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  التوطـئـــة

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

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

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

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

  .الرشیدة، النجاعة والفاعلیة والمساءلة

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

  :التالیةسا على المبادئ األھداف الذي یرتكز أسا

 المحافظة على التوازنات  االقتصادیة والمالیة -

 االنضباط في المیزانیة -

 الشفافیة والمساءلة -

 البرمجة على المدى المتوسط -

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

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

  .الخدمات العمومیة

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

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

  . السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا وتبویب میزانیاتھا وفق البرامج المذكورة

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

یتم ضبط مؤشرات لقیس األداء تدعیم الجانب التقییمي ول على المدى المتوسط والبعید ھدافھوضبط أ



 
 

 
 

  ).كمیة أو نوعیة(قابلة للقیاس والمتابعة  بالنسبة لكل ھدف

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

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

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

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

 ،ملحقة بمشاریع المیزانیة إلى مجلس النواب إحالتھا

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

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

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

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

 .للقدرة على األداء لنفس السنة

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

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

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

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

  .األداء لنفس السنةبالمشاریع السنویة للقدرة على 

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1 نظـام أمـد

الباب الثامن  و العشرون
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة لوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي   

. 2017 م د   سنة 1 361,852 مقابل    1 481,694 في حدود  لسنة  2018

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2018 2017 2016

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

%نفقات التصرف  8,6 105,891 1 336,694 1 230,803 1 268,718

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  10,6 13,951 145,000 131,049 150,425

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    11,8 13,170 124,500 111,330 125,840

%* على الموارد الخارجیة الموظفة -16,7 -3,000 15,000 18,000 23,378

م د

220,0 3,781% 5,500 1,719 1,207 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

%481,694119,842 361,8521 419,1431 1 الجملـــــة 8,8



نظـام أمـد

1 336 694 000

145 000 000

2

الباب الثامن  و العشرون

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

التوزیع حسب األجزاء

2018  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2018

 بحساب الدینار

000 694 481 1 الجملـــــة



بحساب األلف دینار

الجملة  جزء البحث 
العلمي

جزء التعلیم 
العالي بیان األقسام الفصل

القسم األول: التأجیر العمومي

1000069 36553 963516 نفقات التأجیر العمومي لإلدارة المركزیة 01136

24522 76 24446
منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومیة 01137

17533 5495 12038
منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومیة 01138

2089 198 1891 تأجیر األعوان العاملین بالخارج 01139

1044213 42322 1001891 جملة القسم األول

القسم الثاني: وسائل المصالح

6400 6400 نفقات وسائل المصالح لإلدارة المركزیة 02236

73140 433 72707
منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومیة 02237

3986 2828 1158
منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر 

الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 02238

170 170 نفقات تسییر المصالح بالخارج 02239

83696 3261 80435 جملة القسم الثاني

185297 1020 184277 نفقات التدخل العمومي لإلدارة المركزیة 03336

22832 105 22727
منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومیة 03337

626 408 218
منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة 

لمجلة المحاسبة العمومیة 03338

30 30 تدخالت المصالح بالخارج 03339

208785 1533 207252 جملة القسم الثالث

1336694 47116 1289578 جملة الباب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

توزيع اإلعتمادات حسب األقسام

الباب الثامن والعشرون

نفقـات التصرف لسنة  2018

3



ألف دينار 141400 I اعتمادات البرامج
ألف دينار 38107 - التعليم العالي
ألف دينار 22317 * المصالح المركزية
ألف دينار 15790 * الجامعات  
ألف دينار 103293 - البحث العلمي

II توزيع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع جسب األقسام
بحساب األلف دینار

جزء 
الجامعات

جزء المصالح 
المركزیة جزء الجامعات

جزء المصالح 
المركزیة

القسم السادس:

124500 54640 13630 56230 78800 44330 15790 18680
اإلستثمارات المباشرة

القسم السابع:

5500 4920 580 10200 8883 1317 التمویل العمومي

القسم التاسع:

15000 5750 9250 32800 8500 24300

نفقات على موارد 
قروض خارجیة 

موظفة

145000 65310 13630 66060 121800 61713 15790 44297 جملة الباب

4

الباب الثامن والعشرون
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

نفقـات التنمية لسنة  2018

بیان األقسام

اعتمادات الدفعاعتمادات التعھد

التعلیم العالي
جزء البحث 

جملة اإلعتماداتجملة اإلعتماداتالعلمي جزء البحث 
العلمي

التعلیم العالي
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   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  المیزانیة حسب البرامج

  

  

تندرج ضمن الدفعة األولى من الوزارات  أن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بإعتبار

النموذجیة المعنیة بتركیز منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف، وبغایة تحسین نجاعة 

فافیة أھداف میزانیة الدولة، تّم ھیكلة میزانیة الوزارة وفق وفاعلیة التصرف العمومي وضمان ش

تترجم السیاسات العمومیة والمھام الموكولة إلیھا وبرنامج مساندة وفقا لما  ثالث برامج عملیاتیة

  :یلي

  

 التعلیم العالي، :1البرنامج عدد  §

 ، البحث العلمي :2البرنامج عدد  §

 الخدمات الجامعیة، :3البرنامج عدد  §

 ،القیادة والمساندة: 9البرنامج عدد  §

  

  :ولقد تم بالنسبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعیة كما یبینھ الجدول التالي
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 البرامج

الفرعیة البرامج  



بحساب األلف دینار

الجملةبرنامج القیادة والمساندةبرنامج الخدمات الجامعیةبرنامج البحث العلميبرنامج التعلیم العاليالبیان
94262147116316509304481336694نفقات التصرف

8916044232287591226961044213التأجیر العمومي

38138326135375692283696وسائل المصالح

128791533193543830208785التدخل العمومي

47900653101960012190145000نفقات التنمیة

47320603901960012190139500اإلستثمارات المباشرة

40420546401800011440124500على الموارد العامة للمیزانیة
على موارد القروض الخارجیة 

69005750160075015000الموظفة

58049205500التمویل العمومي
58049205500على الموارد العامة للمیزانیة

على موارد القروض الخارجیة 
الموظفة

990521112426336109426381481694الجملة

میزانیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي لسنة 2018

توزیع اعتمادات الدفع حسب طبیعة النفقة والبرامج

7



8 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  حوصلة ألھداف ومؤشرات قیس األداء

  حسب البرامج

في نطاق تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وتكریسا لمبدأ المسؤولیة في 

یة لكل برنامج في التي تترجم األولویات اإلستراتیج األھدافتنفیذ السیاسات العمومیة  تم ضبط جملة من 

  . التعلیم العالي والبحث العلميإطار مھمة وزارة 

لقیس درجة تحقیق  المؤّشرات الموضوعیةتقییم نجاعة وأداء ھذه البرامج تم ضبط جملة من  وبغایة

  .األھداف المعلنة وتقییم النتائج الُمحقّـقة بالتوازي مع إستعمال اإلعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج

اإلستراتیجیة، (الخاص بكل برنامج  إطار القدرة على األداءعلم أنھ یتم التطرق بالتفصیل إلى مع ال

المشروع السنوي للقدرة على األداء لوزارة التعلیم العالي ضمن ) األھداف ومؤشرات قیس األداء
  .الملحق بھذا التقریر 2018والبحث العلمي لسنة 

الخاصة ببرامج وزارة  ومؤشرات قیس األداء ألھدافصلة ویتم من خالل الجداول الالحقة تقدیم حو

  .التعلیم العالي و البحث العلمي
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  برنامج التعلیم العالي: 1ب

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

  2016 

  انجازات

2017  

 وقعاتت

2018  

 تقدیرات

اعداد  : 1.1الھدف 

الطلبة لالندماج في 

  سوق الشغل

المسجلین في نسبة الطلبة  : 1.1.1المؤشر

 االختصاصات الواعدة من مجموع الطلبة
 % 42,87 % 44,27 %  44,86 

نسبة تطور عدد الطلبة :   2.1.1المؤشر

 المسجلین بالشھادات ذات البناء المشترك
% 18,2 % 10,6 %  15,2 

  

  2016  

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

تحسین  : 2.1الھدف 

التأطیر بمؤسسات 

  العالي والبحثالتعلیم 

  

 24,3 % 25,9 % 24,4 % نسبة تأطیر الطلبة: 1.2.1المؤشر 

 18,9 % 18,2 % 18,4 % نسبة التأطیر البیداغوجي :  2.2.1المؤشر 

  

  2016 

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

تحسین :  3.1الھدف 

 جودة التكوین الجامعي

معدل السنوات المقضاة : 1.3.1المؤشر 

 3,53 3,58 3,67 لى شھادة اإلجازةللحصول ع

نسبة الرسوب بالسنة األولى  :2.3.1المؤشر 

  42,2  % 42,7  % 43,1 %  اإلجازة من

نسبة مؤسسات التعلیم العالي :3.3.1المؤشر 

 85,6 % 83,3 % 81,6 %  التي تعمل في فضاءات قارة
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  برنامج البحث العلمي: 2ب

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

 

  

  

  

  

    

  2016 

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

الترفیع  :1.2الھدف

من اإلنتاج العلمي 

 وتحسین جودتھ

  

في المجالت  عدد المنشورات :1 1 2المؤشر 

 العلمیة المفھرسة لكل مدرس باحث
0,64 0,65 0,70  

عدد المنشورات المشتركة  :2 1 2المؤشر 

(Copublication)  العلمیة المفھرسة في المجالت

 .لكل مدرس باحث

0,29 0,30 0,31 

  2016 

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

  
دعم نقل : 2.2 الھدف

 وتثمین نتائج البحث

  

عدد براءات االختراع المسجلة من : 1.2.2المؤشر 
  80  68 56 .قبل مؤسسات التعلیم العالي والبحث وھیاكل البحث

یاكل عدد اتفاقیات الشراكة بین ھ :2.2.2المؤشر 
 95 90 83 .البحث والمؤسسات االقتصادیة

عدد المشاریع المحدثة في اطار  :3.2.2المؤشر 
برامج ومشاریع تثمین البحث والتجدید ونقل 

  التكنولوجیا
3  12  16  

   

 

2016 

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

وضع  :3.2ف الھد
نظام تصرف في جودة 

  البحث والتجدید

 للبحث عدد المؤسسات العمومیة  :1 .3 2المؤشر 
 التي ارست نظام ادارة جودة

 
0 1 3 
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  برنامج الخدمات الجامعیة: 3ب

  األھداف ومؤشرات قیس األداء

2018 

  تقدیرات

2017  

 توقعات

2016  

 انجازات

  

 % 82,73   % 81,62  
نسبة االستجابة لمطالب السكن  :1.1.3المؤشر

  .الجامعي

تطویر : 1.3ھــدف لا

 ة السكن الجامعيمنظوم
78,2 %      78 %    77,4  %   

نسبة غرف السكن الفردي  :2.1.3المؤشر

  والزوجي

36,08  %  33,68 %  31,57  %  
نسبة مؤسسات السكن الجامعیة  :3.1.3المؤشر

  .التي توفر خدمات منكاملة للطلبة

  

2018 

  تقدیرات

2017  

 توقعات

2016  

 انجازات

  

15 14  
عدد المطاعم الجامعیة  :1.2.3المؤشر

 .المنخرطة في المسار االشھادي
تطویر منظومة : 2.3الھــدف 

 االطعام الجامعي
% 40,05 40,06 %  % 38,69 

نسبة األعوان المختصین في  :2.2.3المؤشر

  . الطبخ بالمطاعم الجامعیة

  

  

  

  

2018 

  تقدیرات

2017  

 توقعات

2016  

 انجازات

  

% 20,61  % 17,9 14,9 %  
نسبة المؤسسات المنتفعة  :1.3.3ؤشرالم

  . بزیارات منتظمة لألخصائیین النفسیین
تحسین اإلحاطة :3.3الھــدف 

 الصحیة والنفسیة للطالب
77,3%  74,74 % 64,89 % 

نسبة المؤسسات المنتفعة :  2.3.3 المؤشر

  بالتغطیة الصحیة لفائدة الطلبة 
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2016  

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تتقدیرا

تطویر  :4.3فالھد
 األنشطة الثقافیة

  والریاضیة

 نسبة إنخراط الطلبة بالنوادي  :1 .4 3المؤشر 
  46,36 %  40,2 % 73,8 % 

 الطلبة بالنواديتأطیر نسبة   :2 .4 3المؤشر 
 33  44 52 )عدد الطلبة للمؤطر الواحد(
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  برنامج القیادة والمساندة: 9ب

  ات قیس األداءاألھداف ومؤشر

  2016 

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

: 1.9الھدف 

تحسین 

التصرف في 

  الموارد  

  

 % 23,89  .نسبة تأطیر األعوان اإلداریین والفنیین والعملة :1.1.9المؤشر
 

26,39% 
 26% 

نسبة األعوان المكونین بالنسبة للعدد الجملي : 2.1.9المؤشر

  .لألعوان
 30%  34%  36% 

معدل استھالك وقود سیارات المصلحة في كل :3.1.9المؤشر

  كم 100
9,6 %  9,4 % 9 % 

  

  2016 

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

:  2.9الھدف 

تطویر المنظومة 

  المعلوماتیة

  

نسبة المؤسسات التي تتمتع بسرعة تدفق : 1.2.9المؤشر

  بانترنات مالئمة
73 %  85 % 96. % 

  % 37 35 % % 33  .نسبة الخدمات المسداة عن بعد بالوزارة : 2.2.9المؤشر

  

  

  2016 

  انجازات

2017  

 توقعات

2018  

 تقدیرات

:  3.9الھدف 

تطویر التصرف 

في البنایات 

  والتجھیزات

معدل المدة المقضاة إلنجاز الصفقات : .2.3.9المؤشر

 .العمومیة  الخاصة بالتجھیزات
 شھرا 11 شھرا 12 شھرا 16

نسبة انجاز اإلقتناءات من التجھیزات : 3.3.9المؤشر 

 .العلمیة
39 % 55 % 60 % 

نسبة انجاز عملیات التھیئة المبرمجة  :3.3.9لمؤشر ا

  بالمؤسسات الجامعیة
  %29,03    48,05 %  

  



 
 
 
 

 جزء التعليم العالي

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



مقابل 1271,177 م د سنة 2017.

وتتوّزع ھذه النفقات على النحو التالي:

نسبةالفارقتقدیرات ق م إنجازات  

التطور201620172018

(م د)(م د)(م د)(م د)

العنوان األول

%1223,1751190,5581289,57899,0208,3نفقات التصرف

العنوان الثاني

-%0,9291,2-96,76080,61979,690نفقات التنمیة

-%1,2201,5-96,36380,33079,110- اإلستثمارات المباشرة

-%1,3201,9-80,73771,18069,860* على الموارد العامة للمیزانیة

%15,6269,1509,2500,1001,1* على الموارد الخارجیة الموظفة

%0,3970,2890,5800,291100,7- التمویل العمومي

%0,3970,2890,5800,291100,7* على الموارد العامة للمیزانیة

%1319,9351271,1771369,26898,0917,7الجــملــــة

  

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: جزء التعلیم العالي

تّم ضبط نفقات التصرف والتنمیة لوزارة التعلیم العالي جزء التعلیم العالي   لسنة 2018 في حدود 1369,268 م د 
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الباب الثامن والعشرون



الباب الثامن والعشرون

نفقات التصرفالجزء األول     : 

نفقات التنمیةالجزء الثالث     : 

الجملــــــــــــــــة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

نفقات المیزانیة لسنة 2018

التوزیع حسب األجزاء

جزء التعلیم العالي

15

1369268000

تقدیراتبیان األجزاء
2018

بحساب الدینار

79690000

1289578000



% الفارق تقدیرات میزانیة

2018 2017

 I - التذكیر بإعتمادات العنوان األول (أ.د)

9,1% 83535 1001891 918356  - نفقات التأجیر العمومي
4,4%- 3728- 80435 84163  - نفقات وسائل المصالح
10,2% 19213 207252 188039  - نفقات التدخل العمومي

8,3% 99020 1289578 1190558 الجملـــة :

 - نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات
3,2%- -1113 33777 34890     اإلداریة وغیر اإلداریة(أ.د)

8,0% 97907 1323355 1225448 المجموع العام
 II - الوسائل البشریة المتوفرة

الـوزارة والمؤسسات اإلدرایة العمومیة
5 5  - أعضاء الدیوان

-271 5880 6151  - األعوان اإلداریون
-81 1776 1857  - األعوان الفنیون

-572 15863 16435  - اطار التدریس
-632 9857 10489  - العملة
-1556 33381 34937 الجملة

28,5% 171 (772) (601)  - اإلحالة على التقاعد

المؤسســات غیر اإلداریة
2 268 266  - مدینة العلوم
-4 50 54  - قصر العلوم
-9 175 184  - جامعة تونس اإلفتراضیة

2,2%- -11 493 504 الجملة 
-1 (4) (5)  - اإلحالة على التقاعد

4,4%- -1567 33874 35441 الجملة العامة لألعوان

16

أھم المعطیات حول مشروع میزانیة سنة 2018
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي (جزء التعلیم العالي)

المعطیــــــات



% الفارق تقدیرات میزانیة
2018 2017

 III - ھیاكل التدخل

378 378 المؤسسات العمومیة اإلداریة
12 12  - الجامعات

207 207  - مؤسسات التعلیم والبحث
3 3  - دواوین الخدمات الجامعیة
97 97  -المبیتات واألحیاء الجامعیة 
39 39  -المطاعم الجامعیة
17 17  - المراكز الثقافیة 
1 1  -الھیئة الوطنیة للتقییم والجودة واإلعتماد
1 1  -مركز النشر الجامعي
1 1 -مركز الحساب الخوارزمي
3 3 المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة
1 1  - مدینة العلوم
1 1  - قصر العلوم
1 1  - جامعة تونس اإلفتراضیة

 III - أبرز مؤشرات نشاط الوزارة

2,7%- -6627 243373 250000  - عدد الطلبة (تحت اشراف الوزارة)

4,1%- -681 15901 16582  - عدد المدرسین القارین

نسب التأطیر
11,5 12,83 - معاھد الدراسات التكنولوجیة
24,3 25,02  - بقیة المؤسسات

المعطیــــــات
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% الفارق تقدیرات میزانیة

2018 2017

المنح والقروض

المسندة بتونس
13,8% 18000 148000 130000 اإلعتمادات المخصصة للمنح (أد)

3000 3000 القروض الجامعیة بتونس (أد)
المسندة بالخارج

2,1% 628 30628 30000 اإلعتمادات المخصصة للمنح (أد)
1200 1200 القروض الجامعیة  (أد)

140 140 منح ألبناء التونسییة بالخارج (أد)
400 400 اعانات لفائدة الطلبة المعوزین (أد)

11,3% 18628 183368 164740 جملة المنح بتونس والخارج :

المعطیــــــات
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نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م
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: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 440 00012 000 10تعلیم عالي شمال 374 757 000 342 577 00032 180 0002 440 00034 620 000 352 577 000387 197 000 9240

000 000100 00050 005 0009 483 7جامعة الزیتونة 1 522 00050 0001 572 000 9 105 000 7 533 000 2010021

000 120 0001 000650 819 00076 622 70جامعة تونس  6 197 000470 0006 667 000 77 939 000 71 272 000 9729

000 400 0001 800 0001 470 00099 552 90جامعة تونس المنار 8 918 000-400 0008 518 000 100 870 000 92 352 000 10-229

000 850 0008 900 0006 285 000122 576 111جامعة قرطاج 10 709 0001 950 00012 659 000 131 135 000 118 476 000 102811

000 000970 000600 909 00060 312 55جامعة منوبة 5 597 000370 0005 967 000 61 879 000 55 912 000 106211

000 763-000 763-000 269 0006 032 7مدینة العلوم 6 269 000 7 032 000 -11100-11

000 230 00012 800 18تعلیم عالي وسط  228 794 000 209 487 00019 307 000-6 570 00012 737 000 228 287 000241 024 000 9-353

000 000600 000800 287 00077 124 69جامعة سوسة 8 163 000-200 0007 963 000 77 887 000 69 924 000 12-2511

000 200 0002 350 0004 190 00072 485 66جامعة المنستیر 5 705 000-2 150 0003 555 000 74 390 000 70 835 000 9-495

000 000 0005 500 0005 312 00041 800 38جامعة القیروان 2 512 000-500 0002 012 000 46 312 000 44 300 000 6-95

000 00050 000200 546 00034 330 31جامعة جندوبة 3 216 000-150 0003 066 000 34 596 000 31 530 000 10-7510

000 000280 535 0001 285 1قصر العلوم 250 000280 000530 000 1 815 000 1 285 000 1910041

000 100 0004 950 0007 924 0001 463 2برامج أخرى للتعلیم العالي -539 000-3 850 000-4 389 000 6 024 000 10 413 000 -22-48-42

000 600 0009 219 7تعلیم عالي جنوب 339 070 000 313 589 00025 481 0002 381 00027 862 000 320 808 000348 670 000 8334



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م
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: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 500 0001 880 0001 993 000126 675 112جامعة صفاقس 14 318 000-380 00013 938 000 128 493 000 114 555 000 13-2012

000 350 0002 900 0001 380 00060 591 57جامعة قابس 2 789 000450 0003 239 000 62 730 000 59 491 000 5245

000 000750 100 0001 394 00034 127 33جامعة قفصة 1 267 000-350 000917 000 35 144 000 34 227 000 4-323

000 000300 000289 610 0005 460 5جامعة تونس اإلفتراضیة 150 00011 000161 000 5 910 000 5 749 000 343

000 700 0004 050 0002 984 000110 053 104المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 6 931 0002 650 0009 581 000 115 684 000 106 103 000 71299

000 00026 00026 000709 683الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 709 000 683 000 41004

100100100بحث علمي جامعي

100100100البحث العلمي الجامعي

000 600 00019 100 19برنامج الخدمات الجامعیة 316 509 000 294 608 00021 901 000500 00022 401 000 313 708 000336 109 000 73-1

000 400 0005 300 00010 205 00063 215 60دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 2 990 000-4 900 000-1 910 000 68 605 000 70 515 000 5-48-3

000 100 0003 000 0004 523 00033 433 33دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 90 000-900 000-810 000 36 623 000 37 433 000 0-23-2

000 400 0003 900 0002 138 00033 289 33دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب -151 000500 000349 000 36 538 000 36 189 000 0171

000 700 0007 900 0001 643 000186 671 167خدمات جامعیة أخرى 18 972 0005 800 00024 772 000 194 343 000 169 571 000 1130515

000 190 00012 300 11القیادة و المساندة 30 448 000 30 297 000151 000890 0001 041 000 41 597 00042 638 000 081

000 490 0005 800 0004 876 00027 172 28المصالح المركزیة تعلیم عالي  -296 000690 000394 000 33 366 000 32 972 000 -1141



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م

21

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 700 0006 500 0006 788 0001 553 1مركز الحساب الخوارزمي 235 000200 000435 000 8 488 000 8 053 000 1535

000 000212 000212 000784 572مركز النشر الجامعي 784 000 572 000 3710037

1 190 558 0001 289 578 00066 419 00066 060 000 000 661 00098 359-000 020 99الجملـة العـامة : 1 256 977 0001 355 638 000 -1 88



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

التعلیم العالي : الجامعات

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م

22

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 880 0003 370 0004 490-000 880 0003 370 4تعلیم عالي شمال -11

000 000200 00020 000200 180جامعة الزیتونة 180 000 11

000 400 0001 000400 400 0001 000 1جامعة تونس  1 000 000 40

000 000450 550-000 000450 000 1جامعة تونس المنار 1 000 000 -55

000 000950 300-000 000950 250 1جامعة قرطاج 1 250 000 -24

000 000880 60-000 000880 940جامعة منوبة 940 000 -6

000 750 0004 120 0005 370-000 750 0004 120 5تعلیم عالي وسط  -7

000 350 0001 00040 350 0001 310 1جامعة سوسة 1 310 000 3

000 050 0001 790-000 050 0001 840 1جامعة المنستیر 1 840 000 -43

000 500 0001 000300 500 0001 200 1جامعة القیروان 1 200 000 25

000 000850 00080 000850 770جامعة جندوبة 770 000 10

100برامج أخرى للتعلیم العالي

000 000 0005 710 0004 000290 000 0005 710 4تعلیم عالي جنوب 6

000 000 0002 000 0002 000 2جامعة صفاقس 2 000 000

000 300 0001 100-000 300 0001 400 1جامعة قابس 1 400 000 -7



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

التعلیم العالي : الجامعات

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م

23

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 700 0001 000390 700 0001 310 1جامعة قفصة 1 310 000 30

100الجامعة اإلفتراضیة

14 200 00013 630 000 000 630 00013 200 00014 570-الجملـة العـامة : -4



61,877
%
%

1,1

-1,3

0,100

-0,750

9,250

56,230

9,150

56,980

15,625 * على الموارد الخارجیة الموظفة
* على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% -0,5 -0,359 66,060 66,419 77,899 نفقات التنمیة 

العنوان الثاني 
% 8,3 99,020 1 289,578 1 190,558 1 223,175 نفقات التصرف 

العنوان األول 
( م د ) 
2016

( م د ) 
2017

( م د ) 
2018

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2017 256,977 1          م د  سنة 355,638 1م د  مقابل  في حدود  لسنة  2018
لوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمیة 

التعلیم العالي : المصالح المركزیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

الباب الثامن  و العشرون
24 نظـام أمـد

0,291% 100,7 0,580 0,289 0,397 * على الموارد العامة للمیزانیة   
ـ التمویل العمومي

%355,63898,661 256,9771 301,0741 1 الجملـــــة 7,8



نظـام أمـد

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

تقدیرات 

000 578 289 1الجزء األول

بیان األجزاء 

66 060 000

2018 نفقات المیزانیة لسنة

: نفقات التصرف 

25

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التوزیع حسب األجزاء

: نفقات التنمیة الجزء الثالث

 بحساب الدینار

الباب الثامن  و العشرون

1 355 638 000 الجملـــــة
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  العنـوان األّول 
  رفـصــــفـقـات التـن

  

  :التقدیم اإلجمالي

  :كما یليالتعلیم العالي  جزء التعلیم العالي والبحث العلميضبطت نفقات التصرف لوزارة 

 د.أ1289578 : 2018اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
    د.أ 1190558:  2017اإلعتمادات المرسمة لسنة  -

 
  د.أ 99020  اقدرھ زیادةأي ب                 

  
  :)حسب طبیعة النفقة:(على النحو التالي 2018وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  

  فقات التصرفن

  طبیعة النفقةحسب التوزیع 

  بحساب األلف دینار                                                                       

  2016  البیان

  إنجازات

2017  

  م. ق

2018  

  قدیراتت

  النسبة  الفارق

% 

 9,1  83535  1001891  918356  980783  نفقات التأجیر العمومي

 -4,4  3728-  80435  84163  82416  نفقات وسائل المصالح

  0,21  19213  207252  188039  159976  نفقات التدخل العمومي

  8,3  99020  1289578  1190558  1223175  الجملة
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ملیون دینار لفائدة المؤسسات العمومیة  133,294ه وتشمل نفقات التصرف على مبلغ قدر

الراجعة بالنظر لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي قسم التعلیم العالي موزعة على النحو 

  : التالي

  : برنامج التعلیم العالي

  ملیون دینار 64,013            :الجامعات  -

 ملیون دینار  9,000     :المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة -

 ملیون دینار 0,363           :القریة اللغویة

 ملیون دینار 0,355   :الھیئة الوطنیة للجودة والتقییم واإلعتماد -

 ملیون دینار 1,535          :قصر العلوم  -

        ملیون دینار 6,269          :مدینة العلوم  -

 ملیون دینار 5,610       :جامعة تونس اإلفتراضیة –

  :الجامعیة برنامج الخدمات

  ملیون دینار 9,0871     :دیوان الخدمات الجامعیة للشمال -

  ملیون دینار 2,5391      :دیوان الخدمات الجامعیة للوسط -

  ملیون دینار 3,9051    :دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب -

  :برنامج القیادة والمساندة

 ملیون دینار 500 ,0        :مركز الحساب الخوارزمي

 ملیون دینار 0,118        :لجامعيمركز النشر ا

  

  :وتتوّزع نفقات التصّرف حسب البرامج  والبرامج الفرعیة كما یلي

  

  



نظـام أمـد

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

2018 نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة -1
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 28  الباب:

28

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2017
تقدیرات
2018

الفارق

2017النسبة المبلغ

ق.م

2018
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

%%%%

000 000486 789 0005 303 0005 867-000 461 00014 328 00015 561 00032 507 000354 946 321تعلیم عالي شمال1 10-69342 577 000374 757 00032 180 0009

000 00044 000164 000120 000340 000340 478 0001 501 0008 023 7جامعة الزیتونة1 21377 483 0009 005 0001 522 00020

000 000343 293 0001 000950 600 0002 600 0002 854 0005 926 00072 072 67جامعة تونس 2 93670 622 00076 819 0006 197 0009

000 000170 190 0001 020 0001 180-000 200 0004 380 0004 928 0008 080 00094 152 85جامعة تونس المنار3 10-41790 552 00099 470 0008 918 00010

000 000248 170 0002 922 0001 00060 600 0004 540 0004 401 00010 515 000115 114 105جامعة قرطاج4 10113111 576 000122 285 00010 709 00010

000 00052 000869 000817 310 0002 310 0002 545 0005 730 00057 185 52جامعة منوبة5 11655 312 00060 909 0005 597 00010

000 000371 000103 000474 747-000 000411 158 0001 000355 755 0005 400 5مدینة العلوم6 7-65-787 032 0006 269 000-763 000-11

000 000469 150 0003 681 0002 376-000 080 0009 456 0009 214 00019 564 000216 350 197تعلیم عالي وسط 2 10-417209 487 000228 794 00019 307 0009
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البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2017
تقدیرات
2018

الفارق

2017النسبة المبلغ

ق.م

2018
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

%%%%

000 000269 155 0001 000886 020 0002 020 0002 894 0007 112 00074 218 66جامعة سوسة1 123069 124 00077 287 0008 163 00012

000 000200 000975 000775 880 0003 880 0003 505 0005 335 00067 830 61جامعة المنستیر2 92666 485 00072 190 0005 705 0009

000 000544 000544 780 0001 780 0001 512 0002 988 00038 476 36جامعة القیروان3 738 800 00041 312 0002 512 0006

000 000361 000361 100-000 000 0001 100 0001 316 0003 185 00033 869 29جامعة جندوبة4 11-931 330 00034 546 0003 216 00010

000 00035 00035 000200 000400 000200 00050 100 0001 050 1قصر العلوم5 51001 285 0001 535 000250 00019

000 00080 00080 476-000 000476 63-000 844 0001 907 1برامج أخرى للتعلیم العالي6 -3-1002 463 0001 924 000-539 000-22

000 000575 940 0003 365 0003 00029 597 00014 568 00014 877 00024 533 000320 656 295تعلیم عالي جنوب3 8017313 589 000339 070 00025 481 0008

000 000190 400 0001 210 0001 460 0004 460 0004 128 00014 133 000121 005 107جامعة صفاقس1 1316112 675 000126 993 00014 318 00013

000 000110 000800 000690 200 0003 200 0003 679 0002 380 00056 701 53جامعة قابس2 51657 591 00060 380 0002 789 0005

000 000260 000550 000290 00050 650 0001 600 0001 000957 194 00032 237 31جامعة قفصة3 339033 127 00034 394 0001 267 0004

000 00080 00080 000347 000347 000150 183 0005 033 5جامعة تونس اإلفتراضیة4 35 460 0005 610 000150 0003

000 00011 100 0001 089 0001 00050 700 0004 650 0004 870 0006 184 000105 314 98المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة5 711104 053 000110 984 0006 931 0007

000 0004 00010 0006 71-000 000240 000311 00093 000459 366الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد6 25-2367683 000709 00026 0004

بحث علمي جامعي4

البحث العلمي الجامعي1
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البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2017
تقدیرات
2018

الفارق

2017النسبة المبلغ

ق.م

2018
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

%%%%

000 673 00017 543 000193 870 000175 566 3-000 375 00035 941 00038 794 0007 591 00087 797 79برنامج الخدمات الجامعیة7 10-910294 608 000316 509 00021 901 0007

000 000955 167 0002 122 0003 000237 750 00016 513 00016 708 0003 288 00044 580 40دیوان الخدمات الجامعیة للشمال1 91-3160 215 00063 205 0002 990 0005

000 882 0003 882 0003 860 1-000 600 0008 460 00010 950 0001 041 00021 091 19دیوان الخدمات الجامعیة للوسط2 10-1833 433 00033 523 00090 0000

000 977 0003 977 0003 943 1-000 855 0009 798 00011 792 0001 306 00019 514 17دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب3 10-1633 289 00033 138 000-151 0000

000 628 00018 517 000183 889 000164 000170 000170 000344 956 0002 612 2خدمات جامعیة أخرى4 1311167 671 000186 643 00018 972 00011

000 00010 000830 000820 052 0001 922 0006 870 0005 911-000 696 00022 607 23القیادة و المساندة9 -418130 297 00030 448 000151 0000

000 000770 000770 000830 400 0006 570 0005 126 1-000 706 00020 832 21المصالح المركزیة تعلیم عالي 1 -51528 172 00027 876 000-296 000-1

000 00040 00040 000150 000450 000300 00085 298 0001 213 1مركز الحساب الخوارزمي2 7501 553 0001 788 000235 00015

000 00010 00020 00010 00072 00072 000130 000692 562مركز النشر الجامعي3 23100572 000784 000212 00037

000 213 19  الجملة 207 252 000 188 039 000 -3 728 000 80 435 000 84 163 000 83 535 000 1 001 891 000 918 356 0009-4101 190 558 0001 289 578 00099 020 0008
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 :نفقات التأجیر العمومي - 1
ملیون دینار  918,356ملیون دینار مقابل  1001,891ب  2018حّددت نفقات التأجیر لسنة 

  .2017سنة 

  : ویتضمن المبلغ الجملي العتمادات التأجیر

  د.م0,470 :       تأجیر أعضاء الحكومة و أعضاء الدواوین -
  د.م228,808 :             األجر األساس والتدرج -
  د.م 510,612:             القارةالخصوصیة المنح  -
  د.م 29,247:       األعوان المتعاقدون والذین یشغلون خطط وقتیة -
  د.م  142,856:    المساھمات المحمولة على المشغل -
 د.م 51,523 :               منح أخرى -
 د.م 24,446:     منح تأجیر المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة -
  د.م 12,038:   مؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیةمنح تأجیر ال -
  د.م 1,891:           تأجیر األعوان العاملین بالخارج  -

  :وذلك أخذا بعین اإلعتبار لالنعكاس المالي المترتب عن اإلحالة على التقاعد وللترقیة كما یلي
  م د  9,467:             )التقاعد(تعدیل بالنقص  -
  م د 2,785:             )الترقیة(تعدیل بالزیادة  -
      

عونا  33874،  2018ویبلغ عدد األعوان المرّخص فیھم إلى موفى سنة   
  :موّزعین كما یلي

عونا مقابل  33381: المصالح المركزیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة •
 . )خطط 5( أعوان الدیوانباعتبار وذلك  2017عونا في سنة   34937

 .عونا 493: داریةاإلیر غمومیة ذات الصبغة المؤسسات الع •
  :وتتوّزع إعتمادات التأجیر لقسم التعلیم العالي حسب البرامج كما یلي

                تقّدر اعتمادات التأجیر المخصصة لبرنامج التعلیم العالي: برنامج التعلیم العالي -

  . ملیون دینار 891,604

   ة من الوزارة إلى مؤسسات التعلیم العالي لتأجیر األعوانوتشمل باإلضافة لإلعتمادات المحال

  : وذلك كما یليالتابعة لبرنامج التعلیم العالي  تأجیر المؤسسات العمومیة

                          منح التأجیر الخاصة بالمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة * 

  :مؤسسات التالیةوالتي تخص الملیون دینار  24,110: العمومیة

  ملیون دینار 20,502: الجامعات  -
  ملیون دینار 3,200: المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة -
  ملیون دینار  0,303: القریة اللغویة -
  ملیون دینار 0,105: الھیئة الوطنیة للجودة والتقییم واإلعتماد-
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: لمجلة المحاسبة العمومیة منح التأجیر الخاصة بالمؤسسات العمومیة غیر  الخاضعة*  

  : وتتعلّق بمنح التأجیر المخصصة للمؤسسات التالیةملیون دینار  12,038

  ملیون دینار 5,755: مدینة العلوم -
  ملیون دینار 1,100  :قصر العلوم -
  ملیون دینار 5,183 : جامعة تونس اإلفتراضیة -
ملیون دینار لتأجیر أعوان  87,591تّم إسناد إعتمادات بمبلغ : برنامج الخدمات الجامعیة -

  : وذلك كما یلي دواوین ومؤسسات الخدمات الجامعیة

  دیوان الخدمات الجامعیة للشمال:لتأجیر البرنامج الفرعي  ملیون دینار  44,288 -
  دیوان الخدمات الجامعیة للوسط:لتأجیر البرنامج الفرعي  ملیون دینار  21,041 -
  دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب:یر البرنامج الفرعي ملیون دینار لتأج  19,306 -
  دینار لتأجیر البرنامج الفرعي خدمات جامعیة أخرى ملیون دینار 2,956 -

لتأجیر برنامج الخدمات الجامعیة محالة من الوزارة وتشمل ھذه اإلعتمادات نفقات األجور ال* 

بمبلغ ر الخاصة بالمؤسسات العمومیة منح التأجی ایضاف إلیھ ملیون دینار  87,291بمبلغ  قدره 

  ملیون دینار 0,300قدره 

  برنامج القیادة والمساندة -
ملیون دینار تتوّزع  22,696قّدرت اعتمادات التأجیر المخصصة لبرنامج القیادة والمساندة ب 

  : كما یلي

  .العالي المصالح المركزیة تعلیم : ملیون دینار لفائدة تأجیر البرنامج الفرعي    * 20,706
  .مركز الحساب الخوارزمي : ملیون دینار لفائدة تأجیر البرنامج الفرعي   1,298*  
  .مركز النشر الجامعي: ملیون دینار لفائدة تأجیر البرنامج الفرعي  0,692*  

  

 : نفقات وسائل المصالح -2

 84,163  مقابل ملیون دینار   80,435رصد اعتمادات تقّدر ب   2018 یقترح بالنسبة لسنة

لسنة  المالیة قانونب إلعتمادات المرسمة ملیون دینار بالنسبة ل 3,728فارق قدره بي ملیون دینار أ

2017.  

  :النسبة لقسم التعلیم العالي كما یلينفقات وسائل المصالح بوتتوّزع 

  ارنملیون دی 6,400: الوزارة -

 ملیون دینار 72,707:   المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة -

  ملیون دینار 1,158:   المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة -

  ملبون دینار 0,170:  نفقات تسییر المصالح  بالخارج -

  ملیون دینار 114,212اتیة مبلغا قدره ذوتبلغ جملة وسائل المصالح باعتبار الموارد ال

  :رامج كما یليبلوتخّصص نفقات وسائل المصالح حسب ا
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  ملیون دینار 38,138: برنامج التعلیم العالي- 

 ملیون دینار  35,375: برنامج الخدمات الجامعیة -

  ملیون دینار 6,922: برنامج القیادة والمساندة -

  :التدخل العمومينفقات   

 رھا بزیادة قدأي ملیون دینار  207,252ترسیم اعتماد جملي قدره  2018یقترح بالنسبة لسنة 

  .2017لسنة   بقانون المالیةإلعتمادات المرسمة  ملیون دینار بالنسبة ل    19,213

  : وتتوّزع نفقات التدخل العمومي كما یلي

  ملیون دینار 184,307:  نفقات  تدخل الوزارة -

  ملیون دینار 22,727:نفقات تدخل  المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة -

  ملیون دینار 0,218 :سسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نفقات تدخل المؤ -

  :وتنقسم نفقات التدخل العمومي حسب البرامج كما یلي

  ملیون دینار 12,879: برنامج التعلیم العالي -

 ملیون دینار  193,543 : برنامج الخدمات الجامعیة -

 ملیون دینار 0,830 : برنامج القیادة والمساندة

  : ھذه التدخالت أساسا بوتتعلّق 

  ملیون دینار 183,4               المنح والقروض والمساعدات الجامعیة-        

  ملیون دینار    22,9         العمومیة  المؤسساتلفائدة منح بعنوان التدخل  -        

س بالنسبة بتونالمسندة الترفیع في المنح  2013وفي ھذا اإلطار یجدر التذكیر أّنھ تّم بدایة من سنة 

كما تّم  .د شھریا 80إلى د  70 د شھریا وطلبة ما بعد اإلجازة من 60د إلى 50لطلبة اإلجازة من 

 إضافیا من الطلبة اسحب المقاییس المتعلّقة بإسناد المنح الجامعیة على طلبة الماجستیر لتشمل عدد

 .شھریا لطلبة السنة الثانیة د 140د شھریا بالنسبة لطلبة السنة األولى و 100الذین ینتفعون بمبلغ 

  .د 250وینتفع طلبة الدكتوراه بمنحة شھریة قدرھا 

د و  80إلى  60الترفیع في المنح الجامعیة بالنسبة لطلبة اإلجازة من  2016بدایة من سنة  تمّ كما 

د لتصبح  20وسینتفع طلبة الماجستیر بزیادة . د بالنسبة لطلبة ما بعد اإلجازة 110د إلى  80من 

  . د بالنسبة للسنة الثانیة 160د  بالنسبة للسنة األولى  و 120لمنحة المسندة لھم ا

الترفیع في المنح الجامعیة المسندة لطلبة اإلجازة تّم  2017بدایة من سنة  وتجدر اإلشارة إلى أّنھ 

بة في حین ستبلغ المنح المسندة لفائدة طل. د بالنسبة لطلبة مابعد اإلجازة 130ود  100لتبلغ 

  .نسبة للسنة الثانیةلد با180د بالنسبة للسنة األولى و140الماجستیر 
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د 160د و 120سیتم ّ الترفیع في المنح الجامعیة المسندة لطلبة اإلجازة لتبلغ  2018وبالنسبة لسنة 

ة د بالنسبة للسن160في حین ستبلغ المنح المسندة لفائدة طلبة الماجستیر . بالنسبة لطلبة مابعد اإلجازة 

  .د بالنسبة للسنة الثانیة200األولى و

  تطور عدد الطلبة وعدد المنح الجامعیة بتونس
عدد الطلبة   عدد الطلبة  السنة الجامعیة

  الممنوحین
  نسبة الممنوحین

% 

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  

2016 -2017  250000  84000  33.6  

2017 -2018  243373  92600  38  
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  العنـوان الثاني
  نـفـقـات التـنـمـيـة

  

مج التنمیة لوزارة التعلیم العالي بعنوان مشاریع وبرا 2018حة لسنة عتمادات المقترإلتندرج ا

الخاصة  2020-2016 للفترة موينضمن توّجھات المخطط الت 2018والبحث العلمي لسنة 

البحث العلمي التعلیم العالي و منظومة إصالحبقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي و مشروع 

ألھداف اإلستراتیجیة لقطاع التعلیم العالي والبحث وفي إطار ا) 2025-2015(للعشریة 

  :على المحاور الخمس لمخطط اإلصالح وذلك كما یلي المبنیة العلمي

  التكوین الجامعي والتشغیلیة -
  البحث والتجدید-
  الحوكمة -
  الخارطة الجامعیة-
  غوجي للمدرسین التكوین البیدا-

  

  :التوجھات العامة لقطاع التعلیم العالي والبحث العلمي
  

تھدف استراتیجیة الوزارة إلى تطویر المنظومة الوطنیة للتعلیم العالي والبحث العلمي ، وقد 

تجّسد ھذا التوجھ من خالل مشروع المخطط اإلستراتیجي الصالح التعلیم العالي والبحث 

  :من األھداف اإلستراتیجیة التي تتمّثل باألساس في ما یلي العلمي الذي تضّمن جملة

  تحسین جودة التكوین الجامعي والتشغیلیة لخریجي التعلیم العالي -

  ارساء الحوكمة الرشیدة وترشید التصرف في الموارد - 

  مراجعة الخارطة الجامعیة لضمان توازن أفضل بین الجھات  -

  ینتشجیع التكوین البیداغوجي للمدرس -

  .تطویر  الخدمات الجامعیة واإلحاطة بالطلبة -

  : في ما یلي استراتیجیة قطاع التعلیم العالي  وتتمثل 

  :العالي تطویر منظومة التعلیم* 
  :المحاور التالیة ذلك خاصة من خاللیتّم و
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تحسین جودة التكوین وربط المؤسسات الجامعیة بمحیطھا اإلقتصادي واإلجتماعي وبحاجیات  -

مالءمة التكوین مع حاجیات المجتمع من خالل خلق عروض  و الشغل الوطنیة والدولیةسوق 

  یة ودعم البعد الجھوي في التكوینتكوین تتماشى مع المتغیرات الوطنیة والدول

  في مختلف مراحل التكوینتعزیز دور ھیكل الدعم والمساندة  -

جامعي من خالل دعم التربصات حسین التكوین الو تنظام تكوین الطلبة وتقییمھم  ترشید -

ودعم البناء   ة نشاطھاومتابع تربصاتبال الھیاكل المكلفة  وردتفعیل والتكوین بالتداول و

  المشترك لمسالك التكوین

  .یم مراكز المھن وإشھاد الكفاءاتمتحسین اإلدماج المھني للخریجین وذلك عبر تع -

  
  

  :تطویر الحیاة الجامعیة* 
  

  :یرتكز توّجھ الوزارة في ھذا المجال على المحاور التالیة

وذلك بمزید تحسین ظروف السكن  تطویر منظومتي اإلطعام والسكن الجامعي ودعم جودتھما -

بر عالجامعي من خالل الترفیع في طاقة استیعاب المبیتات واألحیاء الجامعیة واإلعتناء بھا 

تطویر منظومة اإلطعام الجامعي من خالل تحسین  عملیات التھیئة والصیانة باإلضافة إلى

توفیر خدمات  في إطارجودة األكلة الجامعیة والترفیع من طاقة استیعاب  المطاعم الجامعیة  

  أفضل للطالب في ھذا المجال

دعم اإلحاطة الصحیة و  دعم اإلحاطة المادیة للطالب عبر الزیادة في مقادیر المنح الجامعیة -

 .تدعیم دور مراكز الطب الجامعي اإلرشاد وب من خالل والنفسیة للطال

تكثیف األنشطة الثقافیة والریاضیة وتنویعھا بالوسط الجامعي وذلك بتوفیر الفضاءات الثقافیة  -

تفعیل دور المراكز الثقافیة  إلى جانب تشجیع الطلبة على اإلنخراط في األنشطة الثقافیة

  .الموجھ للطلبةثقافي الجامعیة بھدف تنویع أنماط النشاط ال
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  :التقدیم اإلجمالي

 المصالح المركزیة النسبة لجزئيب التعلیم العالي والبحث العلمي ضبطت نفقات التنمیة لوزارة
  :كما یلي والجامعات

  

 ملیون دینار 79,690  : 2018اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
 ملیون دینار 80,619:  2017اإلعتمادات المرسمة لسنة  -

 
  .ملیون دینار 0,929 – هقدر بفارقأي                  

  
  :على النحو التالي 2018وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  نفقات التنمیة

  التوزیع حسب طبیعة النفقة
  بحساب األلف دینار                  

  2016  البیان

  إنجازات

2017  

  م. ق

2018  

  تقدیرات

  النسبة  الفارق

% 

  91,-  1320-  69860  71180  80737  اإلستثمارات المباشرة

 100,7  291  580  289  397  التمویل العمومي

 1,1  100  9250  9150  15626  القروض الخارجیة الموظفة

 1,2-  929-  79690  80619  96760  الجملة

  



بحساب األلف دینار

الدفع التعھد الكلفة الدفع التعھد الكلفة الدفع التعھد الكلفة

اإلستثمارات المباشرة

68310 27880 5900 8450 22100 880 59860 5780 5020 مشاریع بصدد اإلنجاز

10800 30890 30890 800 2200 2200 10000 28690 28690 مشاریع جدیدة

79110 58770 36790 9250 24300 3080 69860 34470 33710 الجملة 1

التمویل العمومي

230 مشاریع بصدد اإلنجاز

350 1317 1317 350 1317 1317 مشاریع جدیدة

580 1317 1317 580 1317 1317 الجملة 2

79690 60087 38107 9250 24300 3080 70440 35787 35027 المجموع العام

ویتّم تقسیم اعتمادات التنمیة وفق التقسیم البرامجي المعتمد كما یبینھ الجدول التالي:

الجملةاعتمادات على  موارد قروض خارجیة موظفة

بیان المشاریع
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وتوّزع تقدیرات سنة 2018 في مستوى قانون البرامج واعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي:

اعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة



( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیةالجزء:

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

39نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2017

تقدیرات

2018

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20172018

1 تعلیم عالي شمال: البرنامج

1 50100505050:البرنامج الفرعي 100 100100جامعة الزیتونة

2 120470650470 6501:البرنامج الفرعي 1 120 7272جامعة تونس 

3 400-800 4001-400 8001 1:البرنامج الفرعي 1 400 22-22-جامعة تونس المنار

4 050 5504 3:البرنامج الفرعي 3 3504 8001 4505006 9001 950 8 850 431428جامعة قرطاج

5 200400:البرنامج الفرعي 400570170200600370 970 4310062جامعة منوبة

6 مدینة العلوم:البرنامج الفرعي
750 2503 16جملة البرنامج 7 9901 7404 45070010 00012 4402 440 281924

2 تعلیم عالي وسط : البرنامج

1 200-200800-800600:البرنامج الفرعي 600 25-25-جامعة سوسة

2 150 2-350 1504 2-200 3502 4:البرنامج الفرعي 2 200 49-49-جامعة المنستیر

3 500-500 5005-000 5005 5:البرنامج الفرعي 5 000 9-9-جامعة القیروان

4 150-150200-20050:البرنامج الفرعي 50 75-75-جامعة جندوبة

5 280280280:البرنامج الفرعي 280 قصر العلوم
6 150 0001 1:البرنامج الفرعي 6 9502 950-4 0001507 950-3 850 4 100 48-5815-برامج أخرى للتعلیم العالي

000 8002801 217جملة البرنامج 10 800-7 0002801 15015018 80012 230-6 570 -3915-35

3 تعلیم عالي جنوب: البرنامج

1 700500:البرنامج الفرعي 1 1801 000-180-2001 880-380 1 500 20-29-15-جامعة صفاقس

2 900450 3504501 9002 1:البرنامج الفرعي 2 350 2424جامعة قابس

3 350-100 3501-100750 1:البرنامج الفرعي 750 32-32-جامعة قفصة



4 2893001128911:البرنامج الفرعي 300 4جامعة تونس اإلفتراضیة

5 100800:البرنامج الفرعي 1 9503 9001 9507002 0502 650 4 700 100700129المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة

6 الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد:البرنامج الفرعي
130289300800 36جملة البرنامج 8 0001 870111 3005007 2199 6002 381 316333

4 بحث علمي جامعي: البرنامج

1 البحث العلمي الجامعي:البرنامج الفرعي
4جملة البرنامج

7 برنامج الخدمات الجامعیة: البرنامج

1 500100 1:البرنامج الفرعي 8 8005 300-3 500-1 40010 300-4 900 5 400 48-93-40-دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

2 200:البرنامج الفرعي 4 0002 900-1 1002004 000-900 3 100 23-28-دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

3 900500:البرنامج الفرعي 2 0002 900900-4002 900500 3 400 4417-45دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب

4 200800:البرنامج الفرعي 1 7006 9005 2006001 9005 800 7 700 306300305خدمات جامعیة أخرى

600 5002 716جملة البرنامج 18 0001 5001 600-1 00019 10019 600500 9-383

9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 000750 1:البرنامج الفرعي 3 8004 740940-2504 800690 5 490 2514-25المصالح المركزیة تعلیم عالي 

2 500200 7002006 5006 6:البرنامج الفرعي 6 700 33مركز الحساب الخوارزمي

3 مركز النشر الجامعي:البرنامج الفرعي
000 3001 910جملة البرنامج 11 4401 140750-25011 30012 190890 11-258

359-060 41966 25010066 1509 7502895802919-230 98056 56الجملة العامة -11011-1
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( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیةالجزء:

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و هیكلة التمویل

41نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة 

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للمیزانیة 

20172018
%%%

1 تعلیم عالي شمال: البرنامج
1 50جامعة الزیتونة:البرنامج الفرعي 100 50 50 100 50100100

2 470جامعة تونس :البرنامج الفرعي 1 120 650 470 1 120 6507272

3 400-جامعة تونس المنار:البرنامج الفرعي 1 400 1 800 -400 1 400 1 800-22-22

4 950 1جامعة قرطاج:البرنامج الفرعي 8 850 6 900 500 4 050 3 550 1 450 4 800 3 350431428

5 370جامعة منوبة:البرنامج الفرعي 970 600 200 400 200 170 570 4004310062

6 مدینة العلوم:البرنامج الفرعي
440 4402 00012 45070010 7504 7403 9901 2507 16جملة البرنامج 281924

2 تعلیم عالي وسط : البرنامج
1 200-جامعة سوسة:البرنامج الفرعي 600 800 -200 600 800-25-25

2 150 2-جامعة المنستیر:البرنامج الفرعي 2 200 4 350 -2 150 2 200 4 350-49-49

3 500-جامعة القیروان:البرنامج الفرعي 5 000 5 500 -500 5 000 5 500-9-9

4 150-جامعة جندوبة:البرنامج الفرعي 50 200 -150 50 200-75-75

5 280قصر العلوم:البرنامج الفرعي 280 280 280
6 850 3-برامج أخرى للتعلیم العالي:البرنامج الفرعي 4 100 7 950 150 1 150 1 000 -4 000 2 950 6 950-5815-48

570 6-230 80012 15015018 0001 7201 6-080 80011 217جملة البرنامج -3815-35
3 تعلیم عالي جنوب: البرنامج

1 380-جامعة صفاقس:البرنامج الفرعي 1 500 1 880 -200 500 700 -180 1 000 1 180-15-29-20

2 450جامعة قابس:البرنامج الفرعي 2 350 1 900 450 2 350 1 9002424 /



3 350-جامعة قفصة:البرنامج الفرعي 750 1 100 -350 750 1 100-32-32

4 11جامعة تونس اإلفتراضیة:البرنامج الفرعي 300 289 11 300 28944

5 650 2المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة:البرنامج الفرعي 4 700 2 050 700 800 100 1 950 3 900 1 950100700129

6 الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد:البرنامج الفرعي
381 6002 2199 3005007 8818001 3001 4198 36جملة البرنامج 296333

4 بحث علمي جامعي: البرنامج
1 البحث العلمي الجامعي:البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج
7 برنامج الخدمات الجامعیة: البرنامج

1 900 4-دیوان الخدمات الجامعیة للشمال:البرنامج الفرعي 5 400 10 300 -1 400 100 1 500 -3 500 5 300 8 800-40-93-48

2 900-دیوان الخدمات الجامعیة للوسط:البرنامج الفرعي 3 100 4 000 200 200 -1 100 2 900 4 000-28-23

3 500دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب:البرنامج الفرعي 3 400 2 900 -400 500 900 900 2 900 2 00045-4417

4 800 5خدمات جامعیة أخرى:البرنامج الفرعي 7 700 1 900 600 800 200 5 200 6 900 1 700306300305

600500 10019 00019 1-600 6001 5002 0001 50018 716جملة البرنامج 9-383
9 القیادة و المساندة: البرنامج

1 690المصالح المركزیة تعلیم عالي :البرنامج الفرعي 5 490 4 800 -250 750 1 000 940 4 740 3 80025-2514

2 200مركز الحساب الخوارزمي:البرنامج الفرعي 6 700 6 500 200 6 700 6 50033

3 مركز النشر الجامعي:البرنامج الفرعي
190890 30012 25011-000750 1401 4401 30011 910جملة البرنامج 11-258

359-الجملة العامة 66 060 100 9 250 9 150 -459 56 810 57 269-11-1 66 419
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( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : الجامعاتالجزء:

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

43نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2017

تقدیرات

2018

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20172018

1 تعلیم عالي شمال: البرنامج

1 1802002018020:البرنامج الفرعي 200 1111جامعة الزیتونة

2 000400 4004001 0001 1:البرنامج الفرعي 1 400 4040جامعة تونس 

3 550-000 5501-000450 1:البرنامج الفرعي 450 55-55-جامعة تونس المنار

4 300-250 3001-250950 1:البرنامج الفرعي 950 24-24-جامعة قرطاج

5 60-60940-940880:البرنامج الفرعي 880 6-6-جامعة منوبة

490-880 3703 4904-880 3703 14جملة البرنامج -11-11

2 تعلیم عالي وسط : البرنامج

1 31040 350401 3101 1:البرنامج الفرعي 1 350 33جامعة سوسة

2 790-840 7901-050 8401 1:البرنامج الفرعي 1 050 43-43-جامعة المنستیر

3 200300 5003001 2001 1:البرنامج الفرعي 1 500 2525جامعة القیروان

4 7708508077080:البرنامج الفرعي 850 1010جامعة جندوبة

6 برامج أخرى للتعلیم العالي:البرنامج الفرعي
370-750 1204 3705-750 1204 25جملة البرنامج -7-7

