300300100جامعة منوبة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0501

200200100جامعة منوبة-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   00 0502



245
نظـام أمـد

900900400 06777جملــة الفصـل
1 3401 340570 5جملــة البرنامج الفرعي
8 7808 7802 860 1جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط 2البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

909060جامعة سوسة- اقتناء وسائل نقل  00 0007

17017070جامعة سوسة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0019
260260130 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

700700300تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة 00 0008
700700300 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

300300100جامعة سوسة-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0550

250250100جامعة سوسة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0551

800800200جامعة سوسة-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي   00 0552
1 3501 350400 06777جملــة الفصـل
2 3102 310830 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

909050جامعة المنستير- اقتناء وسائل نقل  00 0010

17017090جامعة المنستير- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0027
260260140 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

600600100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستير 00 0009
600600100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

100200 1001 1جامعة المنستير- تجهيزات دراسية مختلفة  00 0750

500200 5001 1جامعة المنستير- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0751

000300 0007 7جامعة المنستير- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0752
9 6009 600700 06777جملــة الفصـل

10 46010 460940 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604
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06604

12012060جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل 00 0008
17017090جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0023

290290150 06604جملــة الفصـل
تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300300150تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القيروان 00 0014
300300150 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

700700200جامعة القيروان- تجهيزات دراسية مختلفة  00 0800
300300100جامعة القيروان- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0801

000800 0005 5جامعة القيروان- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0802
6 0006 0001 100 06777جملــة الفصـل
6 5906 5901 400 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

15015060جامعة جندوبة- اقتناء وسائل نقل  00 0011
15015060 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

300300150تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة 00 0013
300300150 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

جامعة جندوبة(تجهيزات دراسية مختلفة )200200100 00 0650

200200100جامعة جندوبة- دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0652

300300100جامعة جندوبة- تجهيز ات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0653
700700300 06777جملــة الفصـل

1 1501 150510 4جملــة البرنامج الفرعي
20 51020 5103 680 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

909050جامعة صفاقس- اقتناء وسائل نقل  00 0012
170170100جامعة صفاقس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0024

260260150 06604جملــة الفصـل
تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

400400200تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس 00 0010
400400200 06776جملــة الفصـل



247
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تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

600600200جامعة صفاقس-تجهيزات دراسية مختلفة  00 0600
600600200جامعة صفاقس-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية  00 0601

200700 2003 3جامعة صفاقس-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0602
4 4004 4001 100 06777جملــة الفصـل
5 0605 0601 450 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

12012060جامعة قابس- اقتناء وسائل نقل  00 0013

17017090جامعة قابس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0026
290290150 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

400400100تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 00 0011
400400100 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

جامعة قابس(تجهيزات دراسية مختلفة )400400100 00 0700

400400200جامعة قابس- دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0702

000500 0002 2جامعة قابس- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0703
2 8002 800800 06777جملــة الفصـل
3 4903 4901 050 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

909060جامعة قفصة- اقتناء وسائل نقل  00 0014

17017090جامعة قفصة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية  00 0028
260260150 06604جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776

500500200تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة 00 0012
500500200 06776جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

400400100جامعة قفصة- تجهيزات دراسية مختلفة 00 0850

300300100جامعة قفصة- دعم طاقة التكوين في االعالمية  00 0851

500300 5001 1جامعة قفصة- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  00 0852
2 2002 200500 06777جملــة الفصـل
2 9602 960850 3جملــة البرنامج الفرعي



248
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الجامعة اإلفتراضیة 4البرنامج الفرعي

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777

386386100جامعة تونس اإلفتراضية 00 0820
386386100 06777جملــة الفصـل
386386100 4جملــة البرنامج الفرعي

11 89611 8963 450 3جملــة البرنامج
41 18641 1869 990 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

الجامعات: التعليم العالي 26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

249

2_

850 2تجهيزات إدارية06604 2 780 1 660 1 800 900 2 750 3 340 2 000 1 900 9 990

660 5تهيئة مؤسسات التعليم العالي06776 3 270 4 080 3 650 6 500 50 4 410 6 700 4 550 7 450 23 160

865 105تجهيز مؤسسات التعليم العالي06777 13 860 15 350 17 230 226 719 10 866 34 026 30 900 35 867 267 365 379 024

412 17442 41740 94041 18610 916234 11922 68021 09019 910114 375 276 715 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

2

2016
نظـام أمـد

الجامعات: التعليم العالي _26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

250

د1000بحساب 

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة الزیتونة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
10 50 30 30 60 90 جامعة الزيتونة- اقتناء وسائل نقل000900

06604906030305010جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
210 70 30 50 210 50 100 360 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزيتونة000700

0677636010050210503070210جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
60 40 20 12 570 40 80 12 570 702 جامعة الزيتونة- تجهيزات دراسية مختلفة030000
80 40 30 20 430 50 100 20 430 600 جامعة الزيتونة- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 030100

000325080140 00032180901 3021 067771جملــة الفصـل

1 00082110200360 0001322903301 7521 1جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
90 130 30 160 90 250 جامعة تونس- اقتناء وسائل نقل 000400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

251 نظـام أمـد

06604
20 50 100 170 170 جامعة تونس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 001600

06604420260160130180110جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
400 200 200 100 300 300 300 900 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس000300

06776900300300300100200200400جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 550 250 800 4 511 400 700 700 5 311 7 111 جامعة تونس-تجهيزات دراسية  مختلفة 035000
959 250 300 700 5 118 1 400 500 600 5 826 7 327 جامعة تونس-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 035100

3 000 800 900 400 3 080 800 1 000 2 000 4 380 8 180 جامعة تونس- تجهيز مؤسسات التعليم العالي   035200
509 3005 2001 9001 7091 600112 2001 3002 5173 61815 0677722جملــة الفصـل

2 019 6806 5301 0001 7092 060112 7602 6002 5173 93815 23جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
60 90 30 90 90 180 جامعة تونس المنار- اقتناء وسائل نقل 000200
120 120 100 170 170 340 جامعة تونس المنار- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 000300

06604520260260130210180جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
3 500 3 500 3 500  تهيئات مختلفة بمؤسسات التعليم العالي الراجعة بالنظر لجامعة تونس000200

المنار
300 400 300 400 700 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس المنار000400

550 300 1 000 1 850 1 850 تهيئة المركب الجامعي بتونس001600
300300550 5004001 1503 5004002 0503 067766جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 602 300 250 5 657 500 700 700 5 909 7 809 جامعة تونس المنار-تجهيزات دراسية مختلفة 040000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

252 نظـام أمـد

06777
1 361 300 380 5 969 600 700 450 6 260 8 010 جامعة تونس المنار-دعم طاقة التكوين في االعالمية 040100
3 503 450 250 8 772 1 100 1 200 1 000 9 675 12 975 جامعة تونس المنار-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 040200
285 100 385 385 تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة المعهد العالي للتكنولوجيا الطبية بتونس087300
500 100 600 600 تجهيزات مختلفة لتنظيم المنتدى اإلجتماعي العالمي090200

251 2507 3988801 20020 2002 5353 8442 77921 0677729جملــة الفصـل

3 981 7607 4301 2801 8981 46023 6102 9355 3442 34925 36جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
90 100 50 120 120 240 جامعة قرطاج- اقتناء وسائل نقل 000500
140 100 100 170 170 340 جامعة قرطاج- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 001700

06604580290290150200230جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
450 500 400 300 500 500 650 1 650 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج000500

650650500500300400500450 067761جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 100 300 400 400 5 118 300 200 900 5 918 7 318 جامعة قرطاج-تجهيزات دراسية مختلفة 045000
1 009 300 300 617 6 430 500 200 550 7 406 8 656 جامعة قرطاج-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 045100
5 900 700 900 300 10 719 1 000 2 000 1 800 13 719 18 519 جامعة قرطاج-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 045200

009 3008 6001 3171 2671 80022 4001 2502 0433 49327 0677734جملــة الفصـل

4 689 0008 1502 6172 2671 59022 1902 9003 0433 72327 36جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

253 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
65 60 35 70 90 160 جامعة منوبة- اقتناء وسائل نقل 000600
110 130 100 170 170 340 جامعة  منوبة-اقتناء وسائل نقل بيداغوجية001800

06604500260240135190175جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
250 150 200 200 200 300 300 800 المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة000600

06776800300300200200200150250جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 501 300 400 400 5 419 400 700 700 6 220 8 020 جامعة  منوبة-تجهيزات دراسية مختلفة 050000
1 109 200 400 400 5 757 300 600 600 6 366 7 866 جامعة منوبة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 050100
300 200 200 250 3 000 200 250 250 3 250 3 950 جامعة منوبة-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  050200

910 0007002 0501 1761 55090014 5501 8361 83615 0677719جملــة الفصـل

5 335 0403 3351 2501 1761 34014 1101 8502 8361 13615 21جملــة البرنامج الفرعي

1 384 68026 5556 2296 0506 780174 9608 41713 74012 89884 119جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
55 90 35 90 90 180 جامعة سوسة- اقتناء وسائل نقل 000700
130 110 100 170 170 340 جامعة سوسة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 001900



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

254 نظـام أمـد

06604520260260135200185جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
600 400 400 400 700 500 600 1 800 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة000800

800600500700400400400600 067761جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
570 200 250 250 6 815 300 470 500 6 815 8 085 جامعة سوسة-تجهيزات دراسية مختلفة 055000
867 200 250 6 697 300 250 300 300 6 864 8 014 جامعة سوسة-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 055100

2 402 500 800 1 000 17 808 800 1 500 1 400 18 810 22 510 جامعة سوسة-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي  055200
100 200 300 600 600 تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة كلية الطب بسوسة087200

839 0003 5001 5501 3201 35030031 2701 8002 4892 20932 0677739جملــة الفصـل

1 624 6004 0351 9502 3201 31030031 0302 4003 4893 52932 41جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
85 90 35 90 120 210 جامعة المنستير- اقتناء وسائل نقل 001000
150 160 100 170 240 410 جامعة المنستير- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 002700

06604620360260135250235جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
1 100 300 400 300 600 1 100 400 2 100 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستير000900

100 1006003004003001 1004001 067762جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 709 300 300 300 3 989 429 1 100 400 380 4 289 6 598 جامعة المنستير- تجهيزات دراسية مختلفة 075000
3 372 300 300 200 4 818 1 232 1 500 500 740 5 018 8 990 جامعة المنستير- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 075100
10 350 500 1 000 10 650 7 000 1 800 1 800 11 900 22 500 جامعة المنستير- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 075200

3 350 3 350 3 350 المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير075300



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

255 نظـام أمـد

06777
2 050 100 100 2 250 2 250  تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة كليات الطب وطب األسنان والصيدلة087000

بالمنستير
481 20017 7001 8075001 66122 6001 7009 1702 5575 68824 0677743جملــة الفصـل

2 816 75018 2351 8078002 66122 4601 16010 5704 5575 40824 46جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
95 90 55 120 120 240 جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل000800
110 130 100 170 170 340 جامعة القيروان- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 002300

06604580290290155220205جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
150 200 250 300 300 300 300 900 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القيروان001400

06776900300300300300250200150جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
920 400 600 1 120 3 410 700 1 000 840 3 910 6 450 جامعة القيروان- تجهيزات دراسية مختلفة 080000
630 300 400 330 3 952 300 700 660 3 952 5 612 جامعة القيروان- دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 080100

8 900 1 200 1 400 1 800 5 060 5 000 5 000 2 200 6 160 18 360 جامعة القيروان- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 080200
450 90010 4001 2502 4223 00012 7006 7006 0223 42214 0677730جملــة الفصـل

3 805 32010 8052 5502 4223 59012 2906 0007 0224 90214 31جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

256 نظـام أمـد

تجهيزات إدارية 06604
125 90 55 150 120 270 جامعة جندوبة- اقتناء وسائل نقل 001100
30 40 100 170 170 جامعة جندوبة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 002500

06604440290150155130155جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
400 250 150 100 300 300 300 900 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة001300

06776900300300300100150250400جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 082 200 250 200 3 272 200 400 730 3 674 5 004 جامعة جندوبة(تجهيزات دراسية مختلفة065000 )
900 200 200 150 3 213 200 200 550 3 713 4 663 جامعة جندوبة- دعم طاقة التكوين في االعالمية 065200

1 710 300 350 5 185 300 300 310 6 635 7 545 جامعة جندوبة- تجهيز ات علمية لمؤسسات التعليم العالي 065300
692 6703508007003 59090070011 0221 21214 0677717جملــة الفصـل

4 247 0804 1051 6704501 15011 4901 8901 0221 55214 18جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

برامج أخرى للتعلیم العالي 6 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
800 400 1 800 900 2 000 1 900 3 900 إقتناء وسائل نقل بيداغوجية000100

800400800 0009001 9002 9001 066043جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
50 950 3 000 50 3 950 4 000 تهيئات مختلفة بمؤسسات التعليم العالي000100

00095050 950503 0003 067764جملــة الفصـل

6 750450800 9002 000503 8502 9005 7جملــة البرنامج الفرعي

2 292 20039 1807 5008 1199 01182 5102 97020 86015 94016 29190 146جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

257 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
70 80 30 90 90 180 جامعة صفاقس- اقتناء وسائل نقل 001200
100 140 100 170 170 340 جامعة صفاقس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 002400

06604520260260130220170جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
350 300 250 300 400 400 400 1 200 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس001000

200400400400300250300350 067761جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 703 300 400 1 000 5 761 600 600 1 200 6 764 9 164 جامعة صفاقس-تجهيزات دراسية مختلفة 060000
1 754 300 400 400 6 997 600 600 800 7 851 9 851 جامعة صفاقس-دعم طاقة التكوين في اإلعالمية 060100
8 243 800 700 2 060 15 187 3 200 2 000 2 000 19 790 26 990 جامعة صفاقس-تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 060200
340 100 200 640 640 تجهيزات طبية وشبه طبية لفائدة كلية الطب بصفاقس087100

040 50012 7001 4601 9453 40027 2004 6403 4054 64534 0677746جملــة الفصـل

1 560 02012 0802 7602 9453 06027 8605 0403 4055 36534 48جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
100 90 50 120 120 240 جامعة قابس- اقتناء وسائل نقل 001300
110 130 100 170 170 340 جامعة قابس- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 002600

06604580290290150220210جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

258 نظـام أمـد

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
650 200 250 100 400 400 400 1 200 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس001100

200400400400100250200650 067761جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 100 250 400 600 4 955 400 500 800 5 605 7 305 جامعة قابس(تجهيزات دراسية مختلفة070000 )
1 600 350 300 450 5 192 500 400 500 600 5 892 7 892 جامعة قابس- دعم طاقة التكوين في االعالمية 070200
8 500 730 1 000 500 12 003 2 000 2 500 2 500 15 733 22 733 جامعة قابس- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 070300

200 33011 7001 5501 1501 80050022 5002 9003 2303 93027 0677737جملــة الفصـل

2 060 75012 1001 6502 1501 49050022 1903 3004 2304 71027 39جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
55 90 35 90 90 180 جامعة قفصة- اقتناء وسائل نقل 001400
110 130 100 170 170 340 جامعة قفصة- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 002800

06604520260260135220165جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
500 300 200 100 500 300 300 1 100 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة001200

100300300500100200300500 067761جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 100 300 300 400 4 116 400 600 800 4 416 6 216 جامعة قفصة- تجهيزات دراسية مختلفة085000
559 300 300 191 3 823 300 500 500 3 873 5 173 جامعة قفصة- دعم طاقة التكوين في االعالمية 085100

3 250 700 800 300 5 925 1 500 1 000 1 000 7 475 10 975 جامعة قفصة- تجهيزات علمية لمؤسسات التعليم العالي 085200
909 3004 4001 8648911 20013 1002 3002 7642 36415 0677722جملــة الفصـل

3 574 8205 7351 8649911 96013 6602 6002 7642 98415 23جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

259 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الجامعة اإلفتراضیة 4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
30 30 30 الجامعة اإلفتراضية- اقتناء وسائل نقل 001500

20 90 60 170 170 جامعة تونس اإلفتراضية- اقتناء وسائل نقل بيداغوجية 002900
06604200200909020جملــة الفصـل

تهيئة مؤسسات التعليم العالي 06776
50 50 50 50 100 100 200 تهيئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة تونس اإلفتراضية001500

0677620010010050505050جملــة الفصـل

تجهيز مؤسسات التعليم العالي 06777
1 886 300 300 500 4 050 386 1 100 5 550 7 036 جامعة تونس اإلفتراضية082000
4 693 5 307 10 000 10 000 تشبيك مؤسسات التعليم العالي090000
2 452 1 548 4 000 4 000 السالمة المعلوماتية بمؤسسات التعليم العالي090100

031 9055003003009 10038610 5501 03619 0677721جملــة الفصـل

4 101 9055504404409 20030038610 5501 43619 21جملــة البرنامج الفرعي

3 295 03039 3556 9516 8646 89650074 01011 14011 94913 49596 133جملــة البرنامج

399 68442 41740 94041 1862 512231 03322 68021 09019 910104 971 272 629 الجملة  العامة





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



47,678

10,150

43,228

10,150

43,228

1,345 * على الموارد الخارجية الموظفة
* على الموارد العامة للميزانية   

ـ اإلستثمارات المباشرة

54,238 54,238 50,268 نفقات التنمية 

العنوان الثاني
% 4,8 2,182 47,577 45,395 39,390 نفقات التصرف 

العنوان األول
( م د ) 
2014

( م د ) 
2015

( م د ) 
2016

( م د ) 

نسبة 
التطور

الفارق  تقديرات  م. ق   إنجازات 
 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

. 2015 99,633          م د  سنة م د  مقابل  في حدود 101,815 لسنة  2016
لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي  جزء البحث العلمي  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمية 

البحث العلمي
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

الباب السادس  و العشرون
260 نظـام أمـد

0,860 0,860 1,245 * على الموارد العامة للميزانية   
ـ التمويل العمومي

%89,65899,633101,8152,182 الجملـــــة 2,2



نظـام أمـد

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

تقديرات 

000 577 47الجزء األول

بيان األجزاء 

54 238 000

2016 نفقات الميزانية لسنة

: نفقات التصرف 
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البحث العلمي

