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توطئة
 



  توطـئـــةـــــــال
  
جدید  11وخاصة الفصل ( 2004ل تنقیح القانون األساسي لمیزانیة الدولة خالل سنة مثّ 

 نقطة االرتكاز الفعلیة لالنطالق في برنامج اإلصالح العام للمالیة العمومیة حیث نصّ ) منھ

ة السیاسات العمومیّ وبرامج تترجم  اتمھمّ  رصد االعتمادات حسب إمكانیةالفصل المذكور على 

الدولة جدیدة للتصرف في میزانیة  ن مصالح وزارة المالیة من الشروع في تركیز منظومةا مكّ ممّ 

  .النجاعة والفاعلیة والمساءلةو الحوكمة الرشیدةو مبنیة على مبادئ الشفافیة

ة حسب ف في المیزانیّ نظام التصرّ  إرساءة في على ذلك، شرعت مصالح وزارة المالیّ  وبناء

  :التالیةاألھداف الذي یرتكز أساسا على المبادئ 

 ،المحافظة على التوازنات االقتصادیة والمالیة -

 ،االنضباط في المیزانیة -

 ،الشفافیة والمساءلة -

 .طالبرمجة على المدى المتوسّ  -

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

فع من دعم نجاعة التصرف العمومي والرو ةالقتصادیة واالجتماعیة للسیاسات العمومیّ الفاعلیة ا

  .ةجودة الخدمات العمومیّ 

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

برامج ، تقسیم مھام كل وزارة إلى )تصرف مبني على النتائج أو القدرة على األداء(الجدیدة 

  . اتھا وفق البرامج المذكورةة والمھام الموكولة إلیھا وتبویب میزانیّ تترجم السیاسات العمومیّ 

ة العامّ  إطاراإلستراتیجیةفي (كل برنامج  إستراتیجیةتحدید  بناء على التقسیم المذكور، یتمّ 

تم ضبط مؤشرات یتدعیم الجانب التقییمي ول. ط والبعیدوضبط أھدافھ على المدى المتوسّ ) للقطاع

  ).ةة أو نوعیّ كمیّ (قابلة للقیاس والمتابعة  لقیس األداء بالنسبة لكل ھدف

  



  :بھدف االستفادة قبل التعمیمظومة المرحلیة والتدرج في تركیز المن اعتماد وقد تمّ 

وزارة الفالحة والموارد (أعّدت ونفّذت خمس وزارات نموذجیة  ،2013إبتداء من سنة  -

 میزانیاتھا )ةالتربیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحّ وزارة  المائیة،

نویة للقدرة على األداء مشاریعھا السّ بالتوازي مع وفق المنظور البرامجي  2013لسنة 

 إلى مجلس النواب،

وزارة المالیة، وزارة النقل، ( أربع وزارات جدیدة للدفعة األولى إنضاف ،2014سنة  في -

 ،)وزارة الصناعة، وزارة التجھیز

وزارة  19تسع وزارات أخرى وتكون بالتالي الحصیلة الجملیة  2015لتلیھا سنة  -

وفق المنظور البرامجي مصحوبة  2016یزانیاتھا لسنة منخرطة في المنظومة قدمت م

 .بالمشاریع السنویة للقدرة على األداء لنفس السنة

ة الوزارات في العمل على إدراج بقیّ  2015سنة  منذ نھایةقد شرعت وزارة المالیة لو

نت وزارة العدل ووزارة الداخلیة تمكّ  إذ ،)ةیوزارات السیادال(ضمن المنظومة الجدیدة ة السیادیّ 

وسیتم إحالتھا  .وفق التقسیم البرامجي 2017ووزارة الشؤون الدینیة من إعداد میزانیاتھا لسنة 

  .جلس وفق التبویب الجدیدللم

وفق ) وزارة 25من جملة (وزارة  21لمجموع  2017بذلك سیتم تقدیم میزانیات سنة و

  .نةبالمشاریع السنویة للقدرة على األداء لنفس السّ المنظور البرامجي مصحوبة أغلبھا 

في ھذا اإلطار وتتویجا للمرحلة التجریبیة لمنظومة التصرف في المیزانیة حسب و

ف س مبادئ التصرّ یكرّ مشروع قانون أساسي جدید للمیزانیة إعداد  2015سنة  األھداف، تمّ 

  .ولةة الدّ ف في میزانیّ ة للتصرّ س لوضع آلیات عصریّ الجدید ویؤسّ 

في  2015نوفمبر  20إحالة المشروع المذكور لمجلس نواب الشعب بتاریخ  تولقد تمّ  

 .دراستھ و التصویت علیھ في أقرب اآلجال إنتظار



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1 نظـام أمـد

الباب الرابع  و العشرون
وزارة الصحة

تم ضبط نفقات التصرف و التنمیة و صنادیق الخزینة لوزارة الصحة  

. 2016 م د   سنة 1 751,097 مقابل 1 742,344 في حدود  لسنة  2017

 و تتوزع هذه النفقات على النحو التالي : 

نسبة 
التطور

الفارق  تقدیرات  ق . م  إنجازات 
2017 2016 2015

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

%نفقات التصرف  -3,1 -50,700 1 568,194 1 618,894 1 472,804

العنوان الثاني 
%نفقات التنمیة  31,0 40,947 173,150 132,203 158,866

ـ اإلستثمارات المباشرة
%* على الموارد العامة للمیزانیة    5,8 7,455 135,727 128,272 154,935