3 تعلیم عالي جنوب: البرنامج

1 000 0002 0002 0002 2:البرنامج الفرعي جامعة صفاقس
2 100-400 1001-300 4001 1:البرنامج الفرعي 1 300 7-7-جامعة قابس

3 310390 7003901 3101 1:البرنامج الفرعي 1 700 3030جامعة قفصة

4 الجامعة اإلفتراضیة:البرنامج الفرعي
000290 7105 0002904 7105 34جملة البرنامج 66

570-630 20013 57014-630 20013 14الجملة العامة -4-4



( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : الجامعاتالجزء:

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و هیكلة التمویل

44نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة 

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للمیزانیة 

20172018
%%%

1 تعلیم عالي شمال: البرنامج
1 20جامعة الزیتونة:البرنامج الفرعي 200 180 20 200 1801111

2 400جامعة تونس :البرنامج الفرعي 1 400 1 000 400 1 400 1 0004040

3 550-جامعة تونس المنار:البرنامج الفرعي 450 1 000 -550 450 1 000-55-55

4 300-جامعة قرطاج:البرنامج الفرعي 950 1 250 -300 950 1 250-24-24

5 60-جامعة منوبة:البرنامج الفرعي 880 940 -60 880 940-6-6

490-880 3703 4904-880 3703 14جملة البرنامج -11-11
2 تعلیم عالي وسط : البرنامج

1 40جامعة سوسة:البرنامج الفرعي 1 350 1 310 40 1 350 1 31033

2 790-جامعة المنستیر:البرنامج الفرعي 1 050 1 840 -790 1 050 1 840-43-43

3 300جامعة القیروان:البرنامج الفرعي 1 500 1 200 300 1 500 1 2002525

4 80جامعة جندوبة:البرنامج الفرعي 850 770 80 850 7701010

6 برامج أخرى للتعلیم العالي:البرنامج الفرعي
370-750 1204 3705-750 1204 25جملة البرنامج -7-7

3 تعلیم عالي جنوب: البرنامج
1 000 2جامعة صفاقس:البرنامج الفرعي 2 000 2 000 2 000
2 100-جامعة قابس:البرنامج الفرعي 1 300 1 400 -100 1 300 1 400-7-7

3 390جامعة قفصة:البرنامج الفرعي 1 700 1 310 390 1 700 1 3103030

4 :البرنامج الفرعي
000290 7105 0002904 7105 34جملة البرنامج 66

570-الجملة العامة 13 630 -570 13 630 14 200-4-4 14 200

الجامعة اإلفتراضیةالبرنامج الفرعي
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  :8201نفقات التنمیة لسنة 

بعنوان نفقات التنمیة والبالغة في مستوى الدفوعات  2018تندرج اإلعتمادات المقترحة لسنة 
د أساسا في نطاق تحقیق األھداف اإلستراتیجیة لتطویر قطاع التعلیم العالي وخاصة .م 79,690

علیم العالي وتشجیع وارساء في ما یتعلّق بتحسین جودة التكوین الجامعي والتشغیلیة لخریجي الت
الحوكمة الرشیدة وترشید التصرف في الموارد وضمان توازن أفضل بین الجھات و تطویر  

  .الخدمات الجامعیة واإلحاطة بالطلبة

وسیتّم ترسیم ھذه اإلعتمادات النجاز المشاریع اعتمادا على منھجیة التصرف حسب األھداف 
  :ما یليرامج والبرامج الفرعیة وذلك كبحسب ال

 :برنامج التعلیم العالي .1

ملیون دینار  38,907 لبرنامج التعلیم العالي ب 2018تقّدر اإلعتمادات المبرمجة سنة 
  :كما یلي طبیعة النفقة موزعة حسب  ملیون دینار دفعا 47,900تعھدا و 

    )د.بحساب م(                  

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  النفقات 

  47,320  37,590  رةاإلستثمارات المباش

  40,420  24,460  الموارد العامة للمیزانیة

 33,170  2,320  المشاریع المتواصلة

 7,250 22,140  المشاریع الجدیدة

  6,900 13,130  القروض الخارجیة الموظفة

 6,100  10,930  المشاریع المتواصلة

  0,800 2,200  المشاریع الجدیدة

 ,5800  1,317  التمویل العمومي

  0,580  1,317  ارد العامة للمیزانیةالمو

 0,230    المتواصلةالمشاریع 

 0,350 1,317  المشاریع الجدیدة

  47,900  38907  نفقات التنمیة
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    :وتوّزع اعتمادات برنامج التعلیم العالي حسب البرامج الفرعیة كما یلي

      )د.بحساب م(                

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد   البرامج الفرعیة

 0,300 0,090  جامعة الزیتونة

 2,520 1,800  جامعة تونس

 1,850 1,400  جامعة تونس المنار

 9,800 1,450  جامعة قرطاج

 1,850 1,700  جامعة منوبة

 1,950 1,500  جامعة سوسة

 3,250 1,500  جامعة المنستیر

 6,500 2,000  جامعة القیروان

 0,900 1,000  جامعة جندوبة

 3,500 3,100  جامعة صفاقس

 3,650 2,000  جامعة قابس

 2,450 2,100  جامعة قفصة

 0,300 0,680  جامعة تونس اإلفتراضیة

 4,700 4,800  المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة

 0,280 0,637  قصر العلوم

 4,100 13,150  برامج أخرى للتعلیم العالي

  47,900  38907  الجملة
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 :برنامج الخدمات الجامعیة .2

ملیون    11,740  ب لبرنامج الخدمات الجامعیة 2018قّدر اإلعتمادات المبرمجة سنة ت
  :موزعة حسب طبیعة النفقة  كما یلي ملیون دینار دفعا 19,600تعھدا و ردینا

    )د.بحساب م(

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  النفقات 

    اإلستثمارات المباشرة

 18,000 9,270  الموارد العامة للمیزانیة

 15,300 2,820  المشاریع المتواصلة

 2,700 6,450  المشاریع الجدیدة

 1,600 2,470  القروض الخارجیة الموظفة

 1,600 2,470  المشاریع المتواصلة

     المشاریع الجدیدة

 19,600 11,740  نفقات التنمیة

    :يوتوّزع اعتمادات برنامج الخدمات الجامعیة حسب البرامج الفرعیة كما یل  

  

    )د.بحساب م(        

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد   البرامج الفرعیة

 5,400 3,050  دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

 3,100  1,700  دیوان الخدمات الجامعیة للوسط

 3,400 3,200  دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب

 7,700  3,790  برامج أخرى للخدمات الجامعیة

 19,600 11,740  الجملة
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 :برنامج القیادة والمساندة .3

ملیون دینار  9,440لبرنامج القیادة والمساندة ب 2018تقّدر اإلعتمادات المبرمجة سنة 
  :موزعة حسب طبیعة النفقة  كما یلي ملیون دینار دفعا 12,190تعھدا و

    )د.بحساب م(                  

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  النفقات 

     اشرةاإلستثمارات المب

 11,440 0,740  الموارد العامة للمیزانیة

 11,390 0,640  المشاریع المتواصلة

 0,050 0,100  المشاریع الجدیدة

 0,750 8,700  القروض الخارجیة الموظفة

 0,750 8,700  المشاریع المتواصلة

      المشاریع الجدیدة

 12,190 9,440  نفقات التنمیة

    

    :یادة والمساندة حسب البرامج الفرعیة كما یليوتوّزع اعتمادات برنامج  الق

  

    )د.بحساب م(          

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد   البرامج الفرعیة

 5,490 9,340  المصالح المركزیة

 6,700 0,100  مركز الحساب الخوارزمي

      مركز النشر الجامعي

  12,190 9,440  الجملة
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  : النفقة على النحو التالي وتتوّزع اعتمادات التنمیة حسب طبیعة

  -Iاإلستثمارات المباشرة:  

اإلستثمارات بعنوان  والبحث العلمي المقترحة لفائدة وزارة التعلیم العاليعتمادات االوتتوّزع 
حسب نوعیة دفع ملیون دینار 79,110  تعھد و 58,770  والبالغةبقسم التعلیم العالي المباشرة 

    : النفقات على النحو التالي

    )د.بحساب م(                  

اعتمادات على الموارد العامة   قانون البرامج  البیان
  للمیزانیة

على القروض الخارجیة اعتمادات 
ةالموظف  

  الدفع  التعھد  الدفع  التعھد

مشاریع  -
  متواصلة

5,900 5,780 59,860 22,100 8,450 

مشاریع  -
  جدیدة

30,890 28,690 10000  2,200  0,800 

 9,250 24,300 69,860 34,470 36,790  الجملة

  

  :وستخّصص اإلعتمادات المقترحة باألساس لفائدة المشاریع التالیة

  

  :البنایات اإلداریة* 

ملیون دینار تعھد   0,800تتعلّق اإلعتمادات المقترح ترسیمھا بعنوان ھذه النفقات والبالغة 
النجاز مشاریع التعلیم العالي  ملیون دینار دفع أساسا بالدراسات الفنیة والمعماریة  2,7و

تي مقرات مؤسسات التعلیم العالي ومقرات جامعوتوسیع ومواصلة بناء والخدمات الجامعیة 
تھیئة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال و ودیوان الخدمات الجامعیة للوسط و قرطاج و منوبة و

  .مقرات تابعة للمصالح المركزیة للوزارة

    : تعلیم العاليبناء وتوسیع مؤسسات ال* 

دفع منھا  ملیون دینار 14,200و  ملیون دینار تعھد 0,200اعتمادات تقّدر ب یقترح ترسیم 
  .على موارد القروض الخارجیة الموظفةملیون دینار  1,0
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وستخصص ھذه اإلعتمادات لمواصلة انجاز برنامج التوسیعات أو انجاز أقساط جدیدة ببعض 
ثافة الطالبیة في فضاءات التدریس ببعض المؤسسات الجامعیة المؤسسات الجامعیة لتخفیف الك

  .والمعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة

  :تھیئة مؤسسات التعلیم العالي* 

ملیون  7,190ملیون دینار تعھدا و 4,850بعنوان ھذه المشاریع یقترح رصد اعتمادات تقّدر ب 
  .دینار دفعا

ھذه االعتمادات لمواصلة انجاز برامج التھیئة بالمؤسسات الجامعیة التي تّم الشروع وستوظف 
في انجازھا واإلنطالق في تھیئة بعض المؤسسات الجامعیة  بجامعات تونس و تونس المنار  

  .وتھیئة بعض المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیةالقیروان  وقرطاج  و

ملیون دینار دفعا بقسم  3,690ملیون دینار تعھد و  5,1 ب   كما یقترح ترسیم اعتمادات تقّدر
  .الجامعات  تخّصص النجاز برامج تھیئة مختلفة تقوم بھا الجامعات لفائدة المؤسسات التابعة لھا 

  :تجھیز مؤسسات التعلیم العالي* 

ح ترسیم في اطار توفیر التجھیزات العلمیة واإلعالمیة والتقنیة لمؤسسات التعلیم العالي یقتر
ملیون دینار منھا  11,150ملیون دینار و اعتمادات دفع ب  4,2اعتمادات تعھد تقّدر ب 

  .ملیون دینار على موارد القروض الخارجیة الموظفة 4,750

  :وستخّصص ھذه اإلعتمادات أساسا للمشاریع والبرامج التالیة

  المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیةوتشبیك  تجھیز  -

  مركز الحساب الخوارزميتجھیز  -

  تجھیز معھد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة-

  تجھیز المعھد العالي لاللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس-

  دعم التكوین البیداغوجي -

ملیون دینار تعھدا       10,690ب  وتضاف إلى اإلعتمادات المشار إلیھا اعتمادات تقّدر
ملیون دینار بعنوان مشاریع بصدد اإلنجاز یتّم ترسیمھا  6,590ن دینار دفعا منھا ملیو 9,940و

بمیزانیات الجامعات توظف بالخصوص القتناء تجھیزات علمیة وتقنیة  لفائدة مؤسسات التعلیم 
  .العالي والبحث الراجعة لھا بالنظر
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  :بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة* 

 ملیون دینار تعھدا و 3,2ج اعتمادات تقّدر ب یقترح بالنسبة لھذا الصنف من النفقات ادرا
  .ملیون دینار على موارد القروض الخارجیة الموظفة 0,5ملیون دینار دفعا منھا 3,4

وستخصص ھذه اإلعتمادات باألساس لمواصلة انجاز اشغال بناء وتوسیع مؤسسات خدمات 
والمنستیر وصفاقس والكاف ونابل وبن عروس وقرطاج وسبیطلة والقیروان  أریانةب جامعیة
  . وقفصة

  

  :تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة* 

ملیون دینار 5,250 بعنوان تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة یقترح ترسیم اعتمادات تقّدر ب
ملیون دینار بعنوان مشاریع في طور  11,030باعتبار ( ملیون دینار دفع 13,130تعھدا و
تھیئة وترمیم ببعض مؤسسات الخدمات الجامعیة من وذلك بھدف القیام بعملیات .  )اإلنجاز

وسیخصص ذلك للقیام بأشغال تھیئة وترمیم بمؤسسات الخدمات . ء جامعیةامطاعم ومبیتات وأحی
  :وخاصة منھا

  الحي الجامعي بمیتوال فیل -

  2الحي الجامعي باردو  -

  الحي الجامعي براس الطابیة -

  3المبیت الجامعي العمران األعلى -

  ي الجامعي ببن عروسالح -

  بعاالمبیت الجامعي شوقي بالمنزه الس-

  المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع -

  المبیت الجامعي البساتین بمنوبة-

  المبیت الجامعي ابن زھر بمنوبة -

  الحي الجامعي ببالریجیا -

  المبیت الجامعي بسبیطلة -

  الحي الجامعي الغزالي بسوسة -

  یاض بسوسةالمبیت الجامعي الر -

  المبیت الجامعي بسھلول -
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  قبة بن نافع بالقیروانعالحي الجامعي -

  بن سینا بسوسةاالمبیت الجامعي  -

  بسوسة المبیت الجامعي سھلول-

  الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر -

  المبیت الجامعي صبرة بالقیروان -

  الحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان -

  منار بصفاقسالمطعم الجامعي ال-

  ابن الجزار بصفاقسالمطعم الجامعي  -

  المبیت الجامعي ابن سرح بقابس-

  ي المنارة بقابسالمطعم الجامعي ح -

  الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس -

انجاز البرامج السنویة لحمایة وصیانة مؤسسات الخدمات  2018كما سیتواصل في سنة 
  .فیةالجامعیة من أحیاء ومطاعم ومراكز ثقا

  .برنامج تھیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة سیتواصل إنجاز و

  5,8باعتمادات قدرھا میم وتوسیع دار الطلبة بباریس انجاز مشروع تر باإلضافة إلى مواصلة 
  .ملیون دینار

  :تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة* 

للمطاعم ولألحیاء وللمبیتات الجامعیة سواء یھدف ھذا البرنامج السنوي الى اقتناء تجھیزات 
وتقدر اإلعتمادات المقترح رصدھا . لتعویض التجھیزات القدیمة أو لتجھیز المؤسسات الجدیدة 

باعتبار  ملیون دینار دفعا  1,870ملیون دینار تعھدا و  51,بعنوان ھذه التجھیزات 
ملیون دینار على موارد القروض  0,300منھا ملیون دینار بعنوان المشاریع المتواصلة 1,270

  .  الخارجیة الموظفة

  :)مركز الحساب الخوارزمي(برامج البحث العلمي* 

   5,6ترسیمھا بعنوان مشاریع البحث العلمي بمؤسسات التعلیم العالي  تبلغ اإلعتمادات المقترح
ص ھذه وستخص. ملیون دینار بعنوان المشاریع المتواصلة 5,550ملیون دینار دفعا منھا  

  .اإلعتمادات لنفقات تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي
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-IIالتمویل العمومي:   

ملیون دینار تعھدا و  1,317اطار قسم التمویل العمومي والبالغة  يتتعلق اإلعتمادات المقترحة ف
معة لفائدة جا دفعا بعنوان اعتمادات النجاز اشغال صیانة واقتناء تجھیزاتملیون دینار  0,580

    .وقصر العلوم بالمنستیرتونس اإلفتراضیة 

    )د.بحساب م(                   

قانون   البیان
  البرامج

اعتمادات على الموارد العامة 
  للمیزانیة

اعتمادات على القروض 
 الخارجیة الموظفة

  الدفع  التعھد  الدفع  التعھد

مشاریع  -
  متواصلة

   0,230 0  0  

  0  0 0,350 1,317  1,317  مشاریع جدیدة -

  0  0 0,580 1,317  1,317  الجملة
  

 :وتوّزع ھذه اإلعتمادات بین المؤسسات كما یلي

  )بحساب م د( 

 اعتمادات الدفع اعتمادات التعھد   البرامج الفرعیة

 0,280  0,637 قصر العلوم بالمنستیر

 0,300 0,680 جامعة تونس اإلفتراضیة

 0,580 1,317  الجملة

  :المقترحة باألساس لفائدة وستخّصص اإلعتمادات 

د  واقتناء وتركیز معدات سمعیة بصریة لقاعة م  0,3بكلفة  تھیئة وتأثیث قاعة اإلستكشاف -
بقصر العلوم م د 0,2 م د باإلضافة لتنظیم برامج علمیة بكلفة  0,137المحاضرات بكلفة 

  .بالمنستیر

مة اعالمیة متكاملة بكلفة             م د  واقتناء منظو 0,4تعمیم تقنیة التعلم عن بعد بكلفة  -
وتجھیز المعھد  بجامعة تونس اإلفتراضیةم د  080, م د وتدعیم البنیة التحتیة التقنیة بكلفة   0,1

  .م د0,1 كلفة لعالي للتربیة والتكوین المستمر با



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-
نفقات التصرف لسنة

1
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2018

2018

بیان األقسام و الفصول

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 516 963نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 446 24منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 038 12منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 891 1تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج

000 891 001 1 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 400 6نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 707 72منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 158 1منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 170نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج

000 435 80 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 277 184نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 727 22منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 218منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 30تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج

000 252 207 القسم الثالث  :  جملة

 

000 578 289 1الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-

نفقات التصرف لسنة

1

55

2018

2018

الفارق 2017 ق . م

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 516 963نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 885 183 00078 333 000

000 446 24منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 24 296 000150 000

000 038 12منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 7 170 0004 868 000

000 891 1تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج 1 707 000184 000

000 891 001 1 القسم األول  :  جملة 918 356 00083 535 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 400 6نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 5 570 000830 000

000 707 72منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 76 718 000-4 011 000



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

التعلیم العالي : المصالح المركزیة-

نفقات التصرف لسنة

1

56

2018

2018

الفارق 2017 ق . م

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 158 1منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 1 705 000-547 000

000 170نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج 170 000

000 435 80 القسم الثاني  :  جملة 84 163 000-3 728 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 277 184نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 165 649 00018 628 000

000 727 22منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 21 771 000956 000

000 218منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 589 000-371 000

000 30تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج 30 000

000 252 207 القسم الثالث  :  جملة 188 039 00019 213 000

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 578 289 1الجملة  العامة 1 190 558 00099 020 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

57

تعلیم عالي شمال1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزیتونة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011366 823 0008 301 0001 478 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 938 0001 767 000-171 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0113 183 0004 345 0001 162 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01283 000145 00062 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01324 00036 00012 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014287 000320 00033 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 0003 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01621 00020 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0171 106 0001 173 00067 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031153 000419 000266 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03626 00073 00047 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137200 000200 000

مؤسسات التعلیم العالي 05200 000200 000

جامعة الزیتونة 081200 000200 000

8 501 000 000 478 1جملة البرنامج الفرعي 7 023 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113664 552 00070 406 0005 854 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01016 509 00015 658 000-851 000
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تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01130 408 00036 732 0006 324 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012426 000491 00065 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013278 000417 000139 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 762 0002 849 00087 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 00010 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016130 000129 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01710 491 0009 953 000-538 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0313 014 0003 901 000887 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036527 000266 000-261 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011372 520 0002 520 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 520 0002 520 000

جامعة تونس 0832 520 0002 520 000

72 926 000 000 854 5جملة البرنامج الفرعي 67 072 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113683 002 00091 930 0008 928 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01021 121 00021 121 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01141 273 00050 544 0009 271 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012635 000740 000105 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013520 000780 000260 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0143 454 0003 892 000438 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 00010 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016149 000150 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01714 098 00013 653 000-445 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 485 000885 000-600 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036260 000155 000-105 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011372 150 0002 150 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 150 0002 150 000

جامعة تونس المنار 0822 150 0002 150 000

94 080 000 000 928 8جملة البرنامج الفرعي 85 152 000
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136101 884 000112 315 00010 431 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01025 453 00025 380 000-73 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01149 196 00060 753 00011 557 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012783 000813 00030 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013420 000630 000210 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0144 235 0004 744 000509 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01514 00020 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016217 000222 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01716 684 00016 407 000-277 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0314 155 0002 865 000-1 290 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036727 000481 000-246 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011373 230 0003 200 000-30 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 230 0003 200 000-30 000

جامعة قرطاج 0843 230 0003 200 000-30 000

115 515 000 000 401 10جملة البرنامج الفرعي 105 114 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113650 485 00056 030 0005 545 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01012 924 00012 980 00056 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01124 934 00030 227 0005 293 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012406 000471 00065 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013150 000225 00075 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 146 0002 347 000201 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 00010 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016104 000107 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0178 526 0008 220 000-306 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 096 0001 228 000132 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036192 000215 00023 000
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  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 700 0001 700 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 700 0001 700 000

جامعة منوبة 0871 700 0001 700 000

57 730 000 000 545 5جملة البرنامج الفرعي 52 185 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدینة العلوم 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011385 400 0005 755 000355 000

مؤسسات العمل الثقافي 125 400 0005 755 000355 000

مدینة العلوم بتونس 2715 400 0005 755 000355 000

5 755 000 000 355جملة البرنامج الفرعي 5 400 000

دتعلیم عالي شمال جملة 354 507 000
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تعلیم عالي وسط 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113664 608 00072 502 0007 894 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01016 152 00015 915 000-237 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01130 631 00037 210 0006 579 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012461 000515 00054 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013200 000300 000100 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 717 0002 968 000251 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01515 00022 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016176 000177 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01710 444 00010 097 000-347 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0313 244 0004 509 0001 265 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036568 000789 000221 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 610 0001 610 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 610 0001 610 000

جامعة سوسة 0851 610 0001 610 000

74 112 000 000 894 7جملة البرنامج الفرعي 66 218 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستیر 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113660 390 00065 895 0005 505 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01014 526 00014 726 000200 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01128 320 00035 129 0006 809 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012406 000487 00081 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013300 000450 000150 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 317 0002 737 000420 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01514 00020 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016168 000171 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0179 395 0009 411 00016 000
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تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0314 208 0002 383 000-1 825 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036736 000381 000-355 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 440 0001 440 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 440 0001 440 000

جامعة المنستیر 0801 440 0001 440 000

67 335 000 000 505 5جملة البرنامج الفرعي 61 830 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القیروان 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113635 576 00038 088 0002 512 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0109 143 0009 446 000303 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01117 166 00019 275 0002 109 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012218 000276 00058 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01360 00069 0009 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 395 0001 508 000113 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01514 00017 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01677 00081 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0175 618 0005 229 000-389 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 604 0001 870 000266 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036281 000317 00036 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137900 000900 000

مؤسسات التعلیم العالي 05900 000900 000

جامعة القیروان 079900 000900 000

38 988 000 000 512 2جملة البرنامج الفرعي 36 476 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113628 919 00032 235 0003 316 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0107 153 0008 492 0001 339 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01113 706 00016 029 0002 323 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012127 000189 00062 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01346 00090 00044 000
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تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 026 0001 161 000135 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 00010 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01664 00070 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0174 293 0004 380 00087 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0312 125 0001 544 000-581 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036372 000270 000-102 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137950 000950 000

مؤسسات التعلیم العالي 05950 000950 000

جامعة جندوبة 089950 000950 000

33 185 000 000 316 3جملة البرنامج الفرعي 29 869 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011381 050 0001 100 00050 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 050 0001 100 00050 000

قصر العلوم بالمنستیر 2721 050 0001 100 00050 000

1 100 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 1 050 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للتعلیم العالي 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 604 0001 541 000-63 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010476 000472 000-4 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011769 000727 000-42 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01275 000107 00032 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01443 0009 000-34 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0164 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017237 000222 000-15 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137303 000303 000

مؤسسات التعلیم العالي 05303 000303 000

القریة اللغویة 381303 000303 000

1 844 000 000 63-جملة البرنامج الفرعي 1 907 000
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دتعلیم عالي وسط  جملة 216 564 000
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تعلیم عالي جنوب3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136103 923 000118 051 00014 128 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01024 582 00025 679 0001 097 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01149 060 00062 053 00012 993 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012819 000845 00026 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013800 0001 200 000400 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0144 222 0004 882 000660 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 00010 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016274 000280 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01716 754 00016 722 000-32 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0316 302 0005 430 000-872 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0361 103 000950 000-153 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011373 082 0003 082 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 082 0003 082 000

جامعة صفاقس 0863 082 0003 082 000

121 133 000 000 128 14جملة البرنامج الفرعي 107 005 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113651 951 00054 630 0002 679 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01012 746 00012 205 000-541 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01125 622 00029 219 0003 597 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012326 000385 00059 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013100 000150 00050 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 203 0002 413 000210 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 00010 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016139 000140 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0178 398 0007 883 000-515 000
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تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0312 051 0001 893 000-158 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036359 000332 000-27 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 750 0001 750 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 750 0001 750 000

جامعة قابس 0901 750 0001 750 000

56 380 000 000 679 2جملة البرنامج الفرعي 53 701 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113630 417 00031 194 000777 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0107 286 0007 037 000-249 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01115 050 00015 968 000918 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012164 000216 00052 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01380 000120 00040 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 240 0001 307 00067 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0157 00010 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01664 00066 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0174 826 0004 344 000-482 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0311 447 0001 809 000362 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036253 000317 00064 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137820 0001 000 000180 000

مؤسسات التعلیم العالي 05820 0001 000 000180 000

جامعة قفصة 078820 0001 000 000180 000

32 194 000 000 957جملة البرنامج الفرعي 31 237 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضیة 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 313 000-4 313 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 118 000-1 118 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0112 352 000-2 352 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01296 000-96 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0137 000-7 000
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تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01499 000-99 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01612 000-12 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017619 000-619 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0319 000-9 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0361 000-1 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

01138720 0005 183 0004 463 000

مؤسسات التعلیم العالي 05720 0005 183 0004 463 000

جامعة تونس االفتراضیة 088720 0005 183 0004 463 000

5 183 000 000 150جملة البرنامج الفرعي 5 033 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113695 114 000101 984 0006 870 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01025 416 00025 812 000396 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01145 137 00056 862 00011 725 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012859 000943 00084 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01310 00010 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 607 0002 729 000122 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016306 000316 00010 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01715 507 00015 279 000-228 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0314 495 00028 000-4 467 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036787 0005 000-782 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011373 200 0003 200 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 200 0003 200 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 104250 000250 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 105200 000200 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 144130 000100 000-30 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 145100 000130 00030 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 160280 000280 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 161148 000148 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 162170 000170 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 173100 000100 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 174110 000110 000
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المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 177120 000120 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 179146 000146 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 180203 000203 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 18195 00095 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 182224 000224 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 183177 000177 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 18429 00029 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 306151 000151 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 307163 000163 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 30840 00040 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 309100 000100 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 31050 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 31140 00040 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 36634 00034 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 367140 000140 000

105 184 000 000 870 6جملة البرنامج الفرعي 98 314 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136261 000354 00093 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01073 00092 00019 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011107 000167 00060 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01230 00033 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0146 0008 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01743 00052 0009 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137105 000105 000

مؤسسات التعلیم العالي 05105 000105 000

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و االعتماد 386105 000105 000

459 000 000 93جملة البرنامج الفرعي 366 000

دتعلیم عالي جنوب جملة 320 533 000
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برنامج الخدمات الجامعیة7البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113640 410 00044 118 0003 708 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01013 552 00013 168 000-384 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01118 144 00022 873 0004 729 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012412 000455 00043 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0135 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014875 000717 000-158 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01525 00035 00010 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016232 000227 000-5 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0176 929 0006 241 000-688 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031201 000337 000136 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03635 00060 00025 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137170 000170 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 10170 000170 000

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 001170 000170 000

44 288 000 000 708 3جملة البرنامج الفرعي 40 580 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113619 034 00020 984 0001 950 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0106 241 0006 176 000-65 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0118 621 00010 999 0002 378 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012177 000236 00059 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0135 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014385 000332 000-53 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01518 00025 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016151 000148 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0173 232 0002 969 000-263 000
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تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031174 00079 000-95 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03630 00015 000-15 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113757 00057 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1057 00057 000

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 00257 00057 000

21 041 000 000 950 1جملة البرنامج الفرعي 19 091 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113617 441 00019 233 0001 792 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0105 801 0005 645 000-156 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0117 886 00010 112 0002 226 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012168 000220 00052 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0135 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014337 000303 000-34 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01517 00025 0008 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016136 000137 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0172 997 0002 727 000-270 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03180 00050 000-30 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03614 0009 000-5 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113773 00073 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1073 00073 000

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 00373 00073 000

19 306 000 000 792 1جملة البرنامج الفرعي 17 514 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعیة أخرى 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136905 0001 065 000160 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010300 000322 00022 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011375 000506 000131 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01246 00068 00022 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0132 0002 000
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تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01427 00011 000-16 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0003 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017155 000153 000-2 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج  011391 707 0001 891 000184 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج _ تأجیر األعوان القاریـن 0011 177 0001 323 000146 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج _ تأجیر األعوان غیر القاریـن 002280 000318 00038 000

xx 005250 000250 000

2 956 000 000 344جملة البرنامج الفرعي 2 612 000

دبرنامج الخدمات الجامعیة جملة 87 591 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113621 832 00020 706 000-1 126 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 00299 000155 00056 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004338 000315 000-23 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0106 505 0006 142 000-363 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01110 167 0009 888 000-279 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012617 000714 00097 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0133 000-3 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014641 000499 000-142 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 01598 000100 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01652 00052 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0173 278 0002 821 000-457 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03129 00017 000-12 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0365 0003 000-2 000

20 706 000 000 126 1-جملة البرنامج الفرعي 21 832 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 203 0001 288 00085 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010391 000379 000-12 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011535 000645 000110 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01243 00048 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01417 00025 0008 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0166 0005 000-1 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017201 000186 000-15 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0319 000-9 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0361 000-1 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113710 00010 000
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مؤسسات التعلیم العالي 0510 00010 000

مركز الحساب الخوارزمي 10010 00010 000

1 298 000 000 85جملة البرنامج الفرعي 1 213 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136536 000666 000130 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010179 000194 00015 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011245 000349 000104 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 0129 00014 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01410 00010 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01790 00096 0006 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113726 00026 000

مؤسسات العمل الثقافي 1226 00026 000

مركز النشر الجامعي 20226 00026 000

692 000 000 130جملة البرنامج الفرعي 562 000

دالقیادة و المساندة جملة 22 696 000

000 891 001 1دالجملة  العامة
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توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

74

تعلیم عالي شمال1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزیتونة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237340 000340 000

مؤسسات التعلیم العالي 05340 000340 000

جامعة الزیتونة 081340 000340 000

340 000 000 340جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022372 600 0002 600 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 600 0002 600 000

جامعة تونس 0832 600 0002 600 000

2 600 000 000 600 2جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 380 0004 200 000-180 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 380 0004 200 000-180 000

جامعة تونس المنار 0824 380 0004 200 000-180 000
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4 200 000 000 180-جملة البرنامج الفرعي 4 380 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 540 0004 600 00060 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 540 0004 600 00060 000

جامعة قرطاج 0844 540 0004 600 00060 000

4 600 000 000 60جملة البرنامج الفرعي 4 540 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022372 310 0002 310 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 310 0002 310 000

جامعة منوبة 0872 310 0002 310 000

2 310 000 000 310 2جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدینة العلوم 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

022381 158 000411 000-747 000

مؤسسات العمل الثقافي 121 158 000411 000-747 000

مدینة العلوم بتونس 2711 158 000411 000-747 000

411 000 000 747-جملة البرنامج الفرعي 1 158 000

دتعلیم عالي شمال جملة 14 461 000
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تعلیم عالي وسط 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022372 020 0002 020 000

مؤسسات التعلیم العالي 052 020 0002 020 000

جامعة سوسة 0852 020 0002 020 000

2 020 000 000 020 2جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستیر 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022373 880 0003 880 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 880 0003 880 000

جامعة المنستیر 0803 880 0003 880 000

3 880 000 000 880 3جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القیروان 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 780 0001 780 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 780 0001 780 000

جامعة القیروان 0791 780 0001 780 000

1 780 000 000 780 1جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 100 0001 000 000-100 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 100 0001 000 000-100 000
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جامعة جندوبة 0891 100 0001 000 000-100 000

1 000 000 000 100-جملة البرنامج الفرعي 1 100 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238200 000400 000200 000

مؤسسات العمل الثقافي 12200 000400 000200 000

قصر العلوم بالمنستیر 272200 000400 000200 000

400 000 000 200جملة البرنامج الفرعي 200 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237476 000-476 000

مؤسسات التعلیم العالي 05476 000-476 000

القریة اللغویة 381476 000-476 000

000 476-جملة البرنامج الفرعي 476 000

دتعلیم عالي وسط  جملة 9 080 000
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تعلیم عالي جنوب3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 460 0004 460 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 460 0004 460 000

جامعة صفاقس 0864 460 0004 460 000

4 460 000 000 460 4جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022373 200 0003 200 000

مؤسسات التعلیم العالي 053 200 0003 200 000

جامعة قابس 0903 200 0003 200 000

3 200 000 000 200 3جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022371 600 0001 650 00050 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 600 0001 650 00050 000

جامعة قفصة 0781 600 0001 650 00050 000

1 650 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 1 600 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضیة 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238347 000347 000

مؤسسات التعلیم العالي 05347 000347 000
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جامعة تونس االفتراضیة 088347 000347 000

347 000 000 347جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022374 650 0004 700 00050 000

مؤسسات التعلیم العالي 054 650 0004 700 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 104342 000300 000-42 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 105340 000290 000-50 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 144151 000180 00029 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 145180 000151 000-29 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 160220 000220 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 161250 000230 000-20 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 162250 000230 000-20 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 173355 000320 000-35 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 174192 000214 00022 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 177175 000180 0005 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 179140 000159 00019 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 180167 000187 00020 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 181175 000175 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 182181 000181 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 183128 000158 00030 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 184181 000186 0005 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 306214 000220 0006 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 307177 000197 00020 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 308139 000150 00011 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 309160 000167 0007 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 310200 000200 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 31170 00085 00015 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 366129 000140 00011 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 367134 000180 00046 000

4 700 000 000 50جملة البرنامج الفرعي 4 650 000
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237311 000240 000-71 000

مؤسسات التعلیم العالي 05311 000240 000-71 000

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و االعتماد 386311 000240 000-71 000

240 000 000 71-جملة البرنامج الفرعي 311 000

دتعلیم عالي جنوب جملة 14 597 000
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برنامج الخدمات الجامعیة7البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223716 513 00016 750 000237 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1016 513 00016 750 000237 000

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 00116 513 00016 750 000237 000

16 750 000 000 237جملة البرنامج الفرعي 16 513 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223710 460 0008 600 000-1 860 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1010 460 0008 600 000-1 860 000

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 00210 460 0008 600 000-1 860 000

8 600 000 000 860 1-جملة البرنامج الفرعي 10 460 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223711 798 0009 855 000-1 943 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 1011 798 0009 855 000-1 943 000

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 00311 798 0009 855 000-1 943 000

9 855 000 000 943 1-جملة البرنامج الفرعي 11 798 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعیة أخرى 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات تسییر المصالح بالخارج حسب البرامج  02239170 000170 000

نفقـات تسییـر المصالح بالخارج _ نفقات تسییر دار تونس بباریس 019170 000170 000
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170 000 000 170جملة البرنامج الفرعي

دبرنامج الخدمات الجامعیة جملة 35 375 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022365 570 0006 400 000830 000

األكریة واألداءات البلدیة 020336 000490 000154 000

استهالك الماء 02122 00022 000

استهالك الكهرباء والغاز 022400 000400 000

االتصاالت الهاتفیة 023160 000160 000

تراسل المعطیات 02414 00014 000

تأثیث اإلدارة 03455 00055 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043200 000170 000-30 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045370 000426 00056 000

شراء الوقود للمعدات خصوصیة أخرى 0481 0001 000

المراسالت اإلداریة 05413 00013 000

نفقات أخرى للبرید 0561 0001 000

معدات التصرف اإلداري 06212 00012 000

معدات التصویر والمعدات السمعیة البصریة 0632 0002 000

اقتناء معدات مختلفة 0745 0005 000

تأمین وسائل النقل 08021 00021 000

اإلعتناء بالبنایات 09140 00040 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 092150 000150 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 09330 00030 000

تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 0965 0005 000

النفقات المباشرة للتنظیف 10312 00012 000

التنظیف عن طریق المناولة 10413 00013 000

لوازم المكاتب 111100 000100 000

المطبوعات الرسمیة 11293 00093 000

مطبوعات األخرى 1171 0001 000

الوثائق المكتوبة 1235 0005 000

الصحف والمجالت 12570 00070 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12730 00020 000-10 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 135200 000200 000
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شراء منظومات اإلعالمیة 13650 00050 000

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 137100 000100 000

خدمات إعالمیة أخرى 139120 000120 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14532 00020 000-12 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 146400 000400 000

نفقات استغالل منظومة رشاد 1472 0002 000

استغالل منظومات إعالمیة أخرى 1502 0002 000

مصاریف اإلستقباالت 15655 00055 000

مصاریف اإلقامة 15735 00035 000

مصاریف المهمات 16397 00097 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165165 000165 000

المنحة الیومیة للتنقل 17420 00020 000

إرجاع مصاریف نقل األشخاص 1765 0005 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1845 0005 000

إشتراكات النقل 1854 0004 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 186220 000220 000

ملتقیات للتكوین 19460 00060 000

تربصات تكوین 1955 0005 000

التكوین المستمر 19631 00031 000

التكوین في اإلعالمیة 19760 00060 000

التكوین في التصرف حسب األهداف 19915 00015 000

النفقات المباشرة للتغذیة 20575 00075 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

شراء األدویة والمواد الصیدلیة 2132 0002 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 2191 528 0002 200 000672 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 23150 00050 000

اللجان الطبیة 2326 0006 000

أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى 2332 0002 000

دفع الخطایا والتعویضات 23420 00020 000

معالیم الجوالن 24126 00026 000

معالیم العبور 2425 0005 000

طبع ونشر الوثائق والمجالت 2492 0002 000

نقل األثاث والمعدات 3025 0005 000

نفقات التصرف األخرى 4033 0003 000

6 400 000 000 830جملة البرنامج الفرعي 5 570 000
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237300 000450 000150 000

مؤسسات التعلیم العالي 05300 000450 000150 000

مركز الحساب الخوارزمي 100300 000450 000150 000

450 000 000 150جملة البرنامج الفرعي 300 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223772 000

مؤسسات العمل الثقافي 1272 000

مركز النشر الجامعي 20272 000

72 000 جملة البرنامج الفرعي

دالقیادة و المساندة جملة 6 922 000

دالجملة  العامة 80 435 000
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توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

86

تعلیم عالي شمال1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة الزیتونة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337120 000164 00044 000

مؤسسات التعلیم العالي 05120 000164 00044 000

جامعة الزیتونة 081120 000164 00044 000

164 000 000 44جملة البرنامج الفرعي 120 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس  2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337950 0001 293 000343 000

مؤسسات التعلیم العالي 05950 0001 293 000343 000

جامعة تونس 083950 0001 293 000343 000

1 293 000 000 343جملة البرنامج الفرعي 950 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس المنار 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 020 0001 190 000170 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 020 0001 190 000170 000

جامعة تونس المنار 0821 020 0001 190 000170 000
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1 190 000 000 170جملة البرنامج الفرعي 1 020 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قرطاج 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 922 0002 170 000248 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 922 0002 170 000248 000

جامعة قرطاج 0841 922 0002 170 000248 000

2 170 000 000 248جملة البرنامج الفرعي 1 922 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة منوبة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337817 000869 00052 000

مؤسسات التعلیم العالي 05817 000869 00052 000

جامعة منوبة 087817 000869 00052 000

869 000 000 52جملة البرنامج الفرعي 817 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مدینة العلوم 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

03338474 000103 000-371 000

مؤسسات العمل الثقافي 12474 000103 000-371 000

مدینة العلوم بتونس 271474 000103 000-371 000

103 000 000 371-جملة البرنامج الفرعي 474 000

دتعلیم عالي شمال جملة 5 789 000
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تعلیم عالي وسط 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة سوسة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337886 0001 155 000269 000

مؤسسات التعلیم العالي 05886 0001 155 000269 000

جامعة سوسة 085886 0001 155 000269 000

1 155 000 000 269جملة البرنامج الفرعي 886 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة المنستیر 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337775 000975 000200 000

مؤسسات التعلیم العالي 05775 000975 000200 000

جامعة المنستیر 080775 000975 000200 000

975 000 000 200جملة البرنامج الفرعي 775 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة القیروان 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337544 000544 000

مؤسسات التعلیم العالي 05544 000544 000

جامعة القیروان 079544 000544 000

544 000 000 544جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة جندوبة 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337361 000361 000

مؤسسات التعلیم العالي 05361 000361 000
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جامعة جندوبة 089361 000361 000

361 000 000 361جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

قصر العلوم 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333835 00035 000

مؤسسات العمل الثقافي 1235 00035 000

قصر العلوم بالمنستیر 27235 00035 000

35 000 000 35جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للتعلیم العالي 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  0333620 00020 000

رحالت دراسیة 36320 00020 000

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333760 00060 000

مؤسسات التعلیم العالي 0560 00060 000

القریة اللغویة 38160 00060 000

80 000 000 80جملة البرنامج الفرعي

دتعلیم عالي وسط  جملة 3 150 000
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تعلیم عالي جنوب3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة صفاقس 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 210 0001 400 000190 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 210 0001 400 000190 000

جامعة صفاقس 0861 210 0001 400 000190 000

1 400 000 000 190جملة البرنامج الفرعي 1 210 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قابس 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337690 000800 000110 000

مؤسسات التعلیم العالي 05690 000800 000110 000

جامعة قابس 090690 000800 000110 000

800 000 000 110جملة البرنامج الفرعي 690 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة قفصة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

03337290 000550 000260 000

مؤسسات التعلیم العالي 05290 000550 000260 000

جامعة قفصة 078290 000550 000260 000

550 000 000 260جملة البرنامج الفرعي 290 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

جامعة تونس اإلفتراضیة 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333880 00080 000

مؤسسات التعلیم العالي 0580 00080 000
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جامعة تونس االفتراضیة 08880 00080 000

80 000 000 80جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033371 089 0001 100 00011 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 089 0001 100 00011 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 10457 00057 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 10566 00066 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 14454 00045 000-9 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 14541 00054 00013 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 16065 00065 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 16155 00055 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 16241 00041 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 17337 00041 0004 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 17442 00045 0003 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 17745 00045 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 17944 00044 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 18039 00039 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 18146 00046 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 18248 00048 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 18333 00033 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 18439 00039 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 30633 00033 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 30735 00035 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 30856 00056 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 30954 00054 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 31050 00050 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 31136 00036 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 36630 00030 000

المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 36743 00043 000

1 100 000 000 11جملة البرنامج الفرعي 1 089 000
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033376 00010 0004 000

مؤسسات التعلیم العالي 056 00010 0004 000

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و االعتماد 3866 00010 0004 000

10 000 000 4جملة البرنامج الفرعي 6 000

دتعلیم عالي جنوب جملة 3 940 000
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برنامج الخدمات الجامعیة7البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033373 122 0002 167 000-955 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 103 122 0002 167 000-955 000

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 0013 122 0002 167 000-955 000

2 167 000 000 955-جملة البرنامج الفرعي 3 122 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033373 882 0003 882 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 103 882 0003 882 000

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 0023 882 0003 882 000

3 882 000 000 882 3جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

033373 977 0003 977 000

مؤسسات الخدمات الجامعیة 103 977 0003 977 000

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 0033 977 0003 977 000

3 977 000 000 977 3جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

خدمات جامعیة أخرى 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336164 859 000183 487 00018 628 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ المنح الجامعیة المسندة داخل الجمهوریة 001130 000 000148 000 00018 000 000
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المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ المنح الجامعیة المسندة بالخارج 00229 000 00029 628 000628 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ القروض الجامعیة المسندة داخل الجمهوریة 0033 000 0003 000 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ القروض الجامعیة المسندة بالخارج 0041 200 0001 200 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ منح لفائدة الطلبة أبناء العائالت التونسیة
المقیمة بالخارج

005140 000140 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ إعانات لفائدة الطلبة المعوزین 006400 000400 000

المنح و القروض و اإلعانات الجامعیة _ تذاكر السفر للطلبة الممنوحین 0081 000 0001 000 000

تظاهرات ثقافیة و مهرجانات _ تنظیم المهرجانات والتظاهرات الثقافیة 49679 00079 000

منح لفائدة اللجان والجمعیات والفرق الثقافیة _ منح لفائدة الجمعیات والمراكز الثقافیة 50640 00040 000

تدخالت المصالح بالخارج حسب البرامج  0333930 00030 000

تدخالت دار تونس بباریس 00330 00030 000

183 517 000 000 628 18جملة البرنامج الفرعي 164 889 000

دبرنامج الخدمات الجامعیة جملة 193 543 000
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القیادة و المساندة9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  03336770 000770 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ ودادیات األعوان 234540 000540 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236145 000145 000

جوائز و مكافآت _ جوائز رئاسیة 4205 0005 000

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة _ منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان 55335 00035 000

منظمات ذات صبغة عامة _ األكادمیة الدولیة للقانون الدستوري 67120 00020 000

منظمات ذات صبغة عامة _ منظمات عالمیة أخرئ 70025 00025 000

770 000 000 770جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الحساب الخوارزمي 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333740 00040 000

مؤسسات التعلیم العالي 0540 00040 000

مركز الحساب الخوارزمي 10040 00040 000

40 000 000 40جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز النشر الجامعي 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333710 00020 00010 000

مؤسسات العمل الثقافي 1210 00020 00010 000

مركز النشر الجامعي 20210 00020 00010 000

20 000 000 10جملة البرنامج الفرعي 10 000

دالقیادة و المساندة جملة 830 000
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دالجملة  العامة 207 252 000
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توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

المصالح المركزیة تعلیم عالي البرنامج الفرعي :

2018 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

4 مكلف بمأموریة

5جملة البرنامج الفرعي

5القیادة و المساندة جملة

5الجملة  العامة
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توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندةالبرنـامج :

المصالح المركزیة تعلیم عالي البرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

313 مهندس رئیسمهندس أول

23 مهندس أولمهندس أشغال

143 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

43 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیةفني سامي رئیس للصحة العمومیة

83 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیفمتصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف

173 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف

203 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

33 تقنيمساعد تقني

63 مساعد تقنيعون تقني

173 تقني رئیستقني أول

1073 تقني أولتقني

553 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث ا
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163 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

193 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والمساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

343  مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحثمساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

23 محلل مركزيمحلل أول

13 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّیة

13 محللواضع برامج

13 موثق مساعدمعاون موثق

123 مكتبيمكتبي مساعد

223 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي أول

23 معاون مكتبيمختزن مكتبات

13 حافظ عام للمكتبات أو التوثیقحافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

43 مهندس معماري عاممهندس معماري رئیس

13 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

3023 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیةأستاذ أول ممیز

23 أخّصائي نفساني رئیسأخّصائي نفساني أول

173 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

463 استاذ تكنولوجيمحاضر تكنولوجي

173 محاضر تكنولوجيتكنولوجي
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1243 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیةأستاذ مبّرز أول ممیز

2293 أستاذ أول ممیزأستاذ أول فوق الرتبة

4603 أستاذ محاضر  التعلیم العاليأستاذ مساعد  التعلیم العالي

1103 أستاذ التعلیم العاليأستاذ محاضر  التعلیم العالي

6883 أستاذ مساعد  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

395 2جملة البرنامج الفرعي

395 2القیادة و المساندة جملة

395 2الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 306 785 2تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

101

2018توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

تعلیم عالي شمالالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  4 832 410

جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

88 818

4سلك العملة 

1 1عامل صنف 

1 4عامل صنف 

1 6عامل صنف 

1 9عامل صنف 
2سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

6جملة البرنامج الفرعي

جامعة تونس البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

1 087 079

23سلك العملة 

3 1عامل صنف 

1 4عامل صنف 

1 5عامل صنف 

2 6عامل صنف 

2 7عامل صنف 
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3 8عامل صنف 

7 9عامل صنف 

4 10عامل صنف 
1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

1 محلل مركزي
2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

2 مكتبي مساعد
38سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

2 مساعد  التعلیم العالي

13 أستاذ التعلیم العالي

18 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

5 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس
2السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
2سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

2 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

69جملة البرنامج الفرعي

جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

1 835 860

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس أول
34سلك العملة 

1 7عامل صنف 

11 1عامل صنف 

3 5عامل صنف 

2 6عامل صنف 

10 8عامل صنف 

4 9عامل صنف 
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3 10عامل صنف 
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
59سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

16 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

4 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

10 مساعد  التعلیم العالي

29 أستاذ التعلیم العالي
3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني

2 تقني أول
6السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

4 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
5سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

4 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

109جملة البرنامج الفرعي

جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

1 032 997

21سلك العملة 

7 1عامل صنف 

3 5عامل صنف 

3 6عامل صنف 

2 7عامل صنف 

5 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
37سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

16 أستاذ التعلیم العالي

2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
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16 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

3 مساعد  التعلیم العالي
4السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

64جملة البرنامج الفرعي

جامعة منوبةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

787 656

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 مستكتب إدارة
12سلك العملة 

1 4عامل صنف 

5 1عامل صنف 

1 5عامل صنف 

1 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 

2 10عامل صنف 
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

1 أستاذ أول ممیز
28سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

12 أستاذ التعلیم العالي

1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

5 مساعد  التعلیم العالي

10 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
3السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
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45جملة البرنامج الفرعي

293جملة البرنامج
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تعلیم عالي وسط البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 344 489

جامعة سوسةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

616 206

15سلك العملة 

3 6عامل صنف 

1 7عامل صنف 

1 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 

4 10عامل صنف 

2 1عامل صنف 

1 5عامل صنف 
24سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

11 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

2 مساعد  التعلیم العالي

9 أستاذ التعلیم العالي

2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
1سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

40جملة البرنامج الفرعي

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

522 115

3السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 كاتب راقن

1 مستكتب إدارة

1 ملحق إدارة
13سلك العملة 

1 1عامل صنف 
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1 6عامل صنف 

3 7عامل صنف 

1 8عامل صنف 

4 9عامل صنف 

3 10عامل صنف 
2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

1 مكتبي أو موثق

1 مكتبي مساعد
17سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

3 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

4 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

3 مساعد  التعلیم العالي

7 أستاذ التعلیم العالي
2السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

2 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
5السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

43جملة البرنامج الفرعي

جامعة القیروانالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

84 438

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 ملحق إدارة
6سلك العملة 

1 1عامل صنف 

1 3عامل صنف 

1 5عامل صنف 

3 10عامل صنف 
2سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
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2 مساعد  التعلیم العالي
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

10جملة البرنامج الفرعي

جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

110 441

4سلك العملة 

1 6عامل صنف 

2 1عامل صنف 

1 5عامل صنف 
5سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

2 أستاذ التعلیم العالي

3 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

11جملة البرنامج الفرعي

برامج أخرى للتعلیم العاليالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

11 289

1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

1جملة البرنامج الفرعي

105جملة البرنامج
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تعلیم عالي جنوبالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 547 078

جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

956 627

3السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

3 مهندس أول
20سلك العملة 

8 1عامل صنف 

1 5عامل صنف 

1 6عامل صنف 

2 8عامل صنف 

2 9عامل صنف 

6 10عامل صنف 
2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

1 واضع برامج

1 محلل مركزي
2سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 

2 مكتبي أو موثق
2سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 

2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
33سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

18 أستاذ التعلیم العالي

4 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

8 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

3 مساعد  التعلیم العالي
1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

1 فني سامي أول للصحة العمومیة
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني رئیس
2السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
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3سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

2 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

69جملة البرنامج الفرعي

جامعة قابسالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

299 322

10سلك العملة 

3 1عامل صنف 

2 6عامل صنف 

1 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 

1 10عامل صنف 
11سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

4 أستاذ التعلیم العالي

3 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

3 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1 مساعد  التعلیم العالي
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني
1سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

23جملة البرنامج الفرعي

جامعة قفصةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

41 743

2سلك العملة 

1 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
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1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 مساعد  التعلیم العالي

4جملة البرنامج الفرعي

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

249 386

19سلك العملة 

8 1عامل صنف 

1 2عامل صنف 

2 5عامل صنف 

2 6عامل صنف 

5 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
5سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

5 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
4سلك المدرسین التكنولوجیین 

3 تكنولوجي

1 محاضر تكنولوجي
2السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

30جملة البرنامج الفرعي

126جملة البرنامج
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برنامج الخدمات الجامعیةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  1 530 402

دیوان الخدمات الجامعیة للشمالالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

969 087

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 ملحق إدارة
125سلك العملة 

6 1عامل صنف 

1 2عامل صنف 

2 4عامل صنف 

17 5عامل صنف 

17 6عامل صنف 

8 7عامل صنف 

26 8عامل صنف 

31 9عامل صنف 

17 10عامل صنف 
2السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

2 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
1السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني
16السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

7 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي

5 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

145جملة البرنامج الفرعي

دیوان الخدمات الجامعیة للوسطالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

259 123
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37سلك العملة 

4 1عامل صنف 

1 2عامل صنف 

1 3عامل صنف 

3 4عامل صنف 

3 5عامل صنف 

1 6عامل صنف 

2 7عامل صنف 

10 8عامل صنف 

9 9عامل صنف 

3 10عامل صنف 
1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

1 فني سامي أول للصحة العمومیة
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

39جملة البرنامج الفرعي

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوبالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

302 192

43سلك العملة 

2 2عامل صنف 

2 4عامل صنف 

4 5عامل صنف 

12 6عامل صنف 

4 7عامل صنف 

8 8عامل صنف 

6 9عامل صنف 

5 10عامل صنف 
3السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
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46جملة البرنامج الفرعي

230جملة البرنامج



115 نظـام أمـد

القیادة و المساندةالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  183 200

المصالح المركزیة تعلیم عالي البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

183 200

14سلك العملة 

3 1عامل صنف 

1 6عامل صنف 

1 7عامل صنف 

2 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 

3 10عامل صنف 

1 4عامل صنف 
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي
3السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

18جملة البرنامج الفرعي

18جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

772

9 437 579

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب

116

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

تعلیم عالي شمالالبرنـامج :

جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس

58 سلك العملة 
17 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
7 5عامل صنف 
6 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
5 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتیین 
1 عون وقتي صنف ج

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

6 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثیق
2 مكتبي أو موثق
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1 سلك الباحثین الفالحین و الصید البحري 
1 مكلف بالبحث الفالحي

2 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ أول ممیز

104 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
11 مساعد  التعلیم العالي
45 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
33 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
15 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني أول

1 المتعاقدون 
1 مساعد متعاون

2 سلك المدرسین المبرزین 
2 أستاذ مبّرز أول

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

9 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
8 تقني

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

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

2 سلك األساتذة األولین 
2 أستاذ أول

50 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
7 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
10 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
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11 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

250جملة البرنامج الفرعي

جامعة تونس البرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
5 ملحق إدارة

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
4 مهندس أول

470 سلك العملة 
157 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
51 4عامل صنف 
74 5عامل صنف 
60 6عامل صنف 
51 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
26 9عامل صنف 
6 10عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
2 واضع برامج