التوزيع حسب األجزاء

الجزء الثالث: نفقات التنمية

 بحساب الدينار

الباب السادس  و العشرون

101 815 000 الجملـــــة



262

% الفارق تقدیرات ق.م المعطیــــــات
2016 2015

 I - التذكير بإعتمادات العنوان األول (أ.د)

5,48 2182 41984 39802  - نفقات التأجير العمومي
3868 3868  - نفقات وسائل المصالح
1725 1725  - نفقات التدخل العمومي

4,81 2182 47577 45395 الجملـــة :
 - نفقات على الموارد الذاتية للمؤسسات

553 553 العمومية
4,75 2182 48130 45948 المجموع العام

 II - الوسائل البشرية المتوفرة

المصالح المركزية
-5 0 5  - اعضاء الديوان

298 298  - األعوان اإلداريون
-1 437 438  - األعوان الفنيون
-3 414 417  - سلك المدرسين الباحثين
-11 319 330  - العملة

2 2 سللك األطباء واإلطارات شبه الطبية
6 (-15) (-9)  - اإلحالة على التقاعد

1,34- -20 1470 1490 الجملة
المؤسسات غير اإلدارية

214 214 األعوان القارون
214 214 الجملة 

1,17- -20 1684 1704 الجملة العامة لألعوان

 III - هياكل التدخل
11 11 المؤسسات العمومية اإلدارية

11 11  - مؤسسات البحث
3 3 المؤسسات العمومية غير اإلدارية
3 3  - مؤسسات البحث
14 14 الجملة

أھم المعطیات حول مشروع میزانیة سنة 2016

 الباب الثالث والعشرون: وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جزء البحث العلمي



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
البحث العلمي

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م
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000 000 2بحث علمي جامعي 368 000 368 000-2 000 000-2 000 000 2 368 000368 000 -100-84

000 000 2-000 000 2-000 000 0002 000368 368البحث العلمي الجامعي 368 000 2 368 000 -100-84

000 010 00040 643 36بحث علمي شمال  30 530 000 28 130 0002 400 0003 367 0005 767 000 64 773 00070 540 000 990

000 000990 685 0001 054 2003 612 2المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 441 800-695 000-253 200 4 044 000 4 297 200 17-41-6

000 000700 000360 018 4006 763 5مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 254 600340 000594 600 6 718 000 6 123 400 49410

000 000770 000530 847 2004 663 4مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة 183 800240 000423 800 5 617 000 5 193 200 4458

000 000740 000805 254 0005 913 4مركز بحوث و تكنولوجيات المياه  341 000-65 000276 000 5 994 000 5 718 000 7-85

000 000450 000650 909 2004 336 4مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  572 800-200 000372 800 5 359 000 4 986 200 13-317

000 000410 000250 584 0004 102 4المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي 482 000160 000642 000 4 994 000 4 352 000 126415

000 950 00035 363 00032 864 0001 740 1برامج أخرى للبحث العلمي 124 0003 587 0003 711 000 37 814 000 34 103 000 71111

000 940 00011 870 13بحث علمي جنوب 11 956 000 11 514 000442 000-1 930 000-1 488 000 25 384 00023 896 000 4-141

000 000250 106 0004 059 4المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية 47 000250 000297 000 4 356 000 4 059 000 11007

000 130 00010 030 00010 350 0001 373 1المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني -23 000100 00077 000 11 480 000 11 403 000 -211

000 491-000 491-000 670 0001 161 2مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعية 1 670 000 2 161 000 -23100-23

000 00030 00030 000961 808الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 153 000153 000 991 000 838 000 1918



نفقات الميزانية لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

تقديرات

نظـام أمـد

2016

2016

بحساب الدينار

حسب منهجية التصرف حسب األهداف

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
البحث العلمي

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2015

المجموع
تقديرات
النسبة2016 المبلغ

الفـارق ق م
2015

نفقات التنمية نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقديرات
2016 2015

ق م
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000 00030 039 0001 063 1مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة بسوسة -24 000-30 000-54 000 1 039 000 1 093 000 -2-100-5

000 000730 800 0001 277 0001 045 1مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة 232 000-1 070 000-838 000 2 007 000 2 845 000 22-59-29

 مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات
بصفاقس

861 0001 388 0001 830 000700 000 527 000-1 130 000-603 000 2 088 000 2 691 000 61-62-22

000 000100 000150 000165 144الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث 21 000-50 000-29 000 265 000 294 000 15-33-10

000 288 0002 725 1القيادة و المساندة بحث علمي 4 723 000 5 383 000-660 000563 000-97 000 7 108 0007 011 000 -1233-1

000 288 0002 725 0001 723 0004 383 5المصالح المركزية بحث علمي -660 000563 000-97 000 7 011 000 7 108 000 -1233-1

45 395 00047 577 00054 238 00054 238 000 000 182 0002 182 2الجملـة العـامة : 99 633 000101 815 000 52
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  العنـوان األول 

  نـفـقـات التــــصـرف

  :التقديم اإلجمالي

  :كما يليالتعليم العالي والبحث العلمي جزء البحث العلمي ضبطت نفقات التصرف لوزارة 

 مليون دينار 577,47  2016اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
 مليون دينار  395,45   2015اإلعتمادات المرسمة لسنة  -

 
  مليون دينار 182,2 ي بزيادة قدرها   أ                 

  
  

  ):حسب طبيعة النفقة:(على النحو التالي 2016وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 
  

  نفقات التصرف

  التوزيع حسب طبيعة النفقة

  بحساب المليون دينار                                                                                  

  2014  يانالب

  إنجازات

2015  

  م. ق

2016  

  تقديرات

  النسبة  الفارق

% 

  5,5 182,2 41,984 802,39 873,34  نفقات التأجير العمومي

     3,868 868,3 658,3  نفقات وسائل المصالح

      1,725 725,1 859,0  نفقات التدخل العمومي

 8,4 182,2 47,577 395,45 390,39  الجملة
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 :نفقات التأجير العمومي -1
 

مليون دينار مقابل  984,41ب  2016تم ضبط نفقات التأجير العمومي لسنة 
مليون دينار تمثّّل   182,2أي بزيادة قدرها  2015مليون دينار في سنة  802,39
  .,5%5نسبة 

  :وستوظّف هذه الزيادة أساسا لتغطية 
 2015تعديل كلفة انتدابات سنة  -
 2015تعديل كلفة الترقية والتدرج لسنة  -
 2016سنة  رقياتت -
 الترفيع في المرتبات واألجور  -
 :كما يلي 2016وتتوزع نفقات التأجير لسنة  -

 مليون دينار37,283     المصالح المركزية •
 مليون دينار 0,076    المؤسسات اإلدارية •
                                                         مليون دينار 4,625    المؤسسات غير اإلدارية •

                                                                                                                             

عونا موزعين كما  1684،  2016ويبلغ عدد األعوان المرخّص فيهم إلى موفى سنة 
  :يلي

 عونا 1470: المصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية •
 عونا 214:داريةاإلالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير  •
 : نفقات وسائل المصالح -2

رة التعليم العالي والبحث العلمي زاتم ضبط نفقات وسائل المصالح بالنسبة لو
   في حدود  2016بالنسبة لسنة ) جزء البحث العلمي(والمؤسسات التابعة لها 

  . 2015في حدود اإلعتمادات المرسمة سنة أي  مليون دينار 868,3

                                                        : وتتوزع اإلعتمادات المقترحة كما يلي

 مليون دينار 0,847  :المصالح المركزية •
 مليون دينار  0,472  : المؤسسات اإلدارية •
  مليون دينار 549,2: المؤسسات غير اإلدارية •
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وفيما يتعلّق بالمؤسسات اإلدارية وغير اإلدارية، فإن نفقات الوسائل الجملية الخاصة 
مليون دينار  0,553د مبلغ قدره مليون دينار تمول في حدو  574,3بها ستبلغ 

 .مليون دينار على حساب ميزانية الدولة  3,021بواسطة مواردها الذاتية وفي حدود 

 :نفقات التدخل العمومي -3

مليون دينار  1,725ما قدره  2016تبلغ جملة نفقات التدخل العمومي بالنسبة لسنة 
  . 2015أي في حدود اإلعتمادات المرسمة في سنة 

  : كما يلي 2016إلعتمادات المقترحة بعنوان سنة وتتوزع ا

 مليون دينار ,3920    المساهمة في المنظمات العالمية -
   مليون دينار ,7580    تدخالت في ميدان البحث العلمي -
 مليون دينار  ,1550    لميدان اإلجتماعي تدخالت في ا -
 مليون دينار ,4200    تدخالت المؤسسات العمومية -

  
  
  
  
 
 

  :التصرف حسب البرامج والبرامج الفرعية كما يليوتتوزع نفقات 



نظـام أمـد

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

2016 نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي -3

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 26  الباب:
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
000368000368000 000368 368بحث علمي جامعي4

000368000368000 000368 368البحث العلمي الجامعي1

000 000982 000982 697 0001 697 0001 400 0002 851 00027 451 25بحث علمي شمال 5 9281300003053000024000009

000 00010 00033 00080023 200144 000143 000431 877 0002 446 2المركز الوطني للبحوث في علوم المواد1 181432612200305400044180017

000 00010 00034 40024-000 400302 000302 000245 682 0005 437 5مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية2 5042576340060180002546004

000 00010 00034 20024-000 200219 000219 000174 594 0004 420 4مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة3 4042466320048470001838004

000 00024 00024 000285 000285 000341 945 0004 604 4مركز بحوث و تكنولوجيات المياه 4 7491300052540003410007

000 0005 00020 20015-000 200475 000475 000568 414 0004 846 3مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 5 150334336200490900057280013
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%
المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و6

الكيميائي
3 775 0004 257 000482 000272 000272 00055 00055 000 134102000458400048200012

000 35-000 000782 000817 000159 082 0001 923برامج أخرى للبحث العلمي7 17-4174000018640001240007

000 000220 000220 324 0001 324 0001 000442 412 00010 970 9بحث علمي جنوب6 411514000119560004420004

000 00060 00060 000376 000376 00047 670 0003 623 3المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية1 140590004106000470001

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و2
التقني

993 000970 000-23 000350 000350 00030 00030 000 -213730001350000-23000-2

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و3
اإلجتماعية

2 066 0001 575 000-491 00050 00050 00045 00045 000 -2421610001670000-491000-23

000 00025 00025 00076 00076 000153 000860 707الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث4 2280800096100015300019

مركز البحوث و الدراسات في حوار5
الحضارات و األديان المقارنة بسوسة

971 000947 000-24 00072 00072 00020 00020 000 -210630001039000-24000-2

مركز البحث  في الميكروالكترونيك و6
النانوتكنولوجيا بسوسة

825 0001 057 000232 000200 000200 00020 00020 000 281045000127700023200022

مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و7
المعالجة الرقمية للمعطيات بصفاقس

641 0001 168 000527 000200 000200 00020 00020 000 82861000138800052700061

000151440001650002100015 00021 000165 144الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث8

000 000155 000155 000847 000847 660-000 721 0003 381 4القيادة و المساندة بحث علمي9 -1553830004723000-660000-12

000 000155 000155 000847 000847 660-000 721 0003 381 4المصالح المركزية بحث علمي1 -1553830004723000-660000-12
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البيــان  البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجير العمومي

م.ق

2 015
تقديرات
2016

الفارق

015 2النسبة المبلغ

م.ق

2016
تقديرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2016
تقديرات

2 015

م.ق

%%%%

000 725 1  الجملة 1 725 000 3 868 000 3 868 000 2 182 000 41 984 000 39 802 0005453950004757700021820005
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  الثانيالعنـوان 

  التـنـمـيـةنـفـقـات 

  :التقديم اإلجمالي

  :كما يلي جزء البحث العلمي عليم العالي والبحث العلميتال ضبطت نفقات التنمية لوزارة

 مليون دينار 54,238:  2016اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
 .2015وهي نفس اإلعتمادات المرسمة بقانون المالية التكميلي لسنة 

  
  ):حسب طبيعة النفقة:(على النحو التالي 2016اإلعتمادات المقترحة لسنة  وتتوزع

  التنميةنفقات 

  التوزيع حسب طبيعة النفقة
  دينار لمليونبحساب ا                                                                                 

  2014  البيان

  إنجازات

2015  

  م. ق

2016  

  تقديرات

  النسبة  الفارق

% 

      228,43  228,43  678,47  اإلستثمارات المباشرة

      860,0  860,0  245,1  التمويل العمومي

      150,10  150,10  345,1  القروض الخارجية الموظفة

      238,54  238,54  268,50  الجملة

  



بحساب األلف دينار

الدفع التعهد الكلفة الدفع التعهد الكلفة الدفع التعهد الكلفة

اإلستثمارات المباشرة

29008 29050 28750 10050 18958 29050 28750 مشاريع بصدد اإلنجاز

24370 41850 41850 100 4800 4800 24270 37050 37050 مشاريع جديدة

53378 70900 70600 10150 4800 4800 43228 66100 65800 الجملة 1

التمويل العمومي

510 250 250 510 250 250 مشاريع بصدد اإلنجاز

350 1650 1650 350 1650 1650 مشاريع جديدة

860 1900 1900 860 1900 1900 الجملة 2

54238 72800 72500 10150 4800 4800 44088 68000 67700 المجموع العام

ويتم تقسيم اعتمادات التنمية وفق التقسيم البرامجي المعتمد كما يبينه الجدول التالي:

اعتمادات على  موارد قروض خارجية 
موظفة

الجملة

بيان المشاريع

272

وتوّزع تقدیرات سنة 2016 في مستوى قانون البرامج واعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي:

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
البحث العلميالجزء:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزيع حسب البرامج و طبيعة النفقة

273نظـام أمـد

 دينار1000بحساب 

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمويل العمومي

 ق م
2015

تقديرات

2016

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20152016

4 بحث علمي جامعي: البرنامج

1 000 2-000 0002 2-000 2:البرنامج الفرعي 100-100-البحث العلمي الجامعي

000 2-000 0002 2-000 42جملة البرنامج -100-100

5 بحث علمي شمال : البرنامج

1 500800 1:البرنامج الفرعي 301007015590-65-7001 685-695 990 41-47-233المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

2 300650:البرنامج الفرعي 6050-10350360340 700 1711794-مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

3 500650:البرنامج الفرعي 8080304010150530240 770 3045مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة

4 500650:البرنامج الفرعي 20050-15010540-65150805-65 740 8-7530-مركز بحوث و تكنولوجيات المياه 

5 200-140650-60340200-310250:البرنامج الفرعي 450 31-19-مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 

6 5020015020021010250160:البرنامج الفرعي 410 30064المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكي

7 100 0005 4:البرنامج الفرعي 28 36330 8502 4871 10032 3633 587 35 950 92811برامج أخرى للبحث العلمي

800 0138305806 529جملة البرنامج 31 5802 567-2507 8501 05036 64340 0103 367 9159

6 بحث علمي جنوب: البرنامج

1 250250250:البرنامج الفرعي 250 المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية
2 030100 13010010 03010 10:البرنامج الفرعي 10 130 11المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني

3 مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماع:البرنامج الفرعي
4 30303030:البرنامج الفرعي الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث
5 30-3030-30:البرنامج الفرعي 100-100- مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و

6 500650 1:البرنامج الفرعي 30080-220-8501 800-1 070 730 59-57-73-مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكن

7 500650 1:البرنامج الفرعي 33050-280-8501 830-1 130 700 62-57-85-مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعال



8 50-50150-150100:البرنامج الفرعي 100 33-33-الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث

000 840302803 610جملة البرنامج 10 360-4802501 300-1 70013 87011 940-1 930 -4-57-14

9 القيادة و المساندة بحث علمي: البرنامج

1 000 3501:البرنامج الفرعي 1 3751 288-876501 725563 2 288 618633-المصالح المركزية بحث علمي

375350 91جملة البرنامج 1 288-871 0006501 7252 288563 -618633

238 23854 15054 15010 22886086010 22843 43الجملة العامة



( إعتمادات الدفع )2016نفقات التنمية لسنة
البحث العلميالجزء:

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزيع حسب البرامج و هيكلة التمويل

275نظـام أمـد

نفقات التنمية البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجية الموظفة 

تقديرات ق م
201520162016 2015

تقديرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقديرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للميزانية 

20152016
%%%

4 بحث علمي جامعي: البرنامج
1 000 2-البحث العلمي الجامعي:البرنامج الفرعي 2 000 -2 000 2 000-100-100

000 2-000 0002 2-000 42جملة البرنامج -100-100

5 بحث علمي شمال : البرنامج
1 695-المركز الوطني للبحوث في علوم المواد:البرنامج الفرعي 990 1 685 -700 800 1 500 5 190 1853-47-41

2 340مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية:البرنامج الفرعي 700 360 350 650 300 -10 50 60-1711794

3 240مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة:البرنامج الفرعي 770 530 150 650 500 90 120 303003045

4 65-مركز بحوث و تكنولوجيات المياه :البرنامج الفرعي 740 805 150 650 500 -215 90 305-7030-8

5 200-مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس :البرنامج الفرعي 450 650 -200 450 650-31-31

6 160المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي:البرنامج الفرعي 410 250 160 410 2506464

7 587 3برامج أخرى للبحث العلمي:البرنامج الفرعي 35 950 32 363 1 100 5 100 4 000 2 487 30 850 28 36392811

367 0103 64340 05036 8501 8007 3176 1602 84332 529جملة البرنامج 8159

6 بحث علمي جنوب: البرنامج
1 250المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية:البرنامج الفرعي 250 250 250
2 100المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني:البرنامج الفرعي 10 130 10 030 100 10 130 10 03011

3 مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعية:البرنامج الفرعي
4 30الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث:البرنامج الفرعي 30 30 30
5 30-مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األد:البرنامج الفرعي 30 -30 30-100-100

12 //



6 070 1-مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا ب:البرنامج الفرعي 730 1 800 -850 650 1 500 -220 80 300-73-57-59

7 130 1-مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الر:البرنامج الفرعي 700 1 830 -850 650 1 500 -280 50 330-85-57-62