م د

852,0 33,492% 37,423 3,931 3,931 * على الموارد العامة للمیزانیة   

ـ التمویل العمومي

1,000صنادیق الخزینة  1,000

1,0001,000 صندوق دعم الصحة العمومیة

%8,753-742,344 751,0971 631,6701 1 الجملـــــة -0,5



نظـام أمـد

1 568 194 000

173 150 000

2

الباب الرابع  و العشرون

وزارة الصحة

التوزیع حسب األجزاء

2017  نفقات المیزانیة لسنة

الجزء الثالث

الجزء األول

: نفقات التنمیة

: نفقات التصرف 

تقدیرات بیان األجزاء 
2017

 بحساب الدینار

1 000 000 : الحسابات الخاصة في الخزینةالجزء الخامس

000 344 742 1 الجملـــــة
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متأتیة من المداخیل الذاتیة  م د 734,228موارد أخرى تقدر بـ المیزانیة  اعتماداتى ـوتضاف إل

ي للتأمین على ـالصندوق الوطنمساھمة ة بمختلف أنواعھا بما في ذلك العمومیّ سات للمؤسّ 

. دم  521,0الغة ـة المسداة لفائدة منظوریھ والبوان فوترة الخدمات الصحیّ ـرض بعنـالم

جملة بذلك تبلغ لم د  4,7قدره غیر موزع مبلغا  مساھمة الصندوق، تم ترسیم وبخصوص

  .م د 729,528الموارد الذاتیة الموزعة فعلیا 

باعتبار الموارد الذاتیة  2017لسنة وصنادیق الخزینة  والتنمیة تبلغ جملة نفقات التصرف

ي بزیادة قدرھا أ 2016سنة  م د 2.435,802مقابل د  م 2.476,572ما قدره للمؤسسات 

  .% 1,7 تطور قدرھا نسبة وھو ما یمثل ،م د 40,770
  

 :م د من  734,228البالغة وتتأتى الموارد المشار إلیھا و  
  

  ق م  
2016  

 )م د(

  تقدیرات
2017  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

نسبة 
  التطور

)%(  
 

  ـ  الموارد الذاتیة للمؤسسات
فوترة الخدمات لغیر  التذاكر التعدیلیة،(

 7,3 14,523 213,228 198,705 ...)        المضمونین االجتماعیین

  لصندوق المساھمة المباشرة ـ 

في نفقات تصرف   التأمین على المرض

 7,2 35,000 521,000 486,000 *)فوترة الخدمات (المؤسسات اإلستشفائیة 

 7,2 49,523 734,228 684,705 :الجملة                      

  .م د غیر موّزعة 4,7م د موّزعة و 516,3 :م د 521,0المساھمة الجملّیة بعنوان الفوترة  *
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  صحةــــوزارة ال
  البرامـــــجة حسب ــــالمیزانی

  

  

  

ة تنddddدرج ضddddمن الدفعddddة األولddddى مddddن وزارة الصddddحأن باعتبddddار 

ة المعنیddddddة بتركیddddddز منظومddddddة التصddddddرف  فddddddي یddddddالddddddوزارات النموذج

ف المیزانیdddة حسdddب األھdddداف، وبغایdddة تحسdddین نجاعdddة وفاعلیdddة التصdddرّ 

ھیكلdddة میزانیdddة  العمdddومي وضdddمان شdddفافیة أھdddداف میزانیdddة الدولdddة، تdddمّ 

ة ة تتddddرجم السیاسddddات العمومّیddddبddddرامج عملیاتّیdddd ثالثddddةالddddوزارة وفddddق 

  :والمھام الموكولة إلیھا وبرنامج مساندة وفقا لما یلي 

  

 اسیةـصحیة األسـرعایة الـــال:  1برنامج عدد ـال §

 صحیة االستشفائیةـات الـخدمــال:  2برنامج عدد ـال §

 جامعیةـات االستشفائیة الـبحث والخدمـال:  3برنامج عدد ـال §

 مساندةـقیادة والـال:  9برنامج عدد ـال §

  
ة كما سبة لكل برنامج ضبط جملة من البرامج الفرعیّ ولقد تّم بالنّ 

 :نھ الجدول التاليیبیّ 
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  عشرونـالو الرابعالباب 

  

 

 مھمة الصحة

 البرامج

        برنامج القیادة
 و المساندة

  برنامج البحث
الخدمات و

 ستشفائیة الجامعیةاإل

برنامج الخدمات 
 الصحیة االستشفائیة

برنامج الرعایة 
 الصحیة األساسیة

 البرامج الفرعیة

 اإلعالمیةمركز 
 لوزارة الصحة 

المؤسسات العمومیة 
 للصحة

المستشفیات 
 الجھویة

مجامع الصحة 
 األساسیة

المركزیة   اإلدارات
 و الجھویة للصحة

الدیوان الوطني  المستشفیات المحلیة المراكز المختصة
لألسرة و العمران 

 البشري
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النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

9 24 401 000 297 591 000 273 190 000 86      27 786 000 60 001 000 32 215 000 -1 -3 385 000 237 590 000 240 975 000 الرعایة الصحیة األساسیة