56 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
3 معاون مكتبي
10 مكتبي مساعد
2 مختزن مكتبات
14 حافظ مكتبات أو توثیق
26 مكتبي أو موثق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
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37 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
6 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
31 أستاذ أول ممیز

3 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
2 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
1 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

1 002 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
457 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
84 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
368 مساعد  التعلیم العالي
93 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض الصحة العمومیة

1 سلك مدرسي الموسیقى بوزارة الثقافة و اإلعالم 
1 أستاذ لتعلیم الموسیقى

5 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني أول
2 أخّصائي نفساني

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
2 مستشار المصالح العمومیة

64 سلك المدرسین المبرزین 
55 أستاذ مبّرز أّول
5 أستاذ مبّرز
4 أستاذ مبّرز أول ممیز

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

48 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
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5 مساعد تقني
4 عون تقني
4 تقني رئیس
6 تقني أول
29 تقني

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

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

36 سلك األساتذة األولین 
36 أستاذ أول

284 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
18 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
56 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
57 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
105 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
38 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

18 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
10 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

126 2جملة البرنامج الفرعي

جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة

14 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
8 مهندس رئیس
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6 مهندس أول

642 سلك العملة 
268 1عامل صنف 
12 2عامل صنف 
10 3عامل صنف 
33 4عامل صنف 
82 5عامل صنف 
102 6عامل صنف 
48 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
24 9عامل صنف 
31 10عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 محلل
1 محلل مركزي
2 واضع برامج

50 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
3 معاون مكتبي
13 مكتبي مساعد
2 مختزن مكتبات
10 حافظ مكتبات أو توثیق
20 مكتبي أو موثق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
1 عون إستقبال مكتبات

1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1 مهندس معماري عام

68 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ التعلیم الثانوي
12 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
55 أستاذ أول ممیز

1 306 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
687 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
136 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
253 مساعد  التعلیم العالي
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230 أستاذ التعلیم العالي

3 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
3 ممرض أول للصحة العمومیة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 كاتب صحفي

6 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني أول
4 أخّصائي نفساني

1 سلك الموظفین المدنیین للتعلیم العالي العسكري 
1 أستاذ التعلیم العالي العسكري

6 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 محاضر تكنولوجي
5 تكنولوجي

34 سلك المدرسین المبرزین 
32 أستاذ مبّرز أّول
2 أستاذ مبّرز

9 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
6 فني سامي أول للصحة العمومیة
3 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

12 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

65 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7 مساعد تقني
3 عون تقني
3 تقني رئیس
13 تقني أول
39 تقني

17 سلك اساتذة التعلیم فوق الرتبة-التربیة 
17 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
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98 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
97 أستاذ أول فوق الرتبة
1 أستاذ

44 سلك األساتذة األولین 
41 أستاذ أول
3 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

284 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
22 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
69 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
57 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
93 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
33 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

76 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
34 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
16 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
17 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

745 2جملة البرنامج الفرعي

جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة 
1 أستاذ التعلیم العالي العسكري

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف

24 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
4 مهندس رئیس
20 مهندس أول

582 سلك العملة 
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281 1عامل صنف 
6 2عامل صنف 
9 3عامل صنف 
36 4عامل صنف 
98 5عامل صنف 
67 6عامل صنف 
38 7عامل صنف 
22 8عامل صنف 
15 9عامل صنف 
10 10عامل صنف 

7 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3 محلل
1 تقني مخبراإلعالمّیة
3 واضع برامج

49 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 معاون مكتبي
7 موثق مساعد
17 حافظ مكتبات أو توثیق
23 مكتبي أو موثق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

3 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1 مهندس معماري رئیس
1 مهندس معماري عام
1 مهندس معماري أول

101 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
8 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
93 أستاذ أول ممیز

2 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 معّلم تطبیق
1 2معلم تطبیق أول أ

1 675 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
912 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
134 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
467 مساعد  التعلیم العالي
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162 أستاذ التعلیم العالي

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 مستشار صحفي

6 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني أول
5 أخّصائي نفساني

6 المتعاقدون 
5 مساعد متعاون
1 أستاذ مساعد متعاون

12 سلك المدرسین التكنولوجیین 
12 تكنولوجي

98 سلك المدرسین المبرزین 
16 أستاذ مبّرز
7 أستاذ مبّرز أول ممیز
75 أستاذ مبّرز أول

2 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 
1 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي
1 أستاذ التعلیم العالي الفالحي

8 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
2 فني سامي للصحة العمومیة
4 فني سامي أول للصحة العمومیة
2 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

13 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف في الوثائق و األرشیف
7 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

110 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
8 مساعد تقني
4 عون تقني
6 تقني رئیس
23 تقني أول
69 تقني
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33 سلك اساتذة التعلیم فوق الرتبة-التربیة 
33 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

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

73 سلك األساتذة األولین 
64 أستاذ أول
1 أستاذ أول للتعلیم  الفني
8 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

413 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
39 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
84 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
86 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
127 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
66 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

84 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
26 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
14 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
33 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

405 3جملة البرنامج الفرعي

جامعة منوبةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
4 ملحق إدارة

9 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
6 مهندس أول
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388 سلك العملة 
156 1عامل صنف 
5 2عامل صنف 
16 3عامل صنف 
31 4عامل صنف 
70 5عامل صنف 
45 6عامل صنف 
36 7عامل صنف 
22 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 

25 سلك األعوان الوقتیین 
25 1عون وقتي صنف  أ

4 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل مركزي
2 واضع برامج

44 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 معاون مكتبي
9 مكتبي
12 مكتبي مساعد
21 حافظ مكتبات أو توثیق

1 سلك أطباء البیاطرة اإلستشفائیین الجامعیین 
1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البیطري

46 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
1 أستاذ التعلیم الثانوي
4 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
40 أستاذ أول ممیز

850 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
408 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
53 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
314 مساعد  التعلیم العالي
75 أستاذ التعلیم العالي
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2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
2 ممرض  رئیس للصحة العمومیة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 كاتب صحفي

4 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني أول
2 أخّصائي نفساني

1 سلك الموظفین المدنیین للتعلیم العالي العسكري 
1 أستاذ مساعد للتعلیم العالي العسكري

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي

26 سلك المدرسین المبرزین 
2 أستاذ مبّرز
24 أستاذ مبّرز أول

2 سلك منشطي ریاض األطفال 
2 منشط تطبیق ریاض األطفال

9 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

54 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
5 مساعد تقني
7 عون تقني
3 تقني رئیس
10 تقني أول
29 تقني

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

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

23 سلك األساتذة األولین 
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22 أستاذ أول
1 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

205 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
16 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
53 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
29 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
70 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
30 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

10 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

771 1جملة البرنامج الفرعي

297 10تعلیم عالي شمال جملة
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تعلیم عالي وسط البرنـامج :

جامعة سوسةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف
2 ملحق إدارة
1 كاتب تصرف

10 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
7 مهندس أول

404 سلك العملة 
193 1عامل صنف 
9 2عامل صنف 
17 3عامل صنف 
19 4عامل صنف 
44 5عامل صنف 
44 6عامل صنف 
28 7عامل صنف 
27 8عامل صنف 
20 9عامل صنف 
3 10عامل صنف 

29 سلك األعوان الوقتیین 
28 1عون وقتي صنف  أ
1 2عون وقتي صنف أ

5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل أول
1 محلل مركزي
2 واضع برامج

29 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 معاون مكتبي
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14 مكتبي
2 مكتبي مساعد
10 حافظ مكتبات أو توثیق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك أعوان وزارة المالیة 
1 متفقد مركزي للمصالح المالیة

1 السلك اإلداري لمجلس النواب 
1 متصرف لمجلس النواب

64 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ التعلیم الثانوي
7 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
1 أستاذ مبرز أول ممیز
54 أستاذ أول ممیز

1 101 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
517 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
68 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
461 مساعد  التعلیم العالي
55 أستاذ التعلیم العالي

2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني أول
1 أخّصائي نفساني

13 سلك الموظفین المدنیین للتعلیم العالي العسكري 
5 أستاذ التعلیم العالي العسكري
5 أستاذ محاضر للتعلیم العالي العسكري
3 أستاذ مساعد للتعلیم العالي العسكري

10 سلك المدرسین التكنولوجیین 
2 محاضر تكنولوجي
8 تكنولوجي

26 سلك المدرسین المبرزین 
2 أستاذ مبّرز
24 أستاذ مبّرز أول

3 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
3 فني سامي أول للصحة العمومیة
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4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

58 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7 عون تقني
5 تقني رئیس
7 تقني أول
39 تقني

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

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

42 سلك األساتذة األولین 
39 أستاذ أول
1 أستاذ أول للتعلیم  الفني
2 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة 
1 متصرف مستشار للتربیة

271 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
12 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
82 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
54 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
74 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
36 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

31 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
9 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي
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193 2جملة البرنامج الفرعي

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
5 متصرف
2 ملحق إدارة
1 راقن مساعد
2 كاتب تصرف

12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
11 مهندس أول

412 سلك العملة 
154 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
22 3عامل صنف 
26 4عامل صنف 
65 5عامل صنف 
53 6عامل صنف 
17 7عامل صنف 
23 8عامل صنف 
30 9عامل صنف 
20 10عامل صنف 

10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
4 محلل
1 محلل رئیس
1 محلل مركزي
4 واضع برامج

36 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 معاون مكتبي
16 مكتبي
3 مكتبي مساعد
1 مختزن مكتبات
15 حافظ مكتبات أو توثیق
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48 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ التعلیم الثانوي
7 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
39 أستاذ أول ممیز

916 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
504 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
85 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
234 مساعد  التعلیم العالي
93 أستاذ التعلیم العالي

3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني

8 سلك الموظفین المدنیین للتعلیم العالي العسكري 
4 أستاذ التعلیم العالي العسكري
3 أستاذ محاضر للتعلیم العالي العسكري
1 أستاذ مساعد للتعلیم العالي العسكري

3 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 محاضر تكنولوجي
2 تكنولوجي

35 سلك المدرسین المبرزین 
6 أستاذ مبّرز
1 أستاذ مبّرز أول ممیز
28 أستاذ مبّرز أول

14 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
7 فني سامي أول للصحة العمومیة
7 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

10 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
8 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

82 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
5 عون تقني
1 تقني رئیس
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19 تقني أول
55 تقني

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

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

55 سلك األساتذة األولین 
55 أستاذ أول

238 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
16 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
50 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
59 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
79 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
28 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

105 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
38 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
32 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
25 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

058 2جملة البرنامج الفرعي

جامعة القیروانالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

49 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
19 ملحق إدارة
13 مستكتب إدارة
15 كاتب تصرف

6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
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5 مهندس أول

260 سلك العملة 
112 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
32 3عامل صنف 
22 4عامل صنف 
38 5عامل صنف 
26 6عامل صنف 
10 7عامل صنف 
8 8عامل صنف 
4 9عامل صنف 
6 10عامل صنف 

10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 محلل
8 واضع برامج

18 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
8 مكتبي
6 مكتبي مساعد
1 مختزن مكتبات
3 حافظ مكتبات أو توثیق

35 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
2 أستاذ التعلیم الثانوي
4 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
28 أستاذ أول ممیز

545 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
264 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
14 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
263 مساعد  التعلیم العالي
4 أستاذ التعلیم العالي

3 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض الصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة
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3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني

1 المتعاقدون 
1 مساعد متعاون

26 سلك المدرسین المبرزین 
6 أستاذ مبّرز
20 أستاذ مبّرز أول

1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 
1 أستاذ التعلیم العالي الفالحي

6 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
4 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

56 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
3 عون تقني
12 تقني أول
40 تقني

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

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

43 سلك األساتذة األولین 
42 أستاذ أول
1 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

159 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
8 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
42 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
14 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
45 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
35 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
13 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
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2 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

35 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
19 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
12 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

282 1جملة البرنامج الفرعي

جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 متصرف
1 كاتب تصرف

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس عام
6 مهندس أول

298 سلك العملة 
168 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
19 3عامل صنف 
17 4عامل صنف 
54 5عامل صنف 
25 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 
2 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل مركزي
3 واضع برامج

17 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
11 مكتبي
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6 مكتبي مساعد

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

14 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
13 أستاذ أول ممیز

416 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
158 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
16 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
231 مساعد  التعلیم العالي
11 أستاذ التعلیم العالي

2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي

2 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
2 مستشار المصالح العمومیة

28 سلك المدرسین المبرزین 
2 أستاذ مبّرز
1 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
25 أستاذ مبّرز أول

1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 
1 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي

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

53 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
3 عون تقني
1 تقني رئیس
13 تقني أول
34 تقني
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2 سلك اساتذة التعلیم فوق الرتبة-التربیة 
2 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

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

24 سلك األساتذة األولین 
24 أستاذ أول

223 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
6 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
57 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
28 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
68 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
45 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
16 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

16 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
9 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

139 1جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

برامج أخرى للتعلیم العاليالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

7 سلك العملة 
1 4عامل صنف 
5 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل رئیس

2 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
2 أستاذ التعلیم العالي
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1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

1 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني رئیس

58 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
8 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
19 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
13 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
12 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

70جملة البرنامج الفرعي

742 6تعلیم عالي وسط  جملة
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تعلیم عالي جنوبالبرنـامج :

جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 كاتب تصرف

32 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
8 مهندس رئیس
2 مهندس عام
20 مهندس أول
2 مهندس أشغال

568 سلك العملة 
252 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
17 3عامل صنف 
24 4عامل صنف 
92 5عامل صنف 
67 6عامل صنف 
42 7عامل صنف 
32 8عامل صنف 
28 9عامل صنف 
12 10عامل صنف 

24 سلك األعوان الوقتیین 
20 1عون وقتي صنف  أ
4 2عون وقتي صنف أ

21 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
4 محلل
4 محلل رئیس
8 محلل مركزي
5 واضع برامج

42 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 معاون مكتبي
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7 مكتبي
2 مكتبي مساعد
1 مختزن مكتبات
30 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك أعوان وزارة المالیة 
1 متفقد مركزي للمصالح المالیة

114 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ التعلیم الثانوي
10 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
3 أستاذ ممیز درجة استثنائیة

100 أستاذ أول ممیز

1 767 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
883 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
191 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
438 مساعد  التعلیم العالي
255 أستاذ التعلیم العالي

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

2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني

4 سلك الموظفین المدنیین للتعلیم العالي العسكري 
2 أستاذ التعلیم العالي العسكري
2 أستاذ مساعد للتعلیم العالي العسكري

4 سلك المدرسین التكنولوجیین 
4 تكنولوجي

23 سلك المدرسین المبرزین 
8 أستاذ مبّرز
15 أستاذ مبّرز أول

13 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
9 فني سامي أول للصحة العمومیة
4 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
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7 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

81 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
17 مساعد تقني
7 عون تقني
4 تقني رئیس
15 تقني أول
38 تقني

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

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

48 سلك األساتذة األولین 
45 أستاذ أول
1 أستاذ أول للتعلیم  الفني
2 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

333 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
67 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
104 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
108 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
35 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

114 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
49 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
25 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
33 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 رتب أخرى   
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1 مهندس إعالمیة

321 3جملة البرنامج الفرعي

جامعة قابسالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
1 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

11 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس مساعد
2 مهندس رئیس
8 مهندس أول

322 سلك العملة 
183 1عامل صنف 
16 3عامل صنف 
30 4عامل صنف 
48 5عامل صنف 
20 6عامل صنف 
12 7عامل صنف 
8 8عامل صنف 
3 9عامل صنف 
2 10عامل صنف 

9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3 محلل
6 واضع برامج

25 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
11 مكتبي
7 مكتبي مساعد
5 حافظ مكتبات أو توثیق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

27 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
3 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة



146 نظـام أمـد

24 أستاذ أول ممیز

2 سلك أعوان المخابر التابعین لوزارة التربیةوالتعلیم العالي 
2 تقني مخبر

875 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
498 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
35 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
321 مساعد  التعلیم العالي
21 أستاذ التعلیم العالي

3 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
3 أخّصائي نفساني

5 سلك المدرسین التكنولوجیین 
5 تكنولوجي

32 سلك المدرسین المبرزین 
3 أستاذ مبّرز
6 أستاذ مبّرز أول ممیز
1 أستاذ مبّرز أول ممیز درجة استثنائیة
22 أستاذ مبّرز أول

1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 
1 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي

10 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
6 متصّرف في الوثائق و األرشیف
4 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

79 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
22 تقني أول
51 تقني

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

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

52 سلك األساتذة األولین 
49 أستاذ أول
3 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

1 سلك التفقد البیداغوجي لوزارة التربیة 
1 متفقد المدارس االبتدائیة

161 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
12 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
39 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
22 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
50 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
29 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

62 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
6 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
17 مساعد تطبیق وبحث رئیس فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
36 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

753 1جملة البرنامج الفرعي

جامعة قفصةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 مستكتب إدارة

8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
6 مهندس أول

197 سلك العملة 
113 1عامل صنف 
18 3عامل صنف 
14 4عامل صنف 
36 5عامل صنف 
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11 6عامل صنف 
2 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

9 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
4 محلل
1 محلل مركزي
4 واضع برامج

12 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 معاون مكتبي
8 مكتبي
2 مكتبي مساعد
1 حافظ مكتبات أو توثیق

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

15 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
13 أستاذ أول ممیز

456 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
270 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
13 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
173 مساعد  التعلیم العالي

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 مساعد تكنولوجي

25 سلك المدرسین المبرزین 
9 أستاذ مبّرز
16 أستاذ مبّرز أول

14 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
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6 متصّرف في الوثائق و األرشیف
6 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

59 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 مساعد تقني
2 عون تقني
6 تقني أول
50 تقني

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

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

32 سلك األساتذة األولین 
31 أستاذ أول
1 أستاذ أول للتعلیم  الفني

124 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
42 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
19 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
29 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
25 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

37 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
22 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

029 1جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي
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المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

11 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
5 متصرف
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
1 كاتب تصرف

17 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس مساعد
4 مهندس رئیس
12 مهندس أول

628 سلك العملة 
347 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
18 3عامل صنف 
41 4عامل صنف 
90 5عامل صنف 
49 6عامل صنف 
37 7عامل صنف 
23 8عامل صنف 
10 9عامل صنف 
9 10عامل صنف 

2 سلك األعوان الوقتیین 
1 3عون وقتي صنف أ
1 عون وقتي صنف ب

16 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
4 محلل
1 محلل مركزي
11 واضع برامج

42 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
15 مكتبي
13 مكتبي مساعد
13 حافظ مكتبات أو توثیق
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1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
1 مهندس معماري رئیس

2 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
2 رئیس أشغال مخبر

70 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ التعلیم الثانوي
5 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
63 أستاذ أول ممیز

1 - سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة 
1 أستاذ أول للمدارس اإلبتدائیة

122 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
72 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
31 مساعد  التعلیم العالي
18 أستاذ التعلیم العالي

2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض الصحة العمومیة

1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني أول

1 915 سلك المدرسین التكنولوجیین 
23 استاذ تكنولوجي
407 محاضر تكنولوجي

1 484 تكنولوجي
1 مساعد تكنولوجي

2 سلك المدرسین المبرزین 
1 أستاذ مبّرز
1 أستاذ مبّرز أول

1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
1 فني سامي للصحة العمومیة
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10 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
6 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

242 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
27 مساعد تقني
27 عون تقني
20 تقني رئیس
36 تقني أول
132 تقني

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

67 السلك المشترك لمدرسي اللغة اإلنقلیزیة واإلعالمیة 
61 أستاذ أول فوق الرتبة
6 أستاذ

34 سلك األساتذة األولین 
29 أستاذ أول
5 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

374 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
17 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
68 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
75 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
117 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
59 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
30 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

137 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
20 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
32 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
20 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
65 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

728 3جملة البرنامج الفرعي
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الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتمادالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس

3 سلك العملة 
2 3عامل صنف 
1 5عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل رئیس

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 أستاذ التعلیم العالي

5 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

13جملة البرنامج الفرعي

844 9تعلیم عالي جنوب جملة
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برنامج الخدمات الجامعیةالبرنـامج :

دیوان الخدمات الجامعیة للشمالالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

2 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 مستكتب إدارة

8 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
6 مهندس أول

2 162 سلك العملة 
504 1عامل صنف 
41 2عامل صنف 
101 3عامل صنف 
161 4عامل صنف 
367 5عامل صنف 
433 6عامل صنف 
169 7عامل صنف 
189 8عامل صنف 
107 9عامل صنف 
90 10عامل صنف 

2 سلك األعوان الوقتیین 
1 عون وقتي صنف ج
1 عون وقتي صنف د

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل رئیس

8 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
3 مكتبي
2 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

31 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
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3 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
5 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
23 أستاذ أول ممیز

11 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
2 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
2 ممرض الصحة العمومیة
7 ممرض أول للصحة العمومیة

1 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة 
1 كاتب صحفي

3 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 مستشار ثقافي
1 كاتب ثقافي
1 أستاذ مساعد للتنشیط الثقافي

1 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
1 متصرف رئیس للصحة العمومیة

9 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني رئیس
8 أخّصائي نفساني

53 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
15 فني سامي للصحة العمومیة
24 فني سامي أول للصحة العمومیة
14 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

59 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7 مساعد تقني
21 عون تقني
1 تقني رئیس
6 تقني أول
24 تقني
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4 سلك اساتذة التعلیم فوق الرتبة-التربیة 
4 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة

1 سلك األساتذة األولین 
1 أستاذ أول

437 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
26 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
70 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
96 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
125 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
77 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
40 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي

799 2جملة البرنامج الفرعي

دیوان الخدمات الجامعیة للوسطالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

7 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف
1 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
2 كاتب تصرف

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
4 مهندس أول

1 137 سلك العملة 
423 1عامل صنف 
10 2عامل صنف 
38 3عامل صنف 
50 4عامل صنف 
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148 5عامل صنف 
218 6عامل صنف 
77 7عامل صنف 
97 8عامل صنف 
48 9عامل صنف 
28 10عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل مركزي
1 واضع برامج

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي

21 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ التعلیم الثانوي
8 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
11 أستاذ أول ممیز
1 أستاذ ممیز

2 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
1 ممرض أول للصحة العمومیة

1 سلك أعوان وزارة الثقافة 
1 مستشار ثقافي

4 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني أول
2 أخّصائي نفساني

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

22 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
6 فني سامي للصحة العمومیة
8 فني سامي أول للصحة العمومیة
8 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
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3 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف في الوثائق و األرشیف
1 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

30 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
4 مساعد تقني
9 عون تقني
9 تقني أول
8 تقني

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

170 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
8 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
40 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
22 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
47 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
39 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

408 1جملة البرنامج الفرعي

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوبالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 مستشار ثقافي رئیس
1 كاتب تصرف

5 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس
4 مهندس أول

1 018 سلك العملة 
412 1عامل صنف 
4 2عامل صنف 
35 3عامل صنف 
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103 4عامل صنف 
138 5عامل صنف 
155 6عامل صنف 
61 7عامل صنف 
53 8عامل صنف 
34 9عامل صنف 
23 10عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتیین 
1 عون وقتي صنف ب

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل مركزي
1 واضع برامج

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

12 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
2 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
10 أستاذ أول ممیز

4 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض الصحة العمومیة
3 ممرض أول للصحة العمومیة

2 سلك أعوان وزارة الثقافة 
2 مستشار ثقافي

6 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
6 أخّصائي نفساني

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

25 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
7 فني سامي للصحة العمومیة
14 فني سامي أول للصحة العمومیة
4 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
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1 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

36 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
15 عون تقني
1 تقني رئیس
4 تقني أول
14 تقني

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

150 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
5 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
35 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
28 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
52 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
23 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

273 1جملة البرنامج الفرعي

خدمات جامعیة أخرىالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

17 سلك العملة 
3 4عامل صنف 
2 5عامل صنف 
4 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

2 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
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1 أستاذ التعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 أستاذ التعلیم العالي

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 تقني أول

1 سلك األساتذة األولین 
1 أستاذ أول للتعلیم الثانوي

28 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
10 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

52جملة البرنامج الفرعي

532 5برنامج الخدمات الجامعیة جملة
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

المصالح المركزیة تعلیم عالي البرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 سلك أعضاء المراقبةالعامة للمصالح العمومیة 
1 مراقب عام للمصالح العمومیة

4 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
2 متصرف
1 كاتب راقن
1 ملحق إدارة

35 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
10 مهندس رئیس
2 مهندس عام
22 مهندس أول
1 مهندس أشغال

244 سلك العملة 
72 1عامل صنف 
7 2عامل صنف 
4 3عامل صنف 
20 4عامل صنف 
44 5عامل صنف 
38 6عامل صنف 
26 7عامل صنف 
18 8عامل صنف 
10 9عامل صنف 
5 10عامل صنف 

10 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
5 محلل رئیس
1 محلل مركزي
3 واضع برامج

3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
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3 حافظ مكتبات أو توثیق

9 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
5 مهندس معماري رئیس
2 مهندس معماري عام
2 مهندس معماري أول

9 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
7 أستاذ التعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة

13 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
2 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
9 مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ التعلیم العالي

2 أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي 
1 متصّرف كتابة محكمة
1 كاتب محكمة

1 سلك أعضاءالمحكمة اإلداریة 
1 مستشار المحكمة اإلداریة

127 المتعاقدون 
75 مساعد متعاون
36 أستاذ مساعد متعاون
10 أستاذ محاضر  متعاون
6 أستاذ تعلیم عالي متعاون

3 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 استاذ تكنولوجي
1 محاضر تكنولوجي
1 تكنولوجي

4 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
4 مستشار المصالح العمومیة

16 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
2 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
5 متصّرف في الوثائق و األرشیف
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7 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

77 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
6 مساعد تقني
10 عون تقني
6 تقني رئیس
25 تقني أول
30 تقني

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

288 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
4 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
29 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
85 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
62 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
72 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
25 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

5 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
5 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

858جملة البرنامج الفرعي

مركز الحساب الخوارزميالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

12 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
3 مهندس عام
6 مهندس أول

21 سلك العملة 
11 1عامل صنف 
2 4عامل صنف 
4 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
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1 8عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 أستاذ التعلیم العالي

17 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 عون تقني
7 تقني أول
9 تقني

11 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي

63جملة البرنامج الفرعي

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس رئیس

19 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
5 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
2 8عامل صنف 

1 سلك األعوان الوقتیین 
1 عون وقتي صنف ب

1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
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1 أستاذ التعلیم العالي

4 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
1 تقني أول
1 تقني

14 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

40جملة البرنامج الفرعي

961القیادة و المساندة جملة

376 33الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

167

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

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018

2444600072707000326270002272700011988000032627000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

مؤسسات البحث

241200003743000022400000126810007423100022400000 مؤسسات التعلیم العالي

3000003520500010037000100260004553100010037000 مؤسسات الخدمات الجامعیة

260007200019000020000118000190000 مؤسسات العمل الثقافي

1203800011580001150000218000134140001150000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

مؤسسات البحث

5183000347000750000800005610000750000 مؤسسات التعلیم العالي

68550008110004000001380007804000400000 مؤسسات العمل الثقافي

000 777 00033 294 000133 945 00022 777 00033 865 00073 484 36الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

168

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

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

مؤسسات البحث 
241200003743000022400000126810007423100022400000مؤسسات التعلیم العالي 

3000003520500010037000100260004553100010037000مؤسسات الخدمات الجامعیة 

260007200019000020000118000190000مؤسسات العمل الثقافي 

000 627 00032 880 000119 727 00022 627 00032 707 00072 446 24الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

169

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

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

241200003743000022400000126810007423100022400000مؤسسات التعلیم العالي 

100000016500004270005500003200000427000 جامعة قفصة

90000017800006260005440003224000626000 جامعة القیروان

14400003880000174800097500062950001748000 جامعة المنستیر

200000340000144000164000704000144000 جامعة الزیتونة

215000042000005601000119000075400005601000 جامعة تونس المنار

252000026000001468000129300064130001468000 جامعة تونس

320000046000002551000217000099700002551000 جامعة قرطاج

161000020200002078000115500047850002078000 جامعة سوسة

308200044600002679000140000089420002679000 جامعة صفاقس

17000002310000149500086900048790001495000 جامعة منوبة

95000010000005680003610002311000568000 جامعة جندوبة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

170

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

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

175000032000009750008000005750000975000 جامعة قابس

10000450000800004000050000080000  مركز الحساب الخوارزمي

25000030000015000057000607000150000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس

20000029000011000066000556000110000  المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل

10000018000010000045000325000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة

13000015100014000054000335000140000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل

28000022000015000065000565000150000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس

14800023000010000055000433000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس

170000230000800004100044100080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة

100000320000750004100046100075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة

110000214000730004500036900073000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان

120000180000800004500034500080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

14600015900012000044000349000120000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة

203000187000700003900042900070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف

95000175000800004600031600080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان

224000181000750004800045300075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة

177000158000920003300036800092000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة

29000186000700003900025400070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر

151000220000800003300040400080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت

163000197000600003500039500060000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة

40000150000350005600024600035000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي

100000167000450005400032100045000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین

50000200000600005000030000060000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید

4000085000300003600016100030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

34000140000400003000020400040000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین

140000180000450004300036300045000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة

30300060000363000 القریة اللغویة

10500024000010000355000 الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد

3000003520500010037000100260004553100010037000مؤسسات الخدمات الجامعیة 

1700001675000049930002167000190870004993000 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس

57000860000026810003882000125390002681000 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة

73000985500023630003977000139050002363000 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس

260007200019000020000118000190000مؤسسات العمل الثقافي 

260007200019000020000118000190000 مركز النشر الجامعي

000 627 00032 880 000119 727 00022 627 00032 707 00072 446 24الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي شمال

1

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة الزیتونةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

200000340000144000164000704000144000 مؤسسات التعلیم العالي 

200000340000144000164000704000144000 جامعة الزیتونة

144 000 704 000 164 000 144 000 340 000 200 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

174

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

252000026000001468000129300064130001468000 مؤسسات التعلیم العالي 

252000026000001468000129300064130001468000 جامعة تونس

1 468 000 6 413 000 1 293 000 1 468 000 2 600 000 2 520 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس المنارالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

215000042000005601000119000075400005601000 مؤسسات التعلیم العالي 

215000042000005601000119000075400005601000 جامعة تونس المنار

5 601 000 7 540 000 1 190 000 5 601 000 4 200 000 2 150 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قرطاجالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

320000046000002551000217000099700002551000 مؤسسات التعلیم العالي 

320000046000002551000217000099700002551000 جامعة قرطاج

2 551 000 9 970 000 2 170 000 2 551 000 4 600 000 3 200 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة منوبةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

17000002310000149500086900048790001495000 مؤسسات التعلیم العالي 

17000002310000149500086900048790001495000 جامعة منوبة

1 495 000 4 879 000 869 000 1 495 000 2 310 000 1 700 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

176

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

11 259 000 29 506 000 5 686 000 11 259 000 14 050 000 9 770 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي وسط 

2

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة سوسةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

161000020200002078000115500047850002078000 مؤسسات التعلیم العالي 

161000020200002078000115500047850002078000 جامعة سوسة

2 078 000 4 785 000 1 155 000 2 078 000 2 020 000 1 610 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

178

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة المنستیرالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

14400003880000174800097500062950001748000 مؤسسات التعلیم العالي 

14400003880000174800097500062950001748000 جامعة المنستیر

1 748 000 6 295 000 975 000 1 748 000 3 880 000 1 440 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة القیروانالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

90000017800006260005440003224000626000 مؤسسات التعلیم العالي 

90000017800006260005440003224000626000 جامعة القیروان

626 000 3 224 000 544 000 626 000 1 780 000 900 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة جندوبةالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

95000010000005680003610002311000568000 مؤسسات التعلیم العالي 

95000010000005680003610002311000568000 جامعة جندوبة

568 000 2 311 000 361 000 568 000 1 000 000 950 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

برامج أخرى للتعلیم العاليالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

30300060000363000 مؤسسات التعلیم العالي 

30300060000363000 القریة اللغویة

363 000 60 000 303 000 6 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

180

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

5 020 000 16 978 000 3 095 000 5 020 000 8 680 000 5 203 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي جنوب

3

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة صفاقسالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

308200044600002679000140000089420002679000 مؤسسات التعلیم العالي 

308200044600002679000140000089420002679000 جامعة صفاقس

2 679 000 8 942 000 1 400 000 2 679 000 4 460 000 3 082 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قابسالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

182

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قابسالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

175000032000009750008000005750000975000 مؤسسات التعلیم العالي 

175000032000009750008000005750000975000 جامعة قابس

975 000 5 750 000 800 000 975 000 3 200 000 1 750 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة قفصةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

100000016500004270005500003200000427000 مؤسسات التعلیم العالي 

100000016500004270005500003200000427000 جامعة قفصة

427 000 3 200 000 550 000 427 000 1 650 000 1 000 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

320000047000001960000110000090000001960000 مؤسسات التعلیم العالي 

25000030000015000057000607000150000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس

20000029000011000066000556000110000  المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل

10000018000010000045000325000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة

13000015100014000054000335000140000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل

28000022000015000065000565000150000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس

14800023000010000055000433000100000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس

170000230000800004100044100080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة

100000320000750004100046100075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

110000214000730004500036900073000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان

120000180000800004500034500080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة

14600015900012000044000349000120000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة

203000187000700003900042900070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف

95000175000800004600031600080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان

224000181000750004800045300075000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة

177000158000920003300036800092000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة

29000186000700003900025400070000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر

151000220000800003300040400080000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

163000197000600003500039500060000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة

40000150000350005600024600035000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي

100000167000450005400032100045000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین

50000200000600005000030000060000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید

4000085000300003600016100030000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین

34000140000400003000020400040000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین

140000180000450004300036300045000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة

1 960 000 9 000 000 1 100 000 1 960 000 4 700 000 3 200 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتمادالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

10500024000010000355000 مؤسسات التعلیم العالي 

10500024000010000355000 الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد

355 000 10 000 240 000 105 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

6 041 000 27 247 000 3 860 000 6 041 000 14 250 000 9 137 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
برنامج الخدمات الجامعیة

7

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للشمالالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

1700001675000049930002167000190870004993000 مؤسسات الخدمات الجامعیة 

1700001675000049930002167000190870004993000 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس

4 993 000 19 087 000 2 167 000 4 993 000 16 750 000 170 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للوسطالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للوسطالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

57000860000026810003882000125390002681000 مؤسسات الخدمات الجامعیة 

57000860000026810003882000125390002681000 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة

2 681 000 12 539 000 3 882 000 2 681 000 8 600 000 57 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوبالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

73000985500023630003977000139050002363000 مؤسسات الخدمات الجامعیة 

73000985500023630003977000139050002363000 دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس

2 363 000 13 905 000 3 977 000 2 363 000 9 855 000 73 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

10 037 000 45 531 000 10 026 000 10 037 000 35 205 000 300 000 7 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
القیادة و المساندة

9

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز الحساب الخوارزميالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

10000450000800004000050000080000 مؤسسات التعلیم العالي 

10000450000800004000050000080000  مركز الحساب الخوارزمي

80 000 500 000 40 000 80 000 450 000 10 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز النشر الجامعيالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

260007200019000020000118000190000 مؤسسات العمل الثقافي 

260007200019000020000118000190000 مركز النشر الجامعي

190 000 118 000 20 000 190 000 72 000 26 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

270 000 618 000 60 000 270 000 522 000 36 000 9 جملة البرنامج 

000 627 32الجملة  العامة 119 880 000 22 727 000 32 627 000 72 707 000 24 446 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
192

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

تعلیم عالي شمال
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة الزیتونة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 848مؤسسات التعلیم العالي 848 000 144 000 704 000

000 848جامعة الزیتونة 848 000 144 000 704 000

000 1848 جملة البرنامج الفرعي  848 000 144 000 704 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة تونس  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 881 7مؤسسات التعلیم العالي 7 881 000 1 468 000 6 413 000

000 881 7جامعة تونس 7 881 000 1 468 000 6 413 000

000 881 27 جملة البرنامج الفرعي  7 881 000 1 468 000 6 413 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
193

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة تونس المنار البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 141 13مؤسسات التعلیم العالي 13 141 000 5 601 000 7 540 000

000 141 13جامعة تونس المنار 13 141 000 5 601 000 7 540 000

000 141 313 جملة البرنامج الفرعي  13 141 000 5 601 000 7 540 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة قرطاج البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 521 12مؤسسات التعلیم العالي 12 521 000 2 551 000 9 970 000

000 521 12جامعة قرطاج 12 521 000 2 551 000 9 970 000

000 521 412 جملة البرنامج الفرعي  12 521 000 2 551 000 9 970 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
194

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة منوبة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 374 6مؤسسات التعلیم العالي 6 374 000 1 495 000 4 879 000

000 374 6جامعة منوبة 6 374 000 1 495 000 4 879 000

000 374 56 جملة البرنامج الفرعي  6 374 000 1 495 000 4 879 000

140 765 000 40 765 000 11 259 000 000 506 29جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
195

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

تعلیم عالي وسط 
2 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة سوسة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 863 6مؤسسات التعلیم العالي 6 863 000 2 078 000 4 785 000

000 863 6جامعة سوسة 6 863 000 2 078 000 4 785 000

000 863 16 جملة البرنامج الفرعي  6 863 000 2 078 000 4 785 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة المنستیر البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 043 8مؤسسات التعلیم العالي 8 043 000 1 748 000 6 295 000

000 043 8جامعة المنستیر 8 043 000 1 748 000 6 295 000

000 043 28 جملة البرنامج الفرعي  8 043 000 1 748 000 6 295 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
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توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة القیروان البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 850 3مؤسسات التعلیم العالي 3 850 000 626 000 3 224 000

000 850 3جامعة القیروان 3 850 000 626 000 3 224 000

000 850 33 جملة البرنامج الفرعي  3 850 000 626 000 3 224 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة جندوبة البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 879 2مؤسسات التعلیم العالي 2 879 000 568 000 2 311 000

000 879 2جامعة جندوبة 2 879 000 568 000 2 311 000

000 879 42 جملة البرنامج الفرعي  2 879 000 568 000 2 311 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
197

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
برامج أخرى للتعلیم العالي البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 363مؤسسات التعلیم العالي 363 000 363 000

000 363القریة اللغویة 363 000 363 000

000 6363 جملة البرنامج الفرعي  363 000 363 000

221 998 000 21 998 000 5 020 000 000 978 16جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
198

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

تعلیم عالي جنوب
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة صفاقس البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 621 11مؤسسات التعلیم العالي 11 621 000 2 679 000 8 942 000

000 621 11جامعة صفاقس 11 621 000 2 679 000 8 942 000

000 621 111 جملة البرنامج الفرعي  11 621 000 2 679 000 8 942 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة قابس البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 725 6مؤسسات التعلیم العالي 6 725 000 975 000 5 750 000

000 725 6جامعة قابس 6 725 000 975 000 5 750 000

000 725 26 جملة البرنامج الفرعي  6 725 000 975 000 5 750 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
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توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
جامعة قفصة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 627 3مؤسسات التعلیم العالي 3 627 000 427 000 3 200 000

000 627 3جامعة قفصة 3 627 000 427 000 3 200 000

000 627 33 جملة البرنامج الفرعي  3 627 000 427 000 3 200 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
200

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 960 10مؤسسات التعلیم العالي 10 960 000 1 960 000 9 000 000

000 757المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس 757 000 150 000 607 000

000 666 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل 666 000 110 000 556 000

000 425المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 425 000 100 000 325 000

000 475المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل 475 000 140 000 335 000

000 715المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 715 000 150 000 565 000

000 533المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس 533 000 100 000 433 000

000 521المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة 521 000 80 000 441 000

000 536المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالشرقیة 536 000 75 000 461 000

000 442المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 442 000 73 000 369 000

000 425المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 425 000 80 000 345 000

000 469المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة 469 000 120 000 349 000

000 499المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 499 000 70 000 429 000

000 396المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 396 000 80 000 316 000

000 528المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 528 000 75 000 453 000

000 460المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة 460 000 92 000 368 000

000 324المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر 324 000 70 000 254 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
201

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 484المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت 484 000 80 000 404 000

000 455المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 455 000 60 000 395 000

000 281المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 281 000 35 000 246 000

000 366المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین 366 000 45 000 321 000

000 360المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید 360 000 60 000 300 000

000 191المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین 191 000 30 000 161 000

000 244المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بمدنین 244 000 40 000 204 000

000 408المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة 408 000 45 000 363 000

000 960 510 جملة البرنامج الفرعي  10 960 000 1 960 000 9 000 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 355مؤسسات التعلیم العالي 355 000 355 000

000 355الهیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 355 000 355 000

000 6355 جملة البرنامج الفرعي  355 000 355 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
202

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

333 288 000 33 288 000 6 041 000 000 247 27جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
203

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

برنامج الخدمات الجامعیة
7 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
دیوان الخدمات الجامعیة للشمال البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 080 24مؤسسات الخدمات الجامعیة 24 080 000 4 993 000 19 087 000

000 080 24دیوان الخدمات الجامعیة للشمال بتونس 24 080 000 4 993 000 19 087 000

000 080 124 جملة البرنامج الفرعي  24 080 000 4 993 000 19 087 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
دیوان الخدمات الجامعیة للوسط البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 220 15مؤسسات الخدمات الجامعیة 15 220 000 2 681 000 12 539 000

000 220 15دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 15 220 000 2 681 000 12 539 000

000 220 215 جملة البرنامج الفرعي  15 220 000 2 681 000 12 539 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
204

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 268 16مؤسسات الخدمات الجامعیة 16 268 000 2 363 000 13 905 000

000 268 16دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب بصفاقس 16 268 000 2 363 000 13 905 000

000 268 316 جملة البرنامج الفرعي  16 268 000 2 363 000 13 905 000

755 568 000 55 568 000 10 037 000 000 531 45جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
205

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018

القیادة و المساندة
9 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز الحساب الخوارزمي البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 580مؤسسات التعلیم العالي 580 000 80 000 500 000

000 580 مركز الحساب الخوارزمي 580 000 80 000 500 000

000 2580 جملة البرنامج الفرعي  580 000 80 000 500 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز النشر الجامعي البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 308مؤسسات العمل الثقافي 308 000 190 000 118 000

000 308مركز النشر الجامعي 308 000 190 000 118 000

000 3308 جملة البرنامج الفرعي  308 000 190 000 118 000

9888 000 888 000 270 000 000 618جملة البرنامج 

000 507 000152 507 000152 627 00032 880 119الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

206

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

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

مؤسسات البحث 
5183000347000750000800005610000750000مؤسسات التعلیم العالي 

68550008110004000001380007804000400000مؤسسات العمل الثقافي 

000 150 0001 414 00013 000218 150 0001 158 0001 038 12الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

207

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

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

5183000347000750000800005610000750000مؤسسات التعلیم العالي 

5183000347000750000800005610000750000 جامعة تونس االفتراضیة

68550008110004000001380007804000400000مؤسسات العمل الثقافي 

57550004110003500001030006269000350000 مدینة  العلوم  بتونس

11000004000005000035000153500050000 قصر العلوم بالمنستیر

000 150 0001 414 00013 000218 150 0001 158 0001 038 12الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

208

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي شمال

1

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مدینة العلومالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

57550004110003500001030006269000350000 مؤسسات العمل الثقافي 

57550004110003500001030006269000350000 مدینة  العلوم  بتونس

350 000 6 269 000 103 000 350 000 411 000 5 755 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

350 000 6 269 000 103 000 350 000 411 000 5 755 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

209

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي وسط 

2

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

قصر العلومالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

11000004000005000035000153500050000 مؤسسات العمل الثقافي 

11000004000005000035000153500050000 قصر العلوم بالمنستیر

50 000 1 535 000 35 000 50 000 400 000 1 100 000 5 جملة البرنامج الفرعي 

50 000 1 535 000 35 000 50 000 400 000 1 100 000 2 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

210

28 الباب:
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
تعلیم عالي جنوب

3

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

جامعة تونس اإلفتراضیةالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

5183000347000750000800005610000750000 مؤسسات التعلیم العالي 

5183000347000750000800005610000750000 جامعة تونس االفتراضیة

750 000 5 610 000 80 000 750 000 347 000 5 183 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

750 000 5 610 000 80 000 750 000 347 000 5 183 000 3 جملة البرنامج 
000 150 1الجملة  العامة 13 414 000 218 000 1 150 000 1 158 000 12 038 000



نظـام أمـد
211

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

تعلیم عالي شمال
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مدینة العلوم البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 619 6مؤسسات العمل الثقافي 6 619 000 350 000 6 269 000

000 619 6مدینة  العلوم  بتونس 6 619 000 350 000 6 269 000

000 619 66 جملة البرنامج الفرعي  6 619 000 350 000 6 269 000

16 619 000 6 619 000 350 000 000 269 6جملة البرنامج 



نظـام أمـد
212

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

تعلیم عالي وسط 
2 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

قصر العلوم البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 585 1مؤسسات العمل الثقافي 1 585 000 50 000 1 535 000

000 585 1قصر العلوم بالمنستیر 1 585 000 50 000 1 535 000

000 585 51 جملة البرنامج الفرعي  1 585 000 50 000 1 535 000

21 585 000 1 585 000 50 000 000 535 1جملة البرنامج 



نظـام أمـد
213

توزیع نفقات التصرف لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

تعلیم عالي جنوب
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

جامعة تونس اإلفتراضیة البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 360 6مؤسسات التعلیم العالي 6 360 000 750 000 5 610 000

000 360 6جامعة تونس االفتراضیة 6 360 000 750 000 5 610 000

000 360 46 جملة البرنامج الفرعي  6 360 000 750 000 5 610 000

36 360 000 6 360 000 750 000 000 610 5جملة البرنامج 

000 564 00014 564 00014 150 0001 414 13الجملة  العامة



214 نظـام أمـد

المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

جامعة تونس االفتراضیة 

30108أعوان التنفیذ  4

11417عامل صنف   1

59966عامل صنف   1

69190عامل صنف   1

99535عامل صنف   1

430108جملة المؤسسة : 

430108  الجملة العامة : 



215 نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

جامعة تونس االفتراضیة 

87اإلطارات

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

4مهندس رئیس 

3مهندس أول 

2تقني رئیس 

1أستاذ التعلیم العالي 

1أستاذ محاضر 

17أستاذ مساعد 

6تقني أول 

3محلل 

1مكتبي موثق 

3أستاذ أول 

5مساعد تعلیم عالي 

2أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة 

4محاضر تكنولوجي 

3تكنولوجي 

2متصرف رئیس للتعلیم العالي و البحث العلمي 

12متصرف مستشار للتعلیم العالي و البحث العلمي 

9متصرف للتعلیم العالي و البحث العلمي 

3مساعد تطبیق رئیس 



216 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2مساعد تطبیق أول 

1أستاذ أول ممیز درجة إستثنائیة (سلك مشترك) 

1أستاذ أول ممیز درجة إستثنائیة 

1أستاذ أول ممیز (سلك مشترك) 

39أعوان المساندة أو التسییر 

2مكتبي مساعد 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

19تقني 

1مساعد تقني 

12ملحق للتعلیم العالي و البحث العلمي 

3كاتب للتعلیم العالي و البحث العلمي 

1مستكتب للتعلیم العالي و البحث العلمي 

49أعوان التنفیذ 

2عون تقني 

113عامل صنف  

43عامل صنف  

58عامل صنف  

610عامل صنف  

74عامل صنف  

87عامل صنف  

91عامل صنف  

101عامل صنف  

175جملة المؤسسة : 

مدینة  العلوم  بتونس 



217 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

144اإلطارات

10متصرف رئیس 

11متصرف مستشار 

1مستشار صحفي 

5مهندس عام 

2مهندس أول 

14تقني رئیس 

1محلل رئیس 

1محلل مركزي 

3مهندس معماري عام 

1أستاذ التعلیم العالي 

20متصرف 

3متصرف في الوثائق و األرشیف 

18تقني أول 

1محلل 

2متصرف رئیس في الوثائق و األرشیف 

1محرر 

4متصرف مستشار في الوثائق و األرشیف 

10مؤطر علمي رئیس 

27مؤطر علمي أول 

9مؤطر علمي 

34أعوان المساندة أو التسییر 

11ملحق إدارة 

10تقني 

9كاتب تصرف 



218 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4مساعد تقني 

90أعوان التنفیذ 

4مستكتب إدارة 

14عون تقني 

4عون إستقبال 

131عامل صنف  

22عامل صنف  

37عامل صنف  

411عامل صنف  

513عامل صنف  

64عامل صنف  

268جملة المؤسسة : 

قصر العلوم بالمنستیر 

22اإلطارات

2متصرف رئیس 

1متصرف مستشار 

4مهندس أول 

1أستاذ التعلیم العالي 

11متصرف 

2تقني أول 

1مؤطر علمي أول 

12أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة 

10تقني 

1كاتب تصرف 



219 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

16أعوان التنفیذ 

13عامل صنف  

36عامل صنف  

43عامل صنف  

54عامل صنف  

50جملة المؤسسة : 

493  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : المصالح المركزیة

28  الباب:

( بحساب الدینار )

000 230 00056 680 18اإلستثمارات المباشرة

1 317 000580 000

24 300 000

66 060 000

دینارا000 317 22 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2018

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

44 297 000

220

9 250 000

1-
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التعلیم العالي : المصالح المركزیة
28  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

5 900

15 100

1 317

5 78051 43022 1008 450

12 9004 8002 200800

1 317

230

350

التعهد

27 88059 880

15 1005 600

230

1 317350

21 00018 68056 23024 3009 25042 98065 480

1 3171 3175801 317580

22 31719 99756 81024 3009 25044 29766 060

 II جملة فرعیة
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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم أو التكلفة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

222

_281 الباب:

دراسات عامة 0660050

شراء أراضي 0660150

بناءات إداریة 066038008002 690

تجهیزات إداریة 066041 100

البرامج الإلعالمیة 066054501 150400

نفقات مختلفة 066081 6601 90020 0702 300

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 0677520020013 2001 000

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067765 7504 8507 190

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067772 0002 2002 0006 4002 2004 750

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 067782 3208802 3202 900880500

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 067805 2505 25013 130

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 067811 5001 5001 570300

البحث العلمي 067821001005 600

17 9203 08018 68056 23024 3009 250 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

223

_281 الباب:

دراسات عامة 0660050

شراء أراضي 0660150

بناءات إداریة 066032 640

تجهیزات إداریة 066041 100

البرامج الإلعالمیة 066054501 150400

نفقات مختلفة 066081 6601 90020 0702 300

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 0677513 0001 000

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067762 4001 5006 390

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067775 4003 950

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 067782 3208802 3202 900880500

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 0678030030011 030

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781970300

البحث العلمي 067825 550

5 0208805 78051 43022 1008 450 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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_281 الباب:

د1000بحساب 
تعلیم عالي شمال1البرنامج

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

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

100المعهد العالي ألصول الدین 11 0204
100 06775جملــة الفصـل
100 1جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

80المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان 22 0145
100المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتونس 11 0189

180 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس 11 0019
50المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس 11 0020

50المدرسة العلیا للعلوم والتقنیات بتونس 11 0031
100المعهد العالي للتنشیط الثقافي و الشبابي ببئر الباي 13 0051

320المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 11 0062
50المدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة والتجاریة بتونس 11 0081

220المعهد العالي للتصرف بتونس 11 0092
890 06776جملــة الفصـل

1 070 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

200كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات 11 0001
100المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس 11 0090

100توسیع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس 11 0192
50المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار 11 0202
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06775

100توسیع كلیتي الحقوق والعلوم اإلقتصادیة بتونس 11 0203
550 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200كلیة العلوم بتونس 11 0011
700800200 1المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس 11 0013

100كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس 11 0025
100كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس 11 0026

50المعهد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس 11 0033
50المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس 11 0034

50كلیة الطب بتونس 11 0064
50(المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس(ابن شرف 11 0090

1 700800800 06776جملــة الفصـل
1 7008001 350 3جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

50توسیع مقر جامعة قرطاج 00 0026
50 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بنابل 21 0017
50المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة والتعمیر 11 0065

50100المعهد العالي لإلعالمیة و منظومات اإلتصال ببرج السدریة 21 0102
50150المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت 23 0109
100المدرسة العلیا للسمعي البصري  بقمرت 11 0125

650500المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت 23 0142
100150المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقّدمة ببرج السدریة 21 0165

100المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس 11 0175
1 150900 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200كلیة العلوم ببنزرت 23 0017
50معهد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج 11 0052

50كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس 11 0053
700700100المدرسة الوطنیة للتقنیات 11 0056

200المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر 23 0057
200المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس 11 0071

100المعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بالمرسى 11 0089
700700900 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

500600تجهیز معهد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة 21 0045
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06777

500600تجهیز العهد العالي لالعالمیة وتكنولوجیات االتصال ببرج السدریة 21 0051
700800تجهیز المعهد العالي للتكنولوجیات المتقدمة  ببرج السدریة 21 0052
200350تجهیز المعهد العالي للمحاسبة وٕادارة المؤسسات ببنزرت 23 0056

700800تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت 23 0062
2 6003 150 06777جملــة الفصـل

7007004 7004 050 4جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

70100المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت 12 0122
50المعهد العالي لتاریخ الحركة الوطنیة بتونس 14 0187

50بناء مكتبة متعددة اإلختصاصات بمنوبة 14 0209
50المدرسة العلیا لإلقتصاد الرقمي بمنوبة 14 0210

220100 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100كلیة االداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة 14 0036
100المعهد العالي لتكنولوجیات التصمیم بالدندان 14 0058

200 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100300تجهیز المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت 12 0058
100300 06777جملــة الفصـل
520400 5جملــة البرنامج الفرعي

2 4001 5007 7404 450 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

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

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

300المعهد العالي للمالیة و الجبایة بسوسة 51 0112
100المعهد العالي للتصرف بسوسة 51 0211

400 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200كلیة الحقوق بسوسة 51 0077
200 06776جملــة الفصـل
600 1جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

200كلیة الصیدلة و طب األسنان بالمنستیر 52 0026
50المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر 52 0099

250المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة 53 0111
350المعهد العالي لإلعالمیة بالمهدیة 53 0158

250المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالمهدیة 53 0184
350كلیة الطب بالمنستیر 52 0196

150كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر 52 0198
1 600 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر 52 0005
100كلیة طب األسنان بالمنستیر 52 0012

100كلیة العلوم بالمنستیر 52 0018
50كلیة الطب بالمنستیر 52 0050

100المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر 52 0068
50كلیة الصیدلة بالمنستیر 52 0078

600 06776جملــة الفصـل
2 200 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

400 2المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقیروان 41 0139
000 2المعهد العالي للعلوم و التكنولوجیا بالقصرین 42 0162

50المدرسة الوطنیة للمهندسین  بالقیروان 41 0186
50كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید 43 0194

150توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان 41 0213
4 650 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

50المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید 43 0059
100المعهد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان 41 0073

50المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان 41 0076
50المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالقیروان 41 0083

250 06776جملــة الفصـل
4 900 3جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

50المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف 33 0069
50 06776جملــة الفصـل
50 4جملــة البرنامج الفرعي

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

برامج أخرى للتعلیم العالي 6البرنامج الفرعي

نفقات مختلفة 06608

540500 2302002دعم استقاللیة الجامعات 00 0013
410500 5203506دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي 00 0015

ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالیوارساء مبدا االشهاد
واالعتماد

70501 980150 00 0016

82060010 9301 150 06608جملــة الفصـل
بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

400القریة اللغویة بالمهدیة 53 0177
100بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي 00 0215

500 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

500تهیئة  أراضي 00 0004
350صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي 00 0037

850 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

LMD400 " دعم التكوین البیداغوجي وارساء نظام " امد 00 0035
400 06777جملــة الفصـل

8202 35010 9301 150 6جملــة البرنامج الفرعي
82010 10010 9301 150 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

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

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

150المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس 61 0135
150المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس 61 0197

300 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

50كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس 61 0035
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06776

50كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس 61 0040
50كلیة الطب بصفاقس 61 0041
150كلیة العلوم بصفاقس 61 0060

200كلیة الحقوق بصفاقس 61 0070
500 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100300تجهیز المعهد العالي لإللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس 61 0054
100200تجهیز المعهد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس 61 0063

200500 06777جملــة الفصـل
1 000500 1جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقابس 81 0152
200المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوین 83 0161