8 50-الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث:البرنامج الفرعي 100 150 -50 100 150-33-33

930 1-940 87011 70013 1-300 0001 2303-640 87010 610جملة البرنامج -2-57-14

9 القيادة و المساندة بحث علمي: البرنامج
1 563المصالح المركزية بحث علمي:البرنامج الفرعي 2 288 1 725 650 1 000 350 -87 1 288 1 375-618633

288563 7252 0006501 873501-288 3751 91جملة البرنامج -618633

238 54الجملة العامة 10 150 10 150 44 088 44 08854 238

22 //



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزيع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
البحث العلمي-

نفقات التصرف لسنة
3

277

2016

2016

بيان األقسام و الفصول

التأجير العمومي القسم األول  :

000 283 37نفقات التأجير العمومي حسب البرامج

000 76منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 625 4منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 984 41 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 847نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 472منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 549 2منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 868 3 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 305 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 95منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 325منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج

000 725 1 القسم الثالث  :  جملة

000 577 47الجملة  العامة



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
البحث العلمي-

نفقات التصرف لسنة

3

278

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

التأجير العموميالقسم األول  :

000 283 37نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 35 032 0002 251 000

000 76منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 76 000

000 625 4منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 4 694 000-69 000

000 984 41 القسم األول  :  جملة 39 802 0002 182 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 847نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 847 000

000 472منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 472 000

000 549 2منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 2 549 000



بيان األقسام و الفصول

التوزيع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدينار

تقديرات

26 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الباب:
البحث العلمي-

نفقات التصرف لسنة

3

279

2016

2016

الفارق 2015 م. ق 

000 868 3 القسم الثاني  :  جملة 3 868 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 305 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 1 340 000-35 000

000 95منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 95 000

000 325منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية حسب البرامج 290 00035 000

000 725 1 القسم الثالث  :  جملة 1 725 000

000 577 47الجملة  العامة 45 395 0002 182 000



نظـام أمـد

توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التأجير العمومي

280

بحث علمي شمال 5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 418 0002 877 000459 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010730 000857 000127 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 189 0001 405 000216 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01213 50021 0007 500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014122 000157 00035 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0156 0006 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0164 5005 000500

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017353 000426 00073 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113828 000-28 000

مؤسسات البحث 0428 000-28 000

المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 01428 000-28 000

2 877 000 000 431جملة البرنامج الفرعي 2 446 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011365 345 0005 682 000337 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 398 0001 515 000117 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 839 0003 063 000224 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01230 00026 000-4 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014277 000257 000-20 000
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منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0153 0004 0001 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01610 00011 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017788 000806 00018 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113892 000-92 000

مؤسسات البحث 0492 000-92 000

مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 02792 000-92 000

5 682 000 000 245جملة البرنامج الفرعي 5 437 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011364 383 0004 594 000211 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 360 0001 385 00025 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 112 0002 298 000186 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01221 00022 0001 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014238 000196 000-42 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0156 0006 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01611 00011 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017635 000651 00016 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03125 00025 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113837 000-37 000

مؤسسات البحث 0437 000-37 000

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 02637 000-37 000

4 594 000 000 174جملة البرنامج الفرعي 4 420 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه  4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011364 539 0004 945 000406 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 388 0001 367 000-21 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 179 0002 591 000412 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01221 00021 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014238 000222 000-16 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0156 0006 000
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المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01611 00012 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017696 000718 00022 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  0318 0008 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113865 000-65 000

مؤسسات البحث 0465 000-65 000

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 02565 000-65 000

4 945 000 000 341جملة البرنامج الفرعي 4 604 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011363 827 0004 414 000587 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 177 0001 195 00018 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 862 0002 348 000486 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01221 00021 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014186 000193 0007 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0155 0005 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01612 00013 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017564 000603 00039 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03136 00036 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113819 000-19 000

مؤسسات البحث 0419 000-19 000

بصفاقس البيوتكنولوجيا مركز 02819 000-19 000

4 414 000 000 568جملة البرنامج الفرعي 3 846 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011363 747 0004 257 000510 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  0101 140 0001 392 000252 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0111 790 0002 052 000262 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01216 00011 000-5 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014186 000183 000-3 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0153 0003 000
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المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0169 00010 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017603 000606 0003 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113828 000-28 000

مؤسسات البحث 0428 000-28 000

والكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهد 02928 000-28 000

4 257 000 000 482جملة البرنامج الفرعي 3 775 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للبحث العلمي 7
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136923 0001 082 000159 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010256 000348 00092 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011433 000488 00055 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01245 00045 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01444 00050 0006 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0155 0005 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017139 000145 0006 000

1 082 000 000 159جملة البرنامج الفرعي 923 000

دبحث علمي شمال  جملة 27 851 000
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بحث علمي جنوب6البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

011383 623 0003 670 00047 000

مؤسسات البحث 043 623 0003 670 00047 000

المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجيا  النووية 0223 623 0003 670 00047 000

3 670 000 000 47جملة البرنامج الفرعي 3 623 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136993 000970 000-23 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010341 000324 000-17 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011407 000394 000-13 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01260 00058 500-1 500

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013500500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01437 00042 0005 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0153 0003 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0164 0004 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017141 000144 0003 000

970 000 000 23-جملة البرنامج الفرعي 993 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعية 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011362 030 0001 539 000-491 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010480 000396 000-84 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011733 000791 00058 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0129 00016 0007 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  013500500

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01456 00084 50028 500
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منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0152 0002 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0163 0005 0002 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017747 000244 000-503 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113736 00036 000

مؤسسات البحث 0436 00036 000

االجتماعية و االقتصادية البحوث و الدراسات مركز 00136 00036 000

1 575 000 000 491-جملة البرنامج الفرعي 2 066 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

01138707 000860 000153 000

مؤسسات البحث 04707 000860 000153 000

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 023707 000860 000153 000

860 000 000 153جملة البرنامج الفرعي 707 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة بسوسة 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136931 000907 000-24 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010247 000230 000-17 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011471 000464 000-7 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0126 00012 0006 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01455 00055 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0152 0002 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 0003 0002 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017149 000141 000-8 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0113740 00040 000

مؤسسات البحث 0440 00040 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة 01040 00040 000

947 000 000 24-جملة البرنامج الفرعي 971 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136775 0001 007 000232 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010176 000293 000117 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011394 000510 000116 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  01220 0008 000-12 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01469 00055 000-14 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0153 0003 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0164 0003 000-1 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017109 000135 00026 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113850 00050 000

مؤسسات البحث 0450 00050 000

مركز البحث في الميكرو إلكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة 03350 00050 000

1 057 000 000 232جملة البرنامج الفرعي 825 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بصفاقس 7
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136596 0001 123 000527 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010134 000294 000160 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  011257 000576 000319 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0128 00013 0005 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  01474 00088 00014 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0153 0003 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0163 0001 000-2 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017117 000148 00031 000

منح بعنوان التأجير للمؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية
حسب البرامج

0113845 00045 000

مؤسسات البحث 0445 00045 000

مركز البحث في اإلعالمية و الملتيميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

03245 00045 000

1 168 000 000 527جملة البرنامج الفرعي 641 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث 8
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 01136144 000165 00021 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  01034 00041 0007 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  01155 00066 00011 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  0124 0004 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  0146 0007 0001 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  0151 0001 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  0161 0001 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  01718 00020 0002 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  03125 00025 000

165 000 000 21جملة البرنامج الفرعي 144 000

دبحث علمي جنوب جملة 10 412 000
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القيادة و المساندة بحث علمي9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزية بحث علمي 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التأجير العمومي حسب البرامج 011364 381 0003 721 000-660 000

تأجير أعضاء الدواوين_ المنح المخولة للسلط العمومية  00453 000-53 000

األجر األساسي والتدرج_ تأجير األعوان القارين  010933 0001 207 000274 000

المنح الخصوصية القارة_ تأجير األعوان القارين  0112 263 0001 706 000-557 000

المنح المرتبطة بالوظيفة_ تأجير األعوان القارين  012166 000105 000-61 000

المنح الخصوصية المتغيرة_ تأجير األعوان القارين  0133 0003 000

منحـة اإلنتـاج_ تأجير األعوان القارين  014188 000153 000-35 000

منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي_ تأجير األعوان القارين  01540 00040 000

المنح العائلية_ تأجير األعوان القارين  01615 00015 000

المساهمات المحمولة على المشغل_ تأجير األعوان القارين  017469 000473 0004 000

األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة_ تأجير األعوان غير القارين  031251 00019 000-232 000

3 721 000 000 660-جملة البرنامج الفرعي 4 381 000

دالقيادة و المساندة بحث علمي جملة 3 721 000

دالجملة  العامة 41 984 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

وسائل المصالح
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بحث علمي شمال 5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238143 200144 000800

مؤسسات البحث 04143 200144 000800

المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 014143 200144 000800

144 000 800جملة البرنامج الفرعي 143 200

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238302 400302 000-400

مؤسسات البحث 04302 400302 000-400

مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 027302 400302 000-400

302 000 400-جملة البرنامج الفرعي 302 400

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238219 200219 000-200

مؤسسات البحث 04219 200219 000-200

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 026219 200219 000-200
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219 000 200-جملة البرنامج الفرعي 219 200

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه  4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238285 000285 000

مؤسسات البحث 04285 000285 000

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 025285 000285 000

285 000 000 285جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238475 200475 000-200

مؤسسات البحث 04475 200475 000-200

بصفاقس البيوتكنولوجيا مركز 028475 200475 000-200

475 000 200-جملة البرنامج الفرعي 475 200

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238272 000272 000

مؤسسات البحث 04272 000272 000

والكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهد 029272 000272 000

272 000 000 272جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي شمال  جملة 1 697 000
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بحث علمي جنوب6البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238376 000376 000

مؤسسات البحث 04376 000376 000

المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجيا  النووية 022376 000376 000

376 000 000 376جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02237350 000350 000

مؤسسات البحث 04350 000350 000

التقني و العلمي للتوثيق الجامعي الوطني المركز 002350 000350 000

350 000 000 350جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعية 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223750 00050 000

مؤسسات البحث 0450 00050 000

االجتماعية و االقتصادية البحوث و الدراسات مركز 00150 00050 000

50 000 000 50جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223876 00076 000

مؤسسات البحث 0476 00076 000
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الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 02376 00076 000

76 000 000 76جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة بسوسة 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0223772 00072 000

مؤسسات البحث 0472 00072 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة 01072 00072 000

72 000 000 72جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238200 000200 000

مؤسسات البحث 04200 000200 000

مركز البحث في الميكرو إلكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة 033200 000200 000

200 000 000 200جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بصفاقس 7
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التسيير للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

02238200 000200 000

مؤسسات البحث 04200 000200 000

مركز البحث في اإلعالمية و الملتيميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

032200 000200 000

200 000 000 200جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي جنوب جملة 1 324 000



293 نظـام أمـد

القيادة و المساندة بحث علمي9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزية بحث علمي 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 02236847 000847 000

استهالك الماء 02110 00010 000

استهالك الكهرباء والغاز 022110 000110 000

االتصاالت الهاتفية 02330 00030 000

تأثيث اإلدارة 03415 00015 000

شراء الوقود لوسائل النقل 04360 00060 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية 04590 00090 000

المراسالت اإلدارية 0542 0002 000

نفقات أخرى للبريد 0561 0001 000

معدات التصرف اإلداري 0622 0002 000

تأمين وسائل النقل 0804 0004 000

اإلعتناء بالبنايات 09115 00015 000

تعهد وصيانة وسائل النقل 09227 00027 000

تعهد وصيانة المعدات و األثاث 0933 0003 000

تعهد وصيانة الحدائق والنباتات 0965 0005 000

النفقات المباشرة للتنظيف 1035 0005 000

لوازم المكاتب 11140 00040 000

المطبوعات الرسمية 1123 0003 000

الوثائق المكتوبة 1232 0002 000

الصحف والمجالت 1259 5009 500

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 1279 0009 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمية 135130 000130 000

شراء منظومات اإلعالمية 1365 0005 000

نفقات الصيانة  اإلعالمية 1375 0005 000

نفقات استغالل منظومة أدب 1459 0009 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 14610 00010 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1471 0001 000

مصاريف اإلستقباالت 15615 00015 000

مصاريف اإلقامة 1575 0005 000
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مصاريف المهمات 16332 00032 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 16560 00060 000

المنحة اليومية للتنقل 1742 0002 000

مصاريف نقل األشخاص بالداخل 18425 00025 000

ملتقيات للتكوين 19410 00010 000

تربصات تكوين 1952 0002 000

التكوين المستمر 1961 0001 000

التكوين في اإلعالمية 19720 00020 000

النفقات المباشرة للتغذية 20515 00015 000

نفقات التداوي 2121 0001 000

شراء األدوية والمواد الصيدلية 2131 0001 000

تنظيم اإلمتحانات والمناظرات 21930 00030 000

تظاهرات دورية واستثنائية ذات صبغة وطنية 2312 0002 000

اللجان الطبية 2323 0003 000

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى 2333 0003 000

معاليم الجوالن 2418 0008 000

معاليم العبور 2422 0002 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2495 0005 000

نفقات التصرف األخرى 4032 5002 500

847 000 000 847جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة بحث علمي جملة 847 000

دالجملة  العامة 3 868 000
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توزيع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعية

التدخل العمومي
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بحث علمي جامعي4البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

البحث العلمي الجامعي 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336368 000368 000

منح لفائدة الجمعيات العلمية 40668 00068 000

تنظيم تظاهرات وندوات علمية 408100 000100 000

منح لطبع المنشورات و المجالت العلمية 409200 000200 000

368 000 000 368جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي جامعي جملة 368 000

بحث علمي شمال 5البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333823 00033 00010 000

مؤسسات البحث 0423 00033 00010 000

المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 01423 00033 00010 000

33 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 23 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333824 00034 00010 000

مؤسسات البحث 0424 00034 00010 000

مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 02724 00034 00010 000

34 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 24 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333824 00034 00010 000

مؤسسات البحث 0424 00034 00010 000

مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 02624 00034 00010 000

34 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 24 000

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه  4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333824 00024 000

مؤسسات البحث 0424 00024 000

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 02524 00024 000

24 000 000 24جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333815 00020 0005 000

مؤسسات البحث 0415 00020 0005 000

بصفاقس البيوتكنولوجيا مركز 02815 00020 0005 000

20 000 000 5جملة البرنامج الفرعي 15 000
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البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333855 00055 000

مؤسسات البحث 0455 00055 000

والكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهد 02955 00055 000

55 000 000 55جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للبحث العلمي 7
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336817 000782 000-35 000

منح لفائدة الجمعيات العلمية 406290 000240 000-50 000

التبادل العلمي والتقني مع الخارج 40760 00060 000

تنظيم تظاهرات وندوات علمية 40830 00045 00015 000

جوائز ومكافآت أخرى_ جوائز و مكافآت  42145 00045 000

الوكالة الدولية للطاقة الذرية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  722305 000305 000

الهيئة العربية للطاقة الذرية_ منظمات ذات صبغة خصوصية  72345 00045 000

اإلتحاد العربي لمجالس البحث العلمي_ منظمات ذات صبغة خصوصية  72534 00034 000

اللجنة الدولية للهندسة البيئية والبيوتكنولوجيا_ منظمات ذات صبغة خصوصية  7268 0008 000

782 000 000 35-جملة البرنامج الفرعي 817 000

دبحث علمي شمال  جملة 982 000
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بحث علمي جنوب6البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333860 00060 000

مؤسسات البحث 0460 00060 000

المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجيا  النووية 02260 00060 000

60 000 000 60جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني 2
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333730 00030 000

مؤسسات البحث 0430 00030 000

التقني و العلمي للتوثيق الجامعي الوطني المركز 00230 00030 000

30 000 000 30جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعية 3
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333745 00045 000

مؤسسات البحث 0445 00045 000

االجتماعية و االقتصادية البحوث و الدراسات مركز 00145 00045 000

45 000 000 45جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث 4
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333825 00025 000

مؤسسات البحث 0425 00025 000
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الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 02325 00025 000

25 000 000 25جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة بسوسة 5
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333720 00020 000

مؤسسات البحث 0420 00020 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة 01020 00020 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة 6
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333820 00020 000

مؤسسات البحث 0420 00020 000

مركز البحث في الميكرو إلكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة 03320 00020 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بصفاقس 7
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة
العمومية حسب البرامج

0333820 00020 000

مؤسسات البحث 0420 00020 000

مركز البحث في اإلعالمية و الملتيميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

03220 00020 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي جنوب جملة 220 000
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القيادة و المساندة بحث علمي9البرنـامج

البيــان

بحساب الدينارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزية بحث علمي 1
2016 الفارقم. ق  تقديرات 2015

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 03336155 000155 000

وداديات األعوان_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  234120 000120 000

جمعيات ووداديات أخرى_ منح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية  23625 00025 000

منح لفائدة الجمعيات الرياضية لألعوان_ تدخالت لفائدة الرياضة والتربية البدنية  55310 00010 000

155 000 000 155جملة البرنامج الفرعي

دالقيادة و المساندة بحث علمي جملة 155 000

دالجملة  العامة 1 725 000
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توزيع التـرقيـات
حسب األسالك و الرتب

القيادة و المساندة بحث علميالبرنـامج :

المصالح المركزية بحث علميالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجديدة المدة بالشهرالرتبة الحالية العــدد

23 مهندس عاممهندس رئيس

103 مهندس رئيسمهندس أول

23 مهندس أولمهندس أشغال

13 9عامل صنف 8عامل صنف 

13 10عامل صنف 9عامل صنف 

13 5عامل صنف 4عامل صنف 

13 محلل مركزيمحلل

13 محلل رئيسمحلل مركزي

13 محللواضع برامج

13 حافظ مكتبات أو توثيقمكتبي

13 مكتبي أو موثقمكتبي مساعد

13 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيقحافظ مكتبات أو توثيق
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13 فني سامي أول للصحة العموميةفني سامي للصحة العمومية