8 19 469 000 254 784 000 235 315 000 82      25 676 000 56 916 000 31 240 000 -3 -6 207 000 197 868 000 204 075 000 مجامع الصحة األساسیة

13 4 932 000 42 807 000 37 875 000 216    2 110 000 3 085 000  975 000 8 2 822 000 39 722 000 36 900 000 الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري

1 4 594 000 676 811 000 672 217 000 8        3 371 000 45 541 000 42 170 000 0 1 223 000 631 270 000 630 047 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة

-3 -8 890 000 329 490 000 338 380 000 4        1 265 000 29 895 000 28 630 000 -3 -10 155 000 299 595 000 309 750 000 المستشفیات الجھویة

4 13 484 000 347 321 000 333 837 000 16      2 106 000 15 646 000 13 540 000 4 11 378 000 331 675 000 320 297 000 المستشفیات المحلیة

-4 -23 412 000 622 431 000 645 843 000 4        1 338 000 38 013 000 36 675 000 -4 -24 750 000 584 418 000 609 168 000 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة

-4 -24 088 000 565 040 000 589 128 000 1         253 000 32 553 000 32 300 000 -4 -24 341 000 532 487 000 556 828 000 المؤسسات العمومیة للصحة

1  676 000 57 391 000 56 715 000 25      1 085 000 5 460 000 4 375 000 -1 - 409 000 51 931 000 52 340 000 المراكز المختصة

-10 -15 336 000 144 511 000 159 847 000 40      8 452 000 29 595 000 21 143 000 -17 -23 788 000 114 916 000 138 704 000 القیادة والمساندة

17 1 219 000 8 279 000 7 060 000 162     469 000  759 000  290 000 11  750 000 7 520 000 6 770 000 مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

-11 -16 555 000 136 232 000 152 787 000 38      7 983 000 28 836 000 20 853 000 -19 -24 538 000 107 396 000 131 934 000 اإلدارات المركزیة والجھویة للصحة

-1 -9 753 000 1 741 344 000 1 751 097 000 31     40 947 000 173 150 000 132 203 000 -3 -50 700 000 1 568 194 000 1 618 894 000 الجملة العامة = 

الفارق

نفقات التنمیة

الفارق

بحساب الدینار

الباب 24 : وزارة الصحة
نفقات المیزانیة لسنة : 2017 حسب منھجیة التصرف حسب األھداف

التوزیع حسب البرامج وطبیعة النفقة

البرنامج و البرنامج الفرعي
تقدیرات 2017ق م 2016تقدیرات 2017ق م 2016تقدیرات 2017ق م 2016

المجموع

الفارق

نفقات التصرف
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النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

9 24 401 000 297 591 000 273 190 000 86 27 786 000 60 001 000 32 215 000 -1 -3 385 000 237 590 000 240 975 000 الرعایة الصحیة األساسیة

8 19 469 000 254 784 000 235 315 000 82 25 676 000 56 916 000 31 240 000 -3 -6 207 000 197 868 000 204 075 000 مجامع الصحة األساسیة

13 4 932 000 42 807 000 37 875 000 216 2 110 000 3 085 000  975 000 8 2 822 000 39 722 000 36 900 000 الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري

1 4 594 000 676 811 000 672 217 000 8 3 371 000 45 541 000 42 170 000 0 1 223 000 631 270 000 630 047 000 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة

-3 -8 890 000 329 490 000 338 380 000 4 1 265 000 29 895 000 28 630 000 -3 -10 155 000 299 595 000 309 750 000 المستشفیات الجھویة

4 13 484 000 347 321 000 333 837 000 16 2 106 000 15 646 000 13 540 000 4 11 378 000 331 675 000 320 297 000 المستشفیات المحلیة

-4 -25 673 000 604 320 000 629 993 000 -4 - 923 000 19 902 000 20 825 000 -4 -24 750 000 584 418 000 609 168 000 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة

-4 -25 799 000 547 879 000 573 678 000 -9 -1 458 000 15 392 000 16 850 000 -4 -24 341 000 532 487 000 556 828 000 المؤسسات العمومیة للصحة

0  126 000 56 441 000 56 315 000 13  535 000 4 510 000 3 975 000 -1 - 409 000 51 931 000 52 340 000 المراكز المختصة

-9 -14 416 000 143 094 000 157 510 000 50 9 372 000 28 178 000 18 806 000 -17 -23 788 000 114 916 000 138 704 000 القیادة والمساندة

17 1 219 000 8 279 000 7 060 000 162  469 000  759 000  290 000 11  750 000 7 520 000 6 770 000 مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

-10 -15 635 000 134 815 000 150 450 000 48 8 903 000 27 419 000 18 516 000 -19 -24 538 000 107 396 000 131 934 000 اإلدارات المركزیة والجھویة للصحة

-1 -11 094 000 1 721 816 000 1 732 910 000 35     39 606 000 153 622 000 114 016 000 -3 -50 700 000 1 568 194 000 1 618 894 000 الجملة العامة = 