800 1المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس 81 0181
50المعهد العالي لالعالمیة بمدنین 82 0182
50المعهد العالي للتصرف بقابس 81 0214

2 150 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس 81 0024
200 06776جملــة الفصـل

2 350 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

100المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة 71 0160
50المدرسة الوطنیة للمهندسین بقفصة 71 0178

50المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة 71 0179
50المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة 71 0180

100المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بقفصة 71 0188
100المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة 71 0190
150المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر 72 0193

50توسعة مركز الطب الجامعي بقفصة 71 0216
650 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة 71 0015
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100 06776جملــة الفصـل
750 3جملــة البرنامج الفرعي

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

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5البرنامج الفرعي

تجهیزات إداریة 06604

400اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 00 0008
400 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 32 0072
300المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 34 0086
200المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 34 0201

550 06775جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة 00 0074
200المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف 33 0080

150المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس 61 0084
50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان 22 0085
50المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة 32 0088
200المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة 51 0093
100المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي 73 0094

850 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

500تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 00 0003
500تشبیك المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 00 0039

1 000 06777جملــة الفصـل
2 800 5جملــة البرنامج الفرعي
6 900500 3جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة7البرنامج

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

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

100دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 11 0028
100 06603جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778

100المطعم الجامعي بأریانة 12 0050
500800 5001 1المبیت الجامعي الجدید بالكاف 33 0091

50توسیع المبیت الجامعي بنابل 21 0111
150المبیت الجامعي العمران األعلى  11 0113
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1 5001 5001 000 06778جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

300الحي الجامعي بمیتوالفیل 11 0005
2200الحي الجامعي باردو  11 0009

100الحي الجامعي ببن عروس 13 0027
50الحي الجامعي بالمروج 13 0028

100الحي الجامعي براس الطابیة 11 0033
3200المبیت الجامعي العمران االعلى  11 0034
300المطعم الجامعي بالعمران األعلى 11 0037

100المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع 12 0048
100المبیت الجامعي بالمروج 13 0050

2100المبیت الجامعي العمران االعلى  11 0115
100الحي الجامعي المروج 13 0119

200المبیت الجامعي الزهور 11 0128
200الحي الجامعي بماطر 23 0143

100المبیت الجامعي البساتین بمنوبة 14 0145
100المطعم الجامعي بقرطاج 11 0154

100المبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع 12 0156
1100المبیت الجامعي العمران األعلى  11 0157

100المبیت الجامعي الیاسمین 11 0158
200المبیت الجامعي ابن زهر بمنوبة 14 0159

200الحي الجامعي ببالریجیا 32 0166
130المبیت الجامعي بسبیطلة 42 0168

صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للشمال

100 00 0169

3 180 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

300تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 00 0009
20100تجهیز المطعم الجامعي بسیدي ثابت 12 0012

320100 06781جملــة الفصـل
1 5001 5004 600100 1جملــة البرنامج الفرعي

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

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

150دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة 51 0027
150 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

50اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالوسط 00 0010
50 06604جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
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06778

600مطعم المركب الجامعي الجدید بالقیروان 41 0080
100توسیع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 0096

100بناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقیروان 41 0097
50توسیع المبیت الجامعي سقانص بالمنستیر 52 0112

850 06778جملــة الفصـل
تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

200الحي الجامعي الغزالي بسوسة 51 0012
50المبیت الجامعي الریاض بسوسة 51 0018

50الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقیروان 41 0021
50الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 0025

100المبیت الجامعي سهلول بسوسة 51 0134
100المبیت الجامعي صبرة بالقیروان 41 0144

50الحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان 41 0152
صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة

للوسط
100 00 0170

700 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

300تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 00 0008
50200تجهیز المطعم الجامعي بسوسة 51 0013

350200 06781جملــة الفصـل
2 100200 2جملــة البرنامج الفرعي

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

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778

100المركز الثقافي الجامعي بصفاقس 61 0057
600600400بناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة 71 0102

220880220400880500بناء مبیت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس 61 0103
100توسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس 61 0104

50المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والشبابي بقفصة 71 0110
8208808201 050880500 06778جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

100المطعم الجامعي المنار بصفاقس 61 0017
100الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس 61 0138

100المبیت الجامعي ابن سرح بقابس 81 0140
200المطعم الجامعي حي المنارة بقابس 81 0153

300300150الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس 81 0163
100ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي 00 0165

صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للجنوب

100 00 0171
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300300850 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

300تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 00 0010
300 06781جملــة الفصـل

1 1208801 1202 200880500 3جملــة البرنامج الفرعي

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

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

نفقات مختلفة 06608

590800 2001001دعم االنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة المسداة للطالب 00 0017
2001001 590800 06608جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

800 5ترمیم وتوسیع دار الطلبة بباریس 99 0002
200حمایة المؤسسات الجامعیة و مراكز اإلیواء 00 0003

200اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعیة 00 0117
100تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة 00 0167

6 300 06780جملــة الفصـل
2006 4001 590800 4جملــة البرنامج الفرعي

2 6208802 82015 3002 4701 600 7جملــة البرنامج
القیادة و المساندة9البرنامج

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

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1البرنامج الفرعي

دراسات عامة 06600

50دراسات مختلفة 00 0001
50 06600جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601

50إقتناء أراضي 00 0001
50 06601جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603

140 2اعتمادات الدراسات 00 0001
100تهیئات بمقر الوزارة 11 0006

100تهیئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل 11 0023
2 340 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

550إقتناء وسائل نقل 00 0001
100إقتناء تجهیزات مختلفة لإلدارة المركزیة 11 0004

650 06604جملــة الفصـل
البرامج الإلعالمیة 06605
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06605

تركیز منظومة إعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات
التعلیم العالي

1 150400 00 0001

200إستغالل رخص نظم و برمجیات میكروسوفت 00 0005
50رقمنة المكتبات الجامعیة 00 0009

200إقتناء معدات إعالمیة لإلدارة المركزیة 11 0010
4501 150400 06605جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608

100مصاریف التأمین العشري للبنایات 00 0007
550350 6401007تطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي 00 0014

000 1برنامج مقاومة اإلرهاب 00 0100
6401 2007 550350 06608جملــة الفصـل
6404 7408 700750 1جملــة البرنامج الفرعي

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

مركز الحساب الخوارزمي 2البرنامج الفرعي

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100 1تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0049
1 100 06777جملــة الفصـل

البحث العلمي 06782

550 5تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي 00 0014
5 550 06782جملــة الفصـل
6 650 2جملــة البرنامج الفرعي

64011 3908 700750 9جملــة البرنامج
5 0208805 78051 43022 1008 450 الجملة العامة
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_281 الباب:

بناءات إداریة 0660380080050

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775200200200

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067763 3503 350800

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067772 0002 2002 0001 0002 200800

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 067804 9504 9502 100

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 067811 5001 500600

البحث العلمي 0678210010050

12 9002 20012 9004 8002 200800 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

236نظـام أمـد

_281 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

تعلیم عالي شمال1البرنامج

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

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

30030050المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس 11 0020
30030050 06776جملــة الفصـل
30030050 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

60060050المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار 11 0048
60060050 06776جملــة الفصـل
60060050 3جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

250250100كلیة العلوم ببنزرت 23 0017
250250100 06776جملــة الفصـل
250250100 4جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

بناءات إداریة 06603

80080050توسیع مقر جامعة منوبة 14 0018
80080050 06603جملــة الفصـل
80080050 5جملــة البرنامج الفرعي

1 9501 950250 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

15015050المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان 41 0076
25025050المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان 41 002ج

400400100 06776جملــة الفصـل
400400100 3جملــة البرنامج الفرعي

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

برامج أخرى للتعلیم العالي 6البرنامج الفرعي

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775

200200200بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي 00 0215
200200200 06775جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200400 2001 1صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي 00 0037
1 2001 200400 06776جملــة الفصـل
1 4001 400600 6جملــة البرنامج الفرعي
1 8001 800700 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

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

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

20020050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة 34 006ج
40040050المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان 41 007ج

600600100 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200800 0002 0001 2002 0002 2تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة 00 0003
2 0002 2002 0001 0002 200800 06777جملــة الفصـل
2 6002 2002 6001 1002 200800 5جملــة البرنامج الفرعي
2 6002 2002 6001 1002 200800 3جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة7البرنامج

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

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للشمال

550550300 00 0169
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نظـام أمـد

06780

300300100(المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بتونس(حسین بوزیان 11 003ج
850850400 06780جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

700700300تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 00 0009
700700300 06781جملــة الفصـل

1 5501 550700 1جملــة البرنامج الفرعي

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

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

000300 0001 1الحي الجامعي الغزالي بسوسة 51 0012
صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة

للوسط
300300300 00 0170

1 3001 300600 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

400400200تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 00 0008
400400200 06781جملــة الفصـل

1 7001 700800 2جملــة البرنامج الفرعي

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

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

500500500ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي 00 0165
صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة

للجنوب
300300100 00 0171

800800600 06780جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781

400400100تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 00 0010
400400100 06781جملــة الفصـل

1 2001 200700 3جملــة البرنامج الفرعي

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

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780

000500 0002 2تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة 00 0167
2 0002 000500 06780جملــة الفصـل
2 0002 000500 4جملــة البرنامج الفرعي
6 4506 4502 700 7جملــة البرنامج

القیادة و المساندة9البرنامج
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

مركز الحساب الخوارزمي 2البرنامج الفرعي

البحث العلمي 06782

10010050دراسات مختلفة لمركز الحساب الخوارزمي 14 002ج
10010050 06782جملــة الفصـل
10010050 2جملــة البرنامج الفرعي
10010050 9جملــة البرنامج

12 9002 20012 9004 8002 200800 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2018 2017 2016 2015

2018

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201620172018 2015

التعلیم العالي : المصالح المركزیة28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

240

1_

234 1دراسات عامة06600 50 50 66 1 400 1 400
680 24شراء أراضي06601 50 100 21 038 3 154 42 714 45 868
811 31بناءات إداریة06603 2 690 3 037 4 913 66 825 2 515 800 3 050 10 200 92 711 8 065 109 276
160 2تجهیزات إداریة06604 1 100 563 1 162 17 498 1 492 1 075 19 916 22 483
101 22البرامج الإلعالمیة06605 450 600 10 161 8 000 900 24 412 5 000 33 312
422مصاریف الإلعالنات والإلشهار06607 1 1 687 210 1 900 2 110
988 32نفقات مختلفة06608 1 900 4 150 3 198 21 338 12 360 1 660 5 135 15 330 29 089 145 944 63 574
401 544بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي06775 13 200 15 450 16 823 560 447 199 422 200 6 050 18 186 926 463 467 649 1 150 321
860 88تهیئة مؤسسات التعلیم العالي06776 7 190 8 400 7 414 181 443 29 113 4 850 9 150 5 850 244 344 293 307
831 53تجهیز مؤسسات التعلیم العالي06777 6 400 3 230 7 300 109 023 11 925 2 000 6 200 3 660 155 999 187 402 179 784
038 129بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة06778 2 900 4 100 4 148 111 542 12 238 2 320 33 900 5 231 198 039 165 762 251 728
012 2إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعیة06779 4 856 1 624 5 244 6 868
084 79تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة06780 13 130 10 720 10 473 102 643 14 507 5 250 30 120 12 250 153 923 216 050
540 8تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة06781 1 570 980 1 400 42 713 493 1 500 1 900 2 070 49 240 2 720 55 203
893 93البحث العلمي06782 5 600 5 600 5 045 180 566 19 282 100 6 000 6 000 259 322 290 704

2 721 988982 54280 752101 50518 680316 3351 431 84661 87756 98056 2301 115 055 2 204 716 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

1

2018
نظـام أمـد

التعلیم العالي : المصالح المركزیة_28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

241

د1000بحساب 

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة الزیتونة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
750 100 50 300 600 900 المعهد العالي ألصول الدین020411
300 300 300 المعهد العالي للحضارة اإلسالمیة020511

050 200900300501001 067751جملــة الفصـل

1 050 200900300501001 1جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
4 991 995 995 بناء مقر جامعة تونس000311

976 976 976 مقر جامعة تونس000411
9674 9711 9711 066031جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
5 338 2 491 4 956 2 873 7 829 المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس000211
2 972 7 796 2 795 7 973 10 768 كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واإلجتماعیة بتونس000311
4 759 1 230 4 541 1 448 5 989 كلیة الطب بتونس000411
5 201 1 391 3 092 3 500 6 592 المدرسة العلیا للعلوم التقنیات بتونس000511



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

242 نظـام أمـد

06775
1 347 1 686 826 400 1 807 3 033 المعهد العالي للتصرف بتونس000611
361 5 941 77 6 225 6 302 معهد الدراسات العلیا للتجارة000711
963 8 428 184 9 207 9 391 كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة بتونس000911

1 734 5 099 134 6 699 6 833 المدرسة الوطنیة لعلوم اإلعالمیة001011
679 3 080 312 3 447 3 759 المعهد األعلى للتوثیق001111

3 148 1 477 126 500 3 999 4 625 توسعة كلیة الطب بتونس001211
13 1 123 1 136 1 136 دار المعلمین العلیا002311
784 5 666 375 6 075 6 450 المدرسة التونسیة للتقنیات004711
355 5 965 2 6 318 6 320 المدرسة العلیا للتجارة بتونس005511
471 1 809 2 280 2 280 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس006211

1 250 1 250 1 250 كلیة العلوم اإلنسانیة و اإلجتماعیة بتونس008311
500 500 500 المعهد األعلى للتربیة و التكوین المستمر013211

1 000 1 000 1 000 المعهد العالي للحضارة اإلسالمیة و الحضارات المقارنة013311
250 250 250 أكادیمیة الفنون ببئر الباي :المعهد العالي للموسیقى014413
4 80 111 1 205 1 400 6 580 1 400 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان014522
1 199 200 200 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس015111

247 100 125 1 128 1 600 1 600 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتونس018911
877 21423618030 67056 93790018 58067 5076 0677587جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
3 4 866 1 4 868 4 869 المعهد العالي للفنون الجمیلة بتونس000611
4 796 800 800 المدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة والتجاریة001011

2 885 100 100 135 1 653 500 4 373 4 873 المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس001911
1 407 100 50 1 343 300 600 2 000 2 900 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بتونس002011

73 79 396 548 548 المعهد العالي للفن المسرحي بتونس002111
67 50 100 2 683 2 900 2 900 المدرسة العلیا للعلوم والتقنیات بتونس003111
23 277 300 300 المعهد العالي للتربیة و التكوین المستمر003211
800 800 800 المدرسة العلیا للعلوم و التقنیات بتونس004211

1 056 100 50 494 800 900 1 700 المعهد العالي للتنشیط الثقافي و الشبابي ببئر الباي005113
600 600 600 المعهد العالي للغات بتونس005411

1 680 320 2 000 2 000 المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر006211
1 400 50 150 800 800 1 600 المدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة والتجاریة بتونس008111
300 100 400 400 دار المعلمین العلیا بتونس008211
400 50 450 450 المدرسة الوطنیة العلیا للمهندسین بتونس009111



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

243 نظـام أمـد

06776
230 220 50 500 500 المعهد العالي للتصرف بتونس009211

328 10821465094010 85030080113 2002 0891 24020 0677625جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
13 900 المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا001711

900 0677713جملــة الفصـل

2 209 12041 2894506501 47171 85030019 1002 9972 48089 71820 114جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
700 100 600 200 800 توسیع مقر جامعة تونس المنار002000

06603800200600100700جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
9 853 200 100 10 154 4 947 300 2 700 12 360 20 307 كلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات000111
1 780 724 1 529 975 2 504 المركب الجامعي بتونس001511
1 168 1 131 2 299 2 299 كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واإلجتماعیة بأریانة003312
254 4 178 1 4 431 4 432 المعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة004311

1 995 100 100 955 1 300 1 850 3 150 المعهد التحضیري للدراسات األدبیة والعلوم اإلنسانیة بتونس009011
180 1 220 1 400 1 400 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار010111

2 450 50 2 500 7 650 2 500 المعهد العالي لإلعالمیة بأریانة010712
165 1 835 2 000 2 000 توسیعة كلیتي الحقوق و العلوم اإلقتصادیة و التصرف بتونس013411

8 000 8 000 8 000 بناء مكاتب لألساتذة الباحثین019100
1 945 100 100 135 720 3 000 3 000 توسیع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس019211
500 50 50 600 600 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار020211
827 100 100 473 1 500 1 500 توسیع كلیتي الحقوق والعلوم اإلقتصادیة بتونس020311

117 39013550055029 47721 0003006 9154 65040 6927 0677551جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

244 نظـام أمـد

06776
2 514 200 2 986 5 700 5 700 كلیة العلوم بتونس001111
3 149 200 300 3 678 900 800 300 5 327 7 327 المدرسة الوطنیة للمهندسین بتونس001311
1 971 100 300 3 429 5 800 5 800 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بتونس002511
4 600 100 300 5 000 5 000 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بتونس002611
1 402 50 100 1 248 2 800 2 800 المعهد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس003311
229 50 50 89 1 582 2 000 2 000 المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس003411
650 50 600 600 700 1 300 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنار004811
343 50 100 307 800 800 كلیة الطب بتونس006411
850 50 50 950 950 (المعهد العالي للعلوم االنسانیة بتونس(ابن شرف009011

708 20085015 830891 40090013 1273009501 67728 0677631جملــة الفصـل

3 525 40045 8001 2202241 37735 4007 8501 3001 2424 65069 1697 84جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
1 550 1 550 1 550  نوفمبر بقرطاج7بناء مقر جامعة 000911

250 50 50 350 350 توسیع مقر جامعة قرطاج002600
5505050250 9001 9001 066031جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
4 031 50 50 3 217 2 199 500 4 649 7 348 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بنابل001721
6 295 34 8 577 5 097 9 809 14 906 كلیة العلوم ببنزرت001823
409 50 210 2 846 1 3 514 3 515 معهد الدراسات التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر006323

1 126 50 50 7 706 8 932 8 932 المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة والتعمیر006511
324 1 786 2 110 4 538 2 110 المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل006821
578 2 472 44 3 006 6 090 3 050 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل006921
795 50 50 46 2 159 300 2 800 10 000 3 100 المعهد العالي لإلعالمیة و منظومات اإلتصال ببرج السدریة010221
500 500 500 دراسة مؤسسات التعلیم العالي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة010321
300 300 300 المعهد العالي لإلعالمیة و اإلتصاالت ببرج السدریة010413



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

245 نظـام أمـد

06775
583 50 100 495 872 2 100 7 400 2 100 المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت010923
471 6 191 6 662 6 662 المعهد العالي لعلوم و تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة012121

2 920 100 100 1 030 4 150 4 150 المدرسة العلیا للسمعي البصري  بقمرت012511
1 930 230 1 700 4 200 1 930 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت013823
830 650 700 1 170 250 3 100 18 050 3 350 المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت014223
680 400 280 680 المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل015321

11 030 100 100 58 2 512 9 000 4 800 12 000 13 800 المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقّدمة ببرج السدریة016521
2 300 2 300 9 900 2 300 المعهد العالي لإلعالمیة و تقتیات اإلتصال ببرج السدریة017021
2 400 100 2 500 2 500 المعهد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس017511

502 15037 2001 5388431 14140 11298020 17860 23372 0677581جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
824 300 200 330 1 846 250 200 3 050 3 500 كلیة العلوم ببنزرت001723
73 2 064 2 137 2 137 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت002723
276 50 100 50 524 1 000 1 000 معهد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج005211
150 50 300 500 500 كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس005311
830 100 50 270 700 550 1 250 المدرسة الوطنیة للتقنیات005611

1 433 200 50 117 1 800 1 800 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر005723
150 150 150 تهیئة المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بماطر006523

2 009 200 600 791 3 600 3 600 المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس007111
82 418 500 500 المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة والتعمیر بتونس007211
600 600 600 تعلیة وتهذیب سیاج القطب التكنولوجي ببرج السدریة007921
450 100 50 600 600 المعهد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بالمرسى008911

877 0006 0501 1711 5391 8872006009505 63713 0677615جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
240 240 960 240 تجهیز المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل002321

487 500 150 255 108 400 1 100 11 600 1 500 تجهیز معهد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004521
100 100 2 500 100 إقتناء معدات علمیة و تقنیة ومخابر للغات004700
500 500 3 000 500 تجهیز المعهد العالي لعلوم و تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004821
572 500 100 378 150 1 400 8 300 1 550 تجهیز العهد العالي لالعالمیة وتكنولوجیات االتصال ببرج السدریة005121

1 468 700 400 67 15 1 800 850 12 550 2 650 تجهیز المعهد العالي للتكنولوجیات المتقدمة  ببرج السدریة005221
200 100 300 1 200 300 تجهیز المعهد العالي للمحاسبة وٕادارة المؤسسات ببنزرت005623

100 100 800 100 تجهیز المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت005723



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

246 نظـام أمـد

06777
1 117 700 300 3 1 800 320 9 900 2 120 تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت006223

344 6004 0502 1506003637031 3104 8104 06050 067779جملــة الفصـل

4 973 80048 3504 7173 9902 74147 75095020 1804 2091 98880 830122 107جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
790 50 360 800 400 1 200 توسیع مقر جامعة منوبة001814

20040080036050790 066031جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
285 3 978 79 4 184 4 263 معهد الصحافة وعلوم األخبار001311

10 536 13 632 8 952 15 216 24 168 كلیة اآلداب بمنوبة ومبیتها001612
728 6 769 90 7 407 7 497 المعهد األعلى للمحاسبة وٕادارة المؤسسات003711

4 238 1 957 2 195 4 000 5 522 6 195 المعهد العالي لفنون المیلتمیدیا بمنوبة009514
4 710 70 2 020 6 800 9 170 6 800 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت012212
469 100 631 1 200 1 200 المعهد العالي لتكنولجیات التصمیم بالدندان012614

14 450 50 3 900 10 600 11 100 14 500 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بمنوبة016314
72 50 178 300 300 المعهد العالي لتاریخ الحركة الوطنیة بتونس018714

1 400 50 50 1 500 1 500 بناء مكتبة متعددة اإلختصاصات بمنوبة020914
6 900 50 50 7 000 7 000 المدرسة العلیا لإلقتصاد الرقمي بمنوبة021014

788 16525022043 21629 20715 79258 42325 0677573جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 781 100 1 819 300 3 400 3 700 كلیة االداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة003614
600 600 600 كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة بمنوبة004314
148 100 50 312 590 1 200 1 200 المعهد العالي لتكنولوجیات التصمیم بالدندان005814

2 134 66 600 1 600 2 200 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة006314
663 475312502004 5002 2001 7006 067767جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

247 نظـام أمـد

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
285 100 100 30 185 700 2 500 700 تجهیز المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت005812

50070018530100100285 067777002جملــة الفصـل

5 526 18534240057049 71632 50780016 29265 02328 83جملــة البرنامج الفرعي

1 283 990186 2507 7336 6843 305186 45064 7503 5809 8557 410305 940179 390جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
215 1 840 150 1 905 2 055 بناء مقر جامعة الوسط000551

840215 9051501 0551 066032جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
6 346 982 6 331 997 7 328 كلیة الطب بسوسة002051
5 132 7 383 4 158 8 357 12 515 كلیة اآلداب بسوسة002151
5 920 10 050 859 15 111 15 970 كلیة الحقوق و العلوم اإلقتصادیة بسوسة002251

76 3 219 3 295 3 295 المعهد العالى للفنون الجمیلة بسوسة008151
1 026 4 274 5 300 8 372 5 300 كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بسوسة008451

2 730 2 730 2 730 المعهد العالى لإلعالمیة و منظومات اإلتصال بحمام سوسة008851
1 600 1 600 1 600 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیة  بسوسة009751

31 3 369 3 400 3 400 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بسوسة010551
1 000 300 200 1 200 2 700 2 700 المعهد العالي للمالیة و الجبایة بسوسة011251

71 1 079 1 150 1 150 المعهد العالي للموسیقي بسوسة011851
6 079 300 285 1 636 8 300 8 500 8 300 المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة012351
4 070 3 127 4 200 3 200 4 200 المعهد العالي لمهن الریاضة بسوسة012951
412 11 738 12 150 12 150 المدرسة العلیا للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بحمام سوسة014151
307 3 893 171 4 029 4 200 المعهد العالي للنقل و  خدمات اإلتصال بسوسة015051

7 600 7 600 7 600 المدرسة العلیا للعلوم و التكنولوجیا بحمام سوسة015551



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

248 نظـام أمـد

06775
2 950 50 3 000 3 000 معهد الدراسات العلیا للتجارة بسوسة015651
1 150 100 1 250 1 250 المعهد العالي للتصرف بسوسة021151

770 68028855040043 71951 96920 07275 68820 0677596جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
142 658 800 800 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بسوسة000751
24 2 046 2 070 2 070 كلیة الطب بسوسة000851
70 1 397 1 467 1 467 المعهد العالي لإلعالمیة وتقنیات اإلتصال بحمام سوسة001451
61 759 60 760 820 المعهد العالي للنقل وخدمات اإلتصال بسوسة001651
98 402 500 500 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بسوسة005551

2 550 200 250 2 200 800 3 000 كلیة الحقوق بسوسة007751
945 2622502002 200605 3972 6576 067768جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
735 315 700 350 1 050 المعهد العالي للفنون الجمیلة بسوسة001751
160 50 990 1 200 4 800 1 200 تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة005051

30550895 5507001 8001 2504 067772جملــة الفصـل

1 825 08733880060047 62960 20021 8212 87285 65024 109جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
13 858 11 661 13 477 12 042 25 519 كلیة العلوم و التقنیة بالمنستیر002452
8 262 3 560 7 796 4 026 11 822 كلیة الطب بالمنستیر002552
4 176 200 200 335 1 284 3 282 800 2 113 6 195 كلیة الصیدلة و طب األسنان بالمنستیر002652
305 8 745 9 050 9 050 كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بالمهدیة004453
303 300 158 5 339 6 100 6 100 المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر004652
393 1 427 290 1 530 1 820 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالمنستیر006652

4 410 50 50 5 640 10 150 10 150 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر009952
257 2 243 253 2 247 2 500 المعهد العالي للغات المطبقة في األعمال بالمكنین010052



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

249 نظـام أمـد

06775
100 4 463 4 563 4 563 المعهد العالي لإلعالمیة و الریاضیات بالمنستیر010452

2 256 250 500 1 194 1 000 3 200 4 200 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة011153
2 800 2 800 2 800 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستیر011752

2 4 398 4 400 4 400 المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدیة014053
2 100 2 100 6 500 2 100 المعهد العالي للمحاسبة و التجارة بالمنستیر014352
2 400 2 400 2 400 المعهد العالي للفنون و الحرف بالمهدیة015753
4 221 350 2 000 1 429 8 000 8 000 المعهد العالي لإلعالمیة بالمهدیة015853
289 250 300 3 912 4 595 1 208 8 138 12 325 9 346 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالمهدیة018453

1 050 350 1 400 1 400 كلیة الطب بالمنستیر019652
300 150 150 300 450 كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر019852

5 000 5 000 5 000 المعهد العالي لإلعالمیة بالمهدیة020653
1 125 1 125 6 375 1 125 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة020753

807 60050 3501 0283 1557 49856 15827 2843 20088 94025 06775118جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
555 200 200 1 631 2 586 2 586 كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر000552
55 100 100 845 1 100 1 100 كلیة طب األسنان بالمنستیر001252

1 163 100 100 1 737 171 2 929 3 100 كلیة العلوم بالمنستیر001852
254 50 300 996 600 1 000 1 600 كلیة الطب بالمنستیر005052
661 100 150 159 30 600 500 1 100 المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر006852
130 130 130 المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنین007500
37 50 150 488 275 1 000 1 000 كلیة الصیدلة بالمنستیر007852

855 0006002 5146471 2001715 2451 6169 0677610جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
100 100 100 كلیة الصیدلة بالمنستیر001552

500 500 500 المدرسة العلیا للمهندسین بالمنستیر002000
06777600100500100500جملــة الفصـل

2 162 20054 3502 6754 7697 16961 35828 6294 20097 15625 130جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

250 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
173 100 1 348 1 079 2 700 1 955 2 700 بناء مقر جامعة القیروان001441

348100173 0791 7001 9552 7001 066032جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
8 153 12 418 6 727 13 844 20 571 كلیة الآلداب بالقیروان و مبیتها001941

4 2 496 2 500 2 500 المعهد العالي للمهن والحرف بالقیروان009741
2 500 2 500 2 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقیروان010541

1 3 571 3 572 3 572 المعهد العالي لإلعالمیة و التصرف بالقیروان010641
14 600 2 400 2 000 4 500 14 500 19 000 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالقیروان013941

933 100 85 3 582 4 700 4 700 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرین014842
1 500 1 500 1 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بالقصرین015942
9 162 2 000 2 500 582 4 656 2 100 16 800 23 595 18 900 المعهد العالي للعلوم و التكنولوجیا بالقصرین016242
279 1 721 2 000 2 000 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بسبیطلة017642

7 000 7 000 7 000 المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واالعالمیة بالقیروان018541
550 50 100 700 700 المدرسة الوطنیة للمهندسین  بالقیروان018641

7 303 50 50 597 8 000 8 000 كلیة العلوم والتقنیات بسیدي بوزید019443
1 300 50 1 350 7 650 1 350 المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید020843
8 950 50 9 000 9 000 المعهد العالي للعلوم القانونیة والسیاسیة بالقیروان021241
175 150 100 175 100 500 600 توسعة المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان021341

410 65062 9504 0418424 72729 50017 2004 4662 24577 89331 06775101جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
757 1 693 130 2 320 2 450 كلیة األداب و العلوم اإلنسانیة بالقیروان003941

2 700 50 50 2 800 2 800 المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید005943
250 100 100 450 450 المعهد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان007341
219 100 200 231 150 600 750 المعهد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان007641
100 50 100 250 250 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بالقیروان008341



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

251 نظـام أمـد

06776
200 50 250 250 المعهد العالي للفنون والحرف بالقیروان00241ج

226 6932314503504 1702504001301 9506 067766جملــة الفصـل

3 809 00066 5005 4215 8132 85731 50040017 4504 3362 20086 54333 111جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
977 10 323 11 300 11 300 كلیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة بجندوبة005232
312 11 883 12 195 12 195 المعهد العالي للعلوم االنسانیة بجندوبة005332
300 3 800 4 100 4 100 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف011033

1 593 397 4 503 1 245 5 248 6 493 المعهد العالي للغات المطبقة و اإلعالمیة بباجة011631
18 1 482 1 500 1 500 المعهد العالي للغات المطبقة و االعالمیة بباجة011931

4 796 4 4 800 4 800 المعهد العالي للموسیقى و الفنون الدرامیة بالكاف013033
9 778 50 67 605 10 500 7 650 10 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بسلیانة014734
8 000 8 000 8 000 المعهد العالي للفنون و الحرف بسلیانة016434
8 200 183 617 9 000 9 000 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بباجة016631
1 258 2 752 4 010 4 010 المعهد العالي لالعالمیة بالكاف016733
7 950 50 8 000 8 000 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالكاف018333

182 96964710043 24535 6539 65070 8987 0677579جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
650 50 50 250 500 750 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف006933
100 50 150 150 المعهد العالي للموسیقى والمسرح بالكاف008633

0677690050040010050750جملــة الفصـل

4 932 9696472005043 24535 1534009 65071 7987 80جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

252 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للتعلیم العالي 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

نفقات مختلفة 06608
279 14 293 19 293 المشاركة في النهوض بقطاع التعلیم العالي الخاص000600

10 215 20 4 996 5 625 9 606 31 900 15 231 برنامج دعم الجودة بقطاع التعلیم العالي000800
55 3 300 2 949 14 796 3 100 3 000 15 000 21 100 معالیم اإلیجار المالي000911
600 50 380 270 650 برنامج إصالح منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي001000
100 100 100  برنامج دعم قطاعات التربیة والتكوین المهني والتعلیم العالي من أجل001200

PEFESE التشغیلیة
700 200 100 540 230 230 11 000 1 000 دعم استقاللیة الجامعات001300

3 150 350 100 2 460 520 620 40 400 3 600 دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي001500
390 50 50 350 70 70 9 650 490 ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالیوارساء مبدا االشهاد واالعتماد001600

489 60060015 9693 8062 97519 0208208 3804 2693 96925 46492 0660842جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
598 7 326 10 7 914 7 924 004200Iالمعاهد العلیا لتكوین المعلمین
530 170 500 200 700 دراسة مؤسسات التعلیم العالي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة008721

4 432 400 950 3 018 2 800 6 000 9 520 8 800 القریة اللغویة بالمهدیة017753
340 300 150 110 200 200 500 900 بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي021500

900 1007005 1281 4963 3002002005107 1143 52014 3249 0677518جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
20 796 7 337 20 526 7 607 28 133 تهیئات مختلفة000300
5 936 500 950 2 361 55 553 59 65 241 65 300 تهیئة  أراضي000400
1 709 750 700 1 113 10 828 49 1 200 500 500 12 851 15 100 صیانة و تعهد مؤسسات التعلیم العالي003700
277 223 250 250 500 اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات التعلیم العالي004900

718 25028 6501 4741 9413 88473 20020 9495005001 03385 06776109جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
3 873 300 431 5 886 300 200 9 990 10 490 إقتناء تجهیزات لمنظومة أنترنات001300
5 200 400 300 725 6 625 4 450 6 625 LMD " دعم التكوین البیداغوجي وارساء نظام " امد003500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

253 نظـام أمـد

06777
200 200 1 170 200 إقتناء معدات نسخ ومعدات سمعیة بصریة004000
200 200 800 200 إقتناء معدات إعالمیة004100
600 600 600 تجهیز القریة اللغویة004321

15 000 تجدید التجهیزات العلمیة والتقنیة بكلیات العلوم ومدارس المهندسین006000
3 000 تجهیز المعاهد التحضیریة للدراسات الهندسیة006100

073 61143160040010 6152003006 42017 11524 0677718جملــة الفصـل

6 180 95060 9502 0026 85410 669107 22030 7202 3804 9477 909142 936126 187جملــة البرنامج الفرعي

2 908 800272 80010 08317 49221 569297 620107 8202 18811 88614 831483 083217 620جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
600 600 600 توسیع مقر جامعة بصفاقس001061

06603600600600جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
7 145 1 268 6 770 1 643 8 413 كلیة الطب بصفاقس002761
7 746 7 855 6 015 9 586 15 601 كلیة العلوم اإلقتصادیة و التصرف بصفاقس002861
5 595 2 586 4 992 3 189 8 181 المدرسة القومیة للمهندسین بصفاقس002961
912 7 297 1 8 208 8 209 كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة بصفاقس003461

2 778 13 159 15 937 15 937 كلیة العلوم بصفاقس003561
3 360 15 960 201 19 119 19 320 كلیة الحقوق بصفاقس و مبیتها003661
165 2 255 2 420 2 420 المدرسة العلیا للتجارة بصفاقس006461
44 906 950 950 006761Iالمعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس

4 950 50 300 4 700 3 200 5 000 المعهد العالي للموسیقى بصفاقس011361
439 6 361 6 800 6 800 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بصفاقس012061
620 5 380 6 000 6 000 المعهد العالي لعلوم اإلعالمیة و الملتیمیدیا بصفاقس012461



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

254 نظـام أمـد

06775
1 956 27 1 717 1 700 2 000 7 950 3 700 المعهد العالي لإللكترونیك و تكنولوجیات اإلتصال بصفاقس012761
237 1 493 1 730 6 950 1 730 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس012861

2 350 252 6 398 9 000 9 000 المعهد العالي للدراسات التجاریة بصفاقس013161
551 150 1 399 2 100 2 100 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس013561
122 150 200 1 528 2 000 2 000 المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس019761

300 300 300 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس019961
970 80725030038 3341 97974 68219 10095 66118 06775115جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
399 2 299 398 2 300 2 698 كلیة الطب بصفاقس002861
1 2 099 2 100 2 100 المدرسة الوطنیة للمهندسین بصفاقس003061

303 50 100 197 200 450 650 كلیة األداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس003561
112 50 1 138 1 300 1 300 كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس004061
421 50 100 179 250 500 750 كلیة الطب بصفاقس004161
400 400 400 كلیة العلوم اإلقتصادیة و التصرف بصفاقس004461

1 001 150 450 799 300 2 100 2 400 كلیة العلوم بصفاقس006061
27 27 246 300 300 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بصفاقس006161
150 200 100 450 450 كلیة الحقوق بصفاقس007061

814 0057505002 9791 0485 5005001 0489 0677611جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
45 100 150 52 3 50 300 1 400 350 تجهیز المعهد العالي لإللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس005461
28 30 90 52 200 750 200 تجهیز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس005561

100 100 400 100 تجهیز المعهد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس006361
550600505514218020073 067776502جملــة الفصـل

1 857 00041 1801 9541 9682 02780 3825005021 650106 95920 127جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

255 نظـام أمـد

06603
306 50 2 044 2 400 2 400 بناء مقر جامعة قابس001281

04450306 4002 4002 066032جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
10 838 5 114 9 495 6 457 15 952 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس003181

711 4 389 136 4 964 10 967 5 100 كلیة العلوم بقابس005481
2 484 2 484 2 484 المعهد العالي للغات بقابس008281

56 3 748 3 804 3 804 المعهد العالي للغات بقابس008981
544 8 356 8 900 8 900 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتوزر009872

2 551 1 024 3 575 7 580 3 575 المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس010881
444 4 856 5 300 5 300 المعهد العالي للبیوتكنولوجیا التطبیقیة بمدنین014982

2 098 50 200 640 2 712 1 000 4 700 5 700 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقابس015281
696 200 604 1 500 6 900 1 500 المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوین016183

5 458 1 800 1 400 342 9 000 7 650 9 000 المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس018181
3 900 50 50 4 000 4 000 المعهد العالي لالعالمیة بمدنین018282
7 950 50 8 000 6 800 8 000 العهد العالي لتقنیات المیاه بقابس019581
600 50 50 700 700 المعهد العالي للتصرف بقابس021481

330 15038 7502 8039821 11530 70012 2001 89760 01539 0677574جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
7 1 286 1 1 292 1 293 المعهد العالي للتصرف بقابس000981

555 200 100 3 745 4 600 4 600 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقابس002481
031100200562 89215 8935 067765جملــة الفصـل

2 198 35039 9002 8789821 11637 70012 4921 89768 30839 82جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
928 1 2 071 700 2 300 1 955 3 000 بناء مقر جامعة قفصة001371



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

256 نظـام أمـد

0711928 3007002 9552 0001 066033جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
222 389 123 488 611 المعهد العالي للمناجم  والصناعة  بقفصة003071
856 7 512 8 368 10 143 8 368 كلیة العلوم بقفصة005671
246 100 500 4 154 5 000 5 000 المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة016071

9 900 50 50 5 100 4 900 10 000 المدرسة الوطنیة للمهندسین بقفصة017871
7 900 50 50 8 000 7 650 8 000 المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة017971
7 900 50 50 8 000 12 325 8 000 المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة018071
6 050 100 50 6 200 5 270 6 200 المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بقفصة018871
650 100 50 500 300 800 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة019071

7 300 150 50 7 500 6 375 7 500 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر019372
100 50 100 250 250 توسعة مركز الطب الجامعي بقفصة021671

124 05590065041 22312 7567505 76348 72941 0677554جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
621 100 200 1 919 400 2 440 2 840 المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة001571

919200100621 4404001 8402 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
97 1 303 6 1 394 6 630 1 400 تجهیز كلیة العلوم بقفصة000871
518 732 324 926 4 500 1 250 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة000971

035615 3203302 1302 65011 067772جملــة الفصـل

3 288 10075043 08011 55318 1007505 8161 84855 21954 63جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس اإلفتراضیة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
2 441 9 259 2 400 9 300 11 700 تجهیزات للجامعة االفتراضیة003200

441 2592 4009 3002 7009 0677711جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

257 نظـام أمـد

4 441 2592 4009 3002 7009 11جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
794 85 5 521 6 400 6 400 دراسات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000700

52185794 4005 4006 066036جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
30 400 100 410 120 530 اقتناء وسائل نقل لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000800

0660453012041010040030جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
260 7 180 7 440 4 960 7 440 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس004811
53 5 257 5 310 3 280 5 310 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة004951
58 6 326 6 384 4 256 6 384 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس005061
556 5 628 2 6 182 2 288 6 184 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس005181
129 2 121 2 250 2 250 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل005721

1 699 4 064 5 763 7 675 5 763 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة005871
390 1 10 229 10 620 10 620 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقصر هالل005952
745 7 555 100 8 200 8 300 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة007082

5 595 1 905 7 500 5 000 7 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة007153
5 346 50 4 274 520 9 150 5 894 9 670 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة007232
159 2 011 2 170 5 894 2 170 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان007341
86 2 084 2 170 5 855 2 170 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف007433
423 6 377 6 800 6 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان007522

4 916 1 962 6 878 7 300 6 878 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي007673
5 605 2 229 7 834 10 000 7 834 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین007742
19 000 19 000 19 000 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت008532
5 220 300 24 3 966 3 100 6 410 6 950 9 510 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة008634
174 2 616 2 790 9 700 2 790 المعهد األعلى للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009123



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

258 نظـام أمـد

06775
4 366 100 8 6 976 11 450 6 350 11 450 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة009221
2 300 2 300 9 700 2 300 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009323
6 527 2 023 8 550 7 050 8 550 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة009431
6 686 329 2 110 1 9 124 10 450 9 125 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بو زید009643

800 محضنة بمعهد الدراسات التكنولوجیة بسلیانة011434
1 146 75 5 529 6 750 5 550 6 750 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة  بمدنین013682
331 450 2 147 128 2 800 12 450 2 928 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین014683
539 1 261 1 800 1 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین015442

1 500 200 400 1 300 800 2 100 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة020134
809 83088750055073 50395 94824 1251 402145 576131 06775171جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
72 1 435 1 507 1 507 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید002343
172 3 178 92 3 258 3 350 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس003813
550 550 550 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس004613

800 800 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بنابل006621
42 758 800 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین006742
300 100 100 500 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة007400
127 200 400 261 212 74 600 526 1 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف008033
300 150 50 500 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس008461
150 50 200 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان008522
100 50 150 150 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة008771
100 50 50 200 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة008832
400 200 200 800 800 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة009351
300 100 100 500 500 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي009473
150 50 200 200 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة00634ج
350 50 400 400 المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان00741ج

113 3832619509503 6506007166 3001 3911 6577 0677611جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
18 124 1 500 300 5 552 51 352 71 2 000 2 000 2 900 69 857 26 126 76 828 تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300
3 200 3 200 3 200 تجهیزات للمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة001800

1 700 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة002031
988 1 412 2 400 2 400 2 400 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة003334



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

259 نظـام أمـد

06777
4 500 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة003431

1 700 500 100 2 300 2 300 تشبیك المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة003900
800 800 4 000 800 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید004643

4 000 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین005383
600 تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت005923

812 00024 5524002 7645 07152 0004 0002 9002 5572 32674 52843 0677785جملــة الفصـل

5 558 900102 9503 7851 4986 290160 60029 6502 5583 5936 728233 691174 275جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الھیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
50 50 50 نفقات مختلفة للهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة واإلعتماد000600

45 30 45 30 75 اقتناء وسائل نقل للهیئة الوطنیة للتقییم وضمان الجودة واإلعتماد000700
0660412580458045جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608
1 437 13 180 1 270 2 000 1 450 تكوین إطار التدریس للمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300

100 100 100 الهیئة الوطنیة للجودة والتقییم واإلعتماد001100
437 3701801131 0001 5502 066081جملــة الفصـل

6 437 45045180193451 0001 6752 1جملــة البرنامج الفرعي

3 779 000230 1308 7676 87610 566306 60070 4502 9034 0339 123475 552292 562جملــة البرنامج

بحث علمي جامعي 4 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

260 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

البحث العلمي الجامعي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البحث العلمي 06782
15 209 14 591 6 000 23 800 29 800 إقتناء معدات تقنیة وعلمیة للبحث العلمي000500
2 499 2 448 114 533 2 444 117 036 119 480 دعم برامج البحث العلمي000600
34 508 1 692 36 200 36 200 فضاءات البحث بمؤسسات التعلیم العالي000700
14 974 26 5 974 9 026 15 000 المجمعات المشتركة للبحث000900
1 360 16 540 1 360 16 540 17 900 مدارس الدكتوراه001000

550 44868 3822 778147 60215 380202 06782218جملــة الفصـل

1 550 44868 3822 778147 60215 380202 218جملــة البرنامج الفرعي

4 550 44868 3822 778147 60215 380202 218جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة 7 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
3 270 100 130 3 500 3 500 دیوان الخدمات الجامعیة للشمال002811

270 5001301003 5003 066033جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
11 125 114 130 120 250 اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالشمال000900

0660425012013011412511جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
2 367 10 260 14 1 700 10 913 12 627 الحي الجامعي بجندوبة001532



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

261 نظـام أمـد

06778
950 950 950 بناء قاعة للریاضة بالمركب الجامعي002511
114 1 681 1 795 4 429 1 795 المبیت الجامعي بالكاف003033
66 424 40 450 1 320 490 المطعم الجامعي بالكاف003133

1 009 4 891 5 900 5 900 المبیت الجامعي بزغوان003222
15 1 510 1 525 1 525 المطعم الجامعي بزغوان003322
71 1 009 1 080 2 400 1 080 المطعم الجامعي ببنزرت004023

9 825 100 2 175 4 900 7 200 5 700 12 100 المبیت الجامعي بسلیانة004134
176 724 900 1 050 900 المطعم الجامعي بسلیانة004234
11 989 1 000 1 000 المطعم الجامعي المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة و التعمیر004311
387 63 1 090 1 540 1 049 1 540 المطعم الجامعي بقلیبیة004421

8 428 50 1 762 6 500 3 740 8 831 10 240 المبیت الجامعي ببنزرت004523
908 392 1 300 1 467 1 300 المطعم الجامعي بباجة004631

2 054 100 105 1 541 3 800 3 800 المطعم الجامعي بأریانة005012
97 3 133 3 230 5 460 3 230 المبیت الجامعي بباجة005931
443 46 4 431 4 920 4 320 4 920 المبیت الجامعي بقلیبیة006121
939 45 516 600 900 2 610 1 500 االمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت006812
881 9 610 700 800 3 114 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006921
400 400 400 المبیت الجامعي بزغوان007822

1 340 200 960 2 500 2 500 المطعم الجامعي براس الطابیة008211
4 000 4 000 4 000 بناء فضاءات ترفیهیة وثقافیة للطلبة008300

45 135 140 320 2 260 320 بناء مركب ریاضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة008421
508 2 992 3 500 3 500 المطعم الجامعي بالمروج008513

4 500 4 500 4 500 المبیت الجامعي بعین زغوان008722
240 240 960 240 المركب الریاضي بسیدي ثابت008812

6 700 800 1 500 6 000 7 500 المبیت الجامعي الجدید بالكاف009133
720 720 4 080 720 المبیت الجامعي بجندوبة009432
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالكاف010033
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بباجة010131
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسلیانة010634

1 190 50 1 240 4 960 1 240 المبیت الجامعي بسیدي ثابت010712
1 380 700 640 1 440 9 060 2 080 المبیت الجامعي ببرج السدریة010821
800 800 800 بناء قاعة ریاضة بالمركب الجامعي بالمنار010900

6 400 50 50 6 500 6 500 توسیع المبیت الجامعي بنابل011121



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

262 نظـام أمـد

06778
2 150 50 600 2 800 2 800 1المبیت الجامعي العمران األعلى 011311

789 00059 9001 2581 2701 65440 5006 8001 34015 9232 15077 21767 06778104جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
2 554 300 450 226 2 1 500 2 028 3 530 الحي الجامعي بمیتوالفیل000511
417 200 300 50 1 733 300 2 400 2 700 2الحي الجامعي باردو 000911
185 565 750 750 3الحي الجامعي باردو 001511
72 928 1 000 1 000 الحي الجامعي بمنفلوري002211
879 100 50 1 154 83 800 1 300 2 183 الحي الجامعي ببن عروس002713
404 50 200 1 996 2 650 2 650 الحي الجامعي بالمروج002813
636 369 1 005 1 005 3المبیت الجامعي بالعمران األعلى 002911
8 1 461 1 469 1 469 المبیت الجامعي " الكرافال " بأریانة003112

1 000 1 000 1 000 1الحي الجامعي باردو 003211
1 571 100 300 4 179 6 150 6 150 الحي الجامعي براس الطابیة003311
143 200 400 257 370 630 1 000 3المبیت الجامعي العمران االعلى 003411
1 199 200 200 المطعم الجامعي الحسین بوزیان بتونس003511

1 501 300 249 2 050 2 050 المطعم الجامعي بالعمران األعلى003711
500 500 500 مطعم المعهد التحضیري للدراسات العلمیة و التقنیة بالمرسي003811

44 456 500 500 المبیت الجامعي ببن عروس003913
308 2 992 3 300 3 300 الحي الجامعي ببنزرت004023

300 300 300 المبیت الجامعي بماطر004123
1 285 200 765 400 1 850 2 250 المبیت الجامعي بنابل004221
200 200 200 المبیت الجامعي بلقیس004311
500 500 500 الحي الجامعي براس الطابیة004411
300 300 300 2الحي الجامعي باردو 004511

1 300 1 300 1 300 المطعم الجامعي ببوشوشة004611
200 200 200 200 400 المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع004712

1 655 100 300 1 034 1 611 500 4 200 4 700 المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع004812
200 200 200 2المبیت الجامعي العمران األعلى 004911
831 100 300 259 2 210 92 3 608 3 700 المبیت الجامعي بالمروج005013
34 129 3 637 3 800 3 800  مارس بأریانة2الحي الجامعي 005112
613 100 300 187 1 200 1 200 2المبیت الجامعي العمران االعلى 011511

2 249 100 200 51 800 1 800 2 600 الحي الجامعي المروج011913
800 800 800 المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع012112



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

263 نظـام أمـد

06780
250 250 250 المبیت الجامعي بالمروج012213

1 000 1 000 1 000  مارس أریانة2الحي الجامعي 012312
243 270 990 1 197 2 700 2 700 الحي الجامعي حمام الشط012713
400 200 100 1 200 20 1 880 1 900 المبیت الجامعي الزهور012811
12 988 1 000 1 000 المطعم الجامعي الرابطة013011

500 500 500 المطعم الجامعي بئر الباي013213
107 1 543 1 650 1 650 فرع المبیت الجامعي بزغوان المدینة013622
398 200 1 002 1 600 1 600 المبیت الجامعي للطالبات بمنوبة013714

1 400 200 200 1 800 1 800 الحي الجامعي بماطر014323
499 100 200 501 500 800 1 300 المبیت الجامعي البساتین بمنوبة014514

400 400 400 تهیئة الحي الجامعي بماطر014723
500 300 800 800 الحي الجامعي ببالریجیا014823
15 785 800 800 7المبیت الجامعي شوقي بالمنزه 015012

486 314 800 800 3المبیت الجامعي باردو 015111
199 100 300 169 32 800 800 المطعم الجامعي بقرطاج015411

200 200 200 المطعم الجامعي ابن زیدون بمنوبة015514
3 657 100 200 543 3 500 1 000 4 500 المبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع015612
600 100 300 1 000 1 000 1المبیت الجامعي العمران األعلى 015711
600 100 300 1 000 1 000 المبیت الجامعي الیاسمین015811

1 400 200 400 1 000 1 000 2 000 المبیت الجامعي ابن زهر بمنوبة015914
200 200 200 المبیت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة016032

800 450 350 800 المبیت الجامعي بزغوان016122
600 200 800 800 الحي الجامعي فطومة بورقیبة بمیتوال فیل016242

1 490 200 400 310 1 600 800 2 400 الحي الجامعي ببالریجیا016632
270 130 200 600 600 المبیت الجامعي بسبیطلة016842
981 400 300 169 550 650 650 1 850 صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للشمال016900
200 100 300 300 (المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بتونس(حسین بوزیان00311ج

211 58033 4703 8326 0945 39736 4208506 25010 2701 18766 0678085جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
1 463 600 300 1 036 7 501 700 800 800 8 600 260 10 900 تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال000900
120 120 120 120 تجهیز المطعم الجامعي ببرج السدریة001121
30 20 50 200 50 تجهیز المطعم الجامعي بسیدي ثابت001212



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

264 نظـام أمـد

613 0363006201 5011 7708008007007 0705808 0678111جملــة الفصـل

1 894 30097 8005 2518 9798 05183 05013 0203 02027 0838 730153 22467 204جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
400 400 400 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002500

2 200 150 150 2 500 2 500 دیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة002751
600 5004001501502 9002 066032جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
12 50 50 128 120 120 240 اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالوسط001000

06604240120120128505012جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
563 2 437 400 2 600 3 000 المطعم الجامعي بالمهدیة001953
191 1 377 1 568 3 932 1 568 المبیت الجامعي بالقیروان002841
92 403 50 445 1 250 495 المطعم الجامعي بالقیروان002941

3 863 1 199 5 062 6 400 5 062 المبیت الجامعي بالقصرین003642
505 2 541 3 046 1 050 3 046 المطعم الجامعي بالقصرین003742
20 20 20 المبیت الجامعي بالقصرین004742
295 487 518 1 300 1 950 1 300 المطعم الجامعي بسیدي بوزید004843

1 500 1 500 1 500 المطعم الجامعي صقانس بالمنستیر005152
1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بالمكنین005252

2 1 498 1 500 1 500 المطعم الجامعي الورود بالمنستیر005352
15 585 9 591 600 المطعم الجامعي صقانس بالمنستیر006052
450 5 500 5 950 5 950 المبیت الجامعي البساتین بالمنستیر006452
476 2 024 2 500 2 125 2 500 المطعم الجامعي برجیش المهدیة006553
907 593 600 900 2 400 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة006751
202 93 1 105 1 400 7 500 1 400 المبیت الجامعي بسیدي بوزید007143

1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بالقصرین007542



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

265 نظـام أمـد

06778
1 904 600 1 000 358 500 562 2 800 3 862 مطعم المركب الجامعي الجدید بالقیروان008041

79 2 021 2 100 2 100 الحي الجامعي بسبیطلة008142
190 50 240 960 240 المركب الریاضي بسوسة008951
720 720 4 080 720 المبیت الجامعي بالقصرین009242

12 990 50 11 600 1 440 8 160 13 040 المبیت الجامعي بالقیروان009341
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالمهدیة009553

1 250 100 150 1 500 1 500 توسیع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر009652
2 137 100 300 1 293 500 330 3 000 3 830 بناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقیروان009741
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسیدي بوزید009843
240 240 1 360 240 بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالقصرین009942

1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بسیدي بوزید010543
5 400 50 50 5 500 5 500 توسیع المبیت الجامعي سقانص بالمنستیر011252

392 60085036 3101 8012 57922 1003 38289218 88741 95343 0677863جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
1 101 500 300 1 049 1 000 1 950 2 950 الحي الجامعي الغزالي بسوسة001251

1 000 1 000 1 000  أوت بالمنستیر3المبیت الجامعي 001652
389 50 300 61 950 1 750 1 750 المبیت الجامعي الریاض بسوسة001851
800 800 800 الحي الجامعي عقبة إبن نافع  بالقیروان001941

1 157 50 200 200 793 2 400 2 400 الحي الجامعي عقبة ابن نافع بالقیروان002141
194 506 700 700 تهیئة مطعم المعهد العالي لتكوین المعلمین بالقیروان002341
159 200 107 1 734 2 200 2 200 المبیت الجامعي ابن سینا بسوسة002451

1 322 50 50 1 078 1 400 1 100 2 500 الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر002552
175 175 175 175 350 المطعم الجامعي بسیدي بوزید003042

1 600 1 600 1 600 الحي الجامعي ابن خلدون بسوسة003651
2 600 2 600 2 600 المبیت الجامعي برقادة القیروان005241