13 متصرف مستشار في الوثائق و األرشيفمتصرف في الوثائق و األرشيف

13 تقنيمساعد تقني

23 مساعد تقنيعون تقني

63 تقني رئيستقني أول

73 تقني أولتقني

41جملة البرنامج الفرعي

41القيادة و المساندة بحث علمي جملة

41الجملة  العامة : العدد الجملي دينــار 000 34تكلفة الترقيـات  :
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حسب األسالك و الرتب
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2016توزيع اإلحاالت على التقاعد لسنة

بحث علمي شمال البرنـامج :

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  132 000

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدريةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

45 000

1سلك العملة

1 8عامل صنف 
1سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

1 أستاذ مساعد  التعليم العالي

2جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

7 000

2سلك العملة

2 1عامل صنف 

2جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه البرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

70 000

2سلك العملة

1 6عامل صنف 
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1 1عامل صنف 
1سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

1 أستاذ التعليم العالي

3جملة البرنامج الفرعي

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس البرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

7 000

1سلك العملة

1 1عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائيالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

3 000

1سلك العملة

1 1عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

9جملة البرنامج



305 نظـام أمـد

بحث علمي جنوبالبرنـامج :

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  42 000

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعيةالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

42 000

1سلك العملة

1 1عامل صنف 
1سلك المدرسين الباحثين بالجامعات

1 أستاذ مساعد  التعليم العالي

2جملة البرنامج الفرعي

2جملة البرنامج



306 نظـام أمـد

القيادة و المساندة بحث علميالبرنـامج :
دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  17 000

المصالح المركزية بحث علميالبرنامج الفرعي :
دينــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2016 تقديراتالسلك و الرتبة

17 000

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية

1 مهندس أول
3سلك العملة

3 1عامل صنف 

4جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج

الجملة  العامة

دينــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

15

191 000

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب
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توزيع األعوان المرخص فيهم

بحث علمي شمال البرنـامج :

المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

13 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
1 متصرف رئيس
3 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
6 مهندس أول

19 سلك العملة
8 1عامل صنف 
4 4عامل صنف 
3 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 حافظ مكتبات أو توثيق

6 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
1 محضر
2 تقني أول مخبر
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3 تقني مخبر

41 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
7 مساعد  التعليم العالي
24 أستاذ مساعد  التعليم العالي
5 أستاذ محاضر  التعليم العالي
5 أستاذ التعليم العالي

14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
2 عون تقني
3 تقني رئيس
3 تقني أول
5 تقني

100جملة البرنامج الفرعي

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدريةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومية
1 ملحق البحث الفالحي

20 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
1 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
9 كاتب راقن
4 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة

21 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
2 مهندس رئيس
19 مهندس أول

36 سلك العملة
14 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
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3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
6 7عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 حافظ مكتبات أو توثيق

1 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
1 تقني مخبر

85 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
7 مساعد  التعليم العالي
59 أستاذ مساعد  التعليم العالي
9 أستاذ محاضر  التعليم العالي
10 أستاذ التعليم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومية
1 ممرض أول للصحة العمومية

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

1 السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية
1 فني سامي للصحة العمومية

28 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 مساعد تقني
4 عون تقني
1 تقني رئيس
10 تقني أول
12 تقني

196جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

24 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
13 متصرف
1 متصرف رئيس
4 كاتب راقن
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1 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
2 عون إستقبال
1 كاتب تصرف

25 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
25 مهندس أول

38 سلك العملة
20 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
2 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

3 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي مساعد
1 حافظ مكتبات أو توثيق
1 مكتبي أو موثق

1 سلك الباحثين الفالحين و الصيد البحري
1 مكلف بالبحث الفالحي

5 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
5 تقني مخبر

51 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
14 مساعد  التعليم العالي
25 أستاذ مساعد  التعليم العالي
4 أستاذ محاضر  التعليم العالي
8 أستاذ التعليم العالي

38 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
3 مساعد تقني
1 عون تقني
5 تقني رئيس
9 تقني أول
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20 تقني

185جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه البرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

17 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
5 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
6 كاتب راقن
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة

12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس رئيس
10 مهندس أول
1 مهندس أشغال

39 سلك العملة
18 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس أشغال مخبر

11 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
3 محضر
5 تقني أول مخبر
3 تقني مخبر

63 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
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6 مساعد  التعليم العالي
44 أستاذ مساعد  التعليم العالي
5 أستاذ محاضر  التعليم العالي
8 أستاذ التعليم العالي

11 سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم العالي الفالحي
1 مساعد للتعليم العالي الفالحي
7 أستاذ مساعد للتعليم العالي الفالحي
1 أستاذ محاضر للتعليم العالي الفالحي
2 أستاذ التعليم العالي الفالحي

18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئيس
4 تقني أول
9 تقني

173جملة البرنامج الفرعي

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس البرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

19 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
1 متصرف مستشار
11 كاتب راقن
4 ملحق إدارة

20 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3 مهندس رئيس
14 مهندس أول
3 مهندس أشغال

22 سلك العملة
11 1عامل صنف 
4 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
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1 8عامل صنف 

4 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل مركزي
3 واضع برامج

16 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
3 محضر
4 تقني أول مخبر
9 تقني مخبر

52 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
2 مساعد  التعليم العالي
29 أستاذ مساعد  التعليم العالي
9 أستاذ محاضر  التعليم العالي
12 أستاذ التعليم العالي

1 سلك المدرسين التكنولوجيين
1 تكنولوجي

24 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
7 عون تقني
1 تقني رئيس
4 تقني أول
12 تقني

158جملة البرنامج الفرعي

المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائيالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة

21 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
2 متصرف مستشار
9 كاتب راقن
7 ملحق إدارة

28 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
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2 مهندس رئيس
26 مهندس أول

36 سلك العملة
10 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
15 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل

2 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
2 مكتبي مساعد

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر
1 رئيس أشغال مخبر

41 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
1 مساعد  التعليم العالي
34 أستاذ مساعد  التعليم العالي
2 أستاذ محاضر  التعليم العالي
4 أستاذ التعليم العالي

30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 مساعد تقني
1 عون
2 تقني رئيس
9 تقني أول
16 تقني

8 سلك مساعدي التطبيق و البحث للتعليم العالي و البحث العلمي
2 محضر تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي
6 مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي

169جملة البرنامج الفرعي
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برامج أخرى للبحث العلميالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

25 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
5 متصرف
6 متصرف مستشار
7 كاتب راقن
7 ملحق إدارة

8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3 مهندس رئيس
5 مهندس أول

5 سلك العملة
2 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 تقني مخبراإلعالمية

3 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
3 أستاذ التعليم العالي

1 سلك مستشاري المصالح العمومية
1 مستشار المصالح العمومية

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
2 تقني أول
2 تقني

47جملة البرنامج الفرعي

028 1بحث علمي شمال  جملة
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بحث علمي جنوبالبرنـامج :

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
3 متصرف
1 متصرف مستشار
2 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
3 مهندس رئيس
1 مهندس عام
1 مهندس أول

16 سلك العملة
2 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
2 محلل مركزي

12 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
4 مكتبي
2 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثيق
4 حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق

1 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
1 تقني مخبر
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7 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
4 تقني أول
3 تقني

53جملة البرنامج الفرعي

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعيةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

15 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
4 كاتب راقن
3 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة

14 سلك العملة
4 1عامل صنف 
4 4عامل صنف 
2 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل

3 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد
1 حافظ مكتبات أو توثيق

1 سلك رجال التعليم بمعاهدالتعليم الثانوي
1 أستاذ التعليم الثانوي

25 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
14 مساعد  التعليم العالي
8 أستاذ مساعد  التعليم العالي
1 أستاذ محاضر  التعليم العالي
2 أستاذ التعليم العالي
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2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
1 تقني أول
1 تقني

61جملة البرنامج الفرعي

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة بسوسةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 متصرف
1 متصرف رئيس

6 سلك العملة
4 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 

3 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي
2 مكتبي مساعد

18 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
8 مساعد  التعليم العالي
8 أستاذ مساعد  التعليم العالي
1 أستاذ محاضر  التعليم العالي
1 أستاذ التعليم العالي

1 السلك اإلداري للتعليم العالي والبحث العلمي
1 كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي

31جملة البرنامج الفرعي

مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسةالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

9 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
5 متصرف
1 متصرف رئيس
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1 متصرف أول
2 كاتب راقن

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
7 مهندس أول

14 سلك العملة
7 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 

1 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
1 محضر

9 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
5 أستاذ مساعد  التعليم العالي
1 أستاذ محاضر  التعليم العالي
2 مساعد  التعليم العالي
1 أستاذ التعليم العالي

6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 تقني

1 سلك مساعدي التطبيق و البحث للتعليم العالي و البحث العلمي
1 مساعد تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي

47جملة البرنامج الفرعي

مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بصفاقسالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
4 متصرف
2 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
2 كاتب راقن
1 ملحق إدارة
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6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
6 مهندس أول

12 سلك العملة
8 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 

1 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
1 محضر

11 سلك المدرسين الباحثين بالجامعات
5 أستاذ مساعد  التعليم العالي
3 أستاذ محاضر  التعليم العالي
2 مساعد  التعليم العالي
1 أستاذ التعليم العالي

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
4 تقني

45جملة البرنامج الفرعي

الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحثالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
2 متصرف
1 متصرف مستشار
1 ملحق إدارة

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
1 مهندس أول
1 مهندس أشغال

1 سلك العملة
1 6عامل صنف 

7جملة البرنامج الفرعي
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244بحث علمي جنوب جملة
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القيادة و المساندة بحث علميالبرنـامج :

المصالح المركزية بحث علميالبرنامج الفرعي :
2016 تقديرات السلك و الرتبة

70 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية
12 متصرف
15 متصرف مستشار
1 متصرف رئيس
20 كاتب راقن
15 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
4 عون إستقبال

16 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية
16 مهندس أول

61 سلك العملة
25 1عامل صنف 
15 4عامل صنف 
9 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
8 7عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنيي اإلعالمية
1 محلل
1 محلل مركزي
3 واضع برامج

3 سلك أعوان المكتبات والتوثيق باإلدارات العمومية
1 مكتبي
2 مكتبي مساعد

1 سلك أعوان المخابر التابعين لوزارة التربيةوالتعليم العالي
1 تقني مخبر

2 سلك مستشاري المصالح العمومية
2 مستشار المصالح العمومية
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2 سلك المتصرفين في الوثائق واألرشيف
1 متصرف رئيس في الوثائق و األرشيف
1 متصرف في الوثائق و األرشيف

38 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية
6 مساعد تقني
2 عون تقني
2 تقني رئيس
8 تقني أول
20 تقني

198جملة البرنامج الفرعي

198القيادة و المساندة بحث علمي جملة

470 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

منح المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

324

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

26 الباب:
البحث العلمي

2016

76000472000480009500064300048000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

76000472000480009500064300048000 مؤسسات البحث

462500025490005050003250007499000505000المؤسسات غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

462500025490005050003250007499000505000 مؤسسات البحث

000 000553 142 0008 000420 000553 021 0003 701 4الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

325

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

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

76000472000480009500064300048000مؤسسات البحث

000 00048 000643 00095 00048 000472 76الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

326

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

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

76000472000480009500064300048000مؤسسات البحث

3600050000350004500013100035000 االجتماعية و االقتصادية البحوث و الدراسات مركز

350000130003000038000013000 التقني و العلمي للتوثيق الجامعي الوطني المركز

400007200020000132000 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان
المقارنة

000 00048 000643 00095 00048 000472 76الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

327

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
بحث علمي جنوب

6

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

350000130003000038000013000 مؤسسات البحث

350000130003000038000013000 التقني و العلمي للتوثيق الجامعي الوطني المركز

13 000 380 000 30 000 13 000 350 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعيةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

328

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعيةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

3600050000350004500013100035000 مؤسسات البحث

3600050000350004500013100035000 االجتماعية و االقتصادية البحوث و الدراسات مركز

35 000 131 000 45 000 35 000 50 000 36 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان االبرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

400007200020000132000 مؤسسات البحث

400007200020000132000 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان
المقارنة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

329

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

132 000 20 000 72 000 40 000 5 جملة البرنامج الفرعي 

48 000 643 000 95 000 48 000 472 000 76 000 جملة البرنامج 6

000 48الجملة  العامة 643 000 95 000 48 000 472 000 76 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
330

توزيع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

26 الباب:

2016

بحث علمي جنوب
6 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي و التقني البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 393مؤسسات البحث 393 000 13 000 380 000

000 393التقني و العلمي للتوثيق الجامعي الوطني المركز 393 000 13 000 380 000

000 2393 جملة البرنامج الفرعي  393 000 13 000 380 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادية و اإلجتماعية البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 166مؤسسات البحث 166 000 35 000 131 000

000 166االجتماعية و االقتصادية البحوث و الدراسات مركز 166 000 35 000 131 000

000 3166 جملة البرنامج الفرعي  166 000 35 000 131 000



 منح المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومية 

نظـام أمـد
331

توزيع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

26 الباب:

2016

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض
التقديرات

بحساب الدينار
مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان ا البرنامج الفرعي  5

جملة المقابيض

000 132مؤسسات البحث 132 000 132 000

000 132مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان المقارنة 132 000 132 000

000 5132 جملة البرنامج الفرعي  132 000 132 000

6691 000 691 000 48 000 000 643جملة البرنامج 

000 000691 000691 00048 643الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

332

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

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

462500025490005050003250007499000505000مؤسسات البحث

000 000505 499 0007 000325 000505 549 0002 625 4الجملة  العامة



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

333

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

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

462500025490005050003250007499000505000مؤسسات البحث

144000200003300017700020000 المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد

3670000376000120000600004106000120000 المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجيا  النووية

86000076000300002500096100030000 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

285000150002400030900015000 مركز بحوث و تكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج
السدرية

219000250003400025300025000 مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج
السدرية

302000250003400033600025000 مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية

475000300002000049500030000 بصفاقس البيوتكنولوجيا مركز

27200020000055000327000200000 والكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهد

45000200000100002000026500010000 مركز البحث في االعالمية و الملتيميديا و المعالجة الرقمية
للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس



المؤسسات العمومية

نظـام أمـد

بحساب الدينار

مصاريف التدخل

توزيع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاريف التسيير

334

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

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

50000200000300002000027000030000 مركز البحث في الميكرو الكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب
التكنولوجي بسوسة

000 000505 499 0007 000325 000505 549 0002 625 4الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

335

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
بحث علمي شمال 

5

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

144000200003300017700020000 مؤسسات البحث

144000200003300017700020000 المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد

20 000 177 000 33 000 20 000 144 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

336

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدريةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدينار

302000250003400033600025000 مؤسسات البحث

302000250003400033600025000 مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية

25 000 336 000 34 000 25 000 302 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدينار

219000250003400025300025000 مؤسسات البحث

219000250003400025300025000 مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج
السدرية



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

337

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

25 000 253 000 34 000 25 000 219 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه البرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

285000150002400030900015000 مؤسسات البحث

285000150002400030900015000 مركز بحوث و تكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج
السدرية

15 000 309 000 24 000 15 000 285 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس البرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

475000300002000049500030000 مؤسسات البحث



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

338

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس البرنامج الفرعي   5
بحساب الدينار

475000300002000049500030000 بصفاقس البيوتكنولوجيا مركز

30 000 495 000 20 000 30 000 475 000 5 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائيالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدينار

27200020000055000327000200000 مؤسسات البحث

27200020000055000327000200000 والكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهد

200 000 327 000 55 000 200 000 272 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

315 000 1 897 000 200 000 315 000 1 697 000 جملة البرنامج 5



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

339

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

البرنـامج
بحث علمي جنوب

6

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النوويةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدينار

3670000376000120000600004106000120000 مؤسسات البحث

3670000376000120000600004106000120000 المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجيا  النووية

120 000 4 106 000 60 000 120 000 376 000 3 670 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة

340

26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحثالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدينار

86000076000300002500096100030000 مؤسسات البحث

86000076000300002500096100030000 الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

30 000 961 000 25 000 30 000 76 000 860 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدينار

50000200000300002000027000030000 مؤسسات البحث

50000200000300002000027000030000 مركز البحث في الميكرو الكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب
التكنولوجي بسوسة



نظـام أمـد

توزيع نفقات التصرف لسنة
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26 الباب:
البحث العلمي

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

30 000 270 000 20 000 30 000 200 000 50 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة موارد ذاتية منحة الدولة
المؤسسات العمومية

الجملة مصاريف التدخل مصاريف التسيير مصاريف التأجير

مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الرقمية لالبرنامج الفرعي   7
بحساب الدينار

45000200000100002000026500010000 مؤسسات البحث

45000200000100002000026500010000 مركز البحث في االعالمية و الملتيميديا و المعالجة الرقمية
للمعطيات بالقطب التكنولوجي بصفاقس

10 000 265 000 20 000 10 000 200 000 45 000 7 جملة البرنامج الفرعي 

190 000 5 602 000 125 000 190 000 852 000 4 625 000 جملة البرنامج 6
000 505الجملة  العامة 7 499 000 325 000 505 000 2 549 000 4 625 000



نظـام أمـد
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توزيع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

26 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحث علمي شمال 
5 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 197مؤسسات البحث 197 000 20 000 177 000

000 197المركز الوطني للبحوث فى علوم المواد 197 000 20 000 177 000

000 1197 جملة البرنامج الفرعي  197 000 20 000 177 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية البرنامج الفرعي  2

جملة المقابيض

000 361مؤسسات البحث 361 000 25 000 336 000

000 361مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 361 000 25 000 336 000

000 2361 جملة البرنامج الفرعي  361 000 25 000 336 000



نظـام أمـد
343

توزيع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

26 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابيض

000 278مؤسسات البحث 278 000 25 000 253 000

000 278مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 278 000 25 000 253 000

000 3278 جملة البرنامج الفرعي  278 000 25 000 253 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مركز بحوث و تكنولوجيات المياه  البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

000 324مؤسسات البحث 324 000 15 000 309 000

000 324مركز بحوث و تكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 324 000 15 000 309 000

000 4324 جملة البرنامج الفرعي  324 000 15 000 309 000
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344