تقدیرات 2017 ق م 2016 الفارق تقدیرات 2017 ق م 2016

 وزارة الصحة

نفقات المیزانیة لسنة : 2017 حسب منھجیة التصرف حسب األھداف

الجزء : الصحة  : اإلدارة المركزیة

التوزیع حسب البرامج وطبیعة النفقة

المجموع نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفارقالبرنامج و البرنامج الفرعي تقدیرات 2017 ق م 2016 الفارق

بحساب الدینار
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النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

14 2 261 000 18 111 000 15 850 000 14 2 261 000 18 111 000 15 850 000 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة

11 1 711 000 17 161 000 15 450 000 11 1 711 000 17 161 000 15 450 000 المؤسسات العمومیة للصحة

138  550 000  950 000  400 000 138  550 000  950 000  400 000 المراكز المختصة

-39 - 920 000 1 417 000 2 337 000 -39 - 920 000 1 417 000 2 337 000 القیادة والمساندة

-39 - 920 000 1 417 000 2 337 000 -39 - 920 000 1 417 000 2 337 000 اإلدارات المركزیة والجھویة للصحة

7 1 341 000 19 528 000 18 187 000 7 1 341 000 19 528 000 18 187 000 الجملة العامة = 

  وزارة الصحة

نفقات المیزانیة لسنة : 2017 حسب منھجیة التصرف حسب األھداف

التوزیع حسب البرامج وطبیعة النفقة

المجموع نفقات التنمیة نفقات التصرف
الفارقالبرنامج و البرنامج الفرعي تقدیرات 2017 ق م 2016 الفارق تقدیرات 2017 ق م 2016 الفارق تقدیرات 2017 ق م 2016

الجزء : الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة

بحساب الدینار
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  صحةــــوزارة ال

  ؤشرات قیس األداء ـلة ألھداف وموصـح
   برامجـسب الـح

  

  
الوطنیHHHة لHHHوزارة الصHHHحة وتكریسHHHا لمبHHHدأ  اإلسHHHتراتیجیةفHHHي نطHHHاق تنفیHHHذ 

المسؤولیة فHي تنفیHذ السیاسHات العمومیHة تHّم ضHبط جملHة مHن األھHداف التHي تتHرجم 

  .لكل برنامج في إطار مھمة وزارة الصحة اإلستراتیجیةاألولویات 

  

رات المؤّشRRتقیHHیم نجاعHHة وأداء ھHHذه البHHرامج تHHم ضHHبط جملHHة مHHن  وبغایRRة
قHة بHالتوازي حقّ لقیس درجة تحقیHق األھHداف المعلنHة وتقیHیم النتHائج المُ  الموضوعیة

  .اإلعتمادات المرسمة لفائدة كل برنامج استعمالمع 

  

الخاص بكل  إطار القدرة على األداءمع العلم أنھ یتم التطرق بالتفصیل إلى 

المشRروع السRنوي ضHمن ) ، األھداف ومؤشرات قیس األداءاإلستراتیجیة(برنامج 
  .الملحق بھذا التقریر صحةــلوزارة ال األداءللقدرة على 

  

ألھRRداف ومؤشRRرات قRRیس ویHHتم مHHن خHHالل الجHHداول الالحقHHة تقHHدیم حوصHHلة 
 .الخاصة ببرامج وزارة الصحة األداء
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  ةوزارة الـــصحّ 
  ةة األساسیّ یّ الــرعایة الـصح:  1 بـرنامج
  ومؤّشرات قیس األداء األھدا ف  

  

  وحدةـال  رمؤشـال  ھدفـال
2015 
  إنجازات

2016 
  تقدیرات

2017 
  تقدیرات

  :1الھدف 

النھ+++وض بص+++حة األم 
  .طفلــوال

 مراقب222222ة الحم222222لنس222222بة : 1.1المؤش222222ر 
  86  85,5  85  نسبة  .أثناء الحملبخمس عیادات 

النس2222بة المئوی2222ة الس2222نویة : 2.1المؤش2222ر 
للس22222منة ل22222دى األطف22222ال الب22222الغین م22222ن 

  .سنوات 5إلى  0من العمر 
 13,3  -  -  نسبة

نس222بة الرض222اعة الطبیعی222ّة : 3.1المؤش222ر 
 15 10 8,5  نسبة  .أشھر 6والحصریّة لدى األطفال دون 

  :2الھدف 

مكافح+++++++ة األم+++++++راض 
غی++++++++++++ر الس++++++++++++اریة 

  .والتكفّل بھا

نس2222بة التغطی2222ة الدوائی2222ّة : 1.2المؤش2222ر 
لمرض222ى الس222كري وارتف222اع ض222غط ال222دم 

  .حسب المدّونة االستشفائیّة
 85  80 64  نسبة

نس222222بة المقلع222222ین ع222222ن : 2.2المؤش222222ر 
أش222222ھر م2222222ن ب2222222ین  6الت222222دخین لم2222222ّدة 

  .المنتفعین بعیادة اإلقالع عن التدخین
  22  20  18  نسبة

الل222222واتي النس222222اء نس222222بة : 3.2المؤش222222ر 
س22ریري للث22دي م22ن ب22ین یتم22تعن بفح22ص 

  .النساء المستھدفات لھذا الفحص
  24  22  20  نسبة

نس2222بة مرض2222ى الس2222كري : 4.2المؤش2222ر 
وارتف22اع ض22غط ال22دم ال22ذین ت22ّم اكتش22افھم 