160 1 190 1 350 1 350 المبیت الجامعي اإلمام المازري بالمنستیر005452
500 500 500 تهیئة مطعم المعهد العالي لتكوین المعلمین بالقیروان011441
300 300 300  أوت بالمنستیر3المبیت الجامعي 011852
500 500 500 الحي الجامعي ابن خلدون بسوسة012051

1 500 1 500 1 500 المبیت الجامعي رقادة بالقیروان012441
12 1 088 1 100 1 100 المبیت الجامعي بالمهدیة012953

2 321 100 250 1 329 1 200 2 800 4 000 المبیت الجامعي سهلول بسوسة013451
400 400 400 المبیت الجامعي صقانس المنستیر013552



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

266 نظـام أمـد

06780
1 082 100 200 218 1 600 1 600 المبیت الجامعي صبرة بالقیروان014441

432 168 600 600 المطعم الجامعي صقانس بالمنستیر014952
125 50 200 225 600 600 الحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان015241
347 400 200 53 300 400 300 1 000 صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للوسط017000

984 30011 9001 4561 6601 77515 3003 0001 9253003 30023 0678032جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
4 031 500 300 213 4 771 15 400 600 700 8 100 780 9 815 تجهیز المبیت الجامعي بسیدي بوزید000843

27 21 48 520 48 تجهیز المطعم الجامعي بسیدي بوزید000943
90 50 70 70 560 140 تجهیز المطعم الجامعي بسوسة001351

148 7922133005504 218770600400154 8608 0031 0678110جملــة الفصـل

2 136 90055 0002 1074 2534 76943 7007 7001 08221 1452 74776 39645 109جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناءات إداریة 06603
299 157 44 500 500 توسعة مقر دیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب001900
170 80 250 250 بناء مقر اإلدارة الجهویة للخدمات الجامعیة بقابس002181
150 100 250 250 بناء مقر اإلدارة الجهویة للخدمات الجامعیة بقفصة002271

0008044257619 0001 066031جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
13 107 120 120 120 240 اقتناء وسائل نقل لدیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب001100

0660424012012012010713جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
1 450 9 090 10 540 10 540 مبیت كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بصفاقس001261
542 1 958 2 500 2 500 المطعم الجامعي لكلیة العلوم بصفاقس001361

2 667 3 308 5 975 7 956 5 975 المبیت الجامعي بقفصة001471
687 919 6 1 600 2 023 1 606 المطعم الجامعي بقفصة001771



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

267 نظـام أمـد

06778
448 3 634 399 3 683 8 622 4 082 المبیت الجامعي بقابس002281
282 840 149 973 2 375 1 122 المطعم الجامعي بقابس002381
882 4 868 5 750 5 750 المبیت الجامعي بجربة002482

3 970 1 092 5 062 4 590 5 062 المبیت الجامعي بقبلي003473
639 607 1 246 1 050 1 246 المطعم الجامعي بقبلي003573
14 1 926 1 940 1 940 المطعم الجامعي بتوزر004972
3 1 497 1 500 1 500 المطعم الجامعي علي النوري بصفاقس005661

624 100 50 326 1 100 1 100 المركز الثقافي الجامعي بصفاقس005761
253 152 4 495 4 900 4 310 4 900 المبیت الجامعي بمدنین006282
120 5 1 240 1 365 1 190 1 365 المطعم الجامعي بمدنین006382
780 720 600 900 3 864 1 500 المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس006661
189 5 811 6 000 6 000 المبیت الجامعي بتوزر007072
456 1 344 1 800 6 410 1 800 المبیت الجامعي بتطاوین007283
145 525 670 2 335 670 المطعم الجامعي بتطاوین007383
250 250 250 المطعم الجامعي بجربة007482

1 000 1 000 1 000 المطعم الجامعي بن عرفة بقفصة007671
1 534 216 1 750 1 750 المطعم الجامعي بقابس007781
1 000 1 000 1 000 بناء مراكز إقامة بالمدن الجامعیة الداخلیة لفائدة األساتذة الباحثین008600
190 50 240 960 240 المركب الریاضي بصفاقس009061

1 800 400 200 600 1 800 2 400 بناء مطعم المعهد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة010271
1 060 400 200 220 1 440 9 040 1 660 بناء مبیت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس010361

67 100 100 97 136 500 500 توسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس010461
1 550 50 1 600 1 600 المركز الجامعي للتنشیط الثقافي والشبابي بقفصة011071

602 05021 2265806001 00545 9998201 2341 72565 05854 0677869جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
9 791 800 800 الحي الجامعي علي النوري بصفاقس001361

660 660 660 الحي الجامعي سیدي مرزوق بقابس001481
171 100 119 200 90 500 590 المطعم الجامعي المنار بصفاقس001761
27 653 680 680 الحي الجامعي الفرابي صفاقس002061
101 549 650 650 المبیت الجامعي بقفصة002671
331 2 369 185 2 515 2 700 الحي الجامعي سیدي منصور بصفاقس005561
51 249 300 300 المطعم الجامعي اابن رشد بقفصة011671
137 16 347 500 500 المطعم الجامعي ابن شباط بصفاقس013161



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

268 نظـام أمـد

06780
1 200 1 200 1 200 الحي الجامعي سیدي منصور بصفاقس013361
644 100 200 356 1 300 1 300 الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس013861

493 157 650 650 المبیت الجامعي ابن منظور بقفصة013971
224 100 1 576 1 900 1 900 المبیت الجامعي ابن سرح بقابس014081
16 9 1 375 1 400 1 400 المبیت الجامعي الیاسمین بصفاقس014161
900 900 900 المبیت الجامعي  بقفصة014271
227 34 939 1 200 1 200 تهیئة المبیت الجامعي ابن الجزار بصفاقس014661
500 200 100 800 800 المطعم الجامعي حي المنارة بقابس015381
750 150 200 300 800 1 100 الحي الجامعي عمر بن الخطاب بقابس016381
150 150 150 المبیت الجامعي ابن منظور والمطعم الجامعي ابن رشد بقفصة016471
100 600 100 500 300 800 ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي016500
200 200 200 300 300 300 300 900 صیانة وتعهد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة للجنوب017100

1 450 50 1 500 1 500 المطعم الجامع عمر بن الخطاب بقابس017381
188 4507 2219718501 62510 1001 8001 8553001 68015 0678020جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
1 040 400 280 151 6 979 400 500 500 7 450 8 850 تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب001000

42 28 70 280 70 تجهیز المطعم الجامعي بصفاقس001461
082 0071512804001 5205005004007 9202807 067818جملــة الفصـل

3 491 90030 0002 8532 6541 63062 3202 3002 9192 7292 00589 89855 99جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

خدمات جامعیة أخرى 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

نفقات مختلفة 06608
1 800 100 100 1 425 200 375 18 825 2 000 دعم االنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة المسداة للطالب001700

800 4251001001 8253752001 00018 066082جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 06778
9 255 3 245 12 500 12 500 تهیئة أراضي المبیتات الجامعیة الخاصة005400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

269 نظـام أمـد

06778
1 000 1 000 1 000  اقتناء أراضي من الوكالة العقاریة للسكنى لتوظیفها للسكن الجامعي005800

الخاص
1 000 1 000 1 000 تهیئة أراضي لفائدة المبیتات الجامعیة الخاصة007900

255 24511 0003 5001 50013 0677814جملــة الفصـل

إقتناء مباني خاصة بالخدمات الجامعیة 06779
1 625 2 198 1 624 2 199 3 823 إقتناء مبیت جامعي بمنوبة000714
102 2 658 2 760 2 760 اقتناء عمارات للسكن الجامعي بمنوبة000814
285 285 285 اقتناء مبنى للمركز الثقافي الجامعي بمدنین000982

012 8562 6244 2441 8685 067796جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 06780
8 368 5 800 100 146 23 646 1 209 12 500 24 351 38 060 ترمیم وتوسیع دار الطلبة بباریس000299
6 464 200 400 437 7 022 1 5 000 9 522 14 523 حمایة المؤسسات الجامعیة و مراكز اإلیواء000300
1 491 1 009 2 500 2 500 التشجیع على استعمال الطاقات المتجددة005300
300 300 300 التشجیع على استعمال الطاقات المتجددة005600

3 278 200 400 1 631 8 991 3 000 11 500 14 500 اشغال صیانة وتعهد لمؤسسات الخدمات الجامعیة011700
1 200 1 200 1 200 صیانة و تعهد مؤسسات الخدمات الجامعیة012600
5 600 600 600 2 000 2 400 2 400 6 800 تهیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة016700

701 80026 5006 2141 6682 71040 0002 9002 40014 87310 88347 0678077جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 06781
988 100 18 522 478 19 132 19 610 تجهیزات بعنوان الخدمات الجامعیة000100
227 773 1 000 1 000 تجهیزات إداریة مختلفة لمؤسسات الخدمات الجامعیة000500
80 1 820 1 900 1 900 تجدید تجهیزات الخدمات الجامعیة000600
402 2 298 2 700 2 700 تجهیز قاعات لالعالمیة بمراكز االیواء الجامعي000700

697 4131001 73247823 21024 0678125جملــة الفصـل

4 465 90043 7006 2141 1822 23772 2007 2752 40015 34910 82591 46118 126جملــة البرنامج الفرعي

7 986 000226 50018 42516 06816 687262 27030 2959 42166 30623 307410 979187 539جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

270 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
1 234 50 50 66 1 400 1 400 دراسات مختلفة000100

234 4006650501 4001 066001جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601
24 680 50 100 21 038 3 154 42 714 45 868 إقتناء أراضي000100

680 0381005024 15421 7143 86842 0660145جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603
16 978 2 140 2 000 3 041 40 071 12 2 450 6 000 55 768 64 230 اعتمادات الدراسات000100
2 038 2 865 1 953 2 950 4 903 توسیع مقر الوزارة000211
298 100 100 117 1 655 2 270 2 270 تهیئات بمقر الوزارة000611
1 2 746 2 747 2 200 2 747 بناء مقر جامعة جندوبة001132

500 500 500 بناء مقر أرشیف بالوزارة001500
109 2 191 2 300 1 955 2 300 بناء مقر جامعة المنستیر001652
500 500 500 بناء مقر الجامعة اإلفتراضیة001711
700 100 100 900 900 تهیئة فرع مقر الوزارة بنهج الساحل002311
38 277 185 500 500 تهیئة مستودع للسیارات براس الطابیة002411

162 34021 2002 4352 7133 96549 4501 0002 4356 15568 8504 0660378جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
1 534 550 300 633 16 411 1 422 200 17 806 19 428 إقتناء وسائل نقل000100

1 99 100 100 تجهیزات مختلفة لفائدة المؤسسات الجدیدة000200
572 100 100 124 674 70 50 1 450 1 570 إقتناء تجهیزات مختلفة لإلدارة المركزیة000411

107 1847574006502 49217 3562501 09819 0660421جملــة الفصـل

البرامج الإلعالمیة 06605
5 000  تركیز منظومة إعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم000100

العالي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

271 نظـام أمـد

06605
6 635 4 871 11 506 11 506 المخطط المدیري لإلعالمیة بالوزارة000411
806 200 250 4 360 5 616 5 616 إستغالل رخص نظم و برمجیات میكروسوفت000500

3 000 3 000 3 000 SINUS النظام المعلوماتي للتعلیم العالي000600
8 000 8 000 8 000 sinus النظام المعلوماتي للتعلیم العالي000700

30 570 600 600 السالمة المعلوماتیة000800
2 090 50 100 360 2 600 2 600 رقمنة المكتبات الجامعیة000900
1 540 200 250 900 1 090 1 990 إقتناء معدات إعالمیة لإلدارة المركزیة001011

101 16160045022 00010 4129008 00024 3125 0660533جملــة الفصـل

مصاریف الإلعالنات والإلشهار 06607
422 1 1 687 210 1 900 2 110 مصاریف اإلعالنات واإلشهار000100

6871422 9002101 1101 066072جملــة الفصـل

نفقات مختلفة 06608
925 100 250 156 1 419 100 300 2 450 2 850 مصاریف التأمین العشري للبنایات000700

2 760 100 200 1 780 640 640 32 150 3 060 تطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي001400
10 577 1 000 73 11 650 11 650 برنامج مقاومة اإلرهاب010000

262 20014 4192294501 7801 9507406401 45011 1502 56032 0660817جملــة الفصـل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
3 579 18 263 1 299 20 543 30 600 21 842 المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا003211

579 2633 29918 5431 60020 84230 0677521جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
305 1 694 268 1 731 1 999 تصفیة المشاریع القدیمة000100

2 474 10 36 726 734 38 476 39 210 ترمیم المحالت القدیمة000200
1 900 1 900 1 900 قصر العلوم بالمنستیر002952

679 420104 90238 2072 10940 0677643جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
287 1 274 253 1 308 1 561 تعویض التجهیزات القدیمة000100

1 228 11 257 12 485 12 485 تجهیزات دراسیة مختلفة000200
32 2 880 2 912 2 912 دعم طاقة التكوین في الإلعالمیة000600
272 1 548 251 1 569 1 820 1997تجهیز مؤسسات التعلیم العالي - برنامج سنة 000700
262 1 238 1 500 1 500 1998تجهیز مؤسسات التعلیم العالي - برنامج سنة 001000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

272 نظـام أمـد

06777
275 1 225 1 500 1 500 1999تجهیز مؤسسات التعلیم العالي - برنامج سنة 001100
645 8 275 8 920 19 880 8 920 إدخال التقنیات الجدیدة للتعلیم001200

1 107 356 2 664 1 000 3 127 4 127 تجدید التجهیزات العلمیة لمؤسسات التعلیم العالي001400
421 2 379 2 800 2 800 2000تجهیزات لمؤسسات التعلیم العالي ( برنامج 001600  ).

1 200 1 200 1 200 تجدید التجهیزات العلمیة لمؤسسات التعلیم العالي001900
47 299 346 2 186 346 تجدید تجهیزات المخابر بالمؤسسات التعلیمیة002900
120 880 120 880 1 000 تجهیزات علمیة وتقنیة لمؤسسات التعلیم العالي003100
214 386 600 600 معدات إعالمیة وعلمیة للمعاهد العلیا لتكوین المعلمین003600
113 987 1 100 11 900 1 100 اقتناء تجهیزات لمنظومة " بیروني " للمكتبات الجامعیة003800
69 32 299 400 400 اقتناء معدات علمیة004200
200 200 200 BURONI اقتناء تجهیزات لمنظومة بیروني004400

492 5913886 02435 4473 96639 47133 0677742جملــة الفصـل

1 718 740100 8004 8203 5424 826193 19064023 1003 86419 871260 620105 307جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز الحساب الخوارزمي 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
3 301 1 100 900 4 755 560 5 500 6 060 تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي004900

301 1003 50056075549001 0605 067776جملــة الفصـل

البحث العلمي 06782
48 612 40 620 660 تجهیزات لمركز الحساب الخوارزمي000111

1 015 735 761 989 1 750 مركز الحساب الخوارزمي000412
8 002 63 7 135 2 153 13 047 15 200 محاضن المؤسسات000800
153 1 000 1 153 1 153 محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي بصفاقس001161
125 875 1 000 1 000 محضنة المؤسسات بالقطب التكنولوجي بسوسة001251

1 000 550 450 1 000 مركز الحساب العلمي الخوارزمي001314
14 883 5 550 5 500 2 451 21 816 6 000 6 000 38 200 50 200 تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي001400

67 100 83 1 011 1 261 1 261 مركز الحساب الخوارزمي001514



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

273 نظـام أمـد

06782
50 50 100 100 دراسات مختلفة لمركز الحساب الخوارزمي00214ج

343 60025 6005 5975 1842 50433 0001003 0006 7206 32456 0678272جملــة الفصـل

2 644 70028 5006 6016 9392 50433 0001003 5606 2206 38462 78جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز النشر الجامعي 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 06775
100 1 200 100 1 200 1 300 مركز النشر الجامعي بمنوبة007814
86 314 400 400 مركز النشر الجامعي بمنوبة020014

514186 6001001 7001 067751جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 2 349 2 350 2 350 تهیئة قصر العلوم بالمنستیر002252

3491 3502 3502 067762جملــة الفصـل

3 863187 9501003 0503 4جملــة البرنامج الفرعي

9 549 440129 30011 42110 3447 430231 19074027 6609 03425 871327 054105 390جملــة البرنامج

2 721 988982 54280 752101 50518 680316 3351 431 84661 87756 98056 2301 115 055 2 204 716 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2018 2017 2016 2015

2018

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201620172018 2015

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

274

_281 الباب:

8 065 8 065 8 065 بناءات إداریة 09603
4 400 400 200 2 600 1 150 1 250 5 000 البرامج الإلعالمیة 09605

114 327 2 300 2 000 27 317 68 949 20 070 23 025 33 900 145 944 نفقات مختلفة 09608
217 895 1 000 1 750 9 376 237 628 148 127 850 318 672 467 649 بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
108 472 4 750 2 800 5 543 65 837 35 663 2 200 17 800 550 131 189 187 402 تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
72 363 500 2 300 665 89 934 30 913 880 8 160 2 780 123 029 165 762 بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
2 207 300 100 41 72 1 290 280 1 150 2 720 تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781

982 5424 46050 23524 300295 607420 78815 6259 1509 250527 729 607 940 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

1

2018
نظـام أمـد

التعلیم العالي : المصالح المركزیة_28 الباب:

275

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
482 0981 5805 6المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان014522 6 580

482 0981 5805 097756جملــة الفصـل 6 580

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
900 90013 13المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا001711 13 900

900 90013 0977713جملــة الفصـل 13 900

2 382 09815 9005 58013 6جملــة البرنامج الفرعي 20 480

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
650 6507 7المعهد العالي لإلعالمیة بأریانة010712 7 650

650 6507 097757جملــة الفصـل 7 650

3 650 6507 7جملــة البرنامج الفرعي 7 650



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

276
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
218320 5384 4المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل006821 4 538
357733 0905 6كلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بنابل006921 6 090
074 7921501001 8841 0006 10المعهد العالي لإلعالمیة و منظومات اإلتصال ببرج السدریة010221 10 000
097300150155 6983 4003 7المعهد العالي للمحاسبة و التجارة ببنزرت010923 7 400
200 2004 4المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت013823 4 200
598 0005009 2816711 350650506 17المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت014223 18 050
252 1143001502 1843 0006 12المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا المتقّدمة ببرج السدریة016521 12 000
900 9009 9المعهد العالي لإلعالمیة و تقتیات اإلتصال ببرج السدریة017021 9 900

232 75090028 6741 6228 95032 5786509 0977561جملــة الفصـل 72 178

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
96089862تجهیز المعهد العالي للفنون الجمیلة بنابل002321 960
880 2942006008 7506261 8501 9تجهیز معهد تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004521 11 600
020 4801 5001 2إقتناء معدات علمیة و تقنیة ومخابر للغات004700 2 500
000 0003 3تجهیز المعهد العالي لعلوم و تكنولوجیات البیئة ببرج السدریة004821 3 000
433 7542006005 6506503131 7تجهیز العهد العالي لالعالمیة وتكنولوجیات االتصال ببرج السدریة005121 8 300
031 500823760080011 0002 0508 2تجهیز المعهد العالي للتكنولوجیات المتقدمة  ببرج السدریة005221 12 550
200200350650 1تجهیز المعهد العالي للمحاسبة وٕادارة المؤسسات ببنزرت005623 1 200
800800تجهیز المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة ببنزرت005723 800
452 400486008008 5007 2تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین ببنزرت006223 9 900

328 15039 8003 1331 3993 5003 8005 51017 0977727جملــة الفصـل 50 810

4 560 05067 5504 8073 02111 45036 80015 08865017 89جملــة البرنامج الفرعي 122 988



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

277
نظـام أمـد 

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
49725 5225 5المعهد العالي لفنون المیلتمیدیا بمنوبة009514 5 522
506100564 1708 9المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت012212 9 170
100 10011 11المعهد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بمنوبة016314 11 100

689 00310011 10014 69211 0977514جملــة الفصـل 25 792

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
144 5003634932003001 2تجهیز المعهد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت005812 2 500

144 5003634932003001 097772جملــة الفصـل 2 500

5 833 36649320040012 10014 19211 17جملــة البرنامج الفرعي 28 292
1 425 450103 7504 3003 48512 10055 80048 86065017 112جملــة البرنامج 179 410

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
196 1761 1722007 8كلیة العلوم اإلقتصادیة والتصرف بسوسة008451 8 372
62476800 5007 8المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة012351 8 500
200 2003 3المعهد العالي لمهن الریاضة بسوسة012951 3 200

196 800765 87220014 0977519جملــة الفصـل 20 072

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
045755 8004 4تجهیز المدرسة الوطنیة للمهندسین بسوسة005051 4 800



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
278 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

045755 8004 097774جملــة الفصـل 4 800

1 951 845765 67220018 24جملــة البرنامج الفرعي 24 872

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
500 5006 6المعهد العالي للمحاسبة و التجارة بالمنستیر014352 6 500
325 32512 12المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بالمهدیة018453 12 325
375 3756 6المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمهدیة020753 6 375

200 70025 50018 097756جملــة الفصـل 25 200

2 200 70025 50018 6جملــة البرنامج الفرعي 25 200

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناءات إداریة 09603
955 9551 1بناء مقر جامعة القیروان001441 1 955

955 9551 096031جملــة الفصـل 1 955

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
595 49523 10012 11المعهد العالي للعلوم و التكنولوجیا بالقصرین016242 23 595
650 6507 7المعهد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید020843 7 650

245 14531 10020 0977511جملــة الفصـل 31 245

3 200 10033 10022 11جملــة البرنامج الفرعي 33 200



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
279 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
650 6507 7المعهد العالي للفنون و الحرف بسلیانة014734 7 650

650 6507 097757جملــة الفصـل 7 650

4 650 6507 7جملــة البرنامج الفرعي 7 650

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للتعلیم العالي 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

نفقات مختلفة 09608
1919المشاركة في النهوض بقطاع التعلیم العالي الخاص000600 19
167 7336 90025 31برنامج دعم الجودة بقطاع التعلیم العالي000800 31 900
300 65020050010 5405 8102 2دعم استقاللیة الجامعات001300 11 000
300 46560050039 41026 5256 7دعم تشغیلیة خریجي التعلیم العالي001500 40 400
300 6902001509 9805 9801 1ضمان جودة التكوین بمؤسسات التعلیم العالیوارساء مبدا االشهاد واالعتماد001600 9 650

086 15065 0001 7331 82425 93037 31510 90012 0960831جملــة الفصـل 92 969

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
520 5209 9القریة اللغویة بالمهدیة017753 9 520

520 5209 097759جملــة الفصـل 9 520

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
LMD4 4501 7862 664 " دعم التكوین البیداغوجي وارساء نظام " امد003500 4 450
170654516 1إقتناء معدات نسخ ومعدات سمعیة بصریة004000 1 170
800800إقتناء معدات إعالمیة004100 800
805 19510 0004 15تجدید التجهیزات العلمیة والتقنیة بكلیات العلوم ومدارس المهندسین006000 15 000



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
280 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09777
009 9911 0001 3تجهیز المعاهد التحضیریة للدراسات الهندسیة006100 3 000

794 62615 4208 0977724جملــة الفصـل 24 420

6 400 15090 0001 3591 34434 93047 31510 32012 56جملــة البرنامج الفرعي 126 909
2 401 150162 0001 204761 79453 93095 31510 59220012 98جملــة البرنامج 217 831

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
200 2003 3المعهد العالي للموسیقى بصفاقس011361 3 200
235108607 9507 7المعهد العالي لإللكترونیك و تكنولوجیات اإلتصال بصفاقس012761 7 950
266348336 9506 6المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس012861 6 950

143 5014564 10013 0977518جملــة الفصـل 18 100

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
40013209500300378 1تجهیز المعهد العالي لإللكترونیك وتقنیات اإلتصال بصفاقس005461 1 400
750158354100138تجهیز المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس005561 750
400100200100تجهیز المعهد العالي لإلعالمیة والملتمیدیا بصفاقس006361 400

550171563700500616 097772جملــة الفصـل 2 550

1 759 0197005004 6721 65013 20جملــة البرنامج الفرعي 20 650

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
281 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09775
740 2271 9679 10كلیة العلوم بقابس005481 10 967
809 7711 5805 7المعهد العالي للفنون و الحرف بقابس010881 7 580
105795 9006 6المعهد العالي للفنون و الحرف بتطاوین016183 6 900
650 6507 7المعهد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس018181 7 650
800 8006 6العهد العالي لتقنیات المیاه بقابس019581 6 800

794 10318 45021 44714 0977525جملــة الفصـل 39 897

2 794 10318 45021 44714 25جملــة البرنامج الفرعي 39 897

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناءات إداریة 09603
955 9551 1بناء مقر جامعة قفصة001371 1 955

955 9551 096031جملــة الفصـل 1 955

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
142 0011 1439 10كلیة العلوم بقفصة005671 10 143
650 6507 7المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة017971 7 650
325 32512 12المعهد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقفصة018071 12 325
270 2705 5المعهد التحضیري للدراسات الهندسیة بقفصة018871 5 270
375 3756 6المعهد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتوزر019372 6 375

762 00132 6209 14331 0977510جملــة الفصـل 41 763

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
492138 6306 6تجهیز كلیة العلوم بقفصة000871 6 630
246254 2942064 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة000971 4 500

738392 92420610 0977710جملــة الفصـل 11 130

3 109 73935 78119 06733 21جملــة البرنامج الفرعي 54 848



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
282 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
196764 864964 4المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة برادس004811 4 960
855425 2802 3المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة004951 3 280
19759 2564 4المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس005061 4 256
19098 2882 2المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقابس005181 2 288
593 0821 5041716 7المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقفصة005871 7 675
460 5401 2813 7191 3المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالمهدیة007153 5 000
262632 8945 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة007232 5 894
389505 804905 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان007341 5 894
341514 8555 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف007433 5 855
487813 3006 7المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي007673 7 300
414 5862 0007 0002 8المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقصرین007742 10 000
117 8332 9504 6المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة008634 6 950
416 2841 7008 9المعهد األعلى للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009123 9 700
84437469 3505 6المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بقلیبیة009221 6 350
700 7009 9المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت009323 9 700
447603 7273236 6المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة009431 7 050
854596 4509 10المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بو زید009643 10 450
800800محضنة بمعهد الدراسات التكنولوجیة بسلیانة011434 800
928133489 5504 5المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة  بمدنین013682 5 550
363 0872 45010 12المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین014683 12 450

830 40217027 461103 94114 09775116جملــة الفصـل 131 402

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
225 2878004 8141 20019 3765502 23تجهیزات لفائدة المعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300 26 126
700 7001 1تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة002031 1 700
400 4002 2تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة003334 2 400
069 4311 5003 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بباجة003431 4 500
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إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
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إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09777
415 5851 0002 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بسیدي بوزید004643 4 000
753 2472 0001 4تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة بتطاوین005383 4 000
60025367100180تجهیز المعهد العالي للدراسات التكنولوجیة ببنزرت005923 600

742 35410080013 3301 10027 2004 4765502 0977736جملــة الفصـل 43 326

5 572 52410080041 7321 561130 20018 4175502 153جملــة البرنامج الفرعي 174 728

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الھیئة الوطنیة للتقییم و ضمان الجودة و اإلعتماد 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

نفقات مختلفة 09608
584416 0001 2تكوین إطار التدریس للمعاهد العلیا للدراسات التكنولوجیة000300 2 000

584416 0001 096082جملــة الفصـل 2 000

6 584416 0001 2جملــة البرنامج الفرعي 2 000
3 650 300100 5438001 8302 792186 20066 5815502 222جملــة البرنامج 292 123

برنامج الخدمات الجامعیة 7 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
970459 4293 4المبیت الجامعي بالكاف003033 4 429
22199 307131 1المطعم الجامعي بالكاف003133 1 320
136264 4002 2المطعم الجامعي ببنزرت004023 2 400
597 1031 5964 1041 4المبیت الجامعي بسلیانة004134 5 700
01535 0501 1المطعم الجامعي بسلیانة004234 1 050



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
284 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09778
04999554 1المطعم الجامعي بقلیبیة004421 1 049
8301 8318 8المبیت الجامعي ببنزرت004523 8 831
40661 4671 1المطعم الجامعي بباجة004631 1 467
736 7241 4603 5المبیت الجامعي بباجة005931 5 460
937383 280403 4المبیت الجامعي بقلیبیة006121 4 320
610 0102 6001 1االمطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت006812 2 610
408403303 1142 3المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006921 3 114
060 3908702002 1بناء مركب ریاضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة008421 2 260
960960المركب الریاضي بسیدي ثابت008812 960
080 0804 4المبیت الجامعي بجندوبة009432 4 080
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالكاف010033 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بباجة010131 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسلیانة010634 1 360
760 9602004 4المبیت الجامعي بسیدي ثابت010712 4 960
060 0008 1609001 8المبیت الجامعي ببرج السدریة010821 9 060

602 40031 7454031 80933 7809 5612 0977854جملــة الفصـل 67 150

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781
260260تجهیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال000900 260
120120تجهیز المطعم الجامعي ببرج السدریة001121 120
200100100تجهیز المطعم الجامعي بسیدي ثابت001212 200

09781200380100100380جملــة الفصـل 580

1 982 50010031 7454031 18933 78010 7612 54جملــة البرنامج الفرعي 67 730

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
353579 9323 3المبیت الجامعي بالقیروان002841 3 932
22525 238121 1المطعم الجامعي بالقیروان002941 1 250



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
285 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09778
000 4002 0004 4002 4المبیت الجامعي بالقصرین003642 6 400
02426 0501 1المطعم الجامعي بالقصرین003742 1 050
950995955 1المطعم الجامعي بسیدي بوزید004843 1 950
125 1252 2المطعم الجامعي برجیش المهدیة006553 2 125
400 4002 2المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة006751 2 400
556944 5006 7المبیت الجامعي بسیدي بوزید007143 7 500
960960المركب الریاضي بسوسة008951 960
080 0804 4المبیت الجامعي بالقصرین009242 4 080
160 1608 8المبیت الجامعي بالقیروان009341 8 160
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالمهدیة009553 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بسیدي بوزید009843 1 360
360 3601 1بناء مركز جامعي للتنشیط الثقافي والریاضي بالقصرین009942 1 360

334 55326 45717 43020 0977823جملــة الفصـل 43 887

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781
130650780تجهیز المبیت الجامعي بسیدي بوزید000843 780
260260520تجهیز المطعم الجامعي بسیدي بوزید000943 520
280280200360تجهیز المطعم الجامعي بسوسة001351 560

660 097816702809102001جملــة الفصـل 1 860

2 994 55320027 36717 10028021 24جملــة البرنامج الفرعي 45 747

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناء وتوسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة 09778
350 6062 7691875 7المبیت الجامعي بقفصة001471 7 956
608415 963601 1المطعم الجامعي بقفصة001771 2 023
266356 6228 8المبیت الجامعي بقابس002281 8 622
076299 3752 2المطعم الجامعي بقابس002381 2 375
358232 4001904 4المبیت الجامعي بقبلي003473 4 590



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
286 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

09778
00842 0501 1المطعم الجامعي بقبلي003573 1 050
00126247 3104 4المبیت الجامعي بمدنین006282 4 310
10189 1901 1المطعم الجامعي بمدنین006382 1 190
972892 8642 3المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس006661 3 864
544866 4105 6المبیت الجامعي بتطاوین007283 6 410
096239 1252102 2المطعم الجامعي بتطاوین007383 2 335
960960المركب الریاضي بصفاقس009061 960
640 1608809005007 8بناء مبیت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس010361 9 040

427 63626290050014 16088064738 0388 0977845جملــة الفصـل 54 725

تجهیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 09781
2807241167تجهیز المطعم الجامعي بصفاقس001461 280

097812807241167جملــة الفصـل 280

3 594 70830390050014 16088064738 3188 45جملــة البرنامج الفرعي 55 005

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

خدمات جامعیة أخرى 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

نفقات مختلفة 09608
825 43520080017 59013 8001 3دعم االنشطة الطالبیة وتطویر الخدمات الجامعیة المسداة للطالب001700 18 825

825 43520080017 59013 8001 096083جملــة الفصـل 18 825

4 825 43520080017 59013 8001 3جملــة البرنامج الفرعي 18 825
7 395 60092 6001 0067062 63890 47045 9602 06011 1793 124جملــة البرنامج 187 307

القیادة و المساندة 9 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
287 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة تعلیم عالي  1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

بناءات إداریة 09603
200 2002 2بناء مقر جامعة جندوبة001132 2 200
955 9551 1بناء مقر جامعة المنستیر001652 1 955

155 1554 096034جملــة الفصـل 4 155

البرامج الإلعالمیة 09605
 تركیز منظومة إعالمیة لتطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم000100

العالي
1 2501 1502 6002004004 400 5 000

400 6002004004 1502 2501 096051جملــة الفصـل 5 000

نفقات مختلفة 09608
000 69080035031 55017 9107 6تطویر التصرف في هیاكل ومؤسسات التعلیم العالي001400 32 150

000 69080035031 55017 9107 096086جملــة الفصـل 32 150

بناء وتوسیع مؤسسات التعلیم العالي 09775
502 0986 88124 7192 27المعهد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا003211 30 600

502 0986 88124 7192 0977527جملــة الفصـل 30 600

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 09777
716 16410 8809 19إدخال التقنیات الجدیدة للتعلیم001200 19 880
001185 129572 2تجدید تجهیزات المخابر بالمؤسسات التعلیمیة002900 2 186
900 90011 11اقتناء تجهیزات لمنظومة " بیروني " للمكتبات الجامعیة003800 11 900

801 16522 95711 00911 0977722جملــة الفصـل 33 966

1 858 00075068 2631 28335 70039 1608 7288 49جملــة البرنامج الفرعي 105 871
9 858 00075068 2631 28335 70039 1608 7288 49جملــة البرنامج 105 871

729 788527 420الجملة  العامة 9 250 9 150 15 625 295 607 24 300 50 235 4 460 607 940 982 542



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

288

_281 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

580اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 1 317 1 317

637637280قصر العلوم بالمنستیر

680680300جامعة تونس اإلفتراضیة

317580 3171 1الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

289

_281 الباب:

230اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803

130قصر العلوم بالمنستیر

100جامعة تونس اإلفتراضیة

230الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

290نظـام أمـد

_281 الباب:

2 تعلیم عالي وسط البرنامج

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

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

5 قصر العلومالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
130قصر العلوم بالمنستیر

000352130 قصر العلوم بالمنستیر

07803130جملــة الفصـل
130 5 جملــة البرنامج الفرعي

130 2 جملــة البرنامج

3 تعلیم عالي جنوبالبرنامج

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

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

4 جامعة تونس اإلفتراضیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
100جامعة تونس اإلفتراضیة

000600100 (تجهیز مراكز التعلّم عن بعد (جامعة تونس اإلفتراضیة

07803100جملــة الفصـل
100 4 جملــة البرنامج الفرعي

100 3 جملــة البرنامج
230الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التكلفة

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

291

_281 الباب:

350اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 1 317 1 317

637637150قصر العلوم بالمنستیر

680680200جامعة تونس اإلفتراضیة

317350 3171 1الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

292نظـام أمـد

_281 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

2 تعلیم عالي وسط البرنامج

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

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

5 قصر العلومالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین 07803

150قصر العلوم بالمنستیر 637 637

50 300 300
.تهیئة وتأثیث قاعة االستكشاف 00952ج

50 137 137
.اقتناء وتركیز معدات سمعیة بصریة لقاعة المحاضرات 01052ج

50 200 200
.تنظیم برامج علمیة 01152ج

07803637150جملــة الفصـل 637
637637150 5 جملــة البرنامج الفرعي

637637150 2 جملــة البرنامج

3 تعلیم عالي جنوبالبرنامج

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

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

4 جامعة تونس اإلفتراضیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین 07803

200جامعة تونس اإلفتراضیة 680 680

50 100 100
ERP اقتناء منظومة اعالمیة متكاملة 00200ج

50 80 80
.تدعیم البنیة التحتیة التقنیة 00300ج

50 100 100
.تجهیز المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 00400ج

50 400 400
مراكز التعلم عن بعد virtualisation  تعمیم تقنیة 00500ج

07803680200جملــة الفصـل 680
680680200 4 جملــة البرنامج الفرعي

680680200 3 جملــة البرنامج
317350 3171 1الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2017 2016 2015

2018
نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

20162017 2015

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20182018

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

293

_281 الباب:

314 17اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803 580 289 61 660 14 180 1 317 800 386 63 160 79 843

525 14مدینة العلوم بتونس 57 645 13 375 58 795 72 170

512 1قصر العلوم بالمنستیر 280 4 015 805 637 4 365 5 807

277 1جامعة تونس اإلفتراضیة 300 289 680 800 386 1 866
319 19تدخالت في میدان التربیة و التكوین07812 397 16 870 16 359 20 227 36 586

079 8تشجیعات مباشرة 397 11 870 5 119 15 227 20 346
240 11مدینة العلوم بتونس 5 000 11 240 5 000 16 240

116 4293868001 31730 53978 53039728958036 633 83 387 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

نظـام أمـد

التعلیم العالي : المصالح المركزیة

294

_281 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

تعلیم عالي شمال 1البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

مدینة العلوم 6البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
525 14مدینة العلوم بتونس 57 645 13 375 58 795 72 170

مدینة العلوم بتونس 00010068 08055 52512 55555 52512 555
مدینة العلوم بتونس 0002114 0903 2708202 1201 970

525 64514 37557 79513 17058 72جملــة الفصـل 07803

72 17058 79513 37557 64514 525 6 جملــة البرنامج الفرعي

72 17058 79513 37557 64514 525 1 جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

295 نظـام أمـد

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

قصر العلوم 5البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803
512 1قصر العلوم بالمنستیر 280 4 015 805 637 4 365 5 807

قصر العلوم بالمنستیر 0003524 3203 5158053 1651301 025
إستثمارات قصر العلوم بالمنستیر 000452850850850
.تهیئة وتأثیث قاعة االستكشاف 0095230030050250ج

.اقتناء وتركیز معدات سمعیة بصریة لقاعة المحاضرات 010521371375087ج
.تنظیم برامج علمیة 0115220020050150ج

512 0152801 3656378054 8074 5جملــة الفصـل 07803

5 8074 3656378054 0152801 512 5 جملــة البرنامج الفرعي

5 8074 3656378054 0152801 512 2 جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب 3البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

جامعة تونس اإلفتراضیة 4البرنامج الفرعي

اإلستثمارات في میدان التربیة و التكوین07803



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

296 نظـام أمـد

07803

277 1جامعة تونس اإلفتراضیة 300 289 680 800 386 1 866

تجهیز جامعة تونس اإلفتراضیة 000500386386386
(تجهیز مراكز التعلّم عن بعد (جامعة تونس اإلفتراضیة 000600600600189100311

(تهیئات مختلفة (جامعة تونس اإلفتراضیة 000700200200100100
ERP اقتناء منظومة اعالمیة متكاملة 002001001005050ج

.تدعیم البنیة التحتیة التقنیة 0030080805030ج
.تجهیز المعهد العالي للتربیة والتكوین المستمر 004001001005050ج

مراكز التعلم عن بعد virtualisation  تعمیم تقنیة 0050040040050350ج
277 8663868006802893001 1جملــة الفصـل 07803

1 8663868006802893001 277 4 جملــة البرنامج الفرعي

1 8663868006802893001 277 3 جملــة البرنامج

برنامج الخدمات الجامعیة 7البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

خدمات جامعیة أخرى 4البرنامج الفرعي

تدخالت في میدان التربیة و التكوین07812
079 8تشجیعات مباشرة 397 11 870 5 119 15 227 20 346

منح االستثمار في میدان السكن الجامعي الخاص 00020020 34615 2275 11911 8703978 079
240 11مدینة العلوم بتونس 5 000 11 240 5 000 16 240

 تشجیعات لفائدة الباعثین الخواص لمؤسسات التعلیم العالي و
الخدمات الجامعیة

00010016 2405 00011 2405 00011 240



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

297 نظـام أمـد

319 87039719 35916 22716 58620 36جملــة الفصـل 07812

36 58620 22716 35916 87039719 319 4 جملــة البرنامج الفرعي

36 58620 22716 35916 87039719 319 7 جملــة البرنامج
116 4293868001 31730 53978 53039728958036 633 83 387 الجملة  العامة
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والیة تونس
بــنــایـات إداریــة

100 0 0 100 م. جھوي تھیئات بمقر الوزارة
100 0 0 100 م. جھويتھیئة فرع مقر الوزارة بنھج الساحل

50 0 0 50 م. جھويتوسیع مقر جامعة قرطاج
100 0 0 100 م. جھويدیوان الخدمات الجامعیة للشمال

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. جھويكلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات

 المعھد التحضیري للدراسات األدبیة و العلوم اإلنسانیة 
100 0 0 100 م. جھويبتونس

50 0 0 50 م. جھويالمدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة والتعمیر بتونس

100 0 0 100 م. جھويالمدرسة العلیا للسمعي البصري و السنما بقمرت

100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس

100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتونس

100 0 0 100 م. وطنيتوسیع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس

50 0 0 50 م. جھويالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالمنار

100 0 0 100 م. وطنيتوسیع كلیتي الحقوق والعلوم اإلقتصادیة بتونس

100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي ألصول الدین
 0 0 0

0 0 0   تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. جھويكلیة العلوم بتونس

200 800 700 2001 800 700 1م. جھوي المدرسة الوطنیة للمھندسین بتونـس
 المعھد التحضیري للدراسات األدبیة و العلوم اإلنسانیة 

بتونس
100 0 0 100 م. جھوي

100 300 300 50 300 300 50 م. جھويالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بتونس

100 0 0 100 م. جھوي كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس

100 0 0 100 م. وطني كلیة العلوم اإلقتصادیة  و التصرف بتونس

50 0 0 50 م. جھوي المدرسة العلیا للعلوم و التقنیات بتونس
50 0 0 50 م. جھوي المعھد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس

50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للعلوم البیولوجیة والتطبیقیة بتونس
50 0 0 50 م. جھويمعھد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج

50 0 0 50 م. جھويكلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس
100 700 700 100 700 700 م. جھويالمدرسة التونسیة للتقنیات

50 0 0 50 م. جھويكلیة الطب بتونس

200 0 0  200م. جھويالمعھد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس

50 0 0  50م. جھويالمدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة و التجاریة  بتونس
320 0 0 320 م. جھويالمعھد العالي للتربیة والتكوین المستمر

100 0 0 100 م. جھويالمعھد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بالمرسى

50 0 0 50 م. جھوي المعھد العالي للعلوم اإلنسـانیـة بتونـس (ابن شرف)

220 0 0 220 م. جھويالمعھد العالي للتصرف بتونس

50 600 600 50 600 600 م. جھويالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالمنار
 0 0 0

 بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
50 0 0 50 م. جھويالمبیت الجامعي العمران األعلى 1

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
300 0 0 300 م. جھويالحي الجامعي میتوالفیل
200 0 0 200 م. جھويالحي الجامعي باردو 2

100 0 0 100 م. جھوي الحي الجامعي براس الطابیة
200 0 0 200 م. جھويالمبیت الجامعي العمران األعلى 3
300 0 0 300 م. جھوي المطعم الجامعي بالعمران األعلـى
100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي العمران األعلى 2

200 0 0 200 م. جھوي المبیت الجامعي الزھور
100 0 0 100 م. جھويالمطعم الجامعي بقرطاج

100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي العمران األعلى 1

الجملة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 نفقات التنمیة لسنة 2018

التوزیع الجھوي للمشاریع -اعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة-

الصبغةبیان المشاریع والبرامج
ج/و

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز
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الجملة
الصبغةبیان المشاریع والبرامج

ج/و

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي الیاسمین
100 300 300 100 300 300 م. جھويالمركز الجامعي للتنشیط الثقافي بتونس

صیانة وتعھد المؤسسات الراجعة بالنظرلدیوان الخدمات 
400 550 550 300 550 550 100 م. جھويالجامعیة للشمال

تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة

600 700 700 300 700 700 300 م. جھويتجھیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال

والیة أریانة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
70 0 0 70 م. وطنيالمعھد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي
100 0 0 100 م. وطنيتجھیز المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت

 بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
100 0 0 100 م. جھويالمطعم الجامعي بأریانة

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة

100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع

100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع

تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة

20 0 0 20 م. وطنيتجھیز المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت

والیة منوبة

50 800 800 50 800 800 م. جھويتوسیع مقر جامعة منوبة
 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي لتاریخ الحركة الوطنیة
50 0 0 50 م. جھويبناء مكتبة متعددة االختصاصات بمنوبة

50 0 0 50 م. وطنيالمدرسة العلیا لالقتصاد الرقمي

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
100 0 0 100 م. جھويكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة

100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي لتكنولوجیا التصمیم بالدندان

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي البساتین بمنوبة
200 0 0 200 م. جھويالمبیت الجامعي ابن زھر بمنوبة

 الــبــحث الــعــلــمــي
100 01 0 100 1م. جھويتجھیز لمركز الحساب الخوارزمي

550 05 0 550 5م. جھويتراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي
50 100 100 50 100 100 م. جھوي

والیة بنعروس

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
100 0 0 100 م. جھوي المعھد العالي للتنشیط الشبابي و الثقافي ببئر الباي

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
100 0 0 100 م. جھويالحي الجامعي ببن عروس
100 0 0 100 م. جھوي المبیت الجامعي بالمروج

150 0 0 150 م. جھويالحي الجامعي المروج

والیة نابل

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. جھويالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بنابل

50 0 0 50 م. وطنيالمعھد العالي لإلعالمیة ومنظومات اإلتصال ببرج السدریة

المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیات المتقدمة ببرج 
100 0 0 100 م. وطنيالسدریة

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي
500 0 0 500 م. وطنيتجھیز المعھد العالي لتكنولوجیات البیئة ببرج السدریة

دراسات مختلفة لمركز الحساب الخوارزمي
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الجملة
الصبغةبیان المشاریع والبرامج

ج/و

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

تجھیز المعھد العالي لتكنولوجیا المعلومات واإلتصال ببرج 
500 0 0 500 م. وطنيالسدریة

تجھیز المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیات المتقدمة 
700 0 0 700 م. وطنيببرج السدریة

 بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
50 0 0 50 م. جھويتوسیع المبیت الجامعي بنابل

والیة زغوان

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

80 0 0 80 م. وطنيالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان

 تھیئة مؤسسات مؤسسات التعلیم العالي

50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان

والیة بنزرت

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

50 0 0 50 م. وطني المعھد العالي للتجارة و المحاسبـة ببنزرت

650 0 0 650 م. وطني المدرسة الوطنیة للمھندسین ببنــزرت

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
300 250 250 100 250 250 200 م. جھوي كلیة العلـوم  ببنـــزرت

200 0 0 200 م. جھويالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بماطر

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. وطنيتجھیز المعھد العالي للتجارة والمحاسبـة ببنزرت

700 0 0 700 م. وطنيتجھیز المدرسة الوطنیة للمھندسین ببنــزرت

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
200 0 0 200 م. جھويالحي الجامعي بماطر

والیة جندوبة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
200 0 0 200 م. جھويالحي الجامعي بالریجیا

والیة الكاف

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف

200 0 0 200 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف

  بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
800 500 5001 8001 500 5001 1م. وطنيالمبیت الجامعي بالكاف

والیة سلیانة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
550 200 200 50 200 200 500 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة
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الجملة
الصبغةبیان المشاریع والبرامج

ج/و

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

والیة القیروان

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
400 02 0 400 2م. جھويالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بالقیروان

150 0 0 150 م. وطنيتوسعة المعھد العالي للفنون والحرف بالقیروان
50 0 0 50 م. جھويالمدرسة الوطنیة للمھندسین بالقیروان

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
100 0 0 100 م. جھويالعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان

100 150 150 50 150 150 50 م. جھويالعھد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان
50 0 0 50 م. جھويالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالقیروان

50 250 250 50 250 250 م. جھويالمعھد العاي للفنون والحرف بالقیروان
50 400 400 50 400 400 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان

  بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
600 0 0 600 م. جھوي مطعم المركب الجامعي الجدید بالقیروان

100 0 0 100 م. جھويبناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقیروان

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
50 0 0 50 م. جھوي الحي الجامعي عقبة بن نافع القیروان

100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي صبرة بالقیروان
50 0 0 50 م. جھويالحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان

والیة القصرین

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
000 02 0 000 2م. وطنيالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بالقصرین

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
130 0 0 130 م. جھويالحي الجامعي بسبیطلة

والیة سیدي بوزید

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. جھويكلیة العلوم والتقنیات

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي

50 0 0 50 م. وطنيالمعھد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید

والیة سوسة

 بـنـایـات إداریـــة
150 0 0 150 م. جھويدیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

100 0 0 100 م. جھويمعھد العالي للتصرف بسوسة
300 0 0 300 م. جھويالمعھد العالي للمالیة والجبایة بسوسة

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. جھويكلیة الحقوق بسوسة

200 0 0 200 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
500 000 0001 3001 000 0001 2001 م. جھويالحي الجامعي الغزالي بسوسة

50 0 0 50 م. جھويالمبیت الجامعي الریاض بسوسة

100 0 0 100 م. جھوي المبیت الجامعي سھلول بسوسة

صیانة وتعھد المؤسسات الراجعة بالنظرلدیوان الخدمات 
400 300 300 300 300 300 100 م. جھويالجامعیة للوسط

تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة
50 0 0 50 م. جھويتجھیز المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة

تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة

500 400 400 200 400 400 300 م. جھويتجھیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط
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الدفعالتعھدقانون البرامجالدفعالتعھدقانون البرامجالدفعالتعھدقانون البرامج

الجملة
الصبغةبیان المشاریع والبرامج

ج/و

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

والیة المنستیر

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. جھويكلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر
50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر

350 0 0 350 م. جھويكلیة الطب بالمنستیر
150 0 0 150 م. جھويكلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. جھويكلیة الصیدلة و طب األسنان بالمنستیر

100 0 0 100 م. جھويكلیة طب األسنان بالمنستیر
100 0 0 100 م. جھويكلیة العلوم بالمنستیر

100 0 0 100 م. جھويالمدرسة الوطنیة للمھندسین بالمنستیر
50 0 0 50 م. جھويكلیة الصیدلة بالمنستیر

50 0 0 50 م. جھويكلیة الطب بالمنستیر

  بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
100 0 0 100 م. جھويتوسیع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر

50 0 0 50 م. جھويالمطعم الجامعي سقانص بالمنستیر

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
50 0 0 50 م. جھويالحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر

والیة المھدیة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
250 0 0 250 م. وطني المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمھدیة

350 0 0 350 م. وطني المعھد العالي لإلعالمیة بالمھدیة
400 0 0 400 م. وطني القریة اللغویة بالمھدیة

250 0 0 250 م. وطني المعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بالمھدیة

والیة صفاقس

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
150 0 0 150 م. جھويالمدرسة الوطنیة للمھندسین بصفاقس

150 0 0 150 م. جھويالمعھد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. جھويكلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

50 0 0 50 م. جھويكلیة الطب بصفاقس
150 0 0 150 م. جھوي كلیة العلـوم  بصفاقس
200 0 0 200 م. جھويكلیة الحقوق بصفاقس

150 0 0 150 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس
50 0 0 50 م. جھويكلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي

100 0 0 100 م. جھويتجھیز المدرسة الوطنیة لاللكترونیك واالتصاالت بصفاقس

100 0 0 100 م. جھويتجھیز المعھد العالي لالعالمیة والملتمیدیا بصفاقس

  بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
100 0 0 100 م. جھوي المركز الثقافي الجامعي بصفاقس

400 220 220 400 220 220 م. جھويالمبیت الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس
100 0 0 100 م. جھويتوسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
100 0 0 100 م. جھويالمطعم الجامعي المنار بصفاقس

100 0 0 100 م. جھويالحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس

600 500 500 500 500 500 100 م. جھويربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي

صیانة وتعھد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات 
200 300 300 100 300 300 100 م. جھويالجامعیة للجنوب

 تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة

400 400 400 100 400 400 300 م. جھويتجھیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب
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الجملة
الصبغةبیان المشاریع والبرامج

ج/و

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

والیة قابس

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقابس

800 01 0 800 1م. وطني المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس
50 0 0 50 م. جھويالمعھد العالي للتصرف بقابس

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. جھوي المدرسة الوطنیة للمھندسین بقابس

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
200 0 0 200 م. جھويالمطعم الجامعي حي المنارة بقابس

150 300 300 150 300 300 م. جھويالحي الجامعي عمر ابن الخطاب بقابس
100 0 0 100 م. جھويالمبیت الجامعي ابن سرح بقابس

والیة قفصة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. وطنيالمدرسة الوطنیة للمھندسین بقفصة

50 0 0 50 م. وطنيالمعھد العالي للفنون و الحرف بقفصة
50 0 0 50 م. وطني المعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقفصة

100 0 0 100 م. وطنيالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بقفصة
100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة

100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة
50 0 0 50 م. جھويتوسعة مركز الطب الجامعي بقفصة

 تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة
0 0 0 بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
400 600 600 400 600 600 م. جھويبناء مطعم المعھد العالي لتكنولوجیات الطاقة بقفصة

50 0 0 50 م. جھويالمركب الجامعي للتنشیط الثقافي بقفصة

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
130 0 0 130 م. جھويالمبیت الجامعي بسبیطلة

والیة مدنین

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
50 0 0 50 م. وطني المعھد العالي لالعالمیة بمدنین

 تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة

والیة توزر

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
150 0 0 150 م. وطنيالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في االنسانیات بتوزر

والیة قبلي

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
100 0 0 100 م. جھويالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي

والیة تطاوین

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
200 0 0 200 م. وطنيالمعھد العالي للفنون والحرف بتطاوین



نفقات التنمیة لسنة
التعلیم العالي : الجامعات

28  الباب:

( بحساب الدینار )

000 630 00013 790 15اإلستثمارات المباشرة

13 630 000

دینارا000 790 15 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2018

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

15 790 000
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وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

التعلیم العالي : الجامعات
28  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

15 790

8 430

15 7905 200

التعهد

8 430

15 7905 200

15 79015 79013 63015 79013 630

15 79015 79013 63015 79013 630

 II جملة فرعیة

2018
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 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم أو التكلفة

التعلیم العالي : الجامعات

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

306

_282 الباب:

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067765 1005 1003 690

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 0677710 69010 6909 940

15 79015 79013 630 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم

التعلیم العالي : الجامعات

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

307

_282 الباب:

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067761 840

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 067776 590

8 430 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

التعلیم العالي : الجامعات

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

308نظـام أمـد

_282 الباب:

د1000بحساب 
تعلیم عالي شمال1البرنامج

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

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزیتونة 00 0007
100 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

10دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة الزیتونة 00 0301
10 06777جملــة الفصـل

110 1جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

50تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس 00 0003
50 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100تجهیزات دراسیة  مختلفة -جامعة تونس 00 0350
50دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة تونس 00 0351

400تجهیز مؤسسات التعلیم العالي   - جامعة تونس 00 0352
550 06777جملــة الفصـل
600 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة تونس المنار 3البرنامج الفرعي

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة تونس المنار 00 0400
150دعم طاقة التكوین في االعالمیة -جامعة تونس المنار 00 0401

200تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة تونس المنار 00 0402
450 06777جملــة الفصـل
450 3جملــة البرنامج الفرعي



309 نظـام أمـد

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

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج 00 0005
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة قرطاج 00 0450
100دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة قرطاج 00 0451

350تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة قرطاج 00 0452
550 06777جملــة الفصـل
750 4جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة 00 0006
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

180تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة  منوبة 00 0500
200تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة منوبة 00 0502

380 06777جملــة الفصـل
580 5جملــة البرنامج الفرعي

2 490 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

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

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة 00 0008
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة سوسة 00 0550
100دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة سوسة 00 0551

300تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة 00 0552
500 06777جملــة الفصـل
700 1جملــة البرنامج الفرعي



310 نظـام أمـد

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

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر 00 0009
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة المنستیر 00 0750
50دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة المنستیر 00 0751

300تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة المنستیر 00 0752
450 06777جملــة الفصـل
650 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

240تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القیروان 00 0014
240 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

150تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة القیروان 00 0800
50دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة القیروان 00 0801

500تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة القیروان 00 0802
700 06777جملــة الفصـل
940 3جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

50تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة 00 0013
50 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

50(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة جندوبة 00 0650
50دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة جندوبة 00 0652

150تجهیز ات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة جندوبة 00 0653
250 06777جملــة الفصـل
300 4جملــة البرنامج الفرعي

2 590 2جملــة البرنامج
تعلیم عالي جنوب3البرنامج



311 نظـام أمـد

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

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

300تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس 00 0010
300 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة صفاقس 00 0600
150دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة صفاقس 00 0601

600تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس 00 0602
950 06777جملــة الفصـل

1 250 1جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 00 0011
100 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

50(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس 00 0700
50دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس 00 0702

700تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس 00 0703
800 06777جملــة الفصـل
900 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة 00 0012
200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

100تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة قفصة 00 0850
100دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قفصة 00 0851

800تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة 00 0852
1 000 06777جملــة الفصـل
1 200 3جملــة البرنامج الفرعي
3 350 3جملــة البرنامج
8 430 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التكلفة

التعلیم العالي : الجامعات

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

312

_282 الباب:

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 067765 1005 1001 850

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 0677710 69010 6903 350

15 79015 7905 200 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

التعلیم العالي : الجامعات

313نظـام أمـد

_282 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

تعلیم عالي شمال1البرنامج

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

جامعة الزیتونة 1البرنامج الفرعي

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

909090دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة الزیتونة 00 0301
909090 06777جملــة الفصـل
909090 1جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة تونس  2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

400400200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس 00 0003
400400200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200200100تجهیزات دراسیة  مختلفة -جامعة تونس 00 0350
200200100دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة تونس 00 0351

700700400تجهیز مؤسسات التعلیم العالي   - جامعة تونس 00 0352
1 1001 100600 06777جملــة الفصـل
1 5001 500800 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قرطاج 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

500500200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج 00 0005
500500200 06776جملــة الفصـل
500500200 4جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة منوبة 5البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

500500200المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة 00 0006
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500500200 06776جملــة الفصـل
تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

400400100تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة  منوبة 00 0500
400400100 06777جملــة الفصـل
900900300 5جملــة البرنامج الفرعي

2 9902 9901 390 1جملــة البرنامج
تعلیم عالي وسط 2البرنامج

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

جامعة سوسة 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

600600200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة 00 0008
600600200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

900900450تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة 00 0552
900900450 06777جملــة الفصـل

1 5001 500650 1جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة المنستیر 2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

800800100تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر 00 0009
800800100 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

20020050تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة المنستیر 00 0750
10010050دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة المنستیر 00 0751

400400200تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة المنستیر 00 0752
700700300 06777جملــة الفصـل

1 5001 500400 2جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة القیروان 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

300300150تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القیروان 00 0014
300300150 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

30030050تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة القیروان 00 0800
20020060دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة القیروان 00 0801

800800300تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة القیروان 00 0802
1 3001 300410 06777جملــة الفصـل
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1 6001 600560 3جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة جندوبة 4البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

300300150تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة 00 0013
300300150 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

200200100(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة جندوبة 00 0650
200200100دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة جندوبة 00 0652

300300200تجهیز ات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة جندوبة 00 0653
700700400 06777جملــة الفصـل

1 0001 000550 4جملــة البرنامج الفرعي
5 6005 6002 160 2جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب3البرنامج

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

جامعة صفاقس 1البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

500500250تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس 00 0010
500500250 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

20020050تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة صفاقس 00 0600
20020050دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة صفاقس 00 0601

200400 2002 2تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس 00 0602
2 6002 600500 06777جملــة الفصـل
3 1003 100750 1جملــة البرنامج الفرعي

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

جامعة قابس 2البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

600600200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس 00 0011
600600200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

20020050(تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس 00 0700
20020050دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس 00 0702

000100 0001 1تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس 00 0703
1 4001 400200 06777جملــة الفصـل
2 0002 000400 2جملــة البرنامج الفرعي
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الدفع التعهد الدفع التعهد م.ق.خ.م م.ع.م البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.مإعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

جامعة قفصة 3البرنامج الفرعي

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776

600600200تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة 00 0012
600600200 06776جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777

500300 5001 1تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة 00 0852
1 5001 500300 06777جملــة الفصـل
2 1002 100500 3جملــة البرنامج الفرعي
7 2007 2001 650 3جملــة البرنامج
15 79015 7905 200 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2018 2017 2016 2015

2018

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201620172018 2015

التعلیم العالي : الجامعات28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

317

2_

451 2تجهیزات إداریة06604 1 320 1 994 4 225 2 750 7 240 9 990
769 8تهیئة مؤسسات التعلیم العالي06776 3 690 3 470 2 601 14 230 54 5 100 4 500 4 410 18 696 32 760
934 117تجهیز مؤسسات التعلیم العالي06777 9 940 9 410 14 261 257 949 10 866 10 690 19 780 34 026 334 132 409 494

452 24441 18624 28015 79010 920276 40418 85614 20013 630129 154 360 068 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

2

2018
نظـام أمـد

التعلیم العالي : الجامعات_28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
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د1000بحساب 

تعلیم عالي شمال 1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة الزیتونة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
7 83 30 60 90 اقتناء وسائل نقل- جامعة الزیتونة000900

06604906030837جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
170 100 120 120 150 210 150 510 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة الزیتونة000700

06776510150210150120120100170جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
100 30 582 10 40 662 712 تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة الزیتونة030000
130 100 30 450 90 20 50 550 710 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة الزیتونة030100

03260100230 2129030901 4221 067771جملــة الفصـل

1 15283180200407 422330180901 0221 2جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
190 30 30 160 90 250 اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس000400



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
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06604
50 20 100 170 170 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس001600

0660442026016013050240جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
505 250 150 95 400 400 100 300 600 1 400 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس000300

40060030010040040095150250505 067761جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 800 200 200 5 411 200 300 400 6 711 7 611 تجهیزات دراسیة  مختلفة -جامعة تونس035000
1 559 150 200 5 818 1 200 200 400 6 926 7 727 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة تونس035100
5 000 800 400 3 480 700 800 800 7 380 9 680 تجهیز مؤسسات التعلیم العالي   - جامعة تونس035200

359 1508 7098001 100114 3001 6001 0171 01821 0677725جملــة الفصـل

2 104 4009 0001 239951 500115 4001 0601 8772 83821 26جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة تونس المنار 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
160 20 90 90 180 اقتناء وسائل نقل - جامعة تونس المنار000200
106 80 154 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس المنار000300

06604520260260154100266جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
3 500 3 500 3 500  تهیئات مختلفة بمؤسسات التعلیم العالي الراجعة بالنظر لجامعة تونس000200

المنار
169 200 31 500 200 700 900 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر  لجامعة تونس المنار000400

1 150 100 600 1 850 1 850 تهیئة المركب الجامعي بتونس001600
319 600313001 0502004 2506 067766جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 851 100 200 6 058 400 500 7 309 8 209 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة تونس المنار040000



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

320 نظـام أمـد

06777
2 811 150 200 6 349 1 500 600 7 410 9 510 دعم طاقة التكوین في االعالمیة -جامعة تونس المنار040100
4 053 200 200 9 022 500 1 100 11 875 13 475 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة تونس المنار040200

85 300 385 385 تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة المعهد العالي للتكنولوجیا الطبیة بتونس087300
300 300 600 600 تجهیزات مختلفة لتنظیم المنتدى اإلجتماعي العالمي090200

800 0293006004508 40022 2002 5792 17927 0677732جملــة الفصـل

3 385 00045010 6294851 60026 4602 8892 94933 38جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قرطاج 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
150 50 40 120 120 240 اقتناء وسائل نقل - جامعة قرطاج000500
240 100 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قرطاج001700

0660458029029040150390جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
900 400 400 200 650 500 400 500 1 150 2 550 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج000500

150500400500650200400400900 5501 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 700 100 200 5 618 300 300 7 018 7 618 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة قرطاج045000
1 409 100 200 7 247 300 500 8 156 8 956 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة قرطاج045100
6 800 350 300 400 11 169 500 1 000 17 519 19 019 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة قرطاج045200

909 0344007005509 10024 8001 6931 59332 0677735جملــة الفصـل

4 199 25095011 7246001 50050024 5901 1332 72334 38جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

321 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة منوبة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
40 30 55 35 70 90 160 اقتناء وسائل نقل - جامعة منوبة000600
180 60 100 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة-جامعة  منوبة001800

066045002602401355590220جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
300 400 200 400 400 500 400 200 600 1 700 المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة منوبة000600

700600200400500400400200400300 067761جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 871 280 250 6 319 400 300 400 7 620 8 720 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة  منوبة050000
1 359 150 6 357 300 7 566 7 866 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة منوبة050100
650 200 250 3 250 400 200 3 750 4 350 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة منوبة050200

880 9266504803 93690070040015 93618 0677720جملــة الفصـل

5 400 4614559408804 10090016 3401 7961 13619 23جملــة البرنامج الفرعي

1 495 88035 3703 7184 2051 990184 7802 7806 1178 668111 129جملــة البرنامج

تعلیم عالي وسط  2 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة سوسة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
70 20 54 36 90 90 180 اقتناء وسائل نقل - جامعة سوسة000700
48 40 126 126 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة سوسة001900



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

322 نظـام أمـد

0660452026026016218060118جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
850 400 450 200 1 000 600 500 700 1 100 2 900 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة سوسة000800

000200450400850 1007005006001 9001 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
570 100 200 200 7 315 300 300 7 785 8 385 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة سوسة055000
817 100 200 200 6 997 300 300 250 7 464 8 314 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة سوسة055100

1 908 750 400 1 144 19 708 900 500 800 21 710 23 910 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي  -جامعة سوسة055200
600 600 600 تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة كلیة الطب بسوسة087200

295 5448009503 6201 10090030034 3501 5591 20937 0677741جملــة الفصـل

1 263 3504 3101 9241 7821 50030035 6001 3101 9192 62938 44جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة المنستیر 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
130 40 40 90 120 210 اقتناء وسائل نقل - جامعة المنستیر001000
310 100 170 240 410 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة المنستیر002700

0660462036026040140440جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 365 300 400 835 600 4 800 600 600 1 496 3 500 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة المنستیر000900

365 49660060080046008354003001 5001 067763جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 829 150 250 630 4 439 429 200 500 1 100 5 069 7 298 تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة المنستیر075000
3 872 100 250 5 168 1 232 100 300 1 500 6 258 9 390 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة المنستیر075100
11 050 500 600 1 750 11 000 400 2 000 7 000 15 500 24 900 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة المنستیر075200

3 350 3 350 3 350 المدرسة الوطنیة للمهندسین بالمنستیر075300



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

323 نظـام أمـد

06777
608 200 1 442 2 250 2 250  تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة كلیات الطب وطب األسنان والصیدلة087000

بالمنستیر
359 30075017 3801 3992 66125 8007001 6002 4279 18832 0677747جملــة الفصـل

2 164 05019 8401 2151 0393 66526 5001 4001 4603 28310 30834 51جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة القیروان 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
97 30 113 120 120 240 اقتناء وسائل نقل- جامعة القیروان000800
100 70 170 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة القیروان002300

06604580290290113170100197جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
304 390 200 206 600 300 500 300 600 1 700 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة القیروان001400

700600300500300600206200390304 067761جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 820 200 300 400 4 530 300 500 700 5 750 7 250 تجهیزات دراسیة مختلفة - جامعة القیروان080000
1 020 110 300 300 4 282 200 200 300 5 312 6 012 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة - جامعة القیروان080100
10 000 800 300 2 400 7 160 800 1 500 5 000 13 360 20 660 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة القیروان080200

840 11012 1009001 9723 30015 2001 0002 4226 92224 0677733جملــة الفصـل

3 341 50013 2001 4761 6853 60016 7001 5902 3126 20225 36جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة جندوبة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

324 نظـام أمـد

تجهیزات إداریة 06604
87 130 13 40 150 120 270 اقتناء وسائل نقل - جامعة جندوبة001100
30 140 170 170 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة جندوبة002500

066044402901504013270117جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
477 200 150 143 380 300 150 300 600 1 350 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة جندوبة001300

350600300150300380143150200477 067761جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 632 150 100 3 472 200 150 200 4 804 5 354 (تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة جندوبة065000
1 350 150 100 3 363 200 100 200 4 463 4 963 دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة جندوبة065200
2 360 350 150 5 185 300 200 300 7 245 8 045 تجهیز ات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة جندوبة065300

342 0203506505 51270045070012 36216 0677718جملــة الفصـل

4 936 4401567708505 00012 1506001 4021 15217 20جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للتعلیم العالي 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
600 3 300 3 900 3 900 إقتناء وسائل نقل بیداغوجیة000100

300600 9003 9003 066043جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
50 3 950 50 3 950 4 000 تهیئات مختلفة بمؤسسات التعلیم العالي000100

95050 950503 0003 067764جملــة الفصـل

6 25060050 850507 9007 7جملــة البرنامج الفرعي

2 754 75042 1204 3715 1969 01598 6002 3005 5108 76620 191123 160جملــة البرنامج

تعلیم عالي جنوب 3 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

325 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة صفاقس 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
18 50 82 30 90 90 180 اقتناء وسائل نقل - جامعة صفاقس001200
38 50 152 100 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة صفاقس002400

0660452026026013023410056جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
631 550 300 219 500 500 500 400 800 2 200 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة صفاقس001000

200800400500500500219300550631 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 112 250 400 899 7 203 200 500 600 8 564 9 864 تجهیزات دراسیة مختلفة -جامعة صفاقس060000
2 116 200 400 7 835 200 500 600 9 251 10 551 دعم طاقة التكوین في اإلعالمیة -جامعة صفاقس060100
7 592 1 000 700 2 381 19 517 2 200 2 000 3 200 23 790 31 190 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي -جامعة صفاقس060200
240 100 300 640 640 تجهیزات طبیة وشبه طبیة لفائدة كلیة الطب بصفاقس087100

060 45011 6001 2801 8553 60034 0002 4003 2454 24542 0677752جملــة الفصـل

1 747 00011 0002 7332 4853 10035 5003 0603 3055 96543 54جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قابس 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
115 50 75 120 120 240 اقتناء وسائل نقل - جامعة قابس001300
70 100 170 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قابس002600

06604580290290245150185جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

326 نظـام أمـد

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
800 300 400 200 500 600 400 400 800 2 200 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قابس001100

200800400400600500200400300800 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
850 100 250 150 6 355 200 200 400 6 905 7 705 (تجهیزات دراسیة مختلفة(جامعة قابس070000

1 600 100 200 6 492 500 200 300 400 6 992 8 392 دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قابس070200
8 879 800 400 1 051 14 103 1 000 1 500 2 000 20 733 25 233 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قابس070300

329 00011 2018501 9501 40050026 0001 8002 6302 33034 0677741جملــة الفصـل

2 314 30012 4001 6461 4501 00050027 4002 4902 7203 11035 44جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

جامعة قفصة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
15 51 79 35 90 90 180 اقتناء وسائل نقل - جامعة قفصة001400

59 181 100 170 170 340 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة قفصة002800
0660452026026013526011015جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
1 038 400 400 72 390 600 600 500 600 2 300 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة قفصة001200

038 300600500600600390724004001 067762جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
1 550 100 150 4 716 300 400 5 816 6 516 تجهیزات دراسیة مختلفة- جامعة قفصة085000
961 100 150 348 4 014 400 300 4 873 5 573 دعم طاقة التكوین في االعالمیة - جامعة قفصة085100

4 392 1 100 500 1 708 6 775 1 500 2 000 1 500 9 475 14 475 تجهیزات علمیة لمؤسسات التعلیم العالي - جامعة قفصة085200
903 3006 0568001 5052 50015 7001 2002 1642 56420 0677726جملــة الفصـل

3 956 7007 3101 3881 0302 10016 3002 9603 0242 38421 29جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

327 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الجامعة اإلفتراضیة 4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30 اقتناء وسائل نقل - الجامعة اإلفتراضیة001500
170 170 170 اقتناء وسائل نقل بیداغوجیة - جامعة تونس اإلفتراضیة002900

06604200200200جملــة الفصـل

تهیئة مؤسسات التعلیم العالي 06776
60 140 200 200 تهیئة المؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة تونس اإلفتراضیة001500

0677620020014060جملــة الفصـل

تجهیز مؤسسات التعلیم العالي 06777
2 086 4 950 386 6 650 7 036 جامعة تونس اإلفتراضیة082000

086 9502 6503864 0366 067777جملــة الفصـل

4 346 0902 0503865 4367 7جملــة البرنامج الفرعي

3 363 00034 7105 7674 0557 20050084 2007 8969 09911 895107 135جملــة البرنامج

425 75441 18624 28015 7902 516266 45618 85614 20013 630112 612 341 982 الجملة  العامة



 
 
 
 

 جزء البحث العلمي

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



45,107
%
%

-35,0

36,1

-3,100

14,490

5,750

54,640

8,850

40,150

7,753 * على الموارد الخارجیة الموظفة
* على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ اإلستثمارات المباشرة

% 29,5 14,880 65,310 50,430 53,670 نفقات التنمیة 

العنوان الثاني 
% 17,1 6,871 47,116 40,245 45,543 نفقات التصرف 

العنوان األول 
( م د ) 
2016

( م د ) 
2017

( م د ) 
2018

( م د ) 

نسبة 
التطور

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

. 2017 90,675          م د  سنة م د  مقابل  112,426 في حدود  لسنة  2018
لوزارة التعلیم العالي و البحث العلمي  جزء البحث العلمي  

تم  ضبط نفقات التصرف و التنمیة 

البحث العلمي
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

الباب الثامن  و العشرون
328 نظـام أمـد

3,490% 244,1 4,920 1,430 0,810 * على الموارد العامة للمیزانیة   
ـ التمویل العمومي

%99,21390,675112,42621,751 الجملـــــة 24,0



نظـام أمـد

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

تقدیرات 

000 116 47الجزء األول

بیان األجزاء 

65 310 000

2018 نفقات المیزانیة لسنة

: نفقات التصرف 

329

البحث العلمي

التوزیع حسب األجزاء

: نفقات التنمیة الجزء الثالث

 بحساب الدینار

الباب الثامن  و العشرون

112 426 000 الجملـــــة
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% الفارق تقدیرات ق.م المعطیــــــات
2018 2017

 I - التذكیر بإعتمادات العنوان األول (أ.د)

18,7 6 678 42 322 35 644  - نفقات التأجیر العمومي
7,9 240 3 261 3 021  - نفقات وسائل المصالح
3,0- -47 1 533 1 580  - نفقات التدخل العمومي

17,1 6 871 47 116 40 245 الجملـــة :
 - نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات

0,9- -5 548 553 العمومیة
16,8 6 866 47 664 40 798 المجموع العام

 II - الوسائل البشریة المتوفرة

المصالح المركزیة
0 0 0  - اعضاء الدیوان
27 225 198  - األعوان اإلداریون
11 399 388  - األعوان الفنیون
-34 366 400  - سلك المدرسین الباحثین
-4 251 255  - العملة
0 2 2  - سللك األطباء واإلطارات شبھ الطبیة

0,0 0 1 243 1 243 الجملة
-9 (-10) (-19)  - منھا اإلحالة على التقاعد

المؤسسات غیر اإلداریة
1,9 4 218 214 األعوان القارون

218 214 الجملة 
0,3 4 1 461 1 457 الجملة العامة لألعوان

 III - ھیاكل التدخل
3 3 المؤسسات العمومیة اإلداریة
3 3  - مؤسسات البحث

10 10 المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة
10 10  - مؤسسات البحث

0 13 13 الجملة

أھم المعطیات حول مشروع میزانیة سنة 2018

 الباب الثامن والعشرون: وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جزء البحث العلمي



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

البحث العلمي

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م

331

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 000700 000400 000300 000700 400بحث علمي جامعي 1007575

000 000700 000300 000700 400البحث العلمي الجامعي 400 000 1007575

000 630 00047 790 34بحث علمي شمال  33 774 000 28 253 0005 521 00012 840 00018 361 000 63 043 00081 404 000 20370

000 550 0001 710 0001 037 0003 702 2المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 335 000-160 000175 000 4 587 000 4 412 000 12-94

000 000140 080 0001 564 0006 441 5مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 1 123 000-940 000183 000 6 704 000 6 521 000 21-873

000 000285 000780 777 0005 737 4مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 1 040 000-495 000545 000 6 062 000 5 517 000 22-6310

000 000180 450 0001 029 0006 968 4مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  1 061 000-1 270 000-209 000 6 209 000 6 418 000 21-88-3

000 105 0001 000430 431 0005 362 4مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  1 069 000675 0001 744 000 6 536 000 4 792 000 2515736

000 560 0001 390 0001 537 0004 830 3المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 707 000170 000877 000 6 097 000 5 220 000 181217

000 810 00042 950 00027 399 0002 213 2برامج أخرى للبحث العلمي 186 00014 860 00015 046 000 45 209 000 30 163 000 85350

000 980 00016 740 13بحث علمي جنوب 13 342 000 11 992 0001 350 0003 240 0004 590 000 25 732 00030 322 000 11249

000 000 0002 816 0004 445 4المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 371 0002 000 0002 371 000 6 816 000 4 445 000 810053

000 050 00012 000 00011 563 0001 331 1المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 232 0001 050 0001 282 000 13 613 000 12 331 000 171010

000 000150 638 0001 395 1مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 243 000150 000393 000 1 788 000 1 395 000 1710028

000 00030 00015 121 0001 051 1الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 70 00015 00085 000 1 151 000 1 066 000 71008



نفقات المیزانیة لسنة :

البرنامج و البرنامج الفرعي

 الجزء:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

تقدیرات

نظـام أمـد

2018

2018

بحساب الدینار

وفق منهجیة التصرف حسب األهداف

البحث العلمي

النسبة المبلغ
الفـارق ق م

2017

المجموع
تقدیرات
النسبة2018 المبلغ

الفـارق ق م
2017

نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفـارق

النسبة المبلغ
تقدیرات
2018 2017

ق م

332

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 00023 00023 075 0001 052 1مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 1 075 000 1 052 000 21002

000 800 0001 525 0001 517 0001 240 1مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 277 000275 000552 000 3 317 000 2 765 000 221820

000 000650 050 0001 428 0001 345 1مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 83 000-400 000-317 000 2 078 000 2 395 000 6-38-13

000 000300 000150 000184 133الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 51 000150 000201 000 484 000 283 000 3810071

000 500 0001 500 1-000 500 1القیادة و المساندة بحث علمي 100-100-100

000 500 0001 500 1-000 500 1المصالح المركزیة بحث علمي 100-100-100

40 245 00047 116 00050 430 00065 310 000 000 426 000112 675 00090 880 00014 871 6الجملـة العـامة : 30 1724
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  العنـوان األّول  

  نـفـقـات التــــصـرف

  :التقدیم اإلجمالي

  :ضبطت نفقات التصرف لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي جزء البحث العلمي كما یلي

 م د 116,47  :  2018اإلعتمادات المقترحة لسنة  -
  م د 245,40  :  2017اإلعتمادات المرسمة لسنة  -

 
  .م د  871,6  :  اقدرھ بزیادةأي               

  
  ):حسب طبیعة النفقة:(على النحو التالي 2018وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  

  نفقات التصرف

  التوزیع حسب طبیعة النفقة

  بحساب الملیون دینار                                                                                  

  البیان
2016  

  إنجازات

2017  

  م. ق

2018  

  تقدیرات
  الفارق

  النسبة

% 

  +18,7 +6,678 42,322 35,644 40,387  نفقات التأجیر العمومي

 +7,9  +0,240  3,261 3,021 3,765  نفقات وسائل المصالح

  +3,0 -0,047  1,533 1,580 1,391  نفقات التدخل العمومي

  +17,1  +6,871 47,116 40,245 45,543  الجملة
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لفائدة المؤسسات العمومیة الراجعة م د  9,345على مبلغ قدره وتشمل نفقات التصرف 
  : موزعة على النحو التالي البحث العلميجزء بالنظر لوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

    

  د م 0,121 :      مركز الدراسات والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة -

 د م 0,369  :       العلمي والتقني المركز الوطني الجامعي للتوثیق -

  د م 0,124  :  مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان المقارنة -

  د م 4,816  :        المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة -

 د م 1,121  :          الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث العلمي -

 د م 0,366  :  ةمركز بحوث وتكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدری -

 د م 0,316  :مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة -

  د م 0,450  :    مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة -

  د م 0,518  :            مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس -

  د م 0,327  :      الكیمیائي الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي المعھد -

  د م 0,203  :        المركز الوطني للبحوث في علوم المواد -

 د م 0,305  :          مركز البحث في الرقمیات بصفاقس -

 د م 0,309  :      مركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا -

  بالقطب التكنولوجي بسوسة 

  

  :ليوتتوّزع نفقات التصّرف حسب البرامج  والبرامج الفرعیة كما ی

  

  

  

  



نظـام أمـد

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

2018 نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي -3

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 28  الباب:
335

البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2017
تقدیرات
2018

الفارق

2017النسبة المبلغ

ق.م

2018
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

%%%%

بحث علمي جامعي4

البحث العلمي الجامعي1

000 47-000 303 0001 350 0001 000200 897 0001 697 0001 368 0005 574 00030 206 25بحث علمي شمال 5 2112-328 253 00033 774 0005 521 00020

000 00033 00033 00026 000170 000144 000309 834 0002 525 2المركز الوطني للبحوث في علوم المواد1 12182 702 0003 037 000335 00012

000 00016 00050 00034 00098 000400 000302 009 0001 114 0006 105 5مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة2 2032475 441 0006 564 0001 123 00021

000 00022 00056 00034 00041 000260 000219 000977 461 0005 484 4مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة3 2219654 737 0005 777 0001 040 00022

000 00022 00046 00024 00035 000320 000285 004 0001 663 0005 659 4مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه 4 2212924 968 0006 029 0001 061 00021

000 00023 00043 00020 000475 000475 046 0001 913 0004 867 3مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 5 271154 362 0005 431 0001 069 00025
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البیــان

 البرنامجالبرنامج
نفقات التصرفالفرعي

التدخل العموميوسائل المصالحالتأجیر العمومي

ق.م

2017
تقدیرات
2018

الفارق

2017النسبة المبلغ

ق.م

2018
تقدیرات

النسبة
الفارق

النسبةالمبلغ المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

المجموع

النسبة المبلغ

الفارق

2018
تقدیرات

2017

ق.م

%%%%

 المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و6
الكیمیائي

3 503 0004 210 000707 000272 000272 00055 00055 000 203 830 0004 537 000707 00018

000 000130 020 0001 150 0001 000316 379 0001 063 1برامج أخرى للبحث العلمي7 30-112 213 0002 399 000186 0008

000 000230 000230 00040 364 0001 324 0001 310 0001 748 00011 438 10بحث علمي جنوب6 13311 992 00013 342 0001 350 00011

000 00060 00060 000376 000376 000371 380 0004 009 4المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة1 94 445 0004 816 000371 0008

000 00038 00038 19-000 000331 000350 000251 194 0001 943المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني2 27-51 331 0001 563 000232 00017

 مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و3
اإلجتماعیة

1 300 0001 553 000253 00050 00040 000-10 00045 00045 000 19-201 395 0001 638 000243 00017

000 00025 00025 00076 00076 00070 020 0001 950الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث4 71 051 0001 121 00070 0007

 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و5
األدیان المقارنة بسوسة

958 000991 00033 00072 00062 000-10 00022 00022 000 3-141 052 0001 075 00023 0002

 مركز البحث  في المیكروالكترونیك و6
النانوتكنولوجیا بسوسة

1 020 0001 258 000238 000200 000239 00039 00020 00020 000 23201 240 0001 517 000277 00022

000 00020 00020 00040 000240 000200 00043 168 0001 125 1مركز البحث في الرقمیات بصفاقس7 4201 345 0001 428 00083 0006

00038 00051 000184 00038133 00051 000184 133الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث8

القیادة و المساندة بحث علمي9

لمصالح المركزیة بحث علمي1

000 47-الجملة 1 533 000 1 580 000Ç           8 240 000 3 261 000 3 021 000 6 678 000 42 322 000 35 644 000-340 245 00047 116 0006 871 00017 19
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 :نفقات التأجیر العمومي  - 1
سنة  م د 35,644مقابل  م د 42,322 ـب 2018حّددت نفقات التأجیر لسنة 

2017.  
  : ویتضمن المبلغ الجملي العتمادات التأجیر

  د م   8,318:             األجر األساس والتدرج -
  دم  22,530:             ةالخصوصیة والقار المنح -
  دم    5,680 :          المساھمات المحمولة على المشغل -
  م د   0,025:         األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة -

  م د   0,198 :            األعوان العاملون بالخارج
 دم    0,076:   منح تأجیر المؤسسات الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة -
  دم    5,495:   منح تأجیر المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة -
  

بعین اإلعتبار لالنعكاس المالي المترتب عن اإلحالة على التقاعد وللترقیة  أخذاوذلك 
  :كما یلي

  م د  0,107 :            )التقاعد( تعدیل بالنقص -
  م د 0,033 :            )الترقیة( تعدیل بالزیادة -

      
موّزعین  عونا 1461: 2018 عدد األعوان المرّخص فیھم إلى موفى سنة  ویبلغ
  :كما یلي
  .عونا 1243:  المصالح المركزیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة •
 .عونا 218 : المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الغیر إداریة •

  

 مصالح المركزیةباإلضافة لتأجیر األعوان القارین بالإعتمادات التأجیر وتشمل 
ذلك و واألعوان العاملین بالخارج تأجیر المؤسسات العمومیة م د، 36,553 والمقدرة بـ
  : كما یلي
: منح التأجیر الخاصة بالمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة* 

  :والتي تخص المؤسسات التالیة م د 0,076
  م د 0,036  :          ماعیةمركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجت -
  م د 0,040: دیان المقارنة األمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات و -
 :الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة غیر منح التأجیر الخاصة بالمؤسسات العمومیة* 

  : التالیةالتي تخص المؤسسات وم د  5,495
  م د 4,380 :      ةالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النووی -
   م د 1,020 :        الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث العلمي -
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  م د 0,050 :   مركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة -
  م د 0,045 :        مركز البحث في الرقمیات بصفاقس -

  م د 0,198 :      الخاصة باألعوان العاملین بالخارجمنح التأجیر * 

 : ائل المصالحنفقات وس -2

 اقدرھ  بزیادةأي  م د  3,261 ـرصد اعتمادات تقّدر ب  2018یقترح بالنسبة لسنة 
تبار توحید عبا(  .2017عتمادات المرسمة  بقانون المالیة لسنة مقارنة باإلم د  0,240
  .)والبحث العلمي التعلیم العاليلجزئي القیادة والمساندة  يبرنامج

  :رحة كما یليوتتوّزع اإلعتمادات المقت

  م د 0,433:     العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیةالمؤسسات  •
  م د 2,828:   العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیةالمؤسسات غیر  •

  .مواردھا الذاتیة باعتبار م د 3,809مصالح ھذه المؤسسات  نفقات وسائلو تبلغ جملة 
 

 :نفقات التدخل العمومي -3

أي  م د 1,533ما قدره  2018قات التدخل العمومي بالنسبة لسنة تبلغ جملة نف
 2017یة لسنة ـادات المرسمة  بقانون المالـــتمـعباإل مقارنة م د 0,047بتخفیض  قدره 

  : كما یلي  2018وتتوّزع اإلعتمادات المقترحة بعنوان سنة 

 م د ,3920:     المساھمة في المنظمات العالمیة -
  م د 0,308:       عیات العلمیةمنح لفائدة الجم -
   م د 0,283:     تدخالت في المیدان اإلجتماعي -
  م د 0,135:     تنظیم تظاھرات وندوات علمیة -
  م د 0,415:          في مجال البحث العلمي تتدخال -
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  الثانيالعنـوان  

  التـنـمـيـةنـفـقـات  
  

  :التوجھات العامة لقطاع البحث العلمي

لبحث العلمي ، وقد تجّسد ھذا لتھدف استراتیجیة الوزارة إلى تطویر المنظومة الوطنیة 

التوجھ من خالل مشروع المخطط اإلستراتیجي الصالح التعلیم العالي والبحث العلمي الذي 

  .تشجیع البحث والتجدیدتتضّمن التي  والبرامج والمبادرات تضّمن جملة من األھداف

ویشمل برنامج البحث والتجدید كل أنشطة البحث العلمي الجامعي والبحث العلمي المرتبط 

وتسعى الوزارة في ھذا المجال إلى جعل منظومة البحث والتجدید دعامة القتصاد جدید . بالتنمیة

  .یتمّیز بمضامین معرفیة

 أساسیة ھدفا تفصیلیا تتوّزع على أربع محاور 20خطط اإلستراتیجي على یشتمل المو 

  :فيتتمّثل 

  :أھدافھضمان انسجام السیاسات وتوجیھ األنشطة نحو األولویات،  :المحور األول

 انسجام منظومة البحث والتجدید والنھوض بالتنسیق بین كل المتدخلین ضمان •

 ھود حولھاتحدید رسمي لألولویات الوطنیة وتوحید الج •

 تنویع برامج التعاون الدولي وضمان انسجامھا مع األولویات •

  :أھدافھالھیكلة والتمویل والتقییم،  :المحور الثاني

 اإلنتقال إلى منظومة تمویل مشاریع متعلّقة باألولویات على أساس تنافسي وشفاف •

 2022من الناتج الداخلي مع  %1اإلرتقاء بتمویل البحث العلمي إلى  •

 مراكز إمتیاز وبعث مجمعات بحث تحظى بإمكانیات معتبرة إرساء •

 النھوض بمنظومة المتابعة والرقابة والتقییم •
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  :أھدافھالحوكمة والجودة ونظم التصرف في ھیاكل البحث،  :لثالمحور الثا 

دعم اإلستقاللیة اإلداریة والمالیة لمؤسسات التعلیم العالي والبحث والنھوض بمرونة  •
 التصرف فیھا

 اء منظومة لضمان الجودة في مؤسسات ومخابر البحثإرس •

 حسن إستغالل التجھیزات العلمیة الثقیلة وتطویر البنیة التحتیة •

 النھوض بجودة التكوین في برامج الدكتوراه •

 تحفیز وحسن توظیف الموارد البشریة واإلستفادة من الكفاءات الوطنیة بالخارج •

  لعلميالنھوض باألطر األخالقیة ألنشطة البحث ا •

نشر المعرفة ونقل التكنولوجیا وبعث المؤسسات  -تثمین نتائج البحث :رابعالمحور ال
  :أھدافھالجدیدة، 

تثمین البحوث األكادمیة وتسھیل حركیة الباحثین نحو المحیط اإلقتصادي  •
 .واإلجتماعي

 النھوض بمنظومة وثقافة حمایة الملكیة الفكریة •

 ل مكّوناتھاحوكمة األقطاب التكنولوجیة واستكما •

 استحثاث نسق نقل التكنولوجیا وبعث المؤسسات المجدّدة •

 التعریف بمخرجات منظومة البحث العلمي •

 توثیق الروابط بین ھیاكل البحث والمحیط اإلقتصادي واإلجتماعي •

 .النھوض بأنشطة البحث والتجدید داخل مؤسسات اإلنتاج والقطاع الخاص •

 

والشروع في إنجاز  على إنجاز المشاریع المتواصلة العملولتنفیذ ھذه التوجھات سیتّم 

  . المشاریع الجدیدة
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  :التقدیم اإلجمالي

  :جزء البحث العلمي كما یلي علیم العالي والبحث العلميتضبطت نفقات التنمیة لوزارة ال

  م د 65,310:  2018اإلعتمادات المقترحة لسنة  -

   م د 50,430:  2017لسنة  رسمةاإلعتمادات الم -

 

  .م د 14,880 :    اقدرھأي بزیادة               

 
  

  ):حسب طبیعة النفقة:(على النحو التالي 2018وتتوزع اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  التنمیةنفقات 

  التوزیع حسب طبیعة النفقة
  دینار ونلملیبحساب ا                                                                                 

  البیان
2016  

  إنجازات

2017  

  م. ق

2018  

  تقدیرات
  الفارق

  النسبة

% 

+36,1  +14,490 54,640  40,150 45,107  اإلستثمارات المباشرة  

+3,490 4,920  1,430  0,810  التمویل العمومي  244,1+  

-3,100  5,750  8,850 7,753  القروض الخارجیة الموظفة  35,0-  

+14,880 65,310  50,430  53,670  الجملة  29,5+  
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أساسا في نطاق تحقیق تنمیة بعنوان نفقات ال 2018تندرج اإلعتمادات المقترحة لسنة 

  . البحث العلمياألھداف اإلستراتیجیة لتطویر قطاع 

 دفعا م د 65,310د تعھدا و م 61,713 ـإعتمادات بترسیم یقترح في ھذا اإلطار  و

   .لجزء البحث العلمي

  :حسب طبیعة النفقة  كما یليمادات وتوّزع ھذه االعت

    )د بحساب م(                      

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  النفقات 

 60,390 52,830  اإلستثمارات المباشرة

 54,640 44,330  الموارد العامة للمیزانیة

 21,180 7,000  المشاریع المتواصلة

 33,460 37,330  المشاریع الجدیدة

 5,750 8,500  الموظفة القروض الخارجیة

 4,850 1,500  المشاریع المتواصلة

  0,900 7,000  المشاریع الجدیدة

 4,920 8,883  التمویل العمومي

 4,920 8,883  الموارد العامة للمیزانیة

 2,967 2,000  المشاریع المتواصلة

 1,953 6,883  المشاریع الجدیدة

 65,310 61,713  نفقات التنمیة
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    :حسب البرامج الفرعیة كما یلي توّزعكما 

    )د بحساب م(                         

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  البـــــــیان    

 65,310 61,713  برنامج البحث العلمي - 

 1,550 0,150  ي للبحوث في علوم الموادالمركز الوطن

 0,140  0,140  مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

 0,285 2,185  كنولوجیات الطاقةمركز بحوث وت

 0,180 0,155  مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

 1,105 2,055  مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

 1,560 2,150  المعھد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

 1,800 8,400  نانوتكنولوجیا بسوسةالكترونیك والمركز البحث في المیكرو

 0,650 0,018  لرقمیات بصفاقسمركز البحث في ا

 12,050 10,080  معي للتوثیق العلمي والتقنياالمركز الوطني الج

  0,150  0,150  مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة

 0,030 0,030  العلمي الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث

  2,000  2,000  المركز الوطني للعوم والتكنولوجیا النوویة

  0,300  -  الوطنیة لتقییم أنشطة البحث العلمي الھیئة

 42,810 34,200  برامج اخرى للبحث العلمي

 0,700  -  البحث العلمي الجامعي

 65,310 61,713  الجملة

  

  



بحساب األلف دینار

الدفع التعھد الكلفة الدفع التعھد الكلفة الدفع التعھد الكلفة

اإلستثمارات المباشرة

26030 8500 0 4850 1500 21180 7000 مشاریع بصدد اإلنجاز

34360 44330 91610 900 7000 7000 33460 37330 84610 مشاریع جدیدة

60390 52830 91610 5750 8500 7000 54640 44330 84610 الجملة 1

التمویل العمومي

2967 2000 2000 2967 2000 2000 مشاریع بصدد اإلنجاز

1953 6883 9683 1953 6883 9683 مشاریع جدیدة

4920 8883 11683 4920 8883 11683 الجملة 2

65310 61713 103293 5750 8500 7000 59560 53213 96293 المجموع العام

ویتّم تقسیم اعتمادات التنمیة وفق التقسیم البرامجي المعتمد كما یبینھ الجدول التالي:

اعتمادات على  موارد قروض خارجیة 
الجملةموظفة

بیان المشاریع

344

وتوّزع تقدیرات سنة 2018 في مستوى قانون البرامج واعتمادات التعھد واعتمادات الدفع كما یلي:

اعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة



( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة
البحث العلميالجزء:

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و طبیعة النفقة

345نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة  اإلستثمارات المباشرة  التمویل العمومي

 ق م
2017

تقدیرات

2018

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارقالفارق

النسبةالنسبةالنسبةالمبلغ المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ
%%%%

20172018

4 بحث علمي جامعي: البرنامج

1 400700300400300:البرنامج الفرعي 700 7575البحث العلمي الجامعي

4400700300400700300جملة البرنامج 7575

5 بحث علمي شمال : البرنامج

1 800700:البرنامج الفرعي 750700-50160150-10-1001 710-160 1 550 9-13-7-المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

2 800:البرنامج الفرعي 250-25030140110-8001 080-940 140 87-100-100-مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

3 500:البرنامج الفرعي 250-25030285255-500780-495 285 63-100-100-مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة

4 950:البرنامج الفرعي 450-45050180130-9501 450-1 270 180 88-100-100-مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه 

5 2030725695430675-400380:البرنامج الفرعي 1 105 5157-مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 

6 390170 3603201 0401 1501-350200:البرنامج الفرعي 1 560 4312-المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیم

7 150 9503 3:البرنامج الفرعي 24 00039 66015 660-80027 95014 860 42 810 2053-65برامج أخرى للبحث العلمي

000 8407 3402 4501 526جملة البرنامج 40 94014 4901 5003 850-3 15034 79047 63012 840 55-4537

6 بحث علمي جنوب: البرنامج

1 000 0002 0002 2:البرنامج الفرعي 2 000 المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة
2 050 0001 05011 0501 00012 11:البرنامج الفرعي 12 050 1010المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني

3 150150150:البرنامج الفرعي 150 مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعي
4 1530151515:البرنامج الفرعي 30 100الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث

5 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و ا:البرنامج الفرعي
6 400 8001:البرنامج الفرعي 700400-30025-256001 525275 1 800 437518-مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنول

7 500500:البرنامج الفرعي 500100-40050501 050-400 650 38-80-مركز البحث في الرقمیات بصفاقس



8 150300150150150:البرنامج الفرعي 300 100100الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث

300 0801 350902 612جملة البرنامج 13 0006501 9901 90060013 74016 9803 240 54624

9 القیادة و المساندة بحث علمي: البرنامج

1 550:البرنامج الفرعي 950-950-5501 500-1 500 100-100-100-المصالح المركزیة بحث علمي

9950550جملة البرنامج -950-5501 500-1 500 -100-100-100

880 31014 43065 10050 3-750 8505 4908 9203 4304 4901 64014 15054 40الجملة العامة 36244-3530

346



( إعتمادات الدفع )2018نفقات التنمیة لسنة
البحث العلميالجزء:

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي الباب:

التوزیع حسب البرامج و هیكلة التمویل

347نظـام أمـد

 دینار1000بحساب 

نفقات التنمیة البرنامج و البرنامج الفرعي

القروض الخارجیة الموظفة 

تقدیرات ق م
201720182018 2017

تقدیرات ق م الفارقالفارق

النسبةالنسبة المبلغالمبلغ

المجمـــو ع

الفارق تقدیرات  ق م

النسبة المبلغ

الموارد العامة للمیزانیة 

20172018
%%%

4 بحث علمي جامعي: البرنامج
1 300البحث العلمي الجامعي:البرنامج الفرعي 700 400 300 700 4007575

4400700300400700300جملة البرنامج 7575
5 بحث علمي شمال : البرنامج

1 160-المركز الوطني للبحوث في علوم المواد:البرنامج الفرعي 1 550 1 710 -100 700 800 -60 850 910-7-13-9

2 940-مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة:البرنامج الفرعي 140 1 080 -800 800 -140 140 280-50-100-87

3 495-مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة:البرنامج الفرعي 285 780 -500 500 5 285 2802-100-63

4 270 1-مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه :البرنامج الفرعي 180 1 450 -950 950 -320 180 500-64-100-88

5 675مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس :البرنامج الفرعي 1 105 430 675 1 105 430157157

6 170المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي:البرنامج الفرعي 1 560 1 390 170 1 560 1 3901212

7 860 14برامج أخرى للبحث العلمي:البرنامج الفرعي 42 810 27 950 -800 3 150 3 950 15 660 39 660 24 00065-2053

840 63012 79047 15034 3-850 0003 9907 78015 79043 527جملة البرنامج 58-4537
6 بحث علمي جنوب: البرنامج

1 000 2المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة:البرنامج الفرعي 2 000 2 000 2 000
2 050 1المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني:البرنامج الفرعي 12 050 11 000 1 050 12 050 11 0001010

3 150مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة:البرنامج الفرعي 150 150 150
4 15الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث:البرنامج الفرعي 30 15 15 30 15100100

5 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان ا:البرنامج الفرعي
6 275مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسو:البرنامج الفرعي 1 800 1 525 600 1 400 800 -325 400 725-457518



7 400-مركز البحث في الرقمیات بصفاقس:البرنامج الفرعي 650 1 050 500 500 -400 150 550-73-38

8 150الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث:البرنامج الفرعي 300 150 150 300 150100100

240 9803 74016 90060013 3001 6401 0802 44015 612جملة البرنامج 214624
9 القیادة و المساندة بحث علمي: البرنامج

1 500 1-المصالح المركزیة بحث علمي:البرنامج الفرعي 1 500 -550 550 -950 950-100-100-100

500 1-500 5501-950550-9950جملة البرنامج -100-100-100

880 14الجملة العامة 65 310 -3 100 5 750 8 850 17 980 59 560 41 58043-3530 50 430
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    :تتوّزع اعتمادات التنمیة حسب طبیعة النفقة على النحو التاليو
  

I - اإلستثمارات المباشرة: 
البالغة  جزء البحث العلميلفائدة المباشرة  االستثماراتبعنوان تتوّزع االعتمادات المقترحة 

  : حسب نوعیة النفقات على النحو التاليم د  60,390

  

    )د بحساب م(                     

 قانون  البیان
  البرامج

اعتمادات على الموارد العامة 
  للمیزانیة

اعتمادات على القروض 
 الخارجیة الموظفة

  الدفع  التعھد  الدفع  التعھد

  4,850  1,500  21,180  7,000  -  مشاریع متواصلة -

  0,900  7,000  33,460  37,330  91,610  مشاریع جدیدة -

  5,750  8,500  54,640  44,330  91,610  الجملة
  

  :ص اإلعتمادات المقترحة باألساس لفائدة المشاریع التالیةوستخصّ 
 

   2018البرنامج الوطني  للبحث العلمي لسنة  -1
  

  :المحاور التالیة اساسا 2018البرنامج الوطني للبحث العلمي لسنة  شملی

  

  :ـدات البحثمخــابر ووحـتجدیـد   - أ

 .فالحي وبحث عال تعلیم بمؤسسة محدث) 01( مخبر تجدید •

 .والبحث العالي التعلیم بمؤسسات 2014 سنة محدثة مخابر) 08( تجدید •

 .للصحة عمومیتین بمؤسستین محدثان) 02( بحث مخبري تجدید •
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  .الفالحيوالبحث  العالي التعلیم بمؤسسات 2014 سنة محدثة مخابر) 04(تجدید  •

 .وبحث عال تعلیم بمؤسسة 2015 سنة محدثة وحدة تجدید •

 .بصفاقس البدنیة والتربیة للریاضة العالي لمعھدبا 2015 سنة محدثة وحدة تجدید •

 

  

 :ل بحث جدیدةداث ھیاكإح  - ب

بمختلف المؤسسات  2012في إطار إعادة ھیكلة وحدات بحث محدثة سنة  •

 .مخبر بحث جدید 30، سیتّم إحداث )وحدة 79(والوزارات 

 .مخابر بحث تنموي في إطار عقد برنامج بحث مع المعھد الوطني للتراث 4إحداث  •

مخابر بحث تنموي في إطار عقد برنامج بحث مع مركز الدراسات  2حداث إ •

 . والبحوث اإلقتصادیة واإلجتماعیة

بمختلف المؤسسات، سیتّم  2013في إطار إعادة ھیكلة وحدات بحث محدثة سنة  •

 .مخابر بحث جدید 10إحداث 

شكوا وحدات بحث في اإلختصاصات النادرة وبالمؤسسات الداخلیة التي ت 10إحداث  •

 .نقصا في عدد الباحثین العاملین فیھا

صلب المؤسسات الصناعیة  جیل جدید من مخابر البحث التنمیة اإلنطالق في إحداث •

مخابر بحث تنموي  05في إطار الشراكة بین القطاع الخاص والعام وذلك بإحداث 

 .مؤسسات صناعیة في القطاعات الواعدة وذات األولویة 05صلب 
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 : 2017ني للبحث العلمي لسنة البرنامج الوط - 2

  :إسناد القسط الثاني لمخابر ووحدات البحث المتواصلة البرنامجشمل ی

بمؤسسات التعلیم  2017و 2013و 2005و 2001 واتسن بحث محدث مخبر 71 •

 العالي والبحث

 عمومیة للصحة مؤسسةب 2005مخبر محدث سنة  01 •

بحث العالي واللیم تعلل ساتبمؤس 2017و 2013 تيسن ةمحدث مخبر بحث 04 •

 فالحيال

 بالمعھد العالي للتربیة المختصة 2013مخبر محدث سنة  •

 بالمركز الوطني للطب وعلوم الریاضة 2009مخبر محدث سنة  •

 .بمختلف الوزارات والمؤسسات 2017مخبر من المنتظر إحداثھم سنة  35 •

 بمؤسسات التعلیم العالي والبحث 2017و 2014وحدة بحث محدثة سنتي  74 •

 بالمؤسسات العمومیة للصحة 2017و 2014وحدة بحث محدثة سنتي  17 •

بحث العالي والتعلیم لل ساتبمؤس 2017و 2014وحدات بحث محدثة سنتي  07 •

 فالحيال

 .بمؤسسات الدفاع الوطني 2017و 2014وحدات بحث محدثة سنتي  08 •

بقصر  بالمعھد العالي للریاضة والتربیة البدنیة 2017وحدة بحث محدثة سنة  01 •

 .السعید
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  : 2016البرنامج الوطني للبحث العلمي لسنة  - 3

  :یشمل البرنامج إسناد القسط الثالث لفائدة 

 مخابر ووحدات البحث المتواصلة  - أ

 بمؤسسات التعلیم العالي والبحث 2016و 2012 واتسن بحث محدث مخبر 34 •

 عمومیة للصحةال المؤسساتب 2016و 2012و 2000وات مخبر محدث سن 23 •

 فالحيالبحث العالي والتعلیم لل ینستبمؤس 2016سنة  انمحدث بحث يمخبر 02 •

 مؤسسة دفاع وطنيب 2012مخبر محدث سنة  •

 بمؤسسات التعلیم العالي والبحث 2016و 2013وحدة بحث محدثة سنتي  102 •

 فالحيالبحث العالي والتعلیم لل ساتبمؤس 2013 بحث محدثة سنة وحدات 09 •

 بمختلف الوزارت والمؤسسات 2016و 2013ي وحدات بحث محدثة سنت 04 •

 ):2019-2016(عقود البرامج المبرمة مع مراكز البحث العلمي   - ب

 ) مخابر بحث 3(المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة  •

 )مخبر بحث(مركز الدراسات اإلسالمیة بالقیروان  •

 )مخابر 5(المعھد الوطني لعلوم وتكنولوجیا البحار  •

 )مخابر  3(ة معھد الزیتون •

 )مخابر 4(المعھد الوطني للبحوث في الھندسة الریفیة والمیاه والغابات  •

 )مخابر 7(المعھد الوطني للبحوث الزراعیة  •

 )مخابر 5(معھد المناطق القاحلة بمدنین  •
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 )مخابر 9(معھد باستور بتونس  •

 )مخبر بحث(مركز البحث في المیكروإلكترونیك والنانوتكنولوجیا بسوسة  •

 )بحثمخبر (البحث في الرقمیات مركز  •

 )برامخ 03 ( في علوم المواد ببرج السدریةمركز البحوث  •

 

  :  2015البرنامج الوطني للبحث العلمي لسنة  - 4

  :فائدةـل الرابعھذا البرنامج إسناد القسط  یشمل  

  

 :مخابر البحث ووحـدات البحث المتواصلة  - أ

بمؤسسات  2015و 2011و 2003و 1999 واتمحدثة سنبحث  مخبر 100 •

  والبحثالتعلیم العالي 

بحث الو يعالالتعلیم تین للبمؤسس 2015و 2003 تيسن انمحدث) 02(بحث  يمخبر •

 فالحي

 بالمؤسسات العمومیة للصحة 2003مخابر محدثة سنة  3 •

 بالمدرسة العلیا للمواصالت بتونس 2011مخابر محدثة سنة  5 •

 ):2018-2015(عقود البرامج المبرمة مع مراكز البحث العلمي   - ب

 )مخابر ووحدة مختصة 7(مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  •

 )مخابر ووحدة مختصة 6(مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة  •

 )مخابر 5(مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه ببرج السدریة  •

 )مخابر 5( مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة ببرج السدریة •
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 )مخابر ووحدة مختصة 3(ي الكیمیائي المعھد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائ •

 )مشاریع بحث تنمویة 4(المركز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد  •

 :لشبكة الموحدة للبحث العلميا - 5

راكات الكترونیة في مجالت ودوریات عالمیة ووضعھا المشروع في اقتناء اشتیتمّثل 

لمواصلة انجاز ھذا  حیقترو .يعلى الخط على ذمة كافة الباحثین على الصعید الوطن

  .م د 12,0حدود واعتمادات دفع في  م د 10,0ـ رصد اعتمادات تعھد تقّدر ب عالمشرو

II - التمویل العمومي:  
 البالغة ميـــجزء البـحث العللفائدة  التمویل العموميتتوّزع االعتمادات المقترحة بعنوان 

  : حسب نوعیة النفقات على النحو التاليم د   4,920

  )ب م دبحسا(

قانون   البیان
  البرامج

اعتمادات على الموارد العامة 
  للمیزانیة

اعتمادات على القروض الخارجیة 
 الموظفة

  الدفع  التعھد  الدفع  التعھد

  0  0 2,967  2,000  2,000  متواصلةمشاریع  -

  0  0 1,953 6,883  9,683  مشاریع جدیدة -

  0  0 4,920 8,883  11,683  الجملة
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  :كما یلي بین المؤسساتعتمادات اإل وتوّزع ھذه

  )بحساب م د(

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد   البرامج الفرعیة

 0,150 0,150  ي للبحوث في علوم الموادنالمركز الوط

 0,140  0,140  مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة

  0,285 2,185  مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة

 0,180 0,155  میاهمركز بحوث وتكنولوجیات ال

 0,725 2,055  مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

 1,360 2,150  المعھد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

 0,050 0,018  مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

 0,030 0,030  الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث

 2,000 2,000  المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

 4,920 8,883  الجملة

  

  :وستخّصص اإلعتمادات المقترحة باألساس لفائدة 

 .م د لمركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 2,0تجدید بنایة مخبر النفق الھوائي بكلفة  •

 .م د للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 2,0إصالح المعّجل اإللكتروني بكلفة  •

م د واعتمدات تعھد بـ  4,375وجیا بصفاقس بكلفة تجھیز مخابر مركز البیوتكنول •
 2018م د سنة  1,575

  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

البحث العلمي-
نفقات التصرف لسنة

3

356

2018

2018

بیان األقسام و الفصول

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 553 36نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 76منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 495 5منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 198تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج

000 322 42 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 433منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 828 2منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 261 3 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 020 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 105منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 408منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 533 1 القسم الثالث  :  جملة

000 116 47الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

البحث العلمي-

نفقات التصرف لسنة

3

357

2018

2018

الفارق 2017 ق . م

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 553 36نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 30 514 0006 039 000

000 76منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 76 000

000 495 5منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 5 054 000441 000

000 000198 198تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج

000 322 42 القسم األول  :  جملة 35 644 0006 678 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 433منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 472 000-39 000

000 828 2منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 2 549 000279 000



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

البحث العلمي-

نفقات التصرف لسنة

3

358

2018

2018

الفارق 2017 ق . م

: وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي28الباب 

000 261 3 القسم الثاني  :  جملة 3 021 000240 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 020 1نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 1 150 000-130 000

000 105منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 105 000

000 408منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 325 00083 000

000 533 1 القسم الثالث  :  جملة 1 580 000-47 000

000 116 47الجملة  العامة 40 245 0006 871 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

359

بحث علمي شمال 5البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011362 525 0002 834 000309 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010866 000650 000-216 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 045 8001 602 000556 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01221 00026 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014157 000120 000-37 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0154 2004 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0165 0005 800800