توزيع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

26 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس  البرنامج الفرعي  5

جملة المقابيض

000 525مؤسسات البحث 525 000 30 000 495 000

000 525بصفاقس البيوتكنولوجيا مركز 525 000 30 000 495 000

000 5525 جملة البرنامج الفرعي  525 000 30 000 495 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي البرنامج الفرعي  6

جملة المقابيض

000 527مؤسسات البحث 527 000 200 000 327 000

000 527والكيميائي الفيزيائي والتحليل للبحث الوطني المعهد 527 000 200 000 327 000

000 6527 جملة البرنامج الفرعي  527 000 200 000 327 000

52 212 000 2 212 000 315 000 000 897 1جملة البرنامج 
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توزيع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

26 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

بحث علمي جنوب
6 البرنـامج

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجيا النووية البرنامج الفرعي  1

جملة المقابيض

000 226 4مؤسسات البحث 4 226 000 120 000 4 106 000

000 226 4المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجيا  النووية 4 226 000 120 000 4 106 000

000 226 14 جملة البرنامج الفرعي  4 226 000 120 000 4 106 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث البرنامج الفرعي  4

جملة المقابيض

000 991مؤسسات البحث 991 000 30 000 961 000

000 991الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 991 000 30 000 961 000

000 4991 جملة البرنامج الفرعي  991 000 30 000 961 000
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توزيع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

26 الباب:

2016
 منح المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مركز البحث  في الميكروالكترونيك و النانوتكنولوجيا بسو البرنامج الفرعي  6

جملة المقابيض

000 300مؤسسات البحث 300 000 30 000 270 000

000 300مركز البحث في الميكرو الكترونيك و النانوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي بسوسة 300 000 30 000 270 000

000 6300 جملة البرنامج الفرعي  300 000 30 000 270 000

الموارد الذاتية إعتمادات الميزانية
جملة المصاريف

المؤسسات العمومية المقابيض

التقديرات
بحساب الدينار

مركز البحث في اإلعالمية و الملتميديا و المعالجة الرقمية ل البرنامج الفرعي  7

جملة المقابيض

000 275مؤسسات البحث 275 000 10 000 265 000

مركز البحث في االعالمية و الملتيميديا و المعالجة الرقمية للمعطيات بالقطب
التكنولوجي بصفاقس

275 000 275 000 10 000 265 000

000 7275 جملة البرنامج الفرعي  275 000 10 000 265 000

65 792 000 5 792 000 190 000 000 602 5جملة البرنامج 

000 004 0008 004 0008 000505 499 7الجملة  العامة
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توزيع األعوان القارين المرخص فيهم
المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجيا  النووية

92اإلطارات

2متصرف رئيس 

2متصرف مستشار 

1حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

1مهندس عام 

7مهندس رئيس 

17مهندس أول 

1تقني رئيس 

1رئيس مخبر 

1أستاذ التعليم العالي 

7أستاذ محاضر 

22أستاذ مساعد 

8مساعد 

1طبيب بيطري إختصاصي أول 

12متصرف 

2تقني أول 

1محلل 

4رئيس أشغال مخبر 

1مساعد تعليم عالي فالحي 

1أستاذ مساعد تعليم عالي فالحي 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

43أعوان المساندة أو التسيير 

8ملحق إدارة 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشيف 

26تقني 

4كاتب تصرف 

4مساعد تقني 

35أعوان التنفيذ 

1مستكتب إدارة 

2عون تقني 

318عامل صنف  

514عامل صنف  

170جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

24اإلطارات

2مستشار المصالح العمومية 

10مهندس أول 

3أستاذ التعليم العالي 

1أستاذ مساعد 

8متصرف 

9أعوان المساندة أو التسيير 

3ملحق إدارة 

1تقني 

3كاتب تصرف 

2كاتب راقن 

11أعوان التنفيذ 
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العدد  الصنف و الرتبة/ المؤسسة      

1عون إستقبال 

34عامل صنف  

56عامل صنف  

44جملة المؤسسة : 

214  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمية لسنة
البحث العلمي

26  الباب:

( بحساب الدينار )

000 228 00043 100 66اإلستثمارات المباشرة

1 900 000860 000

4 800 000

54 238 000

دينارا000 500 72 إعتمادات البرامج :

 توزيع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبيان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمويل العمومى

2016

القسم التاسع

نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة

نظـام أمـد

72 800 000

350

10 150 000

3-
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمية لسنة

البــنود

البحث العلمي
26  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاريع و برامج جديدة

 II -  التمويل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للميزانية 

إعتمادات على
القروض الخارجية الموظفة 

الدفع

I جملة فرعية

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاريع و برامج جديدة

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

28 750

41 850

250

1 650

29 05018 95810 050

37 05024 2704 800100

250

1 650

510

350

التعهد

29 05029 008

41 85024 370

250510

1 650350

70 60066 10043 2284 80010 15070 90053 378

1 9001 9008601 900860

72 50068 00044 0884 80010 15072 80054 238

 II جملة فرعية

2016

351

_ 3
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم أو التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

352

_263 الباب:

دراسات عامة 066002001 000

شراء أراضي 06601300100

بناءات إدارية 06603200

تجهيزات إدارية 06604450450728

برامج إعالمية 0660514 10014 10010 200

مصاريف مختلفة 0660810010050

البحوث العلمية العامة 0661845 6504 80045 65029 4004 8009 150

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 066195 5005 5002 350

65 8004 80066 10043 2284 80010 150 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

البحث العلمي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

353

_263 الباب:

دراسات عامة 066002001 000

شراء أراضي 06601300100

بناءات إدارية 06603200

تجهيزات إدارية 06604358

برامج إعالمية 06605100

البحوث العلمية العامة 0661828 75028 75017 9009 050

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 06619100

28 75029 05018 95810 050 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

البحث العلمي

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

354نظـام أمـد

_263 الباب:

د1000بحساب 
بحث علمي شمال 5البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

تهيئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج
السدرية

50100 21 0066

50700تجهيزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية 21 0108
100800 06618جملــة الفصـل
100800 1جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

50650تجهيز مخابر مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 21 0081
50650 06618جملــة الفصـل
50650 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

50650تجهيز مخابر مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية 21 0080
50650 06618جملــة الفصـل
50650 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

50650تجهيز مخابر مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية 21 0079
50650 06618جملــة الفصـل
50650 4جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

150تجهيز مخابر المركز الوطني للبيوتكنولوجيا بصفاقس 61 0119

15015050بناء فضاء للتكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 61 0121

50بناء بيت مكيف بلوري بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 61 0122
150150250 06618جملــة الفصـل
150150250 5جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و
الكیمیائي

6البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

200تجهيز المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي 12 0014
200 06618جملــة الفصـل
200 6جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

برامج أخرى للبحث العلمي 7البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

000 1تهيئة األقطاب التنموية 00 0023

50القسط الثاني-تهيئة القطب التكنولوجي ببرج السدرية 21 0030

( القطب(  بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج  
التكنولوجي بالمنستير

2002 000 52 0077

500 501القسط السابع: اقتناء تجهيزات علمية كبرى  00 0096

50صيانة التجهيزات العلمية 00 0113

500 501القسط العاشر- اقتناء تجهيزات علمية كبرى  00 0117

11200القسط - اقتناء تجهيزات علمية كبرى  00 0125

000 20134البرنامج الوطني للبحث العلمي برنامج  00 0132

000 6004 60014 201414برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي  00 0134

500 0007 00014 14البرنامج الوطني للبحث العلمي 00 0135
28 60028 60017 1005 000 06618جملــة الفصـل

28 60028 60017 1005 000 7جملــة البرنامج الفرعي
28 75028 75017 8007 750 5جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب6البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و
النانوتكنولوجیا بسوسة

6البرنامج الفرعي
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البحوث العلمية العامة 06618

50650القسط األول- تجهيز مركز اإللكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة  51 0039
50650 06618جملــة الفصـل
50650 6جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز البحث في اإلعالمیة و الملتمیدیا و المعالجة
الرقمیة للمعطیات بصفاقس

7البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

تجهيز مركز البحث في االعالمية والملتيميديا والمعالجة الرقمية
القسط االول- بصفاقس 

50650 61 0038

50650 06618جملــة الفصـل
50650 7جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

الھیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8البرنامج الفرعي

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 06619

100تقييم أنشطة البحث العلمي 00 0006
100 06619جملــة الفصـل
100 8جملــة البرنامج الفرعي
2001 300 6جملــة البرنامج

القیادة و المساندة بحث علمي9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المصالح المركزیة بحث علمي 1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

30دراسات متعلقة بإحداث األقطاب التكنولجية 00 0001

120إعتمادات دراسات 00 0002

000 501إستشارات ومساعدة فنية 00 0003
2001 000 06600جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601

300100شراء أراضي 00 0001
300100 06601جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603

100تهيئات مختلفة 00 0002

100اعتمادات دراسات 00 0006
200 06603جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604

100اقتناء وسائل نقل 00 0001

20تجهيز مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية 00 0010
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06604

20تجهيز مقر المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني 00 0011

تجهيز مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان
المقارنة بسوسة

28 51 0013

( 20ببرج السدرية(تجهيز المركز الوطني للبحوث في علوم المواد  00 0014

20تجهيز مقر مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية 21 0016

20تجهيز مركز بحوث وتكنولوجيا الطاقة ببرج السدرية 21 0017

20تجهيز مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 21 0018

30تجهيز المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي 12 0020

20تجهيز مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 61 0021

30تجهيز مقر مركز البحث في اإلعالمية والملتميديا 00 0028

30تجهيز مقر مركز البحث في الميكرو الكترونيك والنانوتكنولوجيا 00 0029
358 06604جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605

100تجهيزات ومعدات إعالمية 00 0018
100 06605جملــة الفصـل

3009581 000 1جملــة البرنامج الفرعي
3009581 000 9جملــة البرنامج

28 75029 05018 95810 050 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفعم.خ.ق.م
م.ع.إعتمادات على م

التعهدالبيانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.إعتمادات على م

358

_263 الباب:

تجهيزات إدارية 06604450450370

برامج إعالمية 0660514 10014 10010 100

مصاريف مختلفة 0660810010050

البحوث العلمية العامة 0661816 9004 80016 90011 5004 800100

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 066195 5005 5002 250

37 0504 80037 05024 2704 800100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

2016ميزانية الدولة لسنة

البحث العلمي

359نظـام أمـد

_263 الباب:

د1000بحساب 

مشاريع و برامج جديدة

بحث علمي شمال 5البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

303030اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة 21 002ج
303030 06604جملــة الفصـل
303030 3جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

برامج أخرى للبحث العلمي 7البرنامج الفرعي

البحوث العلمية العامة 06618

500 0001 0002 2مدارس الدكتوراه 00 015ج

500500400تثمين نتائج البحث وتسجيل براءات االختراع 00 016ج

20020050عقود صيانة التجهيزات العلمية 00 018ج

000 0002 0003 3مشاريع البحوث التنموية 00 019ج

500 0007 00010 201610برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي 00 022ج

تجهيز مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالقطب
التكنولوجي بالمنستير

1 2004 8001 200504 800100 52 023ج

16 9004 80016 90011 5004 800100 06618جملــة الفصـل
النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 06619

500500250دعم الثقافة العلمية 00 020ج

000 0002 0005 5دعم التعاون العلمي 00 021ج
5 5005 5002 250 06619جملــة الفصـل

22 4004 80022 40013 7504 800100 7جملــة البرنامج الفرعي
22 4304 80022 43013 7804 800100 5جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب6البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

303030اقتناء وسائل النقل 00 023ج
303030 06604جملــة الفصـل



360
نظـام أمـد

برامج إعالمية 06605

000 00010 00014 14الشبكة الموحدة للبحث العلمي 00 024ج

100100100برنامج تطوير استغالل االشتراكات االلكترونية 00 025ج
14 10014 10010 100 06605جملــة الفصـل

14 13014 13010 130 2جملــة البرنامج الفرعي

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

303030اقتناء وسائل النقل 51 030ج
303030 06604جملــة الفصـل
303030 6جملــة البرنامج الفرعي

14 16014 16010 160 6جملــة البرنامج
القیادة و المساندة بحث علمي9البرنامج

الدفع التعهد الدفع التعهد م.خ.ق.م م.ع.م البيانالفصل ج.تالفقرة
م.خ.ق.إعتمادات على مم.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

المصالح المركزیة بحث علمي 1البرنامج الفرعي

تجهيزات إدارية 06604

180180100تجهيز مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية 00 0010
180180180اقتناء وسائل النقل 00 001ج

360360280 06604جملــة الفصـل
مصاريف مختلفة 06608

10010050مصاريف التامين العشري للبنايات 00 001ج
10010050 06608جملــة الفصـل
460460330 1جملــة البرنامج الفرعي
460460330 9جملــة البرنامج

37 0504 80037 05024 2704 800100 الجملة العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

البحث العلمي26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
جدول إجمالي

م.خ.ق.م

361

3_

659دراسات عامة06600 200 400 60 2 281 500 3 100 4 400 3 600

042 9شراء أراضي06601 100 100 10 281 8 421 300 500 10 302 19 523

597 4بناءات إدارية06603 200 350 39 7 189 743 1 375 10 257 12 375

281 2تجهيزات إدارية06604 728 620 174 5 655 372 450 240 859 7 537 1 368 9 458

429 14برامج إعالمية06605 10 200 10 285 15 981 46 866 3 036 14 100 10 285 12 685 57 655 97 761

150مصاريف مختلفة06608 50 100 100 100 100 300

863 287البحوث العلمية العامة06618 29 400 26 723 29 503 291 721 106 560 45 650 39 700 13 468 459 832 117 263 665 210

524 13النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا06619 2 350 2 650 1 921 22 764 2 867 5 500 5 630 2 800 26 412 5 550 43 209

802 3البحوث العلمية في الميدان اإلقتصادي06620 12 764 3 802 12 764 16 566

000 1البحث العلمي06782 2 000 3 000 3 000
871 002128 58129 81260 83066 100126 401399 52147 67843 22843 228337 347 587 859 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

3

2016
نظـام أمـد

البحث العلمي_26 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

362

د1000بحساب 

بحث علمي جامعي 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

البحث العلمي الجامعي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البحث العلمي 06782
1 000 2 000 3 000 3 000 مدارس الدكتوراه000100

000 0001 0002 0003 067823جملــة الفصـل

1 000 0001 0002 0003 3جملــة البرنامج الفرعي

4 000 0001 0002 0003 3جملــة البرنامج

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
30 30 30 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد- اقتناء وسائل نقل 003021

06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
450 50 500 5 290 500 تهيئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية006621

1 633 50 101 61 700 1 145 4 100 1 845 تجهيزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية010821



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

363 نظـام أمـد

083 645700611011002 3901 3459 066182جملــة الفصـل

1 083 64573061101301002 3901 3759 2جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البحوث العلمية العامة 06618
307 428 4 725 248 5 212 5 460 تهيئة وتوسيع مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية002521

2 992 50 60 9 509 1 820 1 800 2 700 3 620 تجهيز مخابر مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية008121
299 23443760503 0685 0122 7007 0802 066189جملــة الفصـل

2 299 23443760503 0685 0122 7007 0802 9جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
30 30 30 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة00221ج

06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
889 324 4 597 5 810 5 810 تهيئة وتوسيع مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة002621

1 621 50 29 850 850 3 400 1 700 تجهيز مخابر مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية008021
1 433 1 433 1 433  تكنولوجية بمركز البحوث في ميدان الطاقة Plateforme احداث قاعدة013021

ببرج السدرية
943 626324503 0938504 4008 9433 066188جملــة الفصـل

3 943 626324803 093308504 4008 9733 8جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

364 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البحوث العلمية العامة 06618
668 5 192 553 5 307 5 860 تهيئة وتوسيع مركز البحوث وتكنولوجيات المياه002421
713 50 100 327 1 190 2 450 1 190 تجهيز مخابر مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية007921
900 100 1 000 1 000 فضاء تكنولوجي بمركز البحوث في المياه ببرج السدرية013121

281 519200502 4975535 4507 0502 066188جملــة الفصـل

4 281 519200502 4975535 4507 0502 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
60 60 60 اقتناء وسائل نقل  لمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس003100

06604606060جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
144 1 706 1 850 1 850 القسط األول- تجهيز مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس001861
74 3 450 3 524 3 524 القسط الثاني-بناء مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس002861
206 150 100 36 468 960 960 تجهيز مخابر المركز الوطني للبيوتكنولوجيا بصفاقس011961
868 50 100 150 268 600 1 018 بناء فضاء للتكنولوجيا بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس012161
100 50 50 200 200 بناء بيت مكيف بلوري بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس012261

392 624362502501 1342681505 5527 066187جملــة الفصـل

5 392 624363102501 134268601505 6127 7جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

365 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
100 100 100 تجهيز محضنة المؤسسات بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس002661

06604100100100جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
480 200 40 3 780 4 500 4 500 تجهيز المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي001412
100 50 150 150 برنامج اعتماد مخابر المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي والكيميائي011812

7804050200580 6503 6504 066184جملــة الفصـل

6 7804050200680 7503 7504 4جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

برامج أخرى للبحث العلمي 7 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

بناءات إدارية 06603
1 075 300 1 375 1 375 تهيئات مختلفة000900

075 3753001 3751 066031جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
706 5 4 468 695 4 484 5 179 تثمين نتائج البحوث وتسجيل براءات االختراع000600

1 249 184 1 567 442 2 558 3 000 القسط الثاني-القطب التكنولوجيا ببرج السدرية بناء محضنة مؤسسات 000700
164 704 3 722 4 590 4 590 القطب التكنولوجي ببرج السدرية000821
698 10 667 11 365 8 000 11 365 القسط الرابع- إقتناء تجهيزات علمية كبرى 001600

23 595 1 000 1 310 14 095 11 097 8 750 20 153 40 000 تهيئة األقطاب التنموية002300
1 146 50 779 3 025 5 000 5 000 القسط الثاني-تهيئة القطب التكنولوجي ببرج السدرية003021
1 396 414 3 090 4 900 4 900 تثمين نتائج البحث وتسجيل براءات االختراع004100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