  .في طور المضاعفات
  10  10,5  11  نسبة

نس222222بة النس222222اء الل222222واتي : 5.2المؤش222222ر 
تم2222تعن بفح2222ص ماموغرافی2222ا م2222ن ب2222ین 
النس2222222اء الل2222222واتي اس2222222تھدفن بفح2222222ص 

  .سریري إیجابي للثدي

  35  30  30  نسبة

  :3الھدف 

تعزی+++++ز الوقای+++++ة ف+++++ي 
مج+++++++++ال األم+++++++++راض 

  الساریة

نس22222بة التقّص22222ي م22222رض : 1.3المؤش22222ر 
تس2222ب ل2222دى الفئ2222ات ع2222وز المناع2222ة المك

ع2222222امالت : ط2222222ارتخذات اإل(المف2222222اتیح 
الج22222نس، المثلیین،مس22222تعملو المخ22222ّدرات 

  المحقونة

   30   20   11  نسبة

تلق2222یح األش2222خاص نس2222بة : 2.3المؤّش2222ر 
المخ22222الطین لح22222املي فی22222روس التھ22222اب 

ال22222ذین " ب"الكب22222د الفیروس22222ي ص22222نف 
  .أسفر عنھم المسح الوطني

  10  -  - نسبة

نس2222بة التغطی2222ة العالجی2222ة : 3.3المؤش2222ر 
الكب2222د ص2222نف لح2222املي فی2222روس التھ2222اب 

  .طارتخلدى الفئات ذات اإل" ج"
  80  -  - نسبة
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  ةوزارة الـــصحّ 
  ة االستشفائیة صحیّ ـخدمات الــال:  2 رنامجبـ

  ؤّشرات قیس األداءـوم األھدا ف

  وحدةـال  الـمؤشر  الـھدف
2015 
  إنجازات

2016 
  تقدیرات

2017 
  تقدیرات

  :1الھدف 
تعزی+++ز الحوكم+++ة 
االستش++++++++++++فائیة 
المحلی+++++++++++++++++++++++ة 

  .والجھویة

أع22دت : 1.1المؤش22ر  ت22ي  ل ا فیات  بة المستش22 نس22
المخط22222ط مش22222روعھا  یح22222وي  تراتیجي  االس22222

لمالي ا لتوازن  وخطة إلعادة ا   .المدیري 
 30 10 -  نسبة

ن : 2.1المؤشر  لمتك2ّو ا ار اإلداري  اإلط2 نسبة 
األولویة الحوكمة ذات  مجاالت    30 10 - نسبة  .في 

تش2كو :3.1المؤشر  ال  لت2ي  نسبة المستشفیات ا
ا ّ ی ل یاتھا عجزا ما ن زا  20 10 - نسبة  .می

  :2الھدف 
التحس+++++++++++++++++++++ین 
المس+++تمر لج+++ودة 
الخ++++++++++++++++++++++دمات 
االستش+++++++++++++فائیة 
المحلی++++++++++++++++++++++++ة 

  .والجھویة

ت نسبة : 1.2المؤشر   المستشفیات التي أرس2
عم22ل  بخط22ة  ھ  اندت وس22 لج22ودة  ذاتي ل ل22 یم ا ی22 ق ت ل ا

مع نتائجھ   .تتماشى 
  55  40  25  نسبة

نس2بة المستش2فیات الت2ي أرس2ت كتی2ب  :2.2المؤشر 
االس222تقبال وآلی2222ات تقی2222یم لمس2222توى رض2222ا المرض2222ى 

 .والمراجعین
  55  40  25  نسبة

ت :3.2المؤش22ر  أرس22 ت22ي  ل ا فیات  بة المستش22 نس22
الص222حة  ی222ي  مھن ا  رض222 لمس222توى  یم  ی222 ق ی222ات ت ل آ

لعاملین لدیھا   .ا
  25 10 - نسبة

  :3الھدف 
تط+++++ویر فاعلیّ+++++ة 
الخ++++++++++++++++++++++دمات 
االستش+++++++++++++فائیة 
المحلی++++++++++++++++++++++++ة 

  .والجھویة

فة :1.3المؤشر  بالوص2 لمنتفع2ة  نسبة األس2رة ا
لیومیة االسمیة ا  35  25  15 نسبة  .الطبیة 

ت22ي : 2.3المؤش22ر  ل ا ی22ة  الطب فات  الوص22 بة  نس22
مّ توفیر  ا  %100ت بھ2 الموص2وفة  األدوی2ة  من 

ة ّ لمدونة األدویة المرجعی ا  ق   .طب
 35 10 - نسبة

ّر  :3.3المؤشر  وف ت2 ت لت2ي  فیات ا بة المستش2 نس2
الطب222222ي  یم  ی222222 ق ت ل ل 222222ّة  ی ف وظی ظوم222222ة  عل222222ى من

  .االقتصادي
 10  - - نسبة

ی22222ات : 4.3المؤش2222ر  وف بة  ل2222والدة نس2222 د ا عن22222
ثاني ل ل وا األّو في الخطین    .الوالدة 