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017426 000426 000

2 834 000 000 309جملة البرنامج الفرعي 2 525 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011365 105 0006 114 0001 009 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 520 0001 220 000-300 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0112 325 2003 686 2001 361 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01226 00024 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014300 000250 000-50 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 8002 800

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01611 00011 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017920 000920 000



360 نظـام أمـد

6 114 000 000 009 1جملة البرنامج الفرعي 5 105 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 484 0005 461 000977 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 450 0001 138 000-312 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 995 1003 245 8001 250 700

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01222 00020 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014225 000185 000-40 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0154 2004 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0167 70013 0005 300

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017745 000855 000110 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03135 000-35 000

5 461 000 000 977جملة البرنامج الفرعي 4 484 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011364 659 0005 663 0001 004 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 370 0001 220 000-150 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0112 124 8003 352 8001 228 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01221 00019 000-2 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014260 000179 000-81 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0154 2004 200

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01612 00012 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017856 000876 00020 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03111 000-11 000

5 663 000 000 004 1جملة البرنامج الفرعي 4 659 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 867 0004 913 0001 046 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 195 0001 095 000-100 000
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تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 748 5002 739 500991 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01221 00034 00013 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014203 000143 000-60 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 5003 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01613 00013 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017645 000885 000240 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03138 000-38 000

4 913 000 000 046 1جملة البرنامج الفرعي 3 867 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011363 503 0004 210 000707 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 0101 303 0001 075 000-228 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 0111 435 9002 344 900909 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01217 00017 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 014165 000165 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 1002 100

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 01610 00011 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017570 000595 00025 000

4 210 000 000 707جملة البرنامج الفرعي 3 503 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للبحث العلمي 7
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 063 0001 181 000118 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010470 000352 000-118 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011233 500533 500300 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01245 00045 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01485 00055 000-30 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0153 5003 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017224 000190 000-34 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج حسب البرامج  01139198 000198 000

تأجیر األعوان العاملین بالخارج _ تأجیر األعوان القاریـن 001198 000198 000
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1 379 000 000 316جملة البرنامج الفرعي 1 063 000

دبحث علمي شمال  جملة 30 574 000



363 نظـام أمـد

بحث علمي جنوب6البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011384 009 0004 380 000371 000

مؤسسات البحث 044 009 0004 380 000371 000

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 0224 009 0004 380 000371 000

4 380 000 000 371جملة البرنامج الفرعي 4 009 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136943 0001 194 000251 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010344 000344 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011317 900592 400274 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01258 50025 000-33 500

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013500500

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01448 00038 000-10 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 1002 100

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0164 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017168 000188 00020 000

1 194 000 000 251جملة البرنامج الفرعي 943 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 264 0001 517 000253 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010389 000389 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011527 600774 600247 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01216 00020 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 013500500

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01484 50080 500-4 000
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تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0151 4001 400

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0165 0006 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017240 000245 0005 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113736 00036 000

مؤسسات البحث 0436 00036 000

مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 00136 00036 000

1 553 000 000 253جملة البرنامج الفرعي 1 300 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

01138950 0001 020 00070 000

مؤسسات البحث 04950 0001 020 00070 000

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 023950 0001 020 00070 000

1 020 000 000 70جملة البرنامج الفرعي 950 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136918 000951 00033 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010245 000245 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011439 600472 60033 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01212 00012 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01456 00056 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0151 4001 400

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017161 000161 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0113740 00040 000

مؤسسات البحث 0440 00040 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 01040 00040 000

991 000 000 33جملة البرنامج الفرعي 958 000
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136970 0001 208 000238 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010305 000255 000-50 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011416 900729 900313 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01213 00020 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01465 00056 000-9 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 1002 100

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0163 0003 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017165 000142 000-23 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

0113850 00050 000

مؤسسات البحث 0450 00050 000

مركز البحث في المیكرو إلكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 03350 00050 000

1 258 000 000 238جملة البرنامج الفرعي 1 020 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  011361 080 0001 123 00043 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010370 000293 000-77 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011413 900578 900165 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 01213 00020 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01488 00053 000-35 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 0152 1002 100

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0162 0002 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 017191 000174 000-17 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

0113845 00045 000

مؤسسات البحث 0445 00045 000

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 03245 00045 000

1 168 000 000 43جملة البرنامج الفرعي 1 125 000
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البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136133 000184 00051 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01042 00042 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01133 30081 30048 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 0124 0004 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0147 0007 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015700700

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 0161 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01720 00023 0003 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 03125 00025 000

184 000 000 51جملة البرنامج الفرعي 133 000

دبحث علمي جنوب جملة 11 748 000
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القیادة و المساندة بحث علمي9البرنـامج

دالقیادة و المساندة بحث علمي جملة

دالجملة  العامة 42 322 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

368

بحث علمي شمال 5البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238144 000170 00026 000

مؤسسات البحث 04144 000170 00026 000

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 030144 000170 00026 000

170 000 000 26جملة البرنامج الفرعي 144 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238302 000400 00098 000

مؤسسات البحث 04302 000400 00098 000

مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 027302 000400 00098 000

400 000 000 98جملة البرنامج الفرعي 302 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238219 000260 00041 000

مؤسسات البحث 04219 000260 00041 000

مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 026219 000260 00041 000
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260 000 000 41جملة البرنامج الفرعي 219 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238285 000320 00035 000

مؤسسات البحث 04285 000320 00035 000

مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 025285 000320 00035 000

320 000 000 35جملة البرنامج الفرعي 285 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238475 000475 000

مؤسسات البحث 04475 000475 000

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 028475 000475 000

475 000 000 475جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238272 000272 000

مؤسسات البحث 04272 000272 000

المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي 029272 000272 000

272 000 000 272جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي شمال  جملة 1 897 000
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بحث علمي جنوب6البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238376 000376 000

مؤسسات البحث 04376 000376 000

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 022376 000376 000

376 000 000 376جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

02237350 000331 000-19 000

مؤسسات البحث 04350 000331 000-19 000

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 002350 000331 000-19 000

331 000 000 19-جملة البرنامج الفرعي 350 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223750 00040 000-10 000

مؤسسات البحث 0450 00040 000-10 000

مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 00150 00040 000-10 000

40 000 000 10-جملة البرنامج الفرعي 50 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0223876 00076 000

مؤسسات البحث 0476 00076 000



371 نظـام أمـد

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 02376 00076 000

76 000 000 76جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223772 00062 000-10 000

مؤسسات البحث 0472 00062 000-10 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 01072 00062 000-10 000

62 000 000 10-جملة البرنامج الفرعي 72 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238200 000239 00039 000

مؤسسات البحث 04200 000239 00039 000

مركز البحث في المیكرو إلكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 033200 000239 00039 000

239 000 000 39جملة البرنامج الفرعي 200 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

02238200 000240 00040 000

مؤسسات البحث 04200 000240 00040 000

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 032200 000240 00040 000

240 000 000 40جملة البرنامج الفرعي 200 000

دبحث علمي جنوب جملة 1 364 000



372 نظـام أمـد

القیادة و المساندة بحث علمي9البرنـامج

دالقیادة و المساندة بحث علمي جملة

دالجملة  العامة 3 261 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

373

بحث علمي جامعي4البرنـامج

دبحث علمي جامعي جملة

بحث علمي شمال 5البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333833 00033 000

مؤسسات البحث 0433 00033 000

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 03033 00033 000

33 000 000 33جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333834 00050 00016 000

مؤسسات البحث 0434 00050 00016 000

مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 02734 00050 00016 000

50 000 000 16جملة البرنامج الفرعي 34 000



374 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333834 00056 00022 000

مؤسسات البحث 0434 00056 00022 000

مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 02634 00056 00022 000

56 000 000 22جملة البرنامج الفرعي 34 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333824 00046 00022 000

مؤسسات البحث 0424 00046 00022 000

مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 02524 00046 00022 000

46 000 000 22جملة البرنامج الفرعي 24 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333820 00043 00023 000

مؤسسات البحث 0420 00043 00023 000

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 02820 00043 00023 000

43 000 000 23جملة البرنامج الفرعي 20 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333855 00055 000

مؤسسات البحث 0455 00055 000

المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي 02955 00055 000

55 000 000 55جملة البرنامج الفرعي



375 نظـام أمـد

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

برامج أخرى للبحث العلمي 7
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033361 150 0001 020 000-130 000

منح لفائدة الجمعیات العلمیة 406308 000308 000

التبادل العلمي والتقني مع الخارج 40740 00040 000

تنظیم تظاهرات وندوات علمیة 408165 000135 000-30 000

منح لطبع المنشورات و المجالت العلمیة 409200 000100 000-100 000

جوائز و مكافآت _ جوائز رئاسیة 42045 000-45 000

جوائز و مكافآت _ جوائز ومكافآت أخرى 42145 00045 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 722305 000305 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الهیئة العربیة للطاقة الذریة 72345 00045 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ اإلتحاد العربي لمجالس البحث العلمي 72534 00034 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ اللجنة الدولیة للهندسة البیئیة والبیوتكنولوجیا 7268 0008 000

1 020 000 000 130-جملة البرنامج الفرعي 1 150 000

دبحث علمي شمال  جملة 1 303 000



376 نظـام أمـد

بحث علمي جنوب6البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333860 00060 000

مؤسسات البحث 0460 00060 000

المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 02260 00060 000

60 000 000 60جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333738 00038 000

مؤسسات البحث 0438 00038 000

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 00238 00038 000

38 000 000 38جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333745 00045 000

مؤسسات البحث 0445 00045 000

مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 00145 00045 000

45 000 000 45جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 4
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333825 00025 000

مؤسسات البحث 0425 00025 000



377 نظـام أمـد

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 02325 00025 000

25 000 000 25جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

  منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0333722 00022 000

مؤسسات البحث 0422 00022 000

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 01022 00022 000

22 000 000 22جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333820 00020 000

مؤسسات البحث 0420 00020 000

مركز البحث في المیكرو إلكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 03320 00020 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7
2018 الفارقق . م تقدیرات 2017

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

0333820 00020 000

مؤسسات البحث 0420 00020 000

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 03220 00020 000

20 000 000 20جملة البرنامج الفرعي

دبحث علمي جنوب جملة 230 000



378 نظـام أمـد

القیادة و المساندة بحث علمي9البرنـامج

دالقیادة و المساندة بحث علمي جملة

دالجملة  العامة 1 533 000



379نظـام أمـد

توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

بحث علمي شمال البرنـامج :

برامج أخرى للبحث العلميالبرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

13 واضع برامجتقني مخبراإلعالمّیة

13 حافظ مكتبات أو توثیقمكتبي

23 مكتبي أو موثقمكتبي مساعد

13 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

13 حافظ عام للمكتبات أو التوثیقحافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

23 تقنيمساعد تقني

33 مساعد تقنيعون تقني

63 تقني رئیستقني أول

133 تقني أولتقني

13 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث ا

13 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلميمساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

33  مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحثمساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي



380 نظـام أمـد

33 مهندس عاممهندس رئیس

173 مهندس رئیسمهندس أول

55جملة البرنامج الفرعي

55بحث علمي شمال  جملة

55الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار 100 33تكلفة الترقیـات  :



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

381

2018توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

بحث علمي شمال البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  70 150

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

40 600

3سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 مساعد  التعلیم العالي

2 أستاذ التعلیم العالي

3جملة البرنامج الفرعي

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

11 200

1سلك العملة 

1 1عامل صنف 

1جملة البرنامج الفرعي

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

18 350

2سلك العملة 

1 4عامل صنف 

1 7عامل صنف 



382 نظـام أمـد

2جملة البرنامج الفرعي

6جملة البرنامج



383 نظـام أمـد

بحث علمي جنوبالبرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  36 930

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

15 330

1سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

1 محلل مركزي
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

2جملة البرنامج الفرعي

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2018 تقدیراتالسلك و الرتبة

21 600

1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 مساعد  التعلیم العالي
1السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 

1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي

2جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

10

107 080

العـدد : 



نظـام أمـد

حسب األسالك و الرتب

384

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

بحث علمي شمال البرنـامج :

المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

5 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
5 كاتب راقن

7 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
7 مهندس أول

19 سلك العملة 
10 1عامل صنف 
2 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
1 10عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 حافظ مكتبات أو توثیق

35 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
5 مساعد  التعلیم العالي
24 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
5 أستاذ التعلیم العالي

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

8 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

6 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
2 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

97جملة البرنامج الفرعي

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

21 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
6 مهندس رئیس
15 مهندس أول

35 سلك العملة 
14 1عامل صنف 
3 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 حافظ مكتبات أو توثیق

83 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
57 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
15 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
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5 مساعد  التعلیم العالي
6 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
1 ممرض أول للصحة العمومیة

1 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
1 مستشار المصالح العمومیة

1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 
1 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي

1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
1 فني سامي أول للصحة العمومیة

31 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 مساعد تقني
3 عون تقني
2 تقني رئیس
10 تقني أول
13 تقني

20 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
3 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي

196جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

28 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس
26 مهندس أول
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34 سلك العملة 
16 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 والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك الباحثین الفالحین و الصید البحري 
1 مكلف بالبحث الفالحي

58 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
32 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
3 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
15 مساعد  التعلیم العالي
8 أستاذ التعلیم العالي

37 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
4 مساعد تقني
1 عون تقني
5 تقني رئیس
9 تقني أول
18 تقني

24 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 عون استقبال للتعلیم العالي والبحث العلمي
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5 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
5 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

190جملة البرنامج الفرعي

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

14 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
11 مهندس أول

40 سلك العملة 
19 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
3 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
3 6عامل صنف 
5 7عامل صنف 

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

10 سلك أعوان المخابر التابعین لوزارة التربیةوالتعلیم العالي 
3 تقني أول مخبر
3 تقني مخبر
4 تقني رئیس مخبر

62 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
43 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
6 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
6 مساعد  التعلیم العالي
7 أستاذ التعلیم العالي

11 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي 
1 مساعد للتعلیم العالي الفالحي
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6 أستاذ مساعد للتعلیم العالي الفالحي
2 أستاذ محاضر للتعلیم العالي الفالحي
2 أستاذ التعلیم العالي الفالحي

18 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 عون تقني
2 تقني رئیس
3 تقني أول
11 تقني

20 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي

178جملة البرنامج الفرعي

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

19 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
2 مهندس عام
14 مهندس أول

21 سلك العملة 
11 1عامل صنف 
4 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 محلل
1 محلل رئیس
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50 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
29 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
8 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
1 مساعد  التعلیم العالي
12 أستاذ التعلیم العالي

1 سلك المدرسین التكنولوجیین 
1 تكنولوجي

22 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7 عون تقني
1 تقني رئیس
6 تقني أول
8 تقني

21 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
12 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

18 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
4 مساعد تطبیق وبحث أول فوق الرتبة للتعلیم العالي والبحث العلمي
11 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 محضر تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

155جملة البرنامج الفرعي

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 أسالك مختلفة 
1 رتب مختلفة

27 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
9 مهندس رئیس
18 مهندس أول

35 سلك العملة 
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10 1عامل صنف 
2 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
15 4عامل صنف 
4 5عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 
1 9عامل صنف 

2 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل مركزي

2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي مساعد

1 سلك أعوان اإلطارات المشتركة للمخبر 
1 رئیس أشغال مخبر

35 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
1 مساعد  التعلیم العالي
22 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
8 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
4 أستاذ التعلیم العالي

28 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
2 مساعد تقني
1 عون تقني
4 تقني رئیس
7 تقني أول
14 تقني

19 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
8 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

9 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
2 مساعد تطبیق وبحث للتعلیم العالي والبحث العلمي
7 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي
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159جملة البرنامج الفرعي

برامج أخرى للبحث العلميالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

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

3 سلك العملة 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 تقني مخبراإلعالمّیة

3 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
3 أستاذ التعلیم العالي

5 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 تقني أول
2 تقني

24 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
6 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
9 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

45جملة البرنامج الفرعي

020 1بحث علمي شمال  جملة
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بحث علمي جنوبالبرنـامج :

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

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

17 سلك العملة 
3 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 3عامل صنف 
4 4عامل صنف 
3 5عامل صنف 
1 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
3 8عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل
1 محلل رئیس
1 محلل عام

13 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي مساعد
2 حافظ مكتبات أو توثیق
3 مكتبي أو موثق
6 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

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

6 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
4 تقني أول
2 تقني

7 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 



394 نظـام أمـد

2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

53جملة البرنامج الفرعي

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

14 سلك العملة 
5 1عامل صنف 
4 4عامل صنف 
1 6عامل صنف 
3 7عامل صنف 
1 8عامل صنف 

1 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
1 محلل

4 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 حافظ مكتبات أو توثیق
1 مكتبي أو موثق
2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ التعلیم الثانوي

19 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
4 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
15 مساعد  التعلیم العالي

2 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
1 تقني أول
1 تقني

16 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
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4 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي
5 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 مستكتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

57جملة البرنامج الفرعي

جملة البرنامج الفرعي

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

6 سلك العملة 
4 1عامل صنف 
1 2عامل صنف 
1 4عامل صنف 

3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 مكتبي مساعد
1 مكتبي أو موثق

17 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
9 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
7 مساعد  التعلیم العالي

4 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

30جملة البرنامج الفرعي

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسةالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف أّول
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3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس أول

15 سلك العملة 
7 1عامل صنف 
2 3عامل صنف 
6 4عامل صنف 

14 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
2 مساعد  التعلیم العالي
8 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
2 أستاذ التعلیم العالي

3 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
3 تقني

6 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي

1 سلك مساعدي التطبیق و البحث للتعلیم العالي و البحث العلمي 
1 مساعد تطبیق وبحث أول للتعلیم العالي والبحث العلمي

43جملة البرنامج الفرعي

مركز البحث في الرقمیات بصفاقسالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

4 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
4 مهندس أول

11 سلك العملة 
7 1عامل صنف 
1 3عامل صنف 
2 4عامل صنف 
1 5عامل صنف 

12 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 



397 نظـام أمـد

5 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
3 مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ التعلیم العالي

6 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
3 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 كاتب للتعلیم العالي والبحث العلمي

33جملة البرنامج الفرعي

الهیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحثالبرنامج الفرعي :
2018 تقدیرات السلك و الرتبة

1 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس أول

1 سلك العملة 
1 6عامل صنف 

5 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي 
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 ملحق للتعلیم العالي والبحث العلمي

7جملة البرنامج الفرعي

223بحث علمي جنوب جملة

243 1الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

398

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

28 الباب:
البحث العلمي

2018

760004330005300010500061400053000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

760004330005300010500061400053000 مؤسسات البحث

549500028280004950004080008731000495000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

549500028280004950004080008731000495000 مؤسسات البحث

000 000548 345 0009 000513 000548 261 0003 571 5الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

399

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

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

760004330005300010500061400053000مؤسسات البحث 

000 00053 000614 000105 00053 000433 76الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

400

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

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

760004330005300010500061400053000مؤسسات البحث 

3600040000350004500012100035000 مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة

331000130003800036900013000 المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني

40000620005000220001240005000 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة

000 00053 000614 000105 00053 000433 76الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

401

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
بحث علمي جنوب

6

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقنيالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

331000130003800036900013000 مؤسسات البحث 

331000130003800036900013000 المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني

13 000 369 000 38 000 13 000 331 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

402

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

3600040000350004500012100035000 مؤسسات البحث 

3600040000350004500012100035000 مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة

35 000 121 000 45 000 35 000 40 000 36 000 3 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسةالبرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

40000620005000220001240005000 مؤسسات البحث 

40000620005000220001240005000 مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة

5 000 124 000 22 000 5 000 62 000 40 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

403

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

53 000 614 000 105 000 53 000 433 000 76 000 6 جملة البرنامج 

000 53الجملة  العامة 614 000 105 000 53 000 433 000 76 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
404

توزیع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

28 الباب:

2018

بحث علمي جنوب
6 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 382مؤسسات البحث 382 000 13 000 369 000

000 382المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 382 000 13 000 369 000

000 2382 جملة البرنامج الفرعي  382 000 13 000 369 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 156مؤسسات البحث 156 000 35 000 121 000

000 156مركز الدراسات و البحوث االقتصادیة و االجتماعیة 156 000 35 000 121 000

000 3156 جملة البرنامج الفرعي  156 000 35 000 121 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
405

توزیع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

28 الباب:

2018

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 129مؤسسات البحث 129 000 5 000 124 000

000 129مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة 129 000 5 000 124 000

000 5129 جملة البرنامج الفرعي  129 000 5 000 124 000

6667 000 667 000 53 000 000 614جملة البرنامج 

000 000667 000667 00053 614الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

406

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

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

549500028280004950004080008731000495000مؤسسات البحث 

000 000495 731 0008 000408 000495 828 0002 495 5الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

407

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

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

549500028280004950004080008731000495000مؤسسات البحث 

4380000376000120000600004816000120000 المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة

1020000760003000025000112100030000 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

320000150004600036600015000 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

260000250005600031600025000 مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

400000250005000045000025000 مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

475000300004300051800030000 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

27200020000055000327000200000 المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي

17000033000203000 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

45000240000300002000030500030000 مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

50000239000200002000030900020000  مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب
التكنولوجي بسوسة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

408

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

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

000 000495 731 0008 000408 000495 828 0002 495 5الجملة  العامة
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نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

409

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
بحث علمي شمال 

5

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

17000033000203000 مؤسسات البحث 

17000033000203000 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد

203 000 33 000 170 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

410

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

400000250005000045000025000 مؤسسات البحث 

400000250005000045000025000 مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

25 000 450 000 50 000 25 000 400 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي   3
بحساب الدینار

260000250005600031600025000 مؤسسات البحث 

260000250005600031600025000 مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

25 000 316 000 56 000 25 000 260 000 3 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

411

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

320000150004600036600015000 مؤسسات البحث 

320000150004600036600015000 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

15 000 366 000 46 000 15 000 320 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي   5
بحساب الدینار

475000300004300051800030000 مؤسسات البحث 

475000300004300051800030000 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

30 000 518 000 43 000 30 000 475 000 5 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

412

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

27200020000055000327000200000 مؤسسات البحث 

27200020000055000327000200000 المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي

200 000 327 000 55 000 200 000 272 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

295 000 2 180 000 283 000 295 000 1 897 000 5 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

413

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
بحث علمي جنوب

6

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

4380000376000120000600004816000120000 مؤسسات البحث 

4380000376000120000600004816000120000 المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة

120 000 4 816 000 60 000 120 000 376 000 4 380 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

414

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحثالبرنامج الفرعي   4
بحساب الدینار

1020000760003000025000112100030000 مؤسسات البحث 

1020000760003000025000112100030000 الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

30 000 1 121 000 25 000 30 000 76 000 1 020 000 4 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسةالبرنامج الفرعي   6
بحساب الدینار

50000239000200002000030900020000 مؤسسات البحث 

50000239000200002000030900020000  مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب
التكنولوجي بسوسة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

415

28 الباب:
البحث العلمي

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

20 000 309 000 20 000 20 000 239 000 50 000 6 جملة البرنامج الفرعي 

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

الجملة مصاریف التدخل مصاریف التسییر مصاریف التأجیر

مركز البحث في الرقمیات بصفاقسالبرنامج الفرعي   7
بحساب الدینار

45000240000300002000030500030000 مؤسسات البحث 

45000240000300002000030500030000 مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

30 000 305 000 20 000 30 000 240 000 45 000 7 جملة البرنامج الفرعي 

200 000 6 551 000 125 000 200 000 931 000 5 495 000 6 جملة البرنامج 
000 495الجملة  العامة 8 731 000 408 000 495 000 2 828 000 5 495 000



نظـام أمـد
416

توزیع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

بحث علمي شمال 
5 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 203مؤسسات البحث 203 000 203 000

000 203المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 203 000 203 000

000 1203 جملة البرنامج الفرعي  203 000 203 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 475مؤسسات البحث 475 000 25 000 450 000

000 475مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 475 000 25 000 450 000

000 2475 جملة البرنامج الفرعي  475 000 25 000 450 000



نظـام أمـد
417

توزیع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة البرنامج الفرعي  3

جملة المقابیض

000 341مؤسسات البحث 341 000 25 000 316 000

000 341مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 341 000 25 000 316 000

000 3341 جملة البرنامج الفرعي  341 000 25 000 316 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 381مؤسسات البحث 381 000 15 000 366 000

000 381مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 381 000 15 000 366 000

000 4381 جملة البرنامج الفرعي  381 000 15 000 366 000



نظـام أمـد
418

توزیع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  البرنامج الفرعي  5

جملة المقابیض

000 548مؤسسات البحث 548 000 30 000 518 000

000 548مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 548 000 30 000 518 000

000 5548 جملة البرنامج الفرعي  548 000 30 000 518 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 527مؤسسات البحث 527 000 200 000 327 000

000 527المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي 527 000 200 000 327 000

000 6527 جملة البرنامج الفرعي  527 000 200 000 327 000

52 475 000 2 475 000 295 000 000 180 2جملة البرنامج 



نظـام أمـد
419

توزیع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

بحث علمي جنوب
6 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 936 4مؤسسات البحث 4 936 000 120 000 4 816 000

000 936 4المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة 4 936 000 120 000 4 816 000

000 936 14 جملة البرنامج الفرعي  4 936 000 120 000 4 816 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث البرنامج الفرعي  4

جملة المقابیض

000 151 1مؤسسات البحث 1 151 000 30 000 1 121 000

000 151 1الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 1 151 000 30 000 1 121 000

000 151 41 جملة البرنامج الفرعي  1 151 000 30 000 1 121 000



نظـام أمـد
420

توزیع نفقات التصرف لسنة
البحث العلمي

28 الباب:

2018
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة البرنامج الفرعي  6

جملة المقابیض

000 329مؤسسات البحث 329 000 20 000 309 000

000 329مركز البحث في المیكرو الكترونیك و النانوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي بسوسة 329 000 20 000 309 000

000 6329 جملة البرنامج الفرعي  329 000 20 000 309 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس البرنامج الفرعي  7

جملة المقابیض

000 335مؤسسات البحث 335 000 30 000 305 000

000 335مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 335 000 30 000 305 000

000 7335 جملة البرنامج الفرعي  335 000 30 000 305 000

66 751 000 6 751 000 200 000 000 551 6جملة البرنامج 

000 226 0009 226 0009 000495 731 8الجملة  العامة



421 نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

المركز  الوطني  للعلوم  والتكنولوجیا  النوویة 

120اإلطارات

2متصرف عام 

3متصرف رئیس 

10متصرف مستشار 

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق 

6مهندس عام 

12مهندس رئیس 

11مهندس أول 

3تقني رئیس 

1محلل مركزي 

3رئیس مخبر 

3أستاذ التعلیم العالي 

7أستاذ محاضر 

26أستاذ مساعد 

3مساعد 

10متصرف 

16تقني أول 

1رئیس أشغال مخبر 

1فني سامي أول للصحة 

1طبیب بیطري متفقد جهوي 



422 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

22أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة 

1متصرف مساعد في الوثائق و األرشیف 

10تقني 

1كاتب راقن 

2مساعد تقني 

1مستكتب إدارة 

1محضر 

34أعوان التنفیذ 

318عامل صنف  

516عامل صنف  

176جملة المؤسسة : 

الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 

24اإلطارات

2متصرف رئیس 

7متصرف مستشار 

5مهندس رئیس 

2مهندس أول 

2أستاذ التعلیم العالي 

6متصرف 

7أعوان المساندة أو التسییر 

6ملحق إدارة 

1تقني 

11أعوان التنفیذ 

1عون إستقبال 



423 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

15عامل صنف  

43عامل صنف  

52عامل صنف  

42جملة المؤسسة : 

218  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نفقات التنمیة لسنة
البحث العلمي

28  الباب:

( بحساب الدینار )

000 640 00054 330 44اإلستثمارات المباشرة

8 883 0004 920 000

8 500 000

65 310 000

دینارا000 293 103 إعتمادات البرامج :

 توزیع إعتمادات التعهد و إعتمادات الدفع حسب األقسام : 

 إعتماداتبیان األقسام
التعهد

 إعتمادات
الدفع

القسم السادس

الجملة

القسم السابع

التمویل العمومى

2018

القسم التاسع

نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

نظـام أمـد

61 713 000

424

5 750 000

3-
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

البحث العلمي
28  الباب:

جدول إجمالي
(  د1000بحساب  )

 I -  اإلستثمارات المباشرة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

مشاریع و برامج جدیدة

 II -  التمویل العمومى

إعتمادات على
الموارد العامة للمیزانیة 

إعتمادات على
القروض الخارجیة الموظفة 

الدفع

I جملة فرعیة

    (II + I)  الجملةالعامة

نظـام أمـد

التعهد

الجملة
الدفعالتعهد الدفع

قانون
البرامج

مشاریع و برامج جدیدة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

91 610

2 000

9 683

7 00021 1801 5004 850

37 33033 4607 000900

2 000

6 883

2 967

1 953

التعهد

8 50026 030

44 33034 360

2 0002 967

6 8831 953

91 61044 33054 6408 5005 75052 83060 390

11 6838 8834 9208 8834 920

103 29353 21359 5608 5005 75061 71365 310

 II جملة فرعیة

2018

425

_ 3
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم أو التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

426

_283 الباب:

تجهیزات إداریة 06604150150150

برامج إعالمیة 0660516 00010 00012 000

البحوث العلمیة العامة 0661864 2607 00029 98037 2908 5005 750

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 066194 2004 2004 500

البحث العلمي 06782700

84 6107 00044 33054 6408 5005 750 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم

البحث العلمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

427

_283 الباب:

برامج إعالمیة 066052 000

البحوث العلمیة العامة 066187 00018 1801 5004 850

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619300

البحث العلمي 06782700

7 00021 1801 5004 850 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

البحث العلمي

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

428نظـام أمـد

_283 الباب:

د1000بحساب 
بحث علمي جامعي4البرنامج

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

البحث العلمي الجامعي 1البرنامج الفرعي

البحث العلمي 06782

700مدارس الدكتوراه 00 0001
700 06782جملــة الفصـل
700 1جملــة البرنامج الفرعي
700 4جملــة البرنامج

بحث علمي شمال 5البرنامج

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

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

300500تهیئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة 21 0066
القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء المركز الوطني للبحوث في

علوم المواد ــ القسط االول
200 21 0093

200200تجهیزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة 21 0108
700700 06618جملــة الفصـل
700700 1جملــة البرنامج الفرعي

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

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

300تجهیز مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 61 0099
80تجهیز مخابر المركز الوطني للبیوتكنولوجیا بصفاقس 61 0119

380 06618جملــة الفصـل
380 5جملــة البرنامج الفرعي

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

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و
الكیمیائي

6البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618



429 نظـام أمـد

06618

200تجهیز المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 12 0014
200 06618جملــة الفصـل
200 6جملــة البرنامج الفرعي

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

برامج أخرى للبحث العلمي 7البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

500إقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط الرابع 00 0016
بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج  (  القطب)

التكنولوجي بالمنستیر
50150 52 0077

200اقتناء تجهیزات علمیة كبرى : القسط السابع 00 0096
500صیانة التجهیزات العلمیة 00 0113

200500اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط العاشر 00 0117
50200المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت 12 0124

300 111اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط  00 0125
300100300بناء قاعة بیضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة 51 0128

000 20154البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج  00 0135
100تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع 00 0137

900مشاریع البحوث التنمویة 00 0139
000 2504 20163البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج  00 0140

تجهیز مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج بالقطب التكنولوجي
بالمنستیر

300400 52 0141

000 2504 20173البرنامج الوطني للبحث العلمي  00 0142
900مدارس الدكتوراه 11 0144

100300نظام حوكمة البحث والتجدید 00 0145
500600 2002001تثمین البحث ونقل التكنولوجیا 00 0146

7 00016 7001 5003 150 06618جملــة الفصـل
7 00016 7001 5003 150 7جملــة البرنامج الفرعي
7 00017 9801 5003 850 5جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب6البرنامج

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

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة 06605

000 2الشبكة الموحدة للبحث العلمي 00 0019
2 000 06605جملــة الفصـل
2 000 2جملــة البرنامج الفرعي



430 نظـام أمـد

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

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و
النانوتكنولوجیا بسوسة

6البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

100500تجهیز مركز اإللكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة - القسط األول 51 0039
100500 06618جملــة الفصـل
100500 6جملــة البرنامج الفرعي

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

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

تجهیز مركز البحث في االعالمیة والملتیمیدیا والمعالجة الرقمیة
بصفاقس - القسط االول

100500 61 0038

100500 06618جملــة الفصـل
100500 7جملــة البرنامج الفرعي

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

الھیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8البرنامج الفرعي

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619

300تقییم أنشطة البحث العلمي 00 0006
300 06619جملــة الفصـل
300 8جملــة البرنامج الفرعي

2 5001 000 6جملــة البرنامج
7 00021 1801 5004 850 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفعم.ق.خ.م
إعتمادات على م.ع.م

التعهدالبیانالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

إعتمادات على م.ق.خ.م

431

_283 الباب:

تجهیزات إداریة 06604150150150

برامج إعالمیة 0660516 00010 00010 000

البحوث العلمیة العامة 0661864 2607 00022 98019 1107 000900

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 066194 2004 2004 200

84 6107 00037 33033 4607 000900 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2018میزانیة الدولة لسنة

البحث العلمي

432نظـام أمـد

_283 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

بحث علمي شمال 5البرنامج

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

برامج أخرى للبحث العلمي 7البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

100 1001 1001 2مدارس الدكتوراه 00 0136
060 4002 6803 3تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع 00 0137

100 5003 0003 10مشاریع البحوث التنمویة 00 0139
500 5005 0006 201830البرنامج الوطني للبحث العلمي  00 009ج

000 0001 0001 2برنامج الباحثون الشبان 00 011ج
000 0006 0006 202015برنامج أفق  00 012ج

62 78021 50018 760 06618جملــة الفصـل
النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619

200200200دعم الثقافة العلمیة 00 0003
000 0004 0004 4دعم التعاون العلمي 00 0004

4 2004 2004 200 06619جملــة الفصـل
66 98025 70022 960 7جملــة البرنامج الفرعي
66 98025 70022 960 5جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب6البرنامج

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

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2البرنامج الفرعي

برامج إعالمیة 06605

000 00010 00010 201816الشبكة الموحدة للبحث العلمي  00 005ج
16 00010 00010 000 06605جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618

انشاء كشاف موحد للموارد االلكترونیة للمركز الوطني الجامعي
للتوثیق العلمي والتقني

808050 11 003ج

808050 06618جملــة الفصـل
16 08010 08010 050 2جملــة البرنامج الفرعي

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

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3البرنامج الفرعي



433
نظـام أمـد

تجهیزات إداریة 06604

تجهیز مدرج محاضرات مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة
واالجتماعیة

150150150 11 003ج

150150150 06604جملــة الفصـل
150150150 3جملــة البرنامج الفرعي

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

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6البرنامج الفرعي

البحوث العلمیة العامة 06618

تجهیز قاعة بیضاء بمركز البحث في المیكروالكترونیك
والنانوتكنولوجیا بسوسة

1 4007 0001 4003007 000900 51 015ج

1 4007 0001 4003007 000900 06618جملــة الفصـل
1 4007 0001 4003007 000900 6جملــة البرنامج الفرعي

17 6307 00011 63010 5007 000900 6جملــة البرنامج
84 6107 00037 33033 4607 000900 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2018 2017 2016 2015

2018

نظـام أمـد

م.ع.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201620172018 2015

البحث العلمي28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

434

3_

930دراسات عامة06600 300 10 2 360 300 200 3 100 4 400 3 600
952 8شراء أراضي06601 50 10 521 8 421 300 10 802 19 523
646 4بناءات إداریة06603 300 158 7 271 818 11 557 12 375
757 2تجهیزات إداریة06604 150 200 204 6 297 372 150 450 8 636 1 368 9 608
776 17برامج إعالمیة06605 12 000 11 050 12 190 74 445 9 036 10 000 11 700 16 100 80 625 127 461
250مصاریف مختلفة06608 50 100 100 100 300
375 369البحوث العلمیة العامة06618 37 290 23 500 29 978 347 074 199 920 29 980 18 150 46 062 513 105 165 087 807 217
659 13النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا06619 4 500 4 300 2 567 27 483 2 867 4 200 5 100 5 500 34 842 5 550 52 509
802 3البحوث العلمیة في المیدان اإلقتصادي06620 12 764 3 802 12 764 16 566
25البحث العلمي06782 700 400 1 875 3 000 3 000

1 052 159176 40568 51235 15044 330225 636490 09045 10740 15054 640422 172 678 531 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

3

2018
نظـام أمـد

البحث العلمي_28 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

435

د1000بحساب 

بحث علمي جامعي 4 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

البحث العلمي الجامعي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

البحث العلمي 06782
25 700 400 1 875 3 000 3 000 مدارس الدكتوراه000100

87540070025 0001 0003 067823جملــة الفصـل

1 87540070025 0001 0003 3جملــة البرنامج الفرعي

4 87540070025 0001 0003 3جملــة البرنامج

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
20 20 80 20 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المواد002221
30 30 30 اقتناء وسائل نقل - المركز الوطني للبحوث في علوم المواد003021
180 180 180 اقتناء وسائل نقل - المركز الوطني للبحوث في علوم المواد003500

066042308050180230جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
200 300 500 9 419 500 تهیئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة006621



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

436 نظـام أمـد

06618
623 200 600 77 1 500 1 500  القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء المركز الوطني للبحوث في علوم009321

المواد ــ القسط االول
1 319 200 150 176 1 845 4 100 1 845 تجهیزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة010821

142 845176777507002 5193 84513 066183جملــة الفصـل

1 372 895180176777507002 5993 07513 4جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
19 50 69 610 69 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة002521

0660469610695019جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
307 5 153 248 5 212 5 460 تهیئة وتوسیع مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة002521

2 776 250 74 520 1 820 1 800 2 950 3 620 تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة008121
083 673742503 0685 0122 9507 0802 066189جملــة الفصـل

2 083 723932503 0685 0812 5607 1493 9جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
11 13 20 44 238 44 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم الطاقة002321
30 30 30 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة003621

06604742384430201341جملــة الفصـل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

437 نظـام أمـد

البحوث العلمیة العامة 06618
762 100 5 378 400 5 840 6 240 تهیئة وتوسیع مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة002621

1 517 150 4 29 850 850 3 400 1 700 تجهیز مخابر مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة ببرج السدریة008021
1 433 1 433 1 433  تكنولوجیة بمركز البحوث في میدان الطاقة Plateforme احداث قاعدة013021

ببرج السدریة
712 40742503 1234008505 4008 3733 066189جملــة الفصـل

3 753 427172503 167304008505 6388 4473 9جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
18 10 20 48 256 48 اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المیاه002421

066044825648201018جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
610 197 5 240 553 187 5 307 6 047 تهیئة وتوسیع مركز البحوث وتكنولوجیات المیاه002421
383 450 30 327 1 190 2 450 1 190 تجهیز مخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه ببرج السدریة007921

1 000 1 000 1 000 فضاء تكنولوجي بمركز البحوث في المیاه ببرج السدریة013121
993 5672274501 4971875535 4507 2372 066188جملــة الفصـل

4 011 5872374502 5451875535 7067 2852 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
60 60 60 اقتناء وسائل نقل  لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس003100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

438 نظـام أمـد

06604606060جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
144 1 706 1 850 1 850 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس- القسط األول001861
74 3 450 3 524 3 524 بناء مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس-القسط الثاني002861
152 300 348 800 800 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس009961

80 100 77 703 960 960 تجهیز مخابر المركز الوطني للبیوتكنولوجیا بصفاقس011961
717 200 101 150 868 1 018 بناء فضاء للتكنولوجیا بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس012161
100 100 200 200 بناء بیت مكیف بلوري بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس012261

187 2071784003801 2021506 3528 066188جملــة الفصـل

5 247 2071784003801 2621506 4128 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
100 100 100 تجهیز محضنة المؤسسات بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس002661

06604100100100جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
238 200 200 3 862 4 500 4 500 تجهیز المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي001412

150 150 150 برنامج اعتماد مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي والكیمیائي011812
862350200238 6503 6504 066184جملــة الفصـل

6 862350200338 7503 7504 4جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للبحث العلمي 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

439 نظـام أمـد

بناءات إداریة 06603
1 375 75 1 300 1 375 تهیئات مختلفة000900

375 300751 3751 066031جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
688 8 4 483 675 4 504 5 179 تثمین نتائج البحوث وتسجیل براءات االختراع000600

1 046 6 1 948 442 2 558 3 000 القطب التكنولوجیا ببرج السدریة بناء محضنة مؤسسات -القسط الثاني000700
143 4 447 4 590 4 590 القطب التكنولوجي ببرج السدریة000821
687 7 10 671 11 365 8 000 11 365 إقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط الرابع001600

23 795 800 15 405 19 847 20 153 40 000 تهیئة األقطاب التنمویة002300
691 50 133 4 126 5 000 5 000 تهیئة القطب التكنولوجي ببرج السدریة-القسط الثاني003021
305 600 264 3 731 4 900 4 900 تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع004100
34 1 2 465 2 500 2 500 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى  - القسط الخامس005600

2 801 50 449 3 300 3 300 تهیئة القطب التكنولوجي ببرج السدریة  - القسط الثالث005900
14 269 283 283 بناء فضاءات مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006813
160 160 640 160 تاثیث وتجهیز مركز الموارد التكنولوجیة بالقطب التكنولوجي بصفاقس007461

6 856 50 50 547 697 1 300 6 900 11 586 8 200  بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج  (  القطب التكنولوجي)007752
بالمنستیر

7 2 493 2 500 2 225 2 500 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط السادس)007800
194 50 88 168 500 2 044 500 القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء فضاءات مشتركة009021
80 1 220 1 300 5 350 1 300 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى : القسط السابع009600
200 200 295 200 تاثیث وتجهیز المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة010421
81 619 700 3 500 700 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط الثامن)010900

5 801 500 850 64 985 5 800 1 200 1 200 8 200 صیانة التجهیزات العلمیة011300
277 3 723 4 000 2 600 4 000 إقتناء تجهیزات علمیة كبرى- القسط التاسع011500

1 357 200 200 71 1 422 3 250 4 500 3 250 اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط العاشر011700
24 573 13 427 21 400 16 600 38 000 2010البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 012000

312 52 988 53 300 53 300 2011البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 012300
300 50 350 1 000 350 المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت012412

2 270 1 300 330 3 900 3 900 11اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط 012500
400 400 560 400 تجهیز  محضنة المؤسسات بسیدي ثابت012612

12 050 59 12 191 24 300 24 300 2012البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 012700
500 100 300 300 2 400 600 بناء قاعة بیضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة012851

3 000 3 000 3 000 12اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط 012900
11 867 3 675 18 646 34 188 34 188 2013البرنامج الوطني للبحث العلمي برنامج 013200



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

440 نظـام أمـد

06618
5 200 5 200 5 200 (بناء مركز البحث في علوم النسیج (القسط الثاني013300
16 502 1 000 2 478 8 820 14 600 14 200 28 800 2014البرنامج الوطني للبحث العلمي - برنامج 013400
1 721 4 000 6 000 10 236 9 543 20 14 000 17 480 31 500 2015البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج 013500
1 000 1 100 500 1 500 1 000 1 100 2 000 4 100 مدارس الدكتوراه013600
2 020 2 160 280 3 400 500 4 180 تثمین نتائج البحث وتسجیل براءات االختراع013700

50 150 200 200 عقود صیانة التجهیزات العلمیة013800
7 100 4 000 1 000 900 6 500 3 500 3 000 13 000 مشاریع البحوث التنمویة013900
3 324 4 000 3 000 6 676 750 3 250 3 000 10 000 17 000 2016البرنامج الوطني للبحث العلمي- برنامج 014000
800 300 100 1 200 4 800 1 200  تجهیز مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج بالقطب التكنولوجي014152

بالمنستیر
23 000 4 000 4 000 17 425 3 250 10 325 31 000 2017البرنامج الوطني للبحث العلمي 014200
11 000 500 10 500 1 000 11 500 مشاریع البحوث التنمویة014311
8 400 900 700 8 375 1 625 10 000 مدارس الدكتوراه014411
1 000 100 200 1 000 300 12 700 1 300 نظام حوكمة البحث والتجدید014500
200 200 100 200 300 23 500 500 تثمین البحث ونقل التكنولوجیا014600

24 500 5 500 23 500 6 500 30 000 2018البرنامج الوطني للبحث العلمي 00900ج
1 000 1 000 1 000 1 000 2 000 برنامج الباحثون الشبان01100ج
9 000 6 000 9 000 6 000 15 000 2020برنامج أفق 01200ج

306 460216 85035 76319 26626 314175 500137 75028 50017 58145 700244 64585 06618473جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619
213 200 150 138 4 949 300 200 5 150 5 650 دعم الثقافة العلمیة000300

4 843 4 000 4 000 2 334 17 618 500 4 000 5 100 23 195 32 795 دعم التعاون العلمي000400
500 500 500 دعم الثقافة العلمیة001000

5 000 5 000 5 000 دعم التعاون العلمي001100
556 20010 1504 4724 5672 20080022 1004 5005 3455 94528 0661943جملــة الفصـل

7 237 660228 00039 23524 83329 189197 700138 85032 00022 22651 700274 96585 518جملــة البرنامج الفرعي

5 041 940241 45040 83726 81529 660224 700141 25032 54723 92651 203313 083109 563جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6 البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

441 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي و التقني 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30 اقتناء وسائل نقل للمركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني003200
30 30 30 اقتناء وسائل النقل003700

0660460303060جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
776 11 000 4 994 36 807 11 700 41 877 53 577 الشبكة الموحدة للبحث العلمي000300
317 43 10 640 11 000 11 000 الشبكة الموحدة للبحث العلمي - القسط الثالث000700
109 5 791 5 900 5 900 الشبكة الموحدة للبحث العلمي  ( القسط الخامس)000900

1 382 4 618 1 300 4 700 6 000 ( الشبكة الموحدة للبحث العلمي ( القسط الثامن001700
6 865 2 000 7 135 16 000 16 000 الشبكة الموحدة للبحث العلمي001900
100 100 100 برنامج تطویر استغالل االشتراكات االلكترونیة002000

6 000 10 000 6 000 10 000 16 000 2018الشبكة الموحدة للبحث العلمي 00500ج
549 00015 00012 17211 85612 30057 0007 70010 10011 47716 57763 06605108جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
30 50 80 80  انشاء كشاف موحد للموارد االلكترونیة للمركز الوطني الجامعي للتوثیق00311ج

العلمي والتقني
0661880805030جملــة الفصـل

2 639 05015 00012 17211 85612 30057 0807 70010 13011 50716 71763 108جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادیة و اإلجتماعیة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

442 نظـام أمـد

06604
150 150 150 تجهیز مدرج محاضرات مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة00311ج

06604150150150جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
14 3 267 284 284 مركز الدراسات و البحوث اإلقتصادَیة و اإلجتماعیة-دراسة بناء مقر000400
87 361 2 981 27 225 3 177 3 429 بناء مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة009711

248364101 461225273 7133 066183جملــة الفصـل

3 248364150101 461225150273 8633 3جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة بسوسة 5 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30  اقتناء وسائل نقل لمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات واألدیان003300

المقارنة بسوسة
06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
98 2 100 100  تاثیث وتجهیز مكتبة مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات010151

واالدیان المقارنة
468 32 500 500  مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالدیان المقارنة : اقتناء010251

مراجع للمكتبة
141 9 150 150  تاثیث وتجهیز قاعة محاضرات وندوات بمركز البحوث والدراسات في011151

حوار الحضارات واالدیات
0661875075043707جملــة الفصـل

5 78078043737جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

443 نظـام أمـد

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30 اقتناء وسائل النقل003851

06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
6 261 100 700 135 4 3 600 3 600 3 600 7 200 تجهیز مركز اإللكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة - القسط األول003951
1 100 300 1 400 7 000 1 400  تجهیز قاعة بیضاء بمركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا01551ج

بسوسة
361 60041357004007 4003 6001 6003 60010 066188جملــة الفصـل

6 391 60041357004007 4003 600301 6003 63010 8جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

تجهیزات إداریة 06604
30 30 30  اقتناء وسائل نقل لمركز البحث في اإلعالمیة والملتمیدیا والمعالجة الرقمیة003400

للمعطیات بصفاقس
06604303030جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
2 205 91 2 314 4 610 8 500 4 610 بناء مركز البحث في المیكروالكترونیك003351
2 279 109 2 537 4 925 9 031 4 925 بناء مركز البحث في اإلعالمیة و الملتیمدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات003461
3 550 100 500 44 6 3 360 840 3 360 4 200  تجهیز مركز البحث في االعالمیة والملتیمیدیا والمعالجة الرقمیة بصفاقس003861

القسط االول -



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

444 نظـام أمـد

034 8572445001008 3604 3753 89110 73520 0661813جملــة الفصـل

7 064 8572445001008 3604 4053 89110 76520 13جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

الھیئة الوطنیة لتقییم أنشطة البحث 8 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619
56 300 150 95 953 150 1 404 1 554 تقییم أنشطة البحث العلمي000600

4041509539515030056 5541 066191جملــة الفصـل

8 4041509539515030056 5541 1جملــة البرنامج الفرعي

6 988 00031 35013 01012 96113 43766 63014 70011 38511 15716 49183 30931 137جملــة البرنامج

القیادة و المساندة بحث علمي 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة بحث علمي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
309 10 2 181 2 500 2 500 دراسات متعلقة بإحداث األقطاب التكنولجیة000100
221 100 179 500 500 إعتمادات دراسات000200
400 200 300 200 100 4 400 600 إستشارات ومساعدة فنیة000300

36010300930 1002003002 4003 6004 066003جملــة الفصـل

شراء أراضي 06601
8 952 50 10 521 8 421 300 10 802 19 523 شراء أراضي000100

952 521508 42110 8023008 52310 0660119جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

445 نظـام أمـد

06603
1 848 200 1 367 308 3 107 3 415 تهیئات مختلفة000200
564 5 671 435 5 800 6 235 بناء برج البحوث000411
309 100 158 33 600 600 اعتمادات دراسات000600
200 200 200 تهیئة مقر مركز الدراسات والبحوث في حوار الحضارات واالدیان000751
350 350 350 بناء مكاتب تحویل التكنولوجیا000800

271 0711583003 0577437 80010 0660310جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
272 4 655 46 4 881 184 4 927 اقتناء وسائل نقل000100
112 20 790 922 922 تجهیز مقر وزارة البحث العلمي والتكنولوجیا وتنمیة الكفاءات000300
221 20 64 180 125 305 تجهیز مقر مركز الدراسات والبحوث االقتصادیة واالجتماعیة001000
130 20 81 64 100 195 295 تجهیز مقر المركز الوطني الجامعي للتوثیق العلمي والتقني001100
153 20 4 63 240 240  تجهیز مركز البحوث و الدراسات في حوار الحضارات و األدیان المقارنة001351

بسوسة
44 20 11 145 220 220 تجهیز المركز الوطني للبحوث في علوم المواد (ببرج السدریة)001400
36 20 9 105 170 170 تجهیز مقر مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه ببرج السدریة001621
166 20 57 77 30 290 320 تجهیز مركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة ببرج السدریة001721
47 20 103 170 170 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة001821
129 20 41 190 190 تجهیز المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي002012
56 20 4 80 80 تجهیز مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس002161
225 225 225 تجهیز مقر مركز البحث في اإلعالمیة والملتمیدیا002800
200 200 200 تجهیز مقر مركز البحث في المیكرو الكترونیك والنانوتكنولوجیا002900

791 1111622001 9081801766 2641847 066048جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
121 2 544 39 2 626 2 665 2المخطط العام لإلعالمیَة -القسط 000100
11 1 349 1 360 1 360 المخطط العام لالعالمي -القسط الرابع000600
9 591 600 600 المخطط العام لالعالمیة001200

328 18 5 654 307 5 693 6 000 الشبكة الموحدة للبحث العلمي (القسط السابع)001600
895 50 135 530 550 1 080 تجهیزات ومعدات إعالمیة001800

364 27318501 82987610 70510 0660511جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
250 50 100 100 100 300 مصاریف التامین العشري للبنایات000100



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

446 نظـام أمـد

0660830010010010050250جملــة الفصـل

البحوث العلمیة العامة 06618
737 803 450 1 090 1 540 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بصفاقس003561
267 9 494 770 1 737 770 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت003612
21 79 100 100 دراسة بناء مصالح مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة003721
782 758 740 800 1 540 بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسوسة004000
594 6 600 480 600  القطب التكنولوجي بسیدي ثابت  - تاثیث وتجهیزالقسط االول من محضنة004612

المؤسسات
28 840 1 896 264 9 500 21 500 31 000 تهیئة االقطاب التكنولوجیة  - القسط الثاني004712

294 7 449 750 2 040 750 القطب التكنولوجي بصفاقس  - بناءمركز الموارد التكنولوجیة005261
482 1 518 2 000 2 000 )ورشات تناوب3القطب التكنولوجي ببرج السدریة  - بناءثالث (006021
4 766 770 770 القطب التكنولوجي بسوسة  - بناء القسط الثاني من محضنة المؤسسات006551
33 1 219 1 252 1 252 بناء فضاءات مشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة006821
396 4 400 400 القطب التكنولوجي ببرج السدریة: بناء قاعة بیضاء009221
54 896 950 950 بناء محضنة مؤسسات بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس009861
331 69 150 250 400 تجهیز مخابر مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة ببرج السدریة010621

19 005 13 995 13 800 19 200 33 000 2009البرنامج الوطني للبحث العلمي ــبرنامج 011400
75 25 100 100 تجهیز محضنة المؤسسات بمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس011661

915 91251 3451 64021 53224 25750 1724 0661875جملــة الفصـل

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 06619
1 130 20 1 150 5 550 1 150 تنمیة الكفاءات000900

130 150201 5501 1505 066191جملــة الفصـل

1 603 26095069 7012 25657 47858020035 39194 51414 130جملــة البرنامج الفرعي

9 603 26095069 7012 25657 47858020035 39194 51414 130جملــة البرنامج

833 906155 08568 51235 15044 330191 353351 35245 10740 15054 640342 657 494 561 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2018 2017 2016 2015

2018

نظـام أمـد

م.ق.خ.مالفصل

التكلفة
المسندة إلى

غایة

إعتمادات التعهد
تقدیراتالمسندة في ما بعدق.م

إعتمادات الدفع
المصروفة إلى

غایة
ما بعدتقدیراتق.مالمصروفة في

201620172018 2015

البحث العلمي

جدول إجمالي
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

447

_283 الباب:

3 850 550 4 400 4 400 دراسات عامة 09600
577 244 547 451 917 1 368 تجهیزات إداریة 09604

118 034 5 750 8 300 7 509 25 494 44 595 8 500 7 100 5 909 98 983 165 087 البحوث العلمیة العامة 09618
607 4 943 5 550 5 550 النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 09619

176 4055 9097 1008 50045 04630 9847 7538 8505 750123 068 109 850 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

3

2018
نظـام أمـد

البحث العلمي_28 الباب:

448

د1000بحساب 
إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

بحث علمي شمال  5 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
8080اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المواد002221 80

096048080جملــة الفصـل 80

البحوث العلمیة العامة 09618
319 8006005008 1091 5101 6تهیئة وتوسعة المركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة006621 9 419
700 1002002003 4تجهیزالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج السدریة010821 4 100

019 80080070012 1091 6101 0961810جملــة الفصـل 13 519

1 099 80080070012 1091 6901 10جملــة البرنامج الفرعي 13 599

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
276334275335اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة002521 610

09604276334275335جملــة الفصـل 610

البحوث العلمیة العامة 09618
266 250700528328001 2تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة008121 2 950



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
449 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

266 250700528328001 096182جملــة الفصـل 2 950

2 601 0343278328001 5261 2جملــة البرنامج الفرعي 3 560

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
181571106860اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم الطاقة002321 238

09604181571106860جملــة الفصـل 238

البحوث العلمیة العامة 09618
867 400335002 0001 2تجهیز مخابر مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة ببرج السدریة008021 3 400

867 400335002 0001 096182جملــة الفصـل 3 400

3 927 4571101015002 1811 2جملــة البرنامج الفرعي 3 638

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

تجهیزات إداریة 09604
196601107373اقتناء وسائل نقل لفائدة مركز البحث في علوم المیاه002421 256