366 نظـام أمـد

06618
35 42 2 423 2 500 2 500 القسط الخامس- اقتناء تجهيزات علمية كبرى  005600

3 300 3 300 3 300 القسط الثالث- تهيئة القطب التكنولوجي ببرج السدرية  005900
14 269 283 283 بناء فضاءات مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية006813
110 50 160 640 160 تاثيث وتجهيز مركز الموارد التكنولوجية بالقطب التكنولوجي بصفاقس007461

7 897 200 66 37 1 300 6 900 11 586 8 200 007752( القطب التكنولوجي(  بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج    
بالمنستير

380 50 70 500 1 799 500 بناء فضاءات مشتركة: القطب التكنولوجي ببرج السدرية 009021
30 50 8 1 212 1 300 5 350 1 300 القسط السابع: اقتناء تجهيزات علمية كبرى 009600
200 200 295 200 تاثيث وتجهيز المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية010421
117 583 700 3 500 700 010900( القسط الثامن( اقتناء تجهيزات علمية كبرى 
235 50 151 764 1 200 1 200 صيانة التجهيزات العلمية011300
277 5 3 718 4 000 2 600 4 000 القسط التاسع- إقتناء تجهيزات علمية كبرى011500

1 814 50 164 1 222 3 250 4 500 3 250 القسط العاشر- اقتناء تجهيزات علمية كبرى 011700
24 573 13 427 21 400 16 600 38 000 2010برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي 012000
2 761 7 148 43 391 8 000 45 300 53 300 2011برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي 012300
350 350 1 000 350 المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت012412

3 370 200 230 100 3 900 3 900 11القسط - اقتناء تجهيزات علمية كبرى 012500
380 20 400 560 400 تجهيز  محضنة المؤسسات بسيدي ثابت012612

10 634 2 543 5 839 5 284 4 000 20 300 24 300 2012برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي 012700
3 000 3 000 3 000 12القسط - اقتناء تجهيزات علمية كبرى 012900
3 952 4 000 9 185 6 213 6 588 4 250 25 688 29 938 2013البرنامج الوطني للبحث العلمي برنامج 013200
5 200 5 200 5 200 القسط الثاني(بناء مركز البحث في علوم النسيج 013300 )
10 600 4 000 4 715 4 985 14 600 4 500 5 200 24 300 2014برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي 013400
15 000 7 500 9 000 14 000 17 500 31 500 البرنامج الوطني للبحث العلمي013500

500 1 500 2 000 2 000 مدارس الدكتوراه01500ج
100 400 500 500 تثمين نتائج البحث وتسجيل براءات االختراع01600ج
150 50 200 200 عقود صيانة التجهيزات العلمية01800ج

1 000 2 000 3 000 3 000 مشاريع البحوث التنموية01900ج
2 500 7 500 10 000 10 000 2016برنامج - البرنامج الوطني للبحث العلمي02200ج
1 150 50 1 200 4 800 1 200  تجهيز مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالقطب التكنولوجي02352ج

بالمنستير
583 600128 56328 31725 65228 134119 50043 00045 20039 88113 630189 71544 06618330جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 06619



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

367 نظـام أمـد

06619
614 42 4 794 300 300 4 850 5 450 دعم الثقافة العلمية000300

6 173 2 500 1 815 13 207 500 5 630 2 500 15 065 23 695 دعم التعاون العلمي000400
250 250 500 500 دعم الثقافة العلمية02000ج

3 000 2 000 5 000 5 000 دعم التعاون العلمي02100ج
037 25010 5002 8572 0011 50080018 6305 8005 9152 64519 0661934جملــة الفصـل

7 695 850139 36330 17428 65330 934137 00043 00551 00046 79616 630209 73544 366جملــة البرنامج الفرعي

5 373 580153 01331 11229 49731 405162 18047 79551 26846 92716 570245 57562 407جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
30 30 30 اقتناء وسائل نقل للمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني003200

30 30 30 اقتناء وسائل النقل02300ج
066046030303030جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
5 999 10 000 15 976 9 902 10 000 12 685 19 192 41 877 الشبكة الموحدة للبحث العلمي000300
360 10 640 11 000 11 000 القسط الثالث- الشبكة الموحدة للبحث العلمي 000700
110 5 790 5 900 5 900 000900( القسط الخامس( الشبكة الموحدة للبحث العلمي  

1 521 4 479 1 300 4 700 6 000 القسط الثامن( الشبكة الموحدة للبحث العلمي 001700  )
4 000 10 000 14 000 14 000 الشبكة الموحدة للبحث العلمي02400ج

100 100 100 برنامج تطوير استغالل االشتراكات االلكترونية02500ج
990 10011 00010 97610 81115 30030 1001 00014 68510 79212 87740 0660578جملــة الفصـل

2 990 13011 03010 97610 81115 30030 1301 03014 68510 79212 93740 78جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

368 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

البحوث العلمية العامة 06618
571 18 2 760 247 3 102 3 349 بناء مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية009711

76018571 1022472 3493 066183جملــة الفصـل

3 76018571 1022472 3493 3جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
30 30 30  اقتناء وسائل نقل لمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات003300

واألديان المقارنة بسوسة
06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
98 2 100 100  تاثيث وتجهيز مكتبة مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات010151

واالديان المقارنة
468 14 18 500 500 اقتناء: مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالديان المقارنة 010251  

مراجع للمكتبة
141 9 150 150  تاثيث وتجهيز قاعة محاضرات وندوات بمركز البحوث والدراسات في011151

حوار الحضارات واالديات
066187507502914707جملــة الفصـل

5 78075030291430707جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

369 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
30 30 30 اقتناء وسائل النقل03051ج

06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
6 846 50 300 4 3 600 3 600 3 600 7 200 القسط األول- تجهيز مركز اإللكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة 003951

846 6004300506 6003 6003 2003 066187جملــة الفصـل

6 846 6004300806 600303 6003 2303 7جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البحث في اإلعالمیة و الملتمیدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات بصفاقس 7 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

تجهيزات إدارية 06604
30 30 30  اقتناء وسائل نقل لمركز البحث في اإلعالمية والملتميديا والمعالجة003400

الرقمية للمعطيات بصفاقس
06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
2 322 197 2 091 4 610 8 500 4 610 بناء مركز البحث في الميكروالكترونيك003351
2 388 3 2 534 4 925 9 031 4 925 بناء مركز البحث في اإلعالمية و الملتيمديا و المعالجة الرقمية للمعطيات003461
3 844 50 300 6 3 360 840 3 360 4 200  تجهيز مركز البحث في االعالمية والملتيميديا والمعالجة الرقمية بصفاقس003861

القسط االول -
554 631200300508 3604 3753 89110 73520 0661813جملــة الفصـل

7 554 631200330508 3604 375303 89110 76520 13جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

370 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

الھیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 06619
440 100 150 64 800 150 1 404 1 554 تقييم أنشطة البحث العلمي000600

40415080064150100440 5541 066191جملــة الفصـل

8 40415080064150100440 5541 1جملــة البرنامج الفرعي

6 108 36029 84010 27610 03116 65739 1608 09014 68510 02312 49160 61524 105جملــة البرنامج

القیادة و المساندة بحث علمي 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016م.خ.ق.مم.ع.م 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المصالح المركزیة بحث علمي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
8 30 300 60 2 102 2 500 2 500 دراسات متعلقة بإحداث األقطاب التكنولجية000100

151 120 50 179 500 500 إعتمادات دراسات000200
500 50 50 500 100 4 400 600 إستشارات ومساعدة فنية000300

28160400200659 1005002 4003 6004 066003جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601
9 042 100 100 10 281 8 421 300 500 10 302 19 523 شراء أراضي000100

042 2811001009 42110 3025003008 52310 0660119جملــة الفصـل

بناءات إدارية 06603
1 988 100 1 327 308 3 107 3 415 تهيئات مختلفة000200
564 13 5 658 435 5 800 6 235 بناء برج البحوث000411
420 100 50 26 4 600 600 اعتمادات دراسات000600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

371 نظـام أمـد

06603
200 200 200 تهيئة مقر مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالديان000751
350 350 350 بناء مكاتب تحويل التكنولوجيا000800

522 98939502003 0577436 80010 0660310جملــة الفصـل

تجهيزات إدارية 06604
530 100 60 103 4 134 46 60 434 4 387 184 4 927 اقتناء وسائل نقل000100
132 7 783 922 922 تجهيز مقر وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات000300
91 120 30 64 180 125 305 تجهيز مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية001000
161 20 50 11 53 100 195 295 تجهيز مقر المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني001100
119 28 30 63 240 240  تجهيز مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األديان001351

المقارنة بسوسة
35 20 20 9 136 220 220 001400( ببرج السدرية(تجهيز المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 
45 20 105 170 170 تجهيز مقر مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية001621
193 20 30 77 30 290 320 تجهيز مركز بحوث وتكنولوجيا الطاقة ببرج السدرية001721
47 20 4 99 170 170 تجهيز مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية001821
99 30 20 41 190 190 تجهيز المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي و الكيميائي002012
56 20 4 80 80 تجهيز مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس002161
95 30 100 225 225 تجهيز مقر مركز البحث في اإلعالمية والملتميديا002800
70 30 100 200 200 تجهيز مقر مركز البحث في الميكرو الكترونيك والنانوتكنولوجيا002900

180 180 180 اقتناء وسائل النقل00100ج
673 5591344406381 989859603601765 4441846 066048جملــة الفصـل

برامج إعالمية 06605
333 1 027 1 360 1 360 القسط الرابع-المخطط العام لالعالمي 000600
690 100 285 5 530 285 265 1 080 تجهيزات ومعدات إعالمية001800

023 02752851001 6252855301 4401 066052جملــة الفصـل

مصاريف مختلفة 06608
100 100 100 100 200 مصاريف التامين العشري للبنايات000100
50 50 100 100 مصاريف التامين العشري للبنايات00100ج

0660830010010010010050150جملــة الفصـل

البحوث العلمية العامة 06618
737 803 450 1 090 1 540 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بصفاقس003561
288 482 770 1 737 770 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت003612



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.مم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

372 نظـام أمـد

06618
21 79 100 100 دراسة بناء مصالح مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية003721
782 758 740 800 1 540 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسوسة004000
597 3 600 480 600 تاثيث وتجهيزالقسط االول من- القطب التكنولوجي بسيدي ثابت  004612  

محضنة المؤسسات
30 736 264 9 500 21 500 31 000 القسط الثاني- تهيئة االقطاب التكنولوجية  004712

304 1 445 750 2 040 750 بناءمركز الموارد التكنولوجية- القطب التكنولوجي بصفاقس  005261
519 1 1 480 2 000 2 000 ورشات تناوب)3(بناءثالث - القطب التكنولوجي ببرج السدرية  006021
4 766 770 770 بناء القسط الثاني من محضنة المؤسسات- القطب التكنولوجي بسوسة  006551
33 1 219 1 252 1 252 بناء فضاءات مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية006821
396 4 400 400 بناء قاعة بيضاء: القطب التكنولوجي ببرج السدرية009221

1 500 1 500 1 500 بناء المركز الوطني للبحوث في علوم: القطب التكنولوجي ببرج السدرية 009321  
المواد ــ القسط االول

54 896 950 950 بناء محضنة مؤسسات بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس009861
452 348 800 800 تجهيز مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس009961
331 69 150 250 400 تجهيز مخابر مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية010621

19 005 13 995 13 800 19 200 33 000 2009البرنامج الوطني للبحث العلمي ــبرنامج 011400
75 25 100 100 تجهيز محضنة المؤسسات بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس011661
600 600 2 400 600 بناء قاعة بيضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة012851

434 636256 24021 83225 65752 0726 0661878جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 06619
1 130 20 1 150 5 550 1 150 تنمية الكفاءات000900

130 150201 5501 1505 066191جملــة الفصـل

1 633 28873 3751 7932401 71047 05585994576035 79186 32916 124جملــة البرنامج الفرعي

9 633 28873 3751 7932401 71047 05585994576035 79186 32916 124جملــة البرنامج

640 519103 85229 81260 83066 10091 772249 32147 62843 22843 228257 114 392 005 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

البــيـان

د1000بحساب 

2016 2015 2014 2013

2016

نظـام أمـد

م.خ.ق.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

201420152016 2013

البحث العلمي

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

373

_263 الباب:

3 050 1 000 350 4 400 4 400 دراسات عامة 09600
1 316 52 451 917 1 368 تجهيزات إدارية 09604
76 209 9 150 9 800 1 345 20 759 14 700 4 800 9 390 4 810 83 563 117 263 البحوث العلمية العامة 09618

607 4 943 5 550 5 550 النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 09619
128 5814 8109 3904 80015 15125 7541 34510 15010 15081 182 94 430 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

اإلستثمارات المباشرة

ميزانية الدولة لسنة

3

2016
نظـام أمـد

البحث العلمي_26 الباب:

374

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمية العامة 09618
690 2905001004 5تهيئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية006621 5 290
400 0007002 1001 4تجهيزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدرية010821 4 100

090 5008007 3901 096189جملــة الفصـل 9 390

1 090 5008007 3901 9جملــة البرنامج الفرعي 9 390

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمية العامة 09618
699 25045026253006501 2تجهيز مخابر مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية008121 2 700

699 25045026253006501 096182جملــة الفصـل 2 700

2 699 25045026253006501 2جملــة البرنامج الفرعي 2 700



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

375 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمية العامة 09618
250 4005006502 0001 2تجهيز مخابر مركز بحوث و تكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية008021 3 400

250 4005006502 0001 096182جملــة الفصـل 3 400

3 250 4005006502 0001 2جملــة البرنامج الفرعي 3 400

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمية العامة 09618
300 0504005006501 2تجهيز مخابر مركز بحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدرية007921 2 450

300 0504005006501 096182جملــة الفصـل 2 450

4 300 0504005006501 2جملــة البرنامج الفرعي 2 450

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

برامج أخرى للبحث العلمي 7 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمية العامة 09618
000 0008 8القسط الرابع- إقتناء تجهيزات علمية كبرى 001600 8 000
640200440تاثيث وتجهيز مركز الموارد التكنولوجية بالقطب التكنولوجي بصفاقس007461 640
007752( القطب التكنولوجي(  بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج    

بالمنستير
3 0004 7863 8001 0002 0008 586 11 586



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

376 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

09618
599 775242001 1بناء فضاءات مشتركة: القطب التكنولوجي ببرج السدرية 009021 1 799
839 5002 3505115001 5القسط السابع: اقتناء تجهيزات علمية كبرى 009600 5 350
295295تاثيث وتجهيز المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية010421 295
010900( 500 0002 5001 3القسط الثامن( اقتناء تجهيزات علمية كبرى  3 500
600 6002 2القسط التاسع- إقتناء تجهيزات علمية كبرى011500 2 600
955 5001 0001 500451 4القسط العاشر- اقتناء تجهيزات علمية كبرى 011700 4 500
000 0001 1المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت012412 1 000
560100460تجهيز  محضنة المؤسسات بسيدي ثابت012612 560
 تجهيز مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالقطب التكنولوجي02352ج

بالمنستير
4 8001004 700 4 800

974 10034 0005 800511454 8003 8104 2204 0961831جملــة الفصـل 44 630

7 974 10034 0005 800511454 8003 8104 2204 31جملــة البرنامج الفرعي 44 630

5 313 85047 8007 050537706 8006 3904 8109 5204 37جملــة البرنامج 62 570

بحث علمي جنوب 6 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمية العامة 09618
450 5006501 6001 3القسط األول- تجهيز مركز اإللكترونيك و النانوتكنولوجيا بسوسة 003951 3 600

450 5006501 6001 096183جملــة الفصـل 3 600

6 450 5006501 6001 3جملــة البرنامج الفرعي 3 600

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

مركز البحث في اإلعالمیة و الملتمیدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات بصفاقس 7 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

377 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

البحوث العلمية العامة 09618
77765271 5007 8بناء مركز البحث في الميكروالكترونيك003351 8 500
409134488 0318 9بناء مركز البحث في اإلعالمية و الملتيمديا و المعالجة الرقمية للمعطيات003461 9 031
 تجهيز مركز البحث في االعالمية والملتيميديا والمعالجة الرقمية بصفاقس003861

القسط االول -
3 3601 5006501 210 3 360

769 5006501 1867861 89116 0961820جملــة الفصـل 20 891

7 769 5006501 1867861 89116 20جملــة البرنامج الفرعي 20 891

6 219 3003 0001 1867863 49116 24جملــة البرنامج 24 491

القیادة و المساندة بحث علمي 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201320132014

تقديرات م.ق المسندة في
201420152016

تقديراتم.قالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2016 2015

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

المصالح المركزیة بحث علمي 1 البرنامج الفرعي

البــيـان ج.ت الفقرة م.خ.ق.مالفصل

التكلفة

دراسات عامة 09600
050 0003 4003501 4إستشارات ومساعدة فنية000300 4 400

050 0003 4003501 096004جملــة الفصـل 4 400

تجهيزات إدارية 09604
18452132اقتناء وسائل نقل000100 184

0960418452132جملــة الفصـل 184

البحوث العلمية العامة 09618
67859 7371 1بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت003612 1 737
تاثيث وتجهيزالقسط االول من- القطب التكنولوجي بسيدي ثابت  004612  

محضنة المؤسسات
48011469 480

602438 7902501 1بناءمركز الموارد التكنولوجية- القطب التكنولوجي بصفاقس  005261 2 040
400 4002 2بناء قاعة بيضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة012851 2 400

366 2913 4072503 096186جملــة الفصـل 6 657

النهوض بالبحوث التنموية و التكنولوجيا 09619
943607 5504 5تنمية الكفاءات000900 5 550



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.خ.ق.م
غاية

المسندة في
20142015

م.ق
2016

المصروفة إلىما بعدتقديرات
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2016 2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل

378 نظـام أمـد
إعتمادات على موارد القروض الخارجية الموظفة

943607 5504 096195جملــة الفصـل 5 550

1 155 0007 2863501 5412508 16جملــة البرنامج الفرعي 16 791
9 155 0007 2863501 5412508 16جملــة البرنامج 16 791