  نسبة
)‰(  -  -  35  

  :4الھدف 
تقری+++ب الخ+++دمات 
الص++++++++++++++++++++++حیة 
االستش++++++++++++فائیة 
الش+++++++++++++++++++++++املة 
والمتكامل++++++++++++++++ة 
والمس+++++++++++++تدامة 
للم++++++واطن ف++++++ي 
كام++++++++ل أق++++++++الیم 

  .البالد

فائیة :1.4المؤش22222ر  االستش22222 ام  األقس22222 بة  نس22222
االختصاص2222222ات  ف2222222ي  لمت2222222وفرة  ا الجھوی2222222ة 

  .األساسیة
 93  90  87 نسبة

فائیة  :2.4المؤش22222ر  االستش22222 ام  األقس22222 بة  نس22222
ّر  وف ت222222 ت ت222222ي  ل ا فیات  بالمستش222222 المتخصص222222ة 

عل222222ى  األق222222ل  اختص222222اص  3عل222222ى  اء  أطب222222
  .وإحیائي بالمخبر الطبي

  93   90   87  نسبة

فیات  :3.4المؤش2222ر  المستش2222 بة  ی2222ة نس2222 المحل
ظار ت جال االن فیھا آ ال تتجاوز  ساعتین ف2ي  التي 

  .قسمي االستعجالي والعیادات الخارجیة
 20 9 - نسبة

فیات  :4.4المؤشر  لت2ي  الجھوی2ةنسبة المستش2 ا
جال المواعید  فیھا آ یوما في قس2م  15ال تتجاوز 

وآج22222ال االنتظ22222ار ف22222ي قس22222م  العی22222ادات الخارجی22222ة
  .االستعجالي ساعتین

 15 5 -  نسبة
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  ةوزارة الـــصحّ 
  ةة الـجامعیّ الـبحث والخدمات االستشفائیّ : 3 رنامجبـ

  ؤّشرات قیس األداءـداف ومـاألھ
  

  وحدةـال  مؤشرـال  ھدفـال
2015 
  إنجازات

2016 
  تقدیرات

2017 
  تقدیرات

  : 1الھدف 
تط++++++++++++ویر ب++++++++++++دائل 
اإلقام++++++++++++++++++++++++++++++++++++ة 

  .االستشفائیة

األعم22222ال : 1.1المؤش22222ر   بة  نس22222
دائل  ب222 ام  قس222 ةالمج222راة  بأ  اإلقام222

  .االستشفائیة
  38  33 27  نسبة

عدد ھیاكل أو وح2دات  :2.1المؤشر 
 .بدائل اإلقامة اإلستشفائیة

  كلالھی
أو  

  الوحدة
85  127  95  

  : 2الھدف 
تنمی+++ة الط+++ب متط+++ور 

  .االختصاص

تط22222222ور :1.2المؤش22222222ر  بة  نس22222222
  7 6   -13  نسبة  .)الكلى( عملیات زرع األعضاء

نش2اط نس2: 2.2المؤشر  تط2ور  بة 
  53 43 6  نسبة  .القلب التدخليطب 

  : 3الھدف 
تط+++++++++++ویر البح+++++++++++ث 
العلم++++++ي و تحس++++++ین 

  .مردودیتھ

اریع  ع222222دد:1.3المؤش222222ر  المش222222
ع  وض22222 إط22222ار  خ22222ارج  زة  المنج22222
ینیك2222222ي اإلكل التقص2222222ي  ز   مراك2222222

)CIC.(  

  100  98  125  مشروع

  : 4الھدف 
مطابقة قاعة العملیات 
للمعاییر المعتم+دة ف+ي 
أنش+++++++++طة التخ+++++++++ذیر 
  .بالمؤسسات الصحیّة

قاع2222222ات  :1.4المؤش2222222ر  بة  نس2222222
اییر  للمع222222 ق222222ة  ب المطا ی222222ات  العمل

  .المعتمدة في أنشطة التخذیر
  60   30 -  نسبة

لم222222رور  :2.4المؤش222222ر  ا بة  نس222222
  60  40 -  نسبة  .بقاعة اإلفاقة
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  ةوزارة الـــصحّ 
  الـــقیادة والـــمساندة: 9 رنامجبــ
  یس األداءـؤّشرات قـــداف ومـــاألھ

  

 2015  وحدةـال  الـمؤشر  الـھدف
  إنجازات

2016 
  تقدیرات

2017 
  تقدیرات

  : 1الھدف 

تعزی+++++++++ز ق+++++++++درات 
الحوكم+++++++++++++++++++++++++++ة 

  .الرشیدة

األدل222222222ة : 1.1المؤش222222222ر  ع222222222دد 
وتع2222222222دیل  إلنج2222222222از  المنھجی2222222222ة 

التوص2222222یات  ی2222222ف  2222222ّة وتكی ی المھن
تكنولوجی22222ات  یم  ی22222 بتق والخاص22222ة 

  .الصحة المنجزة

  6  3  -  دلیل

أدل22222222222ة : 2.1المؤش22222222222ر  ع22222222222دد 
  2  1  -  دلیل  .اإلعتماد المنجزة