09604196601107373جملــة الفصـل 256

البحوث العلمیة العامة 09618
500 0504009501 2تجهیز مخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه ببرج السدریة007921 2 450

500 0504009501 096182جملــة الفصـل 2 450

4 573 246460110739501 2جملــة البرنامج الفرعي 2 706



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
450 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

برامج أخرى للبحث العلمي 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمیة العامة 09618
157 0001971465007 8إقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط الرابع001600 8 000
640640تاثیث وتجهیز مركز الموارد التكنولوجیة بالقطب التكنولوجي بصفاقس007461 640
 بناء مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج  (  القطب التكنولوجي)007752

بالمنستیر
7 7863 8002 4544 2514501504 281 11 586

23456935 2251 2اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط السادس)007800 2 225
799245639455100850 1القطب التكنولوجي ببرج السدریة : بناء فضاءات مشتركة009021 2 044
639 3505112004 5اقتناء تجهیزات علمیة كبرى : القسط السابع009600 5 350
295295تاثیث وتجهیز المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة010421 295
500 5003 3اقتناء تجهیزات علمیة كبرى ( القسط الثامن)010900 3 500
600 6002 2إقتناء تجهیزات علمیة كبرى- القسط التاسع011500 2 600
352 500821664005003 4اقتناء تجهیزات علمیة كبرى - القسط العاشر011700 4 500
000200800 1المصالح المشتركة بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت012412 1 000
560560تجهیز  محضنة المؤسسات بسیدي ثابت012612 560
100 4003002 2بناء قاعة بیضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة012851 2 400
 تجهیز مركز البحث في علوم وتكنولوجیا النسیج بالقطب التكنولوجي014152

بالمنستیر
4 8004004004 000 4 800

100 30030011 7001 0009 3نظام حوكمة البحث والتجدید014500 12 700
600 30060021 7001 50019 3001 2تثمین البحث ونقل التكنولوجیا014600 23 500

409 15068 9503 0743 1175 4455 50033 3001 8005 6554 0961840جملــة الفصـل 85 700

7 409 15068 9503 0743 1175 4455 50033 3001 8005 6554 40جملــة البرنامج الفرعي 85 700
5 609 85086 0003 0807 6646 3965 50036 1001 9097 2985 58جملــة البرنامج 109 203

بحث علمي جنوب 6 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
451 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث  في المیكروالكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة 6 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمیة العامة 09618
241 0428005001 600171 3تجهیز مركز اإللكترونیك و النانوتكنولوجیا بسوسة - القسط األول003951 3 600

 تجهیز قاعة بیضاء بمركز البحث في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا01551ج
بسوسة

7 0009006 100 7 000

341 4007 0428001 000171 6007 096183جملــة الفصـل 10 600

6 341 4007 0428001 000171 6007 3جملــة البرنامج الفرعي 10 600

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

البحوث العلمیة العامة 09618
42971 5008 8بناء مركز البحث في المیكروالكترونیك003351 8 500
543261227 0318 9بناء مركز البحث في اإلعالمیة و الملتیمدیا و المعالجة الرقمیة للمعطیات003461 9 031
 تجهیز مركز البحث في االعالمیة والملتیمیدیا والمعالجة الرقمیة بصفاقس003861

القسط االول -
3 3602655005002 095 3 360

393 9725265005002 89116 0961820جملــة الفصـل 20 891

7 393 9725265005002 89116 20جملــة البرنامج الفرعي 20 891
6 734 9009 3001 5681 9891 00016 4917 24جملــة البرنامج 31 491

القیادة و المساندة بحث علمي 9 البرنامج



د1000بحساب 
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.م
غایة

المسندة في
20162017

ق.م
2018

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2018 2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

 
452 نظـام أمـد

إعتمادات على موارد القروض الخارجیة الموظفة

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهد

201520152016

تقدیرات ق.م المسندة في
201620172018

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2018 2017

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المصالح المركزیة بحث علمي 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة م.ق.خ.مالفصل

التكلفة

دراسات عامة 09600
850 4005503 4إستشارات ومساعدة فنیة000300 4 400

850 4005503 096004جملــة الفصـل 4 400

تجهیزات إداریة 09604
1845210329اقتناء وسائل نقل000100 184

096041845210329جملــة الفصـل 184

البحوث العلمیة العامة 09618
70631 7371 1بناء محضنة مؤسسات بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت003612 1 737
 القطب التكنولوجي بسیدي ثابت  - تاثیث وتجهیزالقسط االول من محضنة004612

المؤسسات
480222456 480

608432 7902501 1القطب التكنولوجي بصفاقس  - بناءمركز الموارد التكنولوجیة005261 2 040
3362919 0072503 096184جملــة الفصـل 4 257

النهوض بالبحوث التنمویة و التكنولوجیا 09619
943607 5504 5تنمیة الكفاءات000900 5 550

943607 5504 096195جملــة الفصـل 5 550

1 405 3311055505 1412508 14جملــة البرنامج الفرعي 14 391
9 405 3311055505 1412508 14جملــة البرنامج 14 391

748 984101 30الجملة  العامة 5 750 8 850 7 753 36 646 8 500 7 100 5 909 96 930 155 085



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

البحث العلمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

توزیع اإلعتمادات حسب الفصول

نظـام أمـد

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

453

_283 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

920 4اإلستثمار في میدان البحث07804 8 883 11 683

000 0002 0002 2المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

303030الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

360 1501 1502 2المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي

150150150مركز البحث في علوم المواد

055725 8552 4مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

140140140مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة

181850مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

185285 1852 2مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة

155155180مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه

920 8834 6838 11الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

إعادة تقییم

البحث العلمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
جدول إجمالي

نظـام أمـد

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

454

_283 الباب:

967 2اإلستثمار في میدان البحث07804 2 000 2 000

000 0002 0002 2المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة

760المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي

150مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

32مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

25مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه

967 0002 0002 2الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

البحث العلمي

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

455نظـام أمـد

_283 الباب:

5 بحث علمي شمال البرنامج

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

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

4 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
25مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه

06012125 تجهیزات سمعیة بصریة - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه

0780425جملــة الفصـل
25 4 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
150مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

070261150 تعبید شبكة الطرقات - مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

07804150جملــة الفصـل
150 5 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

6 المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
760المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي

035000495  اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي الكیمیائي

035300215  صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المعهد الوطني للبحث والتحلیل
(الفیزیائي الكیمیائي

03561250  صیانة التكییف المركزي -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
الكیمیائي



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

456 نظـام أمـد

07804760جملــة الفصـل
760 6 جملــة البرنامج الفرعي

935 5 جملــة البرنامج

6 بحث علمي جنوبالبرنامج

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

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

1 المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
000 2المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 2 000 2 000

0180122 000 2 000 2 000 صیانة المعجل االلكتروني

000 0002 078042جملــة الفصـل 2 000
2 0002 0002 000 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

7 مركز البحث في الرقمیات بصفاقسالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
32مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

09016132 تسییج مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

0780432جملــة الفصـل
32 7 جملــة البرنامج الفرعي

2 0002 0002 032 6 جملــة البرنامج
967 0002 0002 2الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

التكلفة

البحث العلمي

التعهدالدفع
إعتمادات على م.ع.م

التعهدبیان المؤسسات و البرامجالفصل

جدول إجمالي

نظـام أمـد

الدفع م.ع.م

مشاریع و برامج جدیدة

م.ق.خ.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

457

_283 الباب:

953 1اإلستثمار في میدان البحث07804 6 883 9 683

303030الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي

 المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي
الكیمیائي

2 1502 150600

150150150مركز البحث في علوم المواد

055575 8552 4مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس

 مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج
السدریة

140140140

181818مركز البحث في الرقمیات بصفاقس

185285 1852 2مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة

155155155مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه

953 8831 6836 9الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

البحث العلمي

458نظـام أمـد

_283 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

5 بحث علمي شمال البرنامج

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

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

1 المركز الوطني للبحوث في علوم الموادالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

150مركز البحث في علوم المواد 150 150

150 150 150
 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في

علوم المواد
040221

07804150150جملــة الفصـل 150
150150150 1 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

2 مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

140مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 140 140

40 40 40
 تجهیزات إعالمیة(مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج

(السدریة
050121

100 100 100
صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى 00221ج

07804140140جملــة الفصـل 140
140140140 2 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

3 مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

285مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة 2 185 2 185



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

459 نظـام أمـد

07804

35 35 35 تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة 050021

100 2 000 2 000  تجدید بنایة مخبر النفق الهوائي - مركز بحوث وتكنولوجیات
الطاقة

00421ج

150 150 150 تهیئات بمركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 00521ج

185285 078042جملــة الفصـل 2 185
2 1852 185285 3 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

4 مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

155مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه 155 155

30 30 30 تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه 060021

75 75 75 تهیئة مقر ومخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه 00921ج

50 50 50 معدات مختلفة لمركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 01021ج

07804155155جملــة الفصـل 155
155155155 4 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

5 مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

575مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 2 055 4 855

250 1 575 4 375 تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 01161ج

125 280 280  تجهیز فضاء التكنولوجیا لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس(معدات
(اداریة وفنیة

01261ج

200 200 200 تعهد وصیانة مبنى مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 01361ج

055575 078042جملــة الفصـل 4 855
4 8552 055575 5 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

460 نظـام أمـد

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

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

6 المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائيالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

600المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي 2 150 2 150

300 1 700 1 700  اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث
والتحلیل الفیزیائي الكیمیائي

035000

50 100 100  تجهیزات اعالمیة(المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
(الكیمیائي

035500

100 200 200  مخبر المیترولوجیا الكیمیائیة بالمعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي

01612ج

150 150 150  اعتماد مخابر البحث - المعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي

01712ج

150600 078042جملــة الفصـل 2 150
2 1502 150600 6 جملــة البرنامج الفرعي

9 6356 8351 905 5 جملــة البرنامج

6 بحث علمي جنوبالبرنامج

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

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

4 الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحثالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

30الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 30 30

30 30 30 تجهیزات سمعیة بصریة - الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 030700

078043030جملــة الفصـل 30
303030 4 جملــة البرنامج الفرعي

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

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

7 مركز البحث في الرقمیات بصفاقسالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث 07804

18مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 18 18

18 18 18 تكییف المحالت التقنیة بمركز البحث في الرقمیات بصفاقس 02061ج

078041818جملــة الفصـل 18



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

461 نظـام أمـد

181818 7 جملــة البرنامج الفرعي

484848 6 جملــة البرنامج
953 8831 6836 9الجملة العامة



 نفقات التنمية

التمويل العمومي

ميزانية الدولة لسنة

بيان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2017 2016 2015

2018
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

20162017 2015

البحث العلمي

إعتمادات على الموارد العامة للميزانية

20182018

جدول إجمالي

م.خ.ق.م

462

_283 الباب:

627 20اإلستثمار في ميدان البحث07804 4 920 1 430 810 24 204 11 124 8 883 877 1 900 29 207 7 250 51 991

981 5تشجيعات مباشرة 5 981 5 981
345معهد المناطق القاحلة 345 345

971 2المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية 2 000 250 20 415 1 855 2 000 250 21 531 4 600 25 636
143المرصد الوطني للعلوم والتكنولوجيا 143 143

232الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي 30 15 30 764 30 15 30 996 1 071
285 1المعهد الوطني للبحث و التحليل الفيزيائي الكيميائي 1 360 1 040 210 780 2 150 465 930 1 130 4 675

430 1مركز البحث في علوم المواد 150 160 90 980 150 150 30 2 480 2 650 2 810
310 6مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس 725 30 150 940 2 800 2 055 30 620 2 650 8 155

140مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية 30 165 140 30 165 335
50مركز البحث في الرقميات بصفاقس 50 18 82 100

25 مركز البحث في الميكروإلكترونيك و نانوتكنولوجيا بالقطب التكنولو 25 25
900 1مكز بحوث و تكنولوجيا الطاقة 285 30 40 50 2 185 30 20 70 2 305
30مركز بحوث و تكنولوجيا المياه 180 50 40 110 155 50 20 185 410

51 9917 2501 9008778 88311 12424 2048101 4304 92020 627 29 207 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2018

نظـام أمـد

البحث العلمي

463

_283 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

بحث علمي شمال  5البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
10المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 2 495 2 505 2 505

بناء مخابر البحث في الطاقة والمواد 0148122 5052 5052 49510
430 1مركز البحث في علوم المواد 150 160 90 980 150 150 30 2 480 2 650 2 810

 اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر البحث(المركز الوطني للبحوث
(في علوم المواد

0400212 2502 6502 250800501 400

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المركز الوطني للبحوث في علوم
(المواد

040121100100100

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم
المواد

040221250100150502015030

تجهیزات إعالمیة - المركز الوطني للبحوث في علوم المواد 040321303030
 اقتناء منظومة تصرف محاسبي- المركز الوطني للبحوث في علوم

المواد
04042130302010

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى- المركز الوطني للبحوث في علوم
المواد

040500150150150



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

464 نظـام أمـد

440 475901601501 985301501503 6504 3152 5جملــة الفصـل 07804

5 3152 6504 985301501503 475901601501 440 1 جملــة البرنامج الفرعي

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
150المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 150 150

تأثیث المخابر 011900150150150
140مركز البیوتكنولوجیا بالقطب التكنولوجي ببرج السدریة 30 165 140 30 165 335

تهیئة بیوت زراعیة بمركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 045000135135135
(تجهیزات إعالمیة (مركز البیوتكنولوجیا ببرج السدریة 050121100303040303040

صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى 00221100100100ج

4853153014031530140جملــة الفصـل 07804

4853153014031530140 2 جملــة البرنامج الفرعي

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

مركز بحوث و تكنولوجیات الطاقة 3البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

465 نظـام أمـد

07804

900 1مكز بحوث و تكنولوجیا الطاقة 285 30 40 50 2 185 30 20 70 2 305

تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة 0500211052020303520203035
تركیز منظومة مراقبة - مركز بحوث وتكنولوجیا الطاقة 05022150503020

تجدید بنایة مخبر النفق الهوائي - مركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 900 0001001 0002 004212ج
تهیئات بمركز بحوث وتكنولوجیات الطاقة 00521150150150ج

900 1855040302851 3057020302 2جملــة الفصـل 07804

2 3057020302 1855040302851 900 3 جملــة البرنامج الفرعي

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

مركز بحوث و تكنولوجیات المیاه  4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
30مركز بحوث و تكنولوجیا المیاه 180 50 40 110 155 50 20 185 410

تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه 0600216030303030
تجهیزات سمعیة بصریة - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 060121252525

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى. - مركز بحوث وتكنولوجیات
المیاه

0602211501005050205030

تجهیزات اعالمیة - مركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 0603215030203020
تهیئة مقر ومخابر مركز بحوث وتكنولوجیا المیاه 00921757575ج
معدات مختلفة لمركز بحوث وتكنولوجیات المیاه 01021505050ج

4101852050155110405018030جملــة الفصـل 07804

4101852050155110405018030 4 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

466 نظـام أمـد

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس  5البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
310 6مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 725 30 150 940 2 800 2 055 30 620 2 650 8 155

 اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر البحث(مركز البیوتكنولوجیا
(بصفاقس

0352002 5002 500790801 630

(صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 035400150150150
اقتناء تجهیزات اعالمیة - مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 0700615020302030

صیانة مبنى مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 07016140040050350
تعبید شبكة الطرقات - مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 07026120020015050

تجهیز مخابر مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 125 8002504 5752 3751 011614ج
 تجهیز فضاء التكنولوجیا لمركز البیوتكنولوجیا بصفاقس(معدات

(اداریة وفنیة
01261280280125155ج

تعهد وصیانة مبنى مركز البیوتكنولوجیا بصفاقس 01361200200200ج

310 800940150307256 0552 650620302 1552 8جملــة الفصـل 07804

8 1552 650620302 0552 800940150307256 310 5 جملــة البرنامج الفرعي

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

المعھد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي و الكیمیائي 6البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

467 نظـام أمـد

اإلستثمار في میدان البحث07804
285 1المعهد الوطني للبحث و التحلیل الفیزیائي الكیمیائي 1 360 1 040 210 780 2 150 465 930 1 130 4 675

 اقتناء تجهیزات علمیة لفائدة مخابر المعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي الكیمیائي

0350003 0008005001 7004501005207951 135

 القیام بدراسات واقتناء تجهیزات لتأهیل مخابر المعهد الوطني للبحث
والتحلیل الفیزیائي الكیمیا

035100150150150

 صیانة التجهیزات العلمیة الكبرى(المعهد الوطني للبحث والتحلیل
(الفیزیائي الكیمیائي

03530078515020043515040380215

 تجهیزات اعالمیة(المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
(الكیمیائي

0355001903030301003020405050

 صیانة التكییف المركزي -المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي
الكیمیائي

0356122002005010050

 مخبر المیترولوجیا الكیمیائیة بالمعهد الوطني للبحث والتحلیل
الفیزیائي

01612200200100100ج

اعتماد مخابر البحث - المعهد الوطني للبحث والتحلیل الفیزیائي 01712150150150ج
285 3601 0401 1507802101 1309304652 6751 4جملــة الفصـل 07804

4 6751 1309304652 1507802101 0401 3601 285 6 جملــة البرنامج الفرعي

21 3452 6509 3351 6207556 8352 8005 6705301 3402 84010 965 5 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

المركز الوطني للعلوم و التكنولوجیا النوویة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

468 نظـام أمـد

07804

695المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 2 000 250 6 979 290 2 000 250 7 384 9 924

(إقتناء وسائل نقل(المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 0106007346449064490
بناء وحدة التصرف في المصادر المشعة 016800840840840

(اقتناء تجهیزات علمیة(المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا النوویة 0169003 3203 3202 915405
تركیز ساعة ذریة 017500400400400

صیانة المعجل االلكتروني 0180122 4154152 0004152 000
بناء مقر إدارة األمان والتجهیزات النوویة 018112180180180

تركیز منظومة نوویة دون الحرجة 018312100100100
إعادة شحن مصدر الكوبالت 0184121 4251 1752501 175250

تركیز منظومة الحنفیات المسلحة وأعمدة اإلطفاء 018512110110110
(تركیز ساعة ذریة ( القسط الثاني 018600200200200

 اعداد أدلة اجراءات اداریة ومالیة(المركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا
(النوویة

018712505050

تسییج المركز والتهیئة الخارجیة 018812150150150

000695 9792502 0002906 3842502 9247 9جملــة الفصـل 07804

9 9247 3842502 0002906 9792502 000695 1 جملــة البرنامج الفرعي

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

الوكالة الوطنیة للنھوض بالبحث 4البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
230الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 30 15 30 240 30 15 30 470 545



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

469 نظـام أمـد

07804

 تجهیزات سمعیة بصریة واعالمیة(الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث
(العلمي

030400100100100

 اقتناء تجهیزات سمعیة بصریة واعالمیة(الوكالة الوطنیة للنهوض
(بالبحث العلمي

030500101010

(برنامج دعم نقل التكنولوجیا(الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 030611300300100200
تجهیزات سمعیة بصریة - الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 0307006030303030

اقتناء وسائل نقل - الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث 030800303030
تجهیزات اداریة 030900303030

تجهیزات اعالمیة- الوكالة الوطنیة للنهوض بالبحث العلمي 031011151515

545470301530240301530230جملــة الفصـل 07804

545470301530240301530230 4 جملــة البرنامج الفرعي

10 4697 854280152 0302907 219280152 030925 6 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

والبرنامج الفرعي
س

اإلستثمار في میدان البحث07804
 مركز البحث في المیكروٕالكترونیك و نانوتكنولوجیا بالقطب

التكنولوجبي بسوسة
25 25 25

 بناء مأوى سیارات- م ب في المیكروالكترونیك والنانوتكنولوجیا
بسوسة

080051252525



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20162017

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20152016غایة

المصروفة في
2017

ما بعدتقدیراتق.م
2015

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20182018

م.ق.خ.م

470 نظـام أمـد

252525جملــة الفصـل 07804

252525 æ جملــة البرنامج الفرعي

252525 6 جملــة البرنامج

بحث علمي جنوب 6البرنامج

2017 2016 201520162017 2015 20182018

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

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

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

مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 7البرنامج الفرعي

اإلستثمار في میدان البحث07804
50مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 50 18 82 100

بناء ماوى سیارات - مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 090061252525
تسییج مركز البحث في الرقمیات بصفاقس 09016157572532

تكییف المحالت التقنیة بمركز البحث في الرقمیات بصفاقس 02061181818ج

10082185050جملــة الفصـل 07804

10082185050 7 جملــة البرنامج الفرعي

10082185050 6 جملــة البرنامج
31 9392 6501 9008778 8833 09012 8898101 4304 92011 890 17 189 الجملة  العامة



471

(حبساب 1000 دینار)

ا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامج

160 40040 98032 96066 70022 98025 20066 70017 06مشاریع وبرامج غري موزعة 7و6
960 20034 78028 76062 50018 78021 20062 70016 06البحوث العلمیة العامة6618

50000500صیانة التجهزيات العلمیة 113

20000200اقتناء جتهزيات علمیة كربى - القسط العارش117

300 300001 1اقتناء جتهزيات علمیة كربى - القسط 12511

000 000004 4الرب\مج الوطين للبحث العلمي 1352015

000 2504 00003 2504 3الرب\مج الوطين للبحث العلمي 1402016

160 4002 6803 0603 4002 6803 1003تمثني نتاجئ البحث وتسجیل براءات bخرتاع137

000 5004 0003 10010 5003 0003 90010مشاریع البحوث التمنویة139

000 1002 1001 1002 1001 1001 9002مدارس اuكتوراه144

000 2504 00003 2504 3الرب\مج الوطين للبحث العلمي 1422017

10000100نظام حومكة البحث والتجدید145

2002000200200تمثني البحث ونقل التكنولوجيا146

500 5005 0006 50030 5005 0006 30الرب\مج الوطين للبحث العلمي 2018ج

000 0001 0001 0002 0001 0001 2بر\مج الباحثون الشـبانج

فق 2020ج 000 0006 0006 00015 0006 0006 15بر\مج أ

ٕاع\دات عىل املوارد العامة للمزيانیة

مزيانیة ا5وb لسـنة 2018
نفقات التمنیة

الباب: 28 - اجلزء: 3 البحث العلمي
مشاریع و برامج ذات صبغة 7ویّة 

جدول مفصل حسب املشاریع

امجل}
بیان املرشوعالفقرةالفصلت.ج

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد إالجناز
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(حبساب 1000 دینار)

ا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامج

امجل}
بیان املرشوعالفقرةالفصلت.ج

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد إالجناز

0070000000700البحث العلمي اجلامعي6782

70000700اقتناء معدات تقنیة وعلمیة للبحث العلمي

500 2004 2004 2004 2004 2004 003004الهنوض .لبحوث التمنویة والتكنولوجيا6619

200200200200200200دمع الثقافة العلمیة3

نشطة البحث العلمي6 30000300تقيمي أ

000 0004 0004 0004 0004 0004 4دمع التعاون اuويل4

230 26012 26010 23016 26010 26010 00016 002والیة تونس11

000150150150150150150 جتهزيات ٕاداریة06604

ج
* جتهيز مدرج حماضرات مبركزالبحوث والدراسات االقتصادية واالجتماعية

150150150150150150

000 00012 00010 00016 00010 00010 00016 002الربامج إالعالمية06605

000 00012 00010 00016 00010 00010 00016 2الشبكة املوحدة للبحث العلميج

000808050808050البحوث العلمیة العامة6618

808050808050انشاء كشاف موحد للموارد االلكرتونية للمركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلميج

000303030303030االستثمار في ميدان البحث7804

00303030303030جتهيزات مسعية بصرية للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي307

610 1503 1504 1506004 1502 0102 0003 0002 2والیة ٔار6نة12

0025000000250البحوث العلمیة العامة6618

14
جتهيز املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي

20000200

500050املصاحل املشرتكة بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت124
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(حبساب 1000 دینار)

ا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامج

امجل}
بیان املرشوعالفقرةالفصلت.ج

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد إالجناز

360 1503 1504 1506004 1502 7602 0002 0002 2االستثمار في ميدان البحث7804

000 0002 0002 0002 0002 0002 2اصالح املعجل االلكرتوين180

700795 7001 7003001 7001 4951اقتناء جتهيزات علمية لفائدة خمابر املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي350

353
صيانة التجهيزات العلمية الكربى(املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي)

21500215

1001005010010050جتهيزات اعالمية (املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي)355

500050صيانة التكييف املركزي(املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي)356

150150150150150150اعتماد خمابر البحث (املعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزيائي)ج

200200100200200100خمرب امليرتولوجيا الكيميائية للمعهد الوطين للبحث والتحليل الفيزائيج

455 6301 6302 6307302 6302 007252والیة نـابـل21

0070000000700البحوث العلمیة العامة6618

o*30000300يئة وتوسيع املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد66

20000200* بناء مقر املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد93

20000200* جتهيز املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد بربج السدرية108

630755 6302 6307302 6302 00252االستثمار في ميدان البحث7804

250025اقتناء جتهيزات مسعية بصرية (مركز حبوث وتكنولوجيات املياه)601

150150150150150150صيانة التجهيزات العلمية الكربى (املركز البحوث يف علوم املواد)402

404040404040جتهيزات اعالمية (مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية)501
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(حبساب 1000 دینار)

ا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامج

امجل}
بیان املرشوعالفقرةالفصلت.ج

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد إالجناز

100100100100100100صيانة التجهيزات العلمية الكربى (مركز البيوتكنولوجيا بربج السدرية)ج

000100 0002 0001002 0002 2جتديد بناية خمرب النفق اهلوائي مركز حبوث وتكنولوجيات الطاقةج

o150150150150150150يئات مبركز حبوث وتكنولوجيات الطاقةج

353535353535جتهيزات اعالمية (مركز حبوث وتكنولوجيات الطاقة)500

303030303030جتهيزات اعالمية (مركز حبوث وتكنولوجيات املياه)600

o757575757575يئة مقر وخمابر مركز حبوث وتكنولوجيات املياهج

505050505050معدات خمتلفة (مركز حبوث وتكنولوجيات املياه)ج

700500 4001 4003001 4001 03002001والیة سوسة51

700500 4001 4003001 4001 03002001البحوث العلمیة العامة6618

400400 4001 4003001 4001 1001جتهيز مركز البحث يف امليكروإلكرتونيك والنانوتكنولوجيا39

3001000300100بناء قاعة بيضاء بالقطب التكنولوجي بسوسة128

0035000000350والیة امل;سـتري52
0035000000350البحوث العلمیة العامة6618

500050* بناء مركز البحث يف علوم وتكنولوجيا النسيج77

300300جتهيز مركز البحث يف علوم النسيج141

255 0731 8732 0735934 8732 006624والیة صفاقس61

0048000000480البحوث العلمیة العامة6618

38
10000100* جتهيز مركز البحث يف اإلعالمية وامليلتيميديا  واملعاجلة الرقمية للمعطيات

38000380* جتهيز خمابر مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس99+119
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(حبساب 1000 دینار)

ا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامج

امجل}
بیان املرشوعالفقرةالفصلت.ج

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد إالجناز

073775 8732 0735934 8732 001824االستثمار في ميدان البحث7804

15000150تعبيد شبكة الطرقات (مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس)

575250 3751 5752504 3751 4* جتهيز خمابر مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسج

280280125280280125جتهيز فضاء التكنولوجيا مبركز البيوتكنولوجيا بصفاقسج

200200200200200200تعهد وصيانة مبىن مركز البيوتكنولوجيا بصفاقسج

181818181818تكييف احملالت التقنية (مركز البحث يف الرقميات)ج

320032تسييج مركز البحث يف الرقمياتج 012

560 21359 29353 41396 21335 29344 14794 00024 0009 2المجموع العـام:
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(حبساب 1000 دینار)

ا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامج

900 5001 90000001 5001 01مشاریع وبرامج غري موزعة 7و6

900 5001 90000001 5001 01البحوث العلمیة العامة6618

50000500اقتناء جتهزيات علمیة كربى - القسط الرابع16

50000500اقتناء جتهزيات علمیة كربى - القسط العارش117

30000300نظام حومكة البحث والتجدید145

500600 50060001 1تمثني البحث ونقل التكنولوجيا146

0020000000200والیة ٔار6نة12

0020000000200البحوث العلمیة العامة6618

20000200املصاحل املشرتكة lلقطب التكنولوj بسـیدي fبت124

0090000000900والیة Yبل21

0090000000900البحوث العلمیة العامة6618

50000500* هتیئة وتوسـیع  املركز الوطين للبحوث يف علوم املواد66

20000200جتهزيات علمیة كربى - القسط السابع96

20000200جتهزي املركز الوطين لعلوم املواد108

ٕاعiدات عىل موارد القروض اخلارجية املوظفة

مزيانیة ا5وn لسـنة 2018

نفقات التمنیة

الباب: 28 - اجلزء: 3 البحث العلمي

مشاریع و برامج ذات صبغة 7ویّة 

جدول مفصل حسب املشاریع

امجل$
بیان املرشوعالفقرةالفصلت.ج

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد إالجناز
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ا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامجا5فعالتعهدقانون الربامج

امجل$
بیان املرشوعالفقرةالفصلت.ج

مشاریع وبرامج جدیدةمشاریع وبرامج بصدد إالجناز

0055000000550والیة املنسـتري23

0055000000550البحوث العلمیة العامة6618

15000150* بناء مركز البحث يف علوم وتكنولوجيا النسـیج77

40000400جتهزي مركز البحث يف علوم النسـیج141

700 0001 0007 0009007 0007 008007والیة سوسة51

700 0001 0007 0009007 0007 008007البحوث العلمیة العامة6618

400 0001 0007 0009007 0007 5007جتهزي مركز البحث يف املیكروٕالكرتونیك والنانوتكنولوجيا39

30000300بناء قاعة بیضاء lلقطب التكنولوj بسوسة128

0050000000500والیة صفاقس61

0050000000500البحوث العلمیة العامة6618

50000500* جتهزي مركز البحث يف الرمقیات38

750 5005 0008 0009007 0007 8507 5004 01الجملة:
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

والیة تونس

بــنــایـات إداریــة
50أشغالــدراساتــدراساتتھیئة تھیئات بمقر الوزارة

ــدراساتــبصدد تعیین المصّممینــتھیئة وتوسیعتھیئة فرع مقر الوزارة بنھج الساحل

إمكانیة إلغاء المشروع نظرا لتدّخل المعھد - - ــ- ــــتوسیعتوسیع مقر جامعة قرطاج
الوطني للتراث (منطقة تحجیر)

تعیین المصممین %100البرمجة وتحدید الموقعبناء مقردیوان الخدمات الجامعیة للشمال
إشكال : توفیر عقار%20والقیام بالدراسات

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
ــإعالن طلب العروضــدراساتــــتوسیعكلیة العلوم للریاضیات والفیزیاء والطبیعیات

تحیین البرنامج الوظیفي100 200 200 توسیعالمدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة والتعمیر بتونس

50أشغالــإعالن طلب العروضــدراساتتوسیع المعھد العالي للعلوم اإلنسـانیـة بتونـس (ابن شرف)

إعالن طلب العروضبناء مقرالمدرسة العلیا للسمعي البصري و السنما بقمرت
أشغال متوقفة إلكتشاف أثار5 أشغالــ للمرة 3

تعیین المصممین توسیعالمعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بتونس
-والقیام بالدراسات

100أشغال90 أشغال40 أشغالتوسیعالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بتونس

أشغال متوقفة50أشغال0 أشغال0 أشغالتوسیعتوسیع كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس
 ألسباب فنیة

0طلب عروضــدراساتــدراسة جیوتقنیةتوسیعالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالمنار

أشغال متوقفة  ألسباب فنیة50أشغال0 أشغال0 أشغالتوسیعتوسیع كلیتي الحقوق والعلوم اإلقتصادیة بتونس

100أشغالــإعالن طلب العروضــدراساتتوسیعالمعھد العالي ألصول الدین

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
 نفقات التنمیة لسنة 2018
 المشاریع المتواصلة

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
%20أشغالتھیئةكلیة العلوم بتونس

70أشغالــإعالن طلب العروضــدراساتتھیئة المدرسة الوطنیة للمھندسین بتونـس
 المعھد التحضیري للدراسات األدبیة و العلوم اإلنسانیة 

أشغال متوقفة  ألسباب فنیة80أشغالــتحیین الدراسات40 أشغالتھیئةبتونس

100أشغالإعالن طلب العروضتھیئةالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بتونس

تم استالم القسط 1 واألشغال تسیر 100أشغال40 أشغال20 أشغال قسط 1  و 2تھیئة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بتونس
بنسق بطيء لعدم شغور الفضاءات

تما‘ستالم القسط 1 واألشغال تسیر 100أشغال40 أشغال20 أشغال قسط 1  و 2تھیئة كلیة العلوم اإلقتصادیة  و التصرف بتونس
بنسق بطيء لعدم شغور الفضاءات

100 أشغال60 أشغالتھیئة المدرسة العلیا للعلوم و التقنیات بتونس
100 أشغالــدراساتتھیئة المعھد العالي للتكنولوجیات الطبیة بتونس

ــدراساتــ دراسة جیوتقنیةــــتھیئةالمعھد العالي للعلوم البیولوجیة والتطبیقیة بتونس
100أشغال70 أشغالــطلب عروضتھیئةمعھد الدراسات التجاریة العلیا بقرطاج

-برنامج الوظیفيتھیئةكلیة العلوم القانونیة والسیاسیة واالجتماعیة بتونس
100 أشغال20 أشغالتھیئةالمدرسة التونسیة للتقنیات

-أشغال100 أشغالــدراساتتھیئةكلیة الطب بتونس

أشغال قسط 1 ــدراساتتھیئةالمعھد الوطني للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بتونس
طلب عروض قسط2

30
ــ

أشغال قسط1 
أشغال قسط2

100
20

50أشغالــدراسات ــدراساتتھیئةالمدرسة العلیا للعلوم اإلقتصادیة و التجاریة  بتونس

20أشغالــدراساتــتعیین المصممینتھیئةالمعھد العالي للتربیة والتكوین المستمر

20أشغالــاختبارتھیئةالمعھد التحضیري للدراسات العلمیة والتقنیة بالمرسى

50أشغالــإعالن طلب العروضتھیئة المعھد العالي للعلوم اإلنسـانیـة بتونـس (ابن شرف)

-دراسات وطلب عروضــتعیین المصممینتھیئةالمعھد العالي للتصرف بتونس

 بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
%100أشغال%15أشغال- دراساتبناء مقرالمبیت الجامعي العمران األعلى 1
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
%80أشغال%100طلب عروض-دراساتتھیئةالحي الجامعي میتوالفیل
%100أشغال القسط األول%80أشغال القسط األولتھیئةالحي الجامعي باردو 2

%100أشغال%50أشغال القسط الثاني%20أشغال القسط الثاني
20أشغال-دراسات-دراساتتھیئة الحي الجامعي براس الطابیة

%100أشغال%50أشغال-دراساتتھیئةالمبیت الجامعي العمران األعلى 3

%60أشغال%100طلب عروض-دراساتتھیئة (بناء) المطعم الجامعي بالعمران األعلـى

%100دراسات%100رفع ھندسي-برمجةتھیئةالمبیت الجامعي العمران األعلى 2
القسط 3 انتھى%100أشغال%80أشغال (القسط 2)تھیئة (القسطان 2 و 3) المبیت الجامعي الزھور
%100أشغال-دراساتتھیئةالمطعم الجامعي بقرطاج

- دراسات%100رفع ھندسي-برمجةتھیئةالمبیت الجامعي العمران األعلى 1
- دراسات%100رفع ھندسي-برمجةتھیئةالمبیت الجامعي الیاسمین

والیة أریانة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
- دراسات- تحیین البرنامج الوظیفيتوسیعالمعھد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي

تجھیزات علمیة تجھیزات علمیة ووسائل نقلتجھیز المعھد العالي للبیوتكنولوجیا بسیدي ثابت
%100تجھیزات علمیة%47تجھیزات علمیة%39ووسائل نقل

نسبة االنجاز احتسبت على مبالغ 
الصفقات الخالصة مقارنة 

باالعتمادات المرصودة        
بصدد اعداد الخاصیات الفنیة 

للتجھیزات العلمیة
 بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة

جھوي %100أشغال%80أشغال%30,0أشغالبناءالمطعم الجامعي بأریانة



481

نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة

تھیئة

قسط الثاني 
70%
قسط 

الثالث%50 

تھیئة

قسط 
الثاني%100
قسط الثالث 
 100%

جھوي%100أشغال

%100أشغال%10تھیئةقسط 4تھیئة 

 - - %100تھیئة%5,0تھیئة (قسط 1)
- دراسات- تعیین المصّممین تھیئة (قسط 2)

تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة

اثاث، معدات طبخ ومعدات تجھیز المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسیدي ثابت
مراقبة

اثاث، معدات طبخ 
اثاث، معدات طبخ %0ومعدات مراقبة

اثاث، معدات طبخ %56ومعدات مراقبة
%100ومعدات مراقبة

نسبة االنجاز احتسبت على مبالغ 
الصفقات الخالصة مقارنة 

باالعتمادات المرصودة        
بصدد تقییم طلب عروض واعداد 

خاصیات فنیة لبقیة التجھیزات

والیة منوبة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
- ختم نھائي للصفقة- - المعھد العالي لتاریخ الحركة الوطنیة

إعداد البرنامج - تحدید الحاجیاتبناء مكتبةبناء مكتبة متعددة االختصاصات بمنوبة
النظر في جدوى اإلنجاز نظرا - الوظیفي

للتكلفة الجملیة الباھضة 15 م د

إعداد البرنامج بناء مقرالمدرسة العلیا لالقتصاد الرقمي
تأجیل انجاز المشروع إلى حین - الوظیفي

النظر في جدوى اإلنجاز

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة بمنوبة

صعوبات في اإلنجاز نظرا لتقاعس المقاولة%100أشغال%80أشغال%40أشغالتھیئة مكتبةالمعھد العالي لتكنولوجیا التصمیم بالدندان

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة

المبیت الجامعي بلقیس بالمنزه السابع

المبیت الجامعي شوقي بالمنزه السابع
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نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

%100األشغالتھیئة القسط الثانيالمبیت الجامعي البساتین بمنوبة

تھیئةالمبیت الجامعي ابن زھر بمنوبة
تعیین المصممین 
واإلنطالق في 

الدراسات
%100أشغال%10أشغال- 

 الــبــحث الــعــلــمــي
تجھیز لمركز الحساب الخوارزمي

تراسل المعطیات لمركز الحساب الخوارزمي
%100أشغالتوسعة

دراسات وطلب اقتناء وتركیز مموج إعالمیة
%100أشغال%100العروض

والیة بنعروس

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
100أشغال10أشغالــدراساتتھیئة المعھد العالي للتنشیط الشبابي و الثقافي ببئر الباي

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
20أشغالــدراساتتھیئةالحي الجامعي ببن عروس
100أشغال قسط 903 أشغال قسط 1003 أشغال قسط 1 و 2تھیئة المبیت الجامعي بالمروج

100 أشغال قسط 304 أشغال قسط 4

-- 100 أشغال قسط 3 100 أشغال قسط 1 و 2تھیئة

100أشغال قسط 804 أشغال قسط 4
والیة نابل

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
صعوبات فنیة لتوسعة المكتبةــــــدراساتــــتوسیعالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بنابل

أشغال معطلة لقسط السوائل 100أشغال95 أشغال80 أشغالبناء مقرالمعھد العالي لإلعالمیة ومنظومات اإلتصال ببرج السدریة
وقسط الحمایة من الحرائق

الحي الجامعي المروج

مركز الحساب الخوارزمي (أشغال)
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیات المتقدمة ببرج 
تعطل إنجاز قسط السوائل100أشغال97 أشغال90 أشغالبناء مقرالسدریة

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي

تجھیز المعھد العالي لتكنولوجیات البیئة ببرج السدریة

تجھیزات علمیة، تجھیزات 
وبرمجبات اعالمیة، 

تجھیزات نسخ وسمعیة 
بصریة، اثاث، وسائل نقل، 
تجھیزات مخبر لغات وكتب 

ومراجع ومكیفات ھواء

تجھیز المعھد العالي لتكنولوجیا المعلومات واإلتصال ببرج 
السدریة

تجھیزات علمیة، تجھیزات 
وبرمجبات اعالمیة، 

تجھیزات نسخ وسمعیة 
بصریة، اثاث، وسائل نقل 

وكتب ومراجع

تجھیز المدرسة الوطنیة للعلوم والتكنولوجیات المتقدمة ببرج 
السدریة

تجھیزات علمیة، تجھیزات 
وبرمجبات اعالمیة، 

تجھیزات نسخ وسمعیة 
بصریة، اثاث، وسائل نقل، 
تجھیزات مخبر لغات وكتب 

ومراجع

 بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
%20أشغال-دراسة تھیئة األرضتوسعةتوسیع المبیت الجامعي بنابل

والیة زغوان

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

%100أشغال%95أشغال%90أشغالبناء مقرالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بزغوان

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة

- - %100أشغال- دراساتتھیئةالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بزغوان
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نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

والیة بنزرت

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

 --100 أشغال5 أشغالبناء مقر المعھد العالي للتجارة و المحاسبـة ببنزرت

60أشغال40 أشغال40 أشغالبناء مقر المدرسة الوطنیة للمھندسین ببنــزرت

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
--100 أشغال قسط 1003 أشغال قسط 1 و 2تھیئة كلیة العلـوم  ببنـــزرت

تم فسخ الصفقة وإعالن100أشغال10 أشغال10 أشغال تھیئة خارجیةالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بماطر
 طلب عروض جدید

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي

تجھیز المعھد العالي للتجارة والمحاسبـة ببنزرت
تجھیزات اعالمیة، 

تجھیزات نسخ وسمعیة 
بصریة، اثاث ومكیفات ھواء

تجھیز المدرسة الوطنیة للمھندسین ببنــزرت

تجھیزات علمیة، تجھیزات 
وبرمجبات اعالمیة، 

تجھیزات نسخ وسمعیة 
بصریة، اثاث، وسائل نقل، 
تجھیزات مخبر لغات وكتب 

ومراجع

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
100أشغال30 أشغال 30 أشغال تھیئة (قسط 1)الحي الجامعي بماطر

30أشغالتھیئة (قسط 2)
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كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

والیة جندوبة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

التریث في المشروع إلى حین -برنامج وظیفيبناء مخزنالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة
النظر في جدوى اإلنجاز

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
100أشغال-دراساتاختبارتھیئةالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجندوبة

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
%100أشغال (القسط 1)%80أشغال (القسط 1)%100دراسات (القسط 1)تھیئةالحي الجامعي بالریجیا

%20أشغال (القسط 2)دراسات (القسط 2)
والیة الكاف

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
- دراسات- إختبار- إختبارتھیئةالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالكاف

دراسات واإلنطالق تھیئة القسط األولالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالكاف
%100أشغال%80أشغال- في األشغال

دراسات واإلنطالق - تحیین البرنامج الوظیفيتھیئة القسط الثاني
%50في األشغال
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نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

والیة سلیانة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
%80أشغال-دراسات-دراساتتوسعة قسط أولالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة

%20أشغال-برنامج وظیفيتوسعة قسط ثاني

والیة القیروان

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
وطني%100بناء%50بناء_بناءالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بالقیروان

%100توسعة%20توسعة_توسعةتوسعة المعھد العالي للفنون والحرف بالقیروان

__-_-بناءالمدرسة الوطنیة للمھندسین بالقیروان
تم تاجیل المشروع في اطار 
المخطط 2016-2020 و 

المؤسسة غیر محدثة

  تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي
جھوي%100تھیئة_تھیئة_تھیئةالعھد العالي لإلعالمیة والتصرف بالقیروان

جھوي%100تھیئة%40تھیئة_تھیئةالعھد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان
جھوي%100تھیئة_تھیئة_تھیئةالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالقیروان

  بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
جھوي%100بناء%50بناء_بناء مطعم المركب الجامعي الجدید بالقیروان
جھوي%100بناء%10بناءبناء مطعم الحي الجامعي صبرة بالقیروان

 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
جھوي%100تھیئة%70تھیئة_تھیئة الحي الجامعي عقبة بن نافع القیروان

جھوي%100تھیئة%50تھیئة%10تھیئةالمبیت الجامعي صبرة بالقیروان
جھوي%100تھیئة%70تھیئة_تھیئةالحي الجامعي ابن الجزار بالقیروان

والیة القصرین
 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

وطني%100بناء%30بناء%25بناءالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بالقصرین
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اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
جھوي%30تھیئة_تھیئة_تھیئةالحي الجامعي بسبیطلة

والیة سیدي بوزید

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
ــدراساتــإعداد البرنامج الوظیفيــــتوسیعكلیة العلوم والتقنیات

بناء إدارة وبعضالمعھد العالي للفنون والحرف بسیدي بوزید
ــدراساتــإعداد البرنامج الوظیفيــــ القاعات بكلیة العلوم

والیة سوسة

 بـنـایـات إداریـــة
ــدراساتــالبرنامج الوظیفيــــبناء مقردیوان الخدمات الجامعیة للوسط بسوسة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

50أشغالــدراساتــإعداد الملف المرجعيتوسیعمعھد العالي للتصرف بسوسة
50أشغالــدراساتــإعداد الملف المرجعيتوسیعالمعھد العالي للمالیة والجبایة بسوسة

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
50أشغالــدراساتــدراساتتھیئةكلیة الحقوق بسوسة

المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسوسة

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
100 أشغال10 أشغالتھیئةالحي الجامعي الغزالي بسوسة

100 أشغال10 أشغالتھیئةالمبیت الجامعي الریاض بسوسة

أشغال القسط2 60 أشغال قسط 2تھیئة المبیت الجامعي سھلول بسوسة
أشغال القسط3

100 
100أشغال (قسط 3)20

تم تقدیم البرنامج الوظیفي بقیمة 4,5 م د 
و تّم طلب تحدید قسط وظیفي في حدود 

اإلعتمادات المتوفّرة 2,5 م د
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نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة

تجھیز المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة

والیة المنستیر

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

بناء إدارة ومخابر للحدیقة كلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر
مناظرة معماري %100برمجةالنباتیة ومدرج

-دراسات-وتعیین المصممین

توسعةالمعھد العالي للبیوتكنولوجیا بالمنستیر
لم یتم البت في مشروع التوسعة 

نظرا لعدم توفر المساحة الكافیة من 
األرض مقارنة بالبرنامج الوظیفي.

%100أشغال%30أشغال%100دراساتبناء مدرج وتوسعة المكتبةكلیة الطب بالمنستیر
%100أشغالبناء مدرجكلیة الصیدلة وطب األسنان بالمنستیر

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
%100أشغال%100دراساتتھیئة الشبكات الفنیةكلیة الصیدلة و طب األسنان بالمنستیر

%100أشغال%60أشغالتھیئة المكتبةكلیة طب األسنان بالمنستیر
- - - - تھیئةكلیة العلوم بالمنستیر

%100أشغال%100دراساتتھیئةالمدرسة الوطنیة للمھندسین بالمنستیر
%100أشغال%100تجدید المصعدكلیة الصیدلة بالمنستیر

%100أشغال%100دراساتتجدید المصعدكلیة الطب بالمنستیر

  بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
-دراسات وطلب عروض- دراسات%100برنامج وظیفيتوسعة المطبختوسیع مطعم الحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر

المطعم الجامعي سقانص بالمنستیر

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
%20أشغال- دراسات- - تھیئةالحي الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

والیة المھدیة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

دراسات وطلب بناء مقر المعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بالمھدیة
 %100أشغال- عروض

دراسات وطلب بناء مقر المعھد العالي لإلعالمیة بالمھدیة
%100أشغال%80أشغال- عروض

دراسات وطلب بناء مقر القریة اللغویة بالمھدیة
  %100أشغال- عروض

%100أشغال%60أشغالبناء مقر المعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بالمھدیة

والیة صفاقس

 بـنـایـات إداریـــة
- -100 أشغالــدراساتتوسیعتوسعة مقر دیوان الخدمات الجامعیة بالجنوب

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
100 أشغال30 أشغالتوسیعالمدرسة الوطنیة للمھندسین بصفاقس

100 أشغال10 أشغالدراساتتوسیعالمعھد العالي إلدارة األعمال بصفاقس

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
100أشغالــدراساتــــتھیئةكلیة اآلداب والعلوم االنسانیة

إصالح الشقوق بصدد100أشغال80 أشغال60 أشغالتھیئةكلیة الطب بصفاقس
 الدراسات

100أشغال50 أشغالــدراساتتھیئة كلیة العلـوم  بصفاقس
80أشغالــدراساتــدراساتتھیئةكلیة الحقوق بصفاقس

ــدراساتــإختبارــــتھیئةالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بصفاقس
--100أشغالدراساتتھیئةكلیة العلوم االقتصادیة والتصرف بصفاقس

تجھیز مؤسسات التعلیم العالي

تجھیزات علمیة وتجھیزات تجھیز المدرسة الوطنیة لاللكترونیك واالتصاالت بصفاقس
اعالمیة

تجھیزات علمیةتجھیز المعھد العالي لالعالمیة والملتمیدیا بصفاقس
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

  بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
--100 أشغالــــبناء مقر المركز الثقافي الجامعي بصفاقس

بصدد اإلستغالل منذ سنة 602014أشغال- الدراسات وطلب العروض البرنامج الوظیفيبناء مقرالمبیت الجامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس
--100أشغالــدراساتتوسیعتوسعة المطعم الجامعي علي الشرفي بصفاقس

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
100أشغال90 أشغالــدراساتتھیئةالمطعم الجامعي المنار بصفاقس

100 أشغال50 أشغالتھیئة (القسط 1)
100 أشغال- دراساتتھیئة (القسط 2)
80أشغال-دراساتتھیئة (القسط 3)

والیة قابس

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

دراسات وطلب توسعةالمعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقابس
%100أشغال%80أشغال- عروض

دراسات وطلب بناء مقر المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس
%100أشغال%80أشغال- عروض

- دراسات- برنامج وظیفي- - توسعةالمعھد العالي للتصرف بقابس

تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
%100أشغال- دراساتتھیئة المدرسة الوطنیة للمھندسین بقابس

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
%100أشغال%20أشغال- دراساتتھیئة و توسعةالمطعم الجامعي حي المنارة بقابس

%40أشغال-دراسات- إختبارتھیئةالحي الجامعي عمر ابن الخطاب بقابس
-دراسات وطلب عروض-دراسات- تھیئةالمبیت الجامعي ابن سرح بقابس

الحي الجامعي ابن الجزار بصفاقس
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

والیة قفصة

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
- دراسات- برنامج وظیفيبناء مقرالمدرسة الوطنیة للمھندسین بقفصة

- دراسات- برنامج وظیفيبناء مقرالمعھد العالي للفنون و الحرف بقفصة
- دراسات- برنامج وظیفيبناء مقر المعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا بقفصة

- دراسات- تحیین الملف مرجعيبناء مقرالمعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بقفصة

بناء مدرجالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة
تعیین المصممین 
واإلنطالق في 

الدراسات
اإلعالن عن طلب 100%

%100أشغال- العروض

%100أشغالتوسعةالمعھد العالي لتكنولوجیا الطاقة بقفصة
%20أشغال- دراساتبناء مقرتوسعة مركز الطب الجامعي بقفصة

 تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
%100أشغالتھیئةالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في اإلنسانیات بقفصة
بناء و توسیع مؤسسات الخدمات الجامعیة
%40أشغال- دراسات%10دراساتبناء مطعمبناء مطعم المعھد العالي لتكنولوجیات الطاقة بقفصة

- دراسات- برنامج وظیفيبناء مركبالمركب الجامعي للتنشیط الثقافي بقفصة

تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة
المبیت الجامعي ابن منظور بقفصة

المبیت الجامعي بقفصة
والیة مدنین

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

في انتظار إلقرار المشروع نظرا لتاجیلھ في اطار __إعداد الملف المرجعي__بناء مقر المعھد العالي لالعالمیة بمدنین
المخطط 2020-2016

 

 تھیئة مؤسسات التعلیم العالي
 -دراسات_تھیئة__تھیئةالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بجربة
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نسبة اإلنجاز/المحتوى المادي
نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع

نسبة اإلنجاز/المحتوى الماديكامل المشروع
كامل المشروع

اإلنجاز المتوقع إلى غایة
المالحظات31 دیسمبر 2018 المحتوى الماديبیان المشاریع والبرامج

اإلنجاز المادي إلى غایة
31 دیسمبر 2016

اإلنجاز المادي المنتظر إلى غایة
31 دیسمبر 2017

والیة توزر

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي

دراسات و طلب _تعیین المصممین_بناءبناء مقرالمعھد العالي للدراسات التطبیقیة في االنسانیات بتوزر
_عروض

تم تأجیل إنجاز المشروع 
واإلقتصار على إنجاز نواة للمعھد 

بأرض المعھد العالىي للدراسات 
التكنولوجیة بتوزر

والیة قبلي

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
%20أشغال_دراساتتھیئةالمعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بقبلي

والیة تطاوین

 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي
%100أشغال%97أشغال%95أشغالبناء مقرالمعھد العالي للفنون والحرف بتطاوین
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800 0 800 بنایات إداریة
- دراسات 800 800 توسیع مقر جامعة منوبة

200 200 بناء و توسیع مؤسسات التعلیم العالي 
100% أشغال 200 200 بناء مخازن للمواد الخطرة بمؤسسات التعلیم العالي

3 350 3 350 تھـیئة مؤسسات التعلیم العالي  
50% أشغال 300 300 تھیئة  المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بتونس

20% أشغال 600 600 تھیئة  المعھد التحضیري للدراسات الھندسیة بالمنار

100% أشغال 250 250 تھیئة  كلیة العلوم ببنزرت

100% أشغال 150 150 تھیئة  المعھد العالي للریاضیات التطبیقیة واإلعالمیة بالقیروان

نسبة اإلنجاز
%

المحتوى
المادي  على الجملة

م. ق. خ. م

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

نفقات التنمیة لسنة 2018

تقدیم المشاریع والبرامج الجدیدة 

 على
م. ع. م

 التكلفـة اإلنجازات المتوقعة إلى غایة
بحساب ألف دینار المحتوى

المالحظاتالمادي  بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول
31 دیسمبر 2018
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نسبة اإلنجاز
%

المحتوى
المادي  على الجملة

م. ق. خ. م
 على
م. ع. م

 التكلفـة اإلنجازات المتوقعة إلى غایة
بحساب ألف دینار المحتوى

المالحظاتالمادي  بیان المشاریع والبرامج حسب الفصول
31 دیسمبر 2018

100% أشغال 250 250 تھیئة  المعھد العالي للفنون والحرف بالقیروان

80% أشغال 1 200 1 200 تھیئة  صیانة و تعھد مؤسسات التعلیم العالي 

50% أشغال 200 200 تھیئة  المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بسلیانة

50% أشغال 400 400 تھیئة  المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة بالقیروان

4 200 2 200 2 000 تجھیز مؤسسات التعلیم العالي  
4 200 2 200 2 000 تجھیز المعاھد العلیا للدراسات التكنولوجیة  

4 950 0 4 950 تھیئة مؤسسات الخدمات الجامعیة 
30% أشغال 1 000 1 000 تھیئة  الحي الجامعي الغزالي سوسة

100% أشغال 300 300 تھیئة  المركز الجامعي للتنشیط الثقافي بتونس

100% أشغال 500 500 تھیئة  ربط مؤسسات الخدمات الجامعیة بالجنوب بالغاز الطبیعي

50% أشغال 2 000 2 000 تھیئة  تھیئة المالعب والفضاءات الریاضیة بالمؤسسات الجامعیة

100% أشغال 550 550 تھیئة   صیانة و تعھد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
بالشمال

100% أشغال 300 300 تھیئة   صیانة و تعھد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للوسط

100% أشغال 300 300 تھیئة   صیانة و تعھد المؤسسات الراجعة بالنظر لدیوان الخدمات الجامعیة
للجنوب

1 500 0 1 500 تجھیز مؤسسات الخدمات الجامعیة 
400 400 تجھیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للوسط 

700 700 تجھیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للشمال 

400 400 تجھیزات لفائدة دیوان الخدمات الجامعیة للجنوب 

100 100 الــبــحث الــعــلــمــي 
100 100 دراسات مختلفة لمركز الحساب الخوارزمي
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