687 00957 25الجملة  العامة 10 150 10 150 856 6 300 4 800 9 390 4 810 78 552 103 852



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

البحث العلمي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

توزيع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

379

_263 الباب:

إعادة تقييم إو التكلفة

860اإلستثمار في ميدان البحث07804 1 900 1 900

250250250المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

303030الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

930930210المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي

303090مركز البحث في علوم المواد

620620200مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

202040مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة

202040مركز بحوث و تكنولوجيا المياه

900860 9001 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

إعادة تقييم

البحث العلمي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

380

_263 الباب:

510اإلستثمار في ميدان البحث07804 250 250

250250250المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية

70المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي

70مركز البحث في علوم المواد

80مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

20مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة

20مركز بحوث و تكنولوجيا المياه

250250510الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

البحث العلمي

مشاريع و برامج بصدد اإلنجاز

381نظـام أمـد

_263 الباب:

5 بحث علمي شمال البرنامج

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

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

1 المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
70مركز البحث في علوم المواد

04002150 المركز الوطني للبحوث(اقتناء تجهيزات علمية لفائدة مخابر البحث  
(في علوم المواد

04022120 المركز الوطني للبحوث في- صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
علوم المواد

0780470جملــة الفصـل
70 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

3 مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
20مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة

05022120 مركز بحوث وتكنولوجيا الطاقة- تركيز منظومة مراقبة 

0780420جملــة الفصـل
20 3 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

4 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
20مركز بحوث و تكنولوجيا المياه

06022120 مركز بحوث وتكنولوجيات. - صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
المياه

0780420جملــة الفصـل



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

382 نظـام أمـد

20 4 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
80مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

03520080 مركز البيوتكنولوجيا(اقتناء تجهيزات علمية لفائدة مخابر البحث  
(بصفاقس

0780480جملــة الفصـل
80 5 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

6 المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
70المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي

03500050  افتناء تجهيزات علمية لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحليل
الفيزيائي الكيميائي

03530020 المعهد الوطني للبحث والتحليل(صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
(الفيزيائي الكيميائي

0780470جملــة الفصـل
70 6 جملــة البرنامج الفرعي

260 5 جملــة البرنامج

6 بحث علمي جنوبالبرنامج

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

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

1 المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
250المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 250 250

018412250 250 250 إعادة شحن مصدر الكوبالت

07804250250جملــة الفصـل 250
250250250 1 جملــة البرنامج الفرعي

250250250 6 جملــة البرنامج
250250510الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفع
م.ع.إعتمادات على م

التعهدبيان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاريع و برامج جديدة

م.خ.ق.م
م.خ.ق.إعتمادات على م

383

_263 الباب:

350اإلستثمار في ميدان البحث07804 1 650 1 650

303030الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

 المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي
الكيميائي

930930140

303020مركز البحث في علوم المواد

620620120مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

202020مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة

202020مركز بحوث و تكنولوجيا المياه

650350 6501 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

البحث العلمي

384نظـام أمـد

_263 الباب:

مشاريع و برامج جديدة

5 بحث علمي شمال البرنامج

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

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

1 المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
20مركز البحث في علوم المواد 30 30

0012120ج 30 30 اقتناء منظومة تصرف محاسبي

078043020جملــة الفصـل 30
303020 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

3 مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
20مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة 20 20

0042120ج 20 20 اقتناء تجهيزات اعالمية

078042020جملــة الفصـل 20
202020 3 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

4 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
20مركز بحوث و تكنولوجيا المياه 20 20

0052120ج 20 20 تجهيزات اعالمية

078042020جملــة الفصـل 20
202020 4 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

385 نظـام أمـد

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

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

5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
120مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 620 620

0066120ج 20 20 اقتناء تجهيزات اعالمية

0076150ج 400 400 صيانة مبنى المركز

0086150ج 200 200 تعبيد شبكة الطرقات

07804620120جملــة الفصـل 620
620620120 5 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

6 المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
140المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي 930 930

03530020 200 200 المعهد الوطني للبحث والتحليل(صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
(الفيزيائي الكيميائي

03550020 30 30 المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي(تجهيزات اعالمية  
(الكيميائي

0101250ج 200 200 المعهد الوطني للبحث والتحليل-صيانة التكييف المركزي   
الفيزيائي الكيميائي

0111250ج 500 500 المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي-تجهيزات علمية   
الكيميائي

07804930140جملــة الفصـل 930
930930140 6 جملــة البرنامج الفرعي

1 6201 620320 5 جملــة البرنامج

6 بحث علمي جنوبالبرنامج

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

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

4 الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحثالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
30الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 30 30

0280030ج 30 30 تجهيزات ادارية

078043030جملــة الفصـل 30
303030 4 جملــة البرنامج الفرعي

303030 6 جملــة البرنامج



د1000بحساب 

م.ع.مالبيانالفصل
م.ع.إعتمادات على مإعادة تقييم

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

386 نظـام أمـد

650350 6501 1الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2015 2014 2013

2016
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غاية

إعتمادات التعهد
تقديراتالمسندة في ما بعدم.ق

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غاية
ما بعدتقديراتم.قالمصروفة في

20142015 2013

البحث العلمي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20162016

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

387

_263 الباب:

367 14اإلستثمار في ميدان البحث07804 860 860 1 245 22 099 8 324 1 900 395 1 010 27 802 7 250 39 431

981 5تشجيعات مباشرة 5 981 5 981
345معهد المناطق القاحلة 345 345

971 2المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 250 200 20 215 1 855 250 200 21 331 4 600 23 636
143المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا 143 143

232الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 30 30 100 634 30 60 300 636 1 026
070 1المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي 210 200 180 400 930 180 950 2 060

465 1مركز البحث في علوم المواد 90 155 300 500 30 130 100 2 250 2 650 2 510
130 2مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 200 340 300 300 620 150 2 500 3 270

115مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 50 30 135 165
40مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة 30 20 20 50 20 90
30مركز بحوث و تكنولوجيا المياه 40 105 30 20 155 30 205

39 4317 2501 0103951 9008 32422 0991 24586086014 367 27 802 الجملة  العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

د1000بحساب 

2016

نظـام أمـد

البحث العلمي

388

_263 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

بحث علمي شمال  5البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
10المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 2 495 2 505 2 505

بناء مخابر البحث في الطاقة والمواد 0148122 5052 5052 49510
465 1مركز البحث في علوم المواد 90 155 300 500 30 130 100 2 250 2 650 2 510

المركز الوطني للبحوث(اقتناء تجهيزات علمية لفائدة مخابر البحث  
(في علوم المواد

0400212 2502 6502 250500200100501 400

المركز الوطني للبحوث في علوم(صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
(المواد

040121100100100

المركز الوطني للبحوث في- صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
علوم المواد

040221100100502030

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد- تجهيزات إعالمية  0403213030525
اقتناء منظومة تصرف محاسبي 0012130302010ج

475 995300155901 755100130302 6504 0152 5جملــة الفصـل 07804

5 0152 6504 755100130302 995300155901 475 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

389 نظـام أمـد

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
150المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 150 150

تأثيث المخابر 011900150150150

115مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 50 30 135 165

تهيئة بيوت زراعية بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية 0450001351355085
مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج(تجهيزات إعالمية  

(السدرية
050121303030

31528530200115جملــة الفصـل 07804

31528530200115 2 جملــة البرنامج الفرعي

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
40مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة 30 20 20 50 20 90

تجهيزات اعالمية 050021202020
مركز بحوث وتكنولوجيا الطاقة- تركيز منظومة مراقبة  05022150503020



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

390 نظـام أمـد

07804

اقتناء تجهيزات اعالمية 00421202020ج
90205020203040جملــة الفصـل 07804

90205020203040 3 جملــة البرنامج الفرعي

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
30مركز بحوث و تكنولوجيا المياه 40 105 30 20 155 30 205

مركز بحوث وتكنولوجيا المياه(تجهيزات اعالمية ) 060021303030
مركز بحوث وتكنولوجيات المياه- تجهيزات سمعية بصرية  060121252525

مركز بحوث وتكنولوجيات. - صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
المياه

060221100100502030

مركز بحوث وتكنولوجيات المياه- تجهيزات اعالمية  060321303030
تجهيزات اعالمية 00521202020ج

2053015520301054030جملــة الفصـل 07804

2053015520301054030 4 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

391 نظـام أمـد

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
130 2مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 200 340 300 300 620 150 2 500 3 270

مركز البيوتكنولوجيا(اقتناء تجهيزات علمية لفائدة مخابر البحث  
(بصفاقس

0352002 5002 500300200290801 630

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس(صيانة التجهيزات العلمية الكبرى ) 03540015015010050
اقتناء تجهيزات اعالمية 00661202020ج
صيانة مبنى المركز 0076140040050350ج
تعبيد شبكة الطرقات 0086120020050150ج

130 5001506203003003402002 2702 3جملــة الفصـل 07804

3 2702 5001506203003003402002 130 5 جملــة البرنامج الفرعي

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
070 1المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي 210 200 180 400 930 180 950 2 060



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

392 نظـام أمـد

07804

 افتناء تجهيزات علمية لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحليل
الفيزيائي الكيميائي

03500080080030020050250

 القيام بدراسات واقتناء تجهيزات لتأهيل مخابر المعهد الوطني
للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميا

03510015015010050

المعهد الوطني للبحث والتحليل(صيانة التجهيزات العلمية الكبرى  
(الفيزيائي الكيميائي

03530035015020010040210

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي(تجهيزات اعالمية  
(الكيميائي

035500603030302010

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي-صيانة التكييف المركزي   
الكيميائي

0101220020050150ج

المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي-تجهيزات علمية   
الكيميائي

0111250050050450ج

070 0609501809304001802002101 2جملــة الفصـل 07804

2 0609501809304001802002101 070 6 جملــة البرنامج الفرعي

10 9552 6508 4905103351 6203 8959458305804 705 5 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
695المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 250 200 6 364 290 250 200 6 769 7 509

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية(إقتناء وسائل نقل ) 0106007346449064490



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

393 نظـام أمـد

07804

بناء وحدة التصرف في المصادر المشعة 016800840840840
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية(اقتناء تجهيزات علمية ) 0169003 3203 3202 915405
تركيز ساعة ذرية 017500400400400

بناء مقر إدارة األمان والتجهيزات النووية 018112180180180
تركيز منظومة نووية دون الحرجة 018312100100100

إعادة شحن مصدر الكوبالت 0184121 4251 1752501 175250
تركيز منظومة الحنفيات المسلحة وأعمدة اإلطفاء 018512110110110

القسط الثاني( تركيز ساعة ذرية  ) 018600200200200
المركز الوطني للعلوم(اعداد أدلة اجراءات ادارية ومالية  

(والتكنولوجيا النووية
018712505050

تسييج المركز والتهيئة الخارجية 018812150150150
364200250695 7692002502906 5096 7جملــة الفصـل 07804

7 5096 7692002502906 364200250695 1 جملــة البرنامج الفرعي

2015 2014 201320142015 2013 20162016

ج.تالفقرة تقديراتالفصل تقديراتم.قم.ق البيان
إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

المصروفة إلى
غاية

المسندة إلى
غاية

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

الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث 4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في ميدان البحث07804
230الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 30 30 100 110 30 60 300 110 500

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث(تجهيزات سمعية بصرية واعالمية  
(العلمي

030400100100100

الوكالة الوطنية للنهوض(اقتناء تجهيزات سمعية بصرية واعالمية  
(بالبحث العلمي

030500101010



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للميزانية
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غاية

المسندة في
20142015

المصروفة إلىما بعدتقديراتم.ق
20132014غاية

المصروفة في
2015

ما بعدتقديراتم.ق
2013

البــيـان ج.ت الفقرة الفصل
20162016

م.خ.ق.م

394 نظـام أمـد

07804

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث(برنامج دعم نقل التكنولوجيا  
(العلمي

030611300300100200

الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث- تجهيزات سمعية بصرية  030700303030
الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث- اقتناء وسائل نقل  030800303030
تجهيزات ادارية 02800303030ج

50011030060301101003030230جملــة الفصـل 07804

50011030060301101003030230 4 جملــة البرنامج الفرعي

8 0096 879500602802906 47430030280925 6 جملــة البرنامج
18 9642 6501 0103951 90029010 3691 2458608605 630 15 369 الجملة  العامة



إعتمادات  إعتمادات  الصبغة
الدفع التعھد ج/و

45880 64720 64420 والیة تونس

21690 28900 28600 مشاریع بصدد اإلنجاز

30 وطني * دراسات متعلقة بإحداث األقطاب التكنولوجية

120 وطني * دراسات عامة

1050 وطني * استشارات ومساعدة فنية

100 300 وطني شراء أراضي

100 وطني * يئات خمتلفة

100 وطني اعتمادات دراسات

100 وطني جتهيزات ومعدات اعالمية

1000 وطني * يئة األقطاب التكنولوجية والتنموية

100 وطني * إقتناء وسائل النقل

20 جھوي * جتهيز مقر مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادية واإلجتماعية

20 جھوي جتهيز مقر املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين

1550 وطني جتهيزات علمية كربى - القسط السابع

50 وطني * عقود صيانة التجهيزات العلمية الكربى

1550 وطني * إقتناء جتهيزات علمية كربى- القسط العاشر

200 وطني * إقتناء جتهيزات علمية كربى- القسط 11

4000 وطني * الربنامج الوطين للبحث العلمي - برنامج 2013

4000 14600 14600 وطني * الربنامج الوطين للبحث العلمي - برنامج 2014

7500 14000 14000 وطني * الربنامج الوطين للبحث العلمي

100 وطني * تقييم أنشطة البحث

24190 35820 35820 مشاریع جدیدة

180 180 180 وطني * اقتناء وسائل النقل لإلدارة املركزية

30 30 30 جھوي اقتناء وسائل النقل للمركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين

100 180 180 جھوي جتهيز مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية

10000 14000 14000 وطني الشبكة املوحدة للبحث العلمي

100 100 100 وطني برنامج تطوير استغالل االشتراكات االلكترونية

50 100 100 وطني مصاريف التأمني العشري للبنايات

7500 10000 10000 وطني * الربنامج الوطين للبحث العلمي -

1500 2000 2000 وطني مدراس الدكتوراه

العنوان الثاني: اإلستثمارات المباشرة
مشاريع سنة 2016(البحث العلمي) 

ق. البرامج

395
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إعتمادات  إعتمادات  الصبغة
الدفع التعھد ج/و

ق. البرامج

400 500 500 وطني تثمني نتائج البحث

50 200 200 وطني عقود صيانة التجهيزات العلمية

2000 3000 3000 وطني مشاريع البحوث التنموية

250 500 500 وطني دعم الثقافة العلمية

2000 5000 5000 وطني دعم التعاون العلمي

30 30 30 جھوي جتهيزات ادارية لفائدة الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي

690 1180 1180 والیة أریانة

550 250 250 مشاریع بصدد اإلنجاز

30 جھوي * جتهيز مقر املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي (إدارية)

200 جھوي جتهيز املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي (علمية)

50 جھوي اقتناء جتهيزات علمية لفائدة خمابر املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

20 جھوي صيانة التجهيزات العلمية الكربى للمعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

250 250 250 جھوي اعادة شحن مصدر الكوبالت للمركز الوطين للعلوم والتكنولوجيا النووية

140 930 930 مشاریع جدیدة

50 200 200 جھوي صيانة التكييف املركزي للمعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

20 200 200 جھوي صيانة التجهيزات العلمية الكربى للمعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

50 500 500 جھوي جتهيزات علمية للمعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

20 30 30 جھوي جتهيزات اعالمية للمعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

3330 100 100 والیة نابل

3240 0 0 مشاریع بصدد اإلنجاز

20 جھوي * جتهيز املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد (بربج السدرية)

20 جھوي * جتهيز مقر مركز حبوث وتكنولوجيات املياه بربج السدرية

20 جھوي * جتهيز مقر مركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة بربج السدرية

20 جھوي * جتهيز مقر مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية

50 جھوي * يئة القطب التكنولوجي بربج السدرية (القسط الثاين)

150 جھوي * بناء مقر املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد

700 جھوي * جتهيز خمابر مركز حبوث وتكنولوجيات املياه

700 جھوي * جتهيز خمابر مركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة

700 جھوي * جتهيز خمابر مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية

750 جھوي * جتهيز املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد بربج السدرية

50 جھوي جتهيزات علمية املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد

20 جھوي صيانة التجهيزات العلمية الكربى املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد
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إعتمادات  إعتمادات  الصبغة
الدفع التعھد ج/و

ق. البرامج

20 جھوي صيانة التجهيزات العلمية الكربى ملركز حبوث وتكنولوجيات املياه

20 جھوي تركيز منظومة مراقبة  ملركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة

90 100 100 مشاریع جدیدة

30 30 30 جھوي اقتناء وسائل النقل ملركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة

20 30 30 جھوي اقتناء منظومة تصرف حماسيب للمركز الوطين للبحوث يف علوم املواد

20 20 20 جھوي جتهيزات اعالمية ملركز حبوث وتكنولوجيات املياه

20 20 20 جھوي جتهيزات اعالمية ملركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة

788 30 30 والیة سوسة

758 0 0 مشاریع بصدد اإلنجاز

28 جھوي * جتهيز مركزالبحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنة

30 جھوي تأثيث وجتهيز مقر مركز البحث يف امليكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا

700 جھوي جتهيز مركز البحث يف امليكروإلكترونيك والنانوتكنولوجيا

30 30 30 مشاریع جدیدة

30 30 30 جھوي اقتناء وسائل النقل ملركز البحث يف امليكروالكترونيك والنانوتكنولوجيا بسوسة

2350 6000 6000 والیة المنستیر

2200 0 0 مشاریع بصدد اإلنجاز

2200 جھوي * بناء مركز البحث يف علوم وتكنولوجيا النسيج

150 6000 6000 مشاریع جدیدة

150 6000 6000 جھوي جتهيز مركز البحث يف علوم وتكنولوجيا النسيج

1200 770 770 والیة صفاقس

1080 150 150 مشاریع بصدد اإلنجاز

20 جھوي جتهيز مقر مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس (ادارية)