  : 2الھدف 

تط++++++++ویر تعزی++++++++ز و
النظ+++ام المعلوم+++اتي 

  .ةلصحل

عدد المستشفیات المحلیّة :1.2المؤشر 
  24  20  10 ىمستشف  المحوسبة

نس222بة مج222امع الص222حة  :2.2المؤش222ر 
األساس2222222222یة المس2222222222تعملة لمنظوم2222222222ة              

e-pharmacie 
  70  40   10   نسبة

ع2222دد المنظوم2222ات : 3.2المؤش2222ر 
ف ف2ي  بالتص2ّر ة  اإلعالمیة الخاّص2
ی2222222222ات  تقن ل ا یم  ی2222222222 وتق اد  اإلعتم2222222222

ّة   .الصحی

  ةمنظوم
  إعالمیة

-  1  2  

  : 3الھدف 

أداء الرف++++++++ع م++++++++ن 
المنش+++++++++++++++++++++++++++++آت 

  .تجھیزاتوال

ع2222دد المؤسس2222ات الت2222ي : 1.3المؤش2222ر 
أع2222222ّدت ج2222222رد للمع2222222ّدات البیوطبی2222222ّة 

المنقول2222222222ة وغی2222222222ر (واالستش2222222222فائیّة 
  ).المنقولة

 15 10 -  ىمستشف

تغطی222222ة نس222222بة : 2.3المؤش222222ر ع222222دد 
  . حاجیات المساندة الفنیّة

  70  -  67 نسبة

  : 4الھدف 

 تطویر التصّرف ف+ي
  .الموارد البشریة

ع22222دد المش22222اركین ف22222ي : 1.4المؤش22222ر 
  .الرسكلةدورات 

  1000  750  885  مشارك

نس2222بة تغطی2222ة حاجی2222ات : 2.4المؤش2222ر 
أطب2222222222اء الجھ2222222222ات ذات األولوی2222222222ّة ب

ف22222222ي اإلختصاص22222222ات االختص22222222اص 
  .الضروریّة

 85  50  -  نسبة
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  العنوان األول
  نفقات التصرف

  تقدیم إجمالي
    :ة كما یلي ضبطت نفقات التصرف لوزارة الصحّ 

 م د  1.568,194 2017 لسنـةمقترحــة ــاالعتمادات ال -
 م د 1.618,894     2016 ة ـسنالمرسمة في  االعتمادات -

 م د -    50,700 قدره بنقصأي 
    -     % 3,1 مثل نسبةی

  :على النحو التالي 2017ادات المقترحة لسنة ع االعتموتتوزّ 

 
  إنجازات
2015  

 )م د(

  ق م
2016  

 )م د(

  تقدیرات
2017  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

نسبة 
  التطور

)%( 

 -4,4 -66,204 1.440,000 1.506,204 1.366,996 التأجیر العمومي - 

 -4,8 -69,276 1.376,403 1.445,679  1.286,926 المرسمة بمیزانیة الوزارة*  

 5,1 3,072 63,597 60,525  80,070 المؤسسات اتالمرسمة بمیزانی*  

 13,7 14,702  122,402  107,700 101,132 وسائل المصالح - 

 - - 7,100 7,100 7,711 المرسمة بمیزانیة الوزارة*  

  14,6 14,702 115,302 100,600 93,421 المؤسسات اتالمرسمة بمیزانی * 

 16,1 0,802 5,792 4,990 4,676 التدخل العمومي - 

 19,8 0,900 5,450  4.550 4,236 المرسمة بمیزانیة الوزارة*  

 -22,3 - 0,098 0,342 0,440 0,440 المؤسسات اتالمرسمة بمیزانی * 

 - 3,1  -50,700 1.568,194 1.618,894 1.472,804   : ةـــجملال

 -4,7  -68,376 1.388,953 1.457,329 1.298,873 المرسمة بمیزانیة الوزارة * 

 10,9 17,676 179,241 161,565 173,931 المؤسسات اتالمرسمة بمیزانی * 
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م د  521,0م د، منھا  734,228وباعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات العمومیة والبالغة 

ات تبلغ جملة نفق وان الفوترة،ـأمین على المرض بعنـأتیة من مساھمة الصندوق الوطني للتـمت

  .2016سنة  م د 2.303,599مقابل  2017 م د سنة 2.302,422رف وزارة الصحة ـتص

م د  179,241 م د على مبلغ قدره 1.568,194 ویشتمل االعتماد المقترح والبالغ

بعنوان المنح التي تصرف لفائدة مختلف المؤسسات العمومیة التابعة لوزارة الصحة 

  :  ص ھذه المنح لـوتخصّ 

v م د     63,597:        ر         نفقات التأجی  

v  م د  115,302:      نفقات وسائل المصالح 

v          م د  0,342:        نفقات التدخل 
 

ل أجور مع اإلشارة إلى أن المؤسسات العمومیة للصحة والمستشفیات الجھویة تتحمّ 

بمنوبة، باعتبار  العملة المباشرین بھا على حساب مواردھا الذاتیة، باستثناء مستشفى الرازي

  . ة للمعوقینبمجانیة العالج وتكفل الدولة بالتغطیة الصحیّ  نتفعیندد المرضى المـة عأھمیّ 

     رتقدّ  11226ددھم ـالبالغ عأجیر ھؤالء العملة ـإن كلفة تـف ،2017ة ـوبالنسبة لسن

   .العاملین بمستشفى الرازي بمنوبة احتسابدون  وذلك، م د 123,4 بـ

 :كاآلتي ین الھیاكل الصحیةب ویوزعون 

 
  