30 جھوي تأثيث وجتهيز مقر مركز البحث يف االعالمية وامللتيميديا (إدارية)

700
جھوي

* جتهيز مركز البحث يف اإلعالمية وامليلتيميديا  واملعاجلة الرقمية للمعطيات (جتهيزات 
علمية)

150 جھوي * جتهيز خمابر مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

50 150 150 جھوي * بناء فضاء للتكنولوجيا مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

50 جھوي * تركيز بيت مكيف بلوري مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

80 جھوي اقتناء جتهيزات علمية ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

120 620 620 مشاریع جدیدة

20 20 20 جھوي جتهيزات اعالمية ملركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

50 400 400 جھوي صيانة مبىن مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

50 200 200 جھوي تعبيد املسالك الداخلية للمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

والية تونس

بــنــايـات إداريــة

80أشغالــإعالن طلب العروضــدراساتتهيئة تهيئات بمقر الوزارة

40أشغالــإنطالق في الدراساتــتوسيعتوسيع مقر جامعة تونس المنار

ــدراساتــإعداد البرنامج الوظيفيــتهيئة وتوسيعتهيئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل

100أشغال50 إنجاز األشغالــدراساتتهيئةتهيئة مستودع السيارات براس الطابية

40ــإنطالق في الدراساتــتهيئةتوسيع مقر جامعة تونس المنار

20إنطالق في األشغالــتعيين المصممينإصالح شقوقتهيئة مقر جامعة تونس المنار

دراساتــاإلنطالق في الدراساتــــتوسيعتوسيع مقر جامعة قرطاج

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

30أشغالــدراساتــدراساتتوسيعكلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات
100 200 200 توسيعالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس

50أشغالــإعالن طلب العروضــدراساتتوسيع المعهد العالي للعلوم اإلنسـانيـة بتونـس (ابن شرف)

ــدراساتبناء مقرالمدرسة العليا للسمعي البصري و السينما بقمرت
إعالن طلب العروض

 للمرة 3

100أشغال95 أشغال20 أشغالتوسيعالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس

50أشغال0 أشغال0 أشغالتوسيعتوسيع كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس

طلب عروضــدراساتــدراسة جيوتقنيةتوسيعالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 نفقات التنمية لسنة 2016
 المشاريع المتواصلة

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

50أشغال0 أشغال0 أشغالتوسيعتوسيع كليتي الحقوق والعلوم اإلقتصادية بتونس

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100أشغالــدراساتــدراساتتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونـس

100أشغال40 أشغال40 أشغالتهيئة المعهد التحضيري للدراسات األدبية و العلوم اإلنسانية بتونس

تركيز محول المعهد العالي للفن المسرحي بتونس
كهربائي

100 أشغالــدراسات

تهيئة كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس
أشغال قسط 1  و 
طلب عروض ق2

80أشغال35 أشغال20 

تهيئة كلية العلوم اإلقتصادية  و التصرف بتونس
أشغال قسط 1  و 
طلب عروض ق2

80أشغال35 أشغال20 

100 أشغال60 أشغالتهيئة المدرسة العليا للعلوم و التقنيات بتونس

100 أشغال70 دراساتتهيئة المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس

ــدراساتــ دراسة جيوتقنيةــــتهيئةالمعهد العالي للعلوم البيولوجية والتطبيقية بتونس

100أشغال80 أشغالــطلب عروضتهيئةمعهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج

100 أشغال20 أشغالتهيئةالمدرسة التونسية للتقنيات

100أشغالــطلب عروضــدراساتتهيئةكلية الطب بتونس

40أشغالــدراساتــدراساتتهيئةالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس

50أشغالــدراسات ــدراساتتهيئةالمدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية و التجارية  بتونس

50أشغال بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية
80أشغالــطلب عروضــدراساتبناء مقرالمطعم الجامعي براس الطّابية

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

50أشغالــدراساتــدراساتتهيئةالحي الجامعي ميتوالفيل

100 أشغالــطلب عروضتهيئةالحي الجامعي باردو 2

80أشغالــدراساتــدراساتتهيئة الحي الجامعي براس الطابية

80أشغالــطلب عروضــدراساتتهيئةالمبيت الجامعي العمران األعلى 3
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

30أشغالــدراساتــدراساتتجديد كامل المطعم الجامعي بالعمران األعلـى

20أشغالــدراساتــإختبارتهيئةالمبيت الجامعي العمران األعلى 2

100أشغال80 أشغال20 أشغالتهيئة المبيت الجامعي الزهور

100أشغال95 أشغالــطلب عروضتهيئةالمبيت الجامعي باردو 3

100أشغال10 أشغالــدراساتتهيئةالمطعم الجامعي بقرطاج

20أشغالــدراساتــإختبارتهيئةالمبيت الجامعي العمران األعلى 1

20أشغالــدراساتــإختبارتهيئةالمبيت الجامعي الياسمين

50أشغالــدراساتــدراساتتهيئةالحي الجامعي فطومة بورقيبة بميتوال فيل

والية أريانة

 بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100أشغال90 أشغال20 أشغالبناء مقر المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت

20أشغالــدراساتــدرساتبناء مقرالمبيت الجامعي بسيدي ثابت

100أشغال20 أشغالــإنطالق األشغالبناء مقرالمطعم الجامعي بأريانة

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

20 أشغالــدراساتتهيئةالمبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع

50أشغالــطلب عروضــدراساتتهيئةالمبيت الجامعي شوقي بالمنزه السابع

والية منوبة

بــنــايـات إداريــة
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

100 أشغال40 أشغالتوسيعتوسيع مقر جامعة منوبة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

ـــدراساتــإعداد ملف مرجعيــــتوسيعالمعهد العالي لفنون الملتميديا بمنوبة

100أشغال95 أشغال10 أشغالتوسيعمركز النشر الجامعي بمنوبة

ــطلب عروضــدراساتــــتوسيعالمدرسة الوطنية لعلوم اإلعالميـــة

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

70أشغالــدراسات قسط302 أشغال قسط1تهيئة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بمنـوبة (قسطين)

100أشغال95 أشغال20 أشغال تهيئةالمعهد العالي لتكنولوجيا التصميم بالدندان

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

80أشغالــدراسات قسط 1002 أشغال قسط 1تهيئةالمبيت الجامعي للطالبات بمنوبة

100 أشغالــدراساتتهيئةالمبيت الجامعي البساتين بمنوبة

100أشغالــدراسات ــإختبارتهيئةالمطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة

50أشغالــدراساتتهيئةالمبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة

 الــبــحث الــعــلــمــي

100أشغال 95 أشغال40 أشغالتوسيعمركز الحساب الخوارزمي

والية بن عروس

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100أشغالــدراساتــدراساتتهيئة المعهد العالي للتنشيط الشبابي و الثقافي ببئر الباي
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

 بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 أشغالبناء مقرالمطعم الجامعي بالمروج

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100أشغال قسط 804 أشغال قسط 603 أشغال قسط 1 و 2تهيئة المبيت الجامعي بالمروج

50 أشغال قسط 1 و 2تهيئةالحي الجامعي المروج
أشغال قسط 3 
دراسات قسط 4

100أشغال قسط 604 

80أشغال قسط 503 دراسات قسط 503 أشغال قسط 1 و 2تهيئة الحي الجامعي بحمام الشط

والية نابل

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

ــدراساتــــــــتوسيعالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل

100 أشغال95 أشغالبناء مقرالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقليبية

100أشغال90 أشغال70 أشغالبناء مقرالمعهد العالي لإلعالمية ومنظومات اإلتصال ببرج السدرية

ــدراساتــــــــتوسيعالمعهد العالي للفنون الجميلة بنابل

100أشغال97 أشغال80 أشغالبناء مقرالمدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات المتقدمة ببرج السدرية

 بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 أشغالبناء مقرالمطعم الجامعي بقليبية

100أشغال20 أشغالــدراساتبناء مقربناء مركب رياضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية

30أشغالــدراساتــدراساتبناء مقرالمبيت الجامعي ببرج السدرية

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100دراسات وأشغال70 أشغال60 أشغالتهيئةالمبيت الجامعي بنابل



403

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

والية زغوان

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 أشغال60 أشغالتهيئةفرع المبيت الجامعي بزغوان المدينة

والية بنزرت

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

60أشغالــإعالن طلب العروضــدراساتتوسيعمعهد الدراسات التطبيقية والتكنولوجيا بماطر

تم فسخ الصفقة وتم 100أشغال65 أشغال5 أشغالبناء مقر المعهد العالي للتجارة و المحاسبـة ببنزرت
تعيين مقاوالت أخرى

توسيعالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت

100أشغال50 أشغال10 أشغالبناء مقر المدرسة الوطنية للمهندسين ببنــزرت

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100أشغال قسط 3ــدراسات قسط 503 أشغال قسط 1 و 2تهيئة كلية العلـوم  ببنـــزرت

100أشغال10 أشغال10 أشغال تهيئةالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر
تم فسخ الصفقة 

وإعالن طلب 
عروض جديد

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100أشغال80 أشغال60 أشغال تهيئة الحي الجامعي حسن النوري ببنــزرت

100أشغالــدراسات قسط 302 أشغال تهيئةالحي الجامعي بماطر
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

والية باجة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 أشغال70 أشغال بناء مقرالمعهد العالي للغات المطبقة واإلعالمية بباجة

100 أشغال70 أشغال بناء مقر المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

والية جندوبة

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100أشغالــإعالن طلب العروضــــتهيئةالمبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة

80أشغالــدراساتــــتهيئةالحي الجامعي بالريجيا

والية الكاف

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

95دراسات وأشغال80 أشغال50 أشغالتوسيعالمعهد العالي لإلعالمية بالكاف

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

ــدراسات ــإختبارــــتهيئةالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف

ــدراسات ــإختبارــــتهيئةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

والية سليانة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 أشغالبناء مقرالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

50أشغالــدراساتــــتوسيعتوسيع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة

20أشغالــدراساتــدراساتبناء مقر المعهد العالي للفنون و الحرف بسليانة

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

ــدراساتــإنطالق الدراساتــــتوسيع المبيت الجامعي بسليانة

والية القيروان

 بـنـايـات إداريـــة

100أشغال25 أشغالــدراساتبناء مقر بناء مقر جــامعة القيروان

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 أشغال قسط 2توسيعالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

20أشغالــدراساتــدراساتبناء مقرالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقيروان

ـــدراساتــإعداد الملف المرجعيــــبناء مقرالمعهد العالي للرياضيات التطبيقية و اإلعالمية بالقيروان

100أشغالــطلب عروضــدراساتتوسيعتوسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100 أشغال80 أشغالتهيئة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالقيروان

100أشغالــدراساتــإختبارتهيئةالعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

60أشغالــدراساتــإختبارتهيئةالعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروان

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

80أشغالــطلب عروضــدراساتبناء مقر مطعم المركب الجامعي الجديد بالقيروان

80أشغالــطلب عروضــدراساتبناء مقربناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقيروان

 تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

30أشغالــدراساتــــتهيئة الحي الجامعي عقبة بن نافع القيروان

50أشغالــدراساتــــتهيئةالمبيت الجامعي صبرة بالقيروان

50أشغالــدراساتــــتهيئةالحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان

والية القصرين

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100أشغال95 أشغال90 أشغالتوسيع المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرين

90أشغال30 أشغال25 أشغالبناء مقرالمعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالقصرين

100أشغال80 أشغال20 أشغالتهيئة وتوسيع المعهد الع. للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات سبيطلة

  تهـيئة مؤسسات التعليم العالي

100أشغال40 أشغالــدراساتم. جهويالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 أشغال80 أشغالبناء مقر المطعم الجامعي بالقصرين

100 أشغال20 أشغالبناء مطعمالحي الجامعي بسبيطلة

50أشغالــدراساتــــتهيئةالمبيت الجامعي بالقصرين
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

والية سيدي بوزيد

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

ــدراساتــــــــبناء مقر المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسيدي بوزيد

ــدراساتــإنطالق في الدراساتــــبناء مقرالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد

والية سوسة

 بـنـايـات إداريـــة

ــدراساتــالبرنامج الوظيفيــــبناء مقرديوان الخدمات الجامعية للوسط بسوسة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 أشغالبناء مقركلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بسوسة

20أشغالــدراساتــــتوسيعالمعهد العالي للمالية والجباية بسوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
بناء مقر
وتوسيع

50أشغال التوسعةــدراسات التوسعة100 أشغال بناء المقر

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

50أشغالــدراساتــدراساتتهيئةكلية الحقوق بسوسة

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 أشغال60 أشغالبناء مقر المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة
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كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

ــدراساتــــــــبناءالمركب الرياضي بسوسة

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100 أشغال10 أشغالتهيئةالحي الجامعي الغزالي بسوسة

100 أشغال10 أشغالتهيئةالمبيت الجامعي الرياض بسوسة

30أشغالــدراساتــــتهيئةالمبيت الجامعي ابن سينا بسوسة

100أشغالــطلب عروض قسط 603 أشغال قسط 2تهيئة المبيت الجامعي سهلول بسوسة

والية المنستير

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100أشغالــدراساتــــتوسيعكلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير

100أشغالــدراساتــــتوسيعالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

100أشغالــدراساتــــتوسيعالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير

ــدراساتــإختبارــــتوسيعالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير

100أشغال20 أشغالــــتوسيعكلية الطب بالمنستير

100أشغالــدراساتــــتوسيعكلية الصيدلة وطب األسنان بالمنستير

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

100أشغالــدراساتــــتهيئةكلية الصيدلة و طب األسنان بالمنستير

50أشغالــدراساتــدراساتتهيئةكلية طب األسنان بالمنستير

50أشغالــدراساتــــتهيئةكلية العلوم بالمنستير

80أشغالــدراساتــــتهيئةالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

100أشغالــدراساتــــتهيئةكلية الصيدلة بالمنستير
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

20أشغالــدراساتــــتوسيعتوسيع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100أشغال50 أشغالــدراساتتهيئةالمبيت الجامعي اإلمام المازري بالمنستير

100أشغالــدراسات ــــتهيئةالمطعم الجامعي سقانص بالمنستير

والية المهدية

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

40أشغالــإعالن طلب العروضــدراساتبناء مقر المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهدية

20أشغالــدراساتــدراساتبناء مقر المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية

80أشغال قسط 51 أشغالــدراساتبناء مقر القرية اللغوية بالمهدية

100أشغال قسط 401 أشغالــدراساتبناء مقر المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

100 أشغال70 أشغالبناء مقر المطعم الجامعي برجيش المهدية

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

80أشغالــدراساتــــتهيئة المبيت الجامعي بالمهدية



410

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

والية صفاقس

 بـنـايـات إداريـــة

80أشغالــدراساتــــتوسيعتوسعة مقر ديوان الخدمات الجامعية بالجنوب

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100أشغالــدراساتــــتوسيعكلية الطب بصفاقس

100أشغال20 أشغالــدراساتتوسيعالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس

100 أشغال90 أشغالتوسيعالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

إصالح الشقوق بصدد100أشغال80 أشغال60 أشغالتهيئةكلية الطب بصفاقس
 الدراسات

80أشغالــدراساتــــتهيئة كلية العلـوم  بصفاقس

50أشغالــدراساتــــتهيئةكلية الحقوق بصفاقس

  بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

20أشغالــدراساتــــبناء مقر المركز الثقافي الجامعي بصفاقس

100 أشغالبناء مقرالمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس

20أشغالــدراساتــــبناء مقرالمركب الرياضي بصفاقس

ــدراساتــــبناء مقربناء مبيت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس
دراسات وطلب

 عروض
ــ

تمت إحالة الملف 
المرجعي

 لوزارة التجهيز

100أشغالــدراساتــــتوسيعتوسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

80أشغالــدراساتــــتهيئةالمطعم الجامعي المنار بصفاقس

100أشغال90 أشغال50 أشغالتهيئةالحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس

100أشغال80 أشغال30 أشغالتهيئةالحي الجامعي الياسمين بصفاقس

والية قابس

 بـنـايـات إداريـــة

80أشغالــدراساتــــتوسيع بناء مقر جــامعة قابس

80أشغالــطلب عروضــدراساتبناء مقربناء مقراإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقابس

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

أشغال قسط1 ــــتوسيعالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس
ودراسات قسط2

100أشغال60 

40أشغالــدراساتــدراساتبناء مقر المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس

تهيئة مؤسسات التعليم العالي

100أشغال80 دراسات(20% المتبقية)80 أشغالتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100أشغالــدراساتــــتهيئةالمطعم الجامعي حي المنارة بقابس

50أشغالــدراساتــــتهيئةالحي الجامعي عمر ابن الخطاب بقابس
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غاية
31 ديسمبر 2016

المالحظات المحتوى المادي بيان المشاريع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غاية
31 ديسمبر 2014

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غاية
31 ديسمبر 2015

والية قفصة

 بـنـايـات إداريـــة

100أشغالــدراساتــــبناء مقربناء مقراإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية بقفصة

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

ــدراساتــإعداد الملف المرجعيــــبناء مقرالمدرسة الوطنية للمهندسين بقفصة

ــدراساتــإعداد الملف المرجعيــــبناء مقرالمعهد العالي للفنون و الحرف بقفصة

ــدراساتــإعداد الملف المرجعيــــبناء مقر المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بقفصة

ــدراساتــإعداد الملف المرجعيــــبناء مقرالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة

100أشغالــدراساتــــتوسيعالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة

بناء و توسيع مؤسسات الخدمات الجامعية

20أشغالــدراساتــــبناء مقربناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجيات الطاقة بقفصة

تهيئة مؤسسات الخدمات الجامعية

100أشغال10 أشغالــدراساتتهيئةالمبيت الجامعي ابن منظور بقفصة

ــدراساتــــــــتهيئةالمبيت الجامعي بقفصة

والية مدنين

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 أشغال40 أشغالبناء مقر المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين

 تهيئة مؤسسات التعليم العالي

50أشغالــدراساتــــتهيئةالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة

والية تطاوين

 بناء و توسيع مؤسسات التعليم العالي

100 أشغال80 أشغالبناء مقرالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين
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