  العملة ددـع
 

  الكلفة
 )م د(

 75,1 6 696 المؤسسات العمومیة للصحةـ 

 48,3 4 530 المستشفیات الجھویة         ـ 

  123,4 11 226  :المجموع
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    عامال 265البالغ عددھم وة ـوتبلغ كلفة العملة المباشریـن بمستشفـى الرازي بمنوب

  .ل على منحة المیزانیــةوتحم، م د 3,2
  

  :              م د كاآلتي  179,241ع ھذه المنح البالغة وتوزّ 
 

  
 

  68,880 : المستشفیات المحلیة -
 

 م د

 م د 41,825 : ة األساسیةمجامع الصحّ  -

 م د 2,900 : ة                            المستشفیات العامّ  -

 م د 1,910 : الصحة المدارس العلیا لعلوم وتقنیات -

 م د 0,895 : المعاھد العلیا لعلوم التمریض                        -

 م د 2,000 : ة                             المراكز المختصّ  -

 م د 0,650 : مدارس علوم التمریض                        -

 م د 0,405 :                        ةمؤسسات التكوین المختصّ  -

 م د 39,722 : الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري -

 م د 7,520 : ة مركز اإلعالمیة لوزارة الصحّ  -

  م د  3,400  :  مستشفى الرازي بمنوبة -

 م د 3,785 : دیوان المیاه المعدنیة            -

 م د 3,700 : جبل الوسط                            الصحي بمركب ال -

 م د 1,100 :الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة والبیئیة للمنتجات            -

 م د 0,549 : الھیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي            -
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  : التأجير العمومينفقـات  اـ  

 سنةم د  1.506,204م د مقابـل  1.440,000بـ  2017دت نفقات التأجیـر لسنـة حدّ 

2016.  

  :ع ھذه النفقات بینو توزّ 
 

 
  ق م 
2016  

 )م د(

  تقدیرات
2017  

 )م د(

  الفارق
 

  )م د(

  النسبة
  

)%( 
 -4,8 -69,276 1.376,403 1.445,679 ـ المصالح المركزیة والجھویة

 5,1 3,072 63,597 60,525 ـ المؤسسات التابعة للوزارة

 -4,4 -66,204 1.440,000 1.506,204  :المجموع 

  

، مkkوارد يالتkkأجیر العمkkومصkkة لتمویkkل نفقkkات وتضkkاف إلkkى منحkkة میزانیkkة الدولkkة المخصّ   

 ة نفقkkkات التkkkأجیر مkkkا قkkkدرهـغ جملkkkـم د، وبkkkذلك تبلkkk 183,815سkkkات مقkkkدرة بkkkـ ذاتیkkkة للمؤسّ 

  .2016م د سنة  1.669,645مقابل  2017م د سنة  1.623,815

  

 باالعتماد 2017سنة بعنوان  عموميلنفقات التأجیر ال المقترحة اإلعتماداتضبط  وقد تمّ 

  : اإلجراءات التالیة علىأساسا 

  
  

 م د 65,2 :     2016تعدیل كلفة انتدابات سنة  -
 م د 13,1 :   2016 تعدیل كلفة ترقیات سنة  -
  م د  -45,0  :  2017و 2016اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنتي  -
  

عونFFا  2200ترقیFFة فإنkkھ یkkرخص قkkي ، 2017وبالنسkkبة لبرنkkامج الترقیkkات بعنkkوان سkkنة 

  .دون انعكاس مالي
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ذلkkك و ،عونkkا 80408: 2017إلkkى مkkوفى سkkنة م فkkیھ غ عkkدد األعkkوان المkkرخصـیبلkkسو

 1940 والمقkّدر بkـ  2017العدد الجملي لألعوان المتوقع إحالتھم على التقاعد فkي سkنة باعتبار 

   :یليعین كما عونا موزّ 

  

  2017تقاعد سنة   
  1893  مركزیةـلاإلدارة ا -
  47  عمومیة ذات صبغة غیر إداریة مؤسسات -

  1940  :المجموع
  

د تkkkأجیر المقیمkkkین  م 1.376,403ن االعتمkkkاد المرسkkkم بعنkkkوان التkkkأجیر والبkkkالغ ویتضkkkمّ 

مkوفى سkنة  فkيعونا  5948بلغ عددھم یوس .م د 109,277بكلفة قدرھا والمتربصین الداخلیین 

  :موزعین كاآلتي  2017
  

v 3257    :مونمقیـال  
  2896  :  مقیم في الطب  -

  159  :  مقیم في طب األسنان   -

  202  :  مقیم في البیولوجیا -

v 2691    :المتربصون الداخلیون  
  1911  :  متربص داخلي في الطب  -

  360  :  في طب األسنان داخلي متربص -

  420  :  متربص داخلي في الصیدلة -

  5948    الـــــمجموع
  

مع مباشرة العمل ابتkداء  2017بعنوان سنة خّطة  1050 ترسیم، بالنسبة للمقیمین یقترحو

  :ع على النحو التاليوتتوزّ . 2018من شھر جانفي 

 ،جدیدالقدیم وال ي الدراسةنظاموفقا لخّطة مقیم في الطب  950 -

 خّطة مقیم في طب األسنان، 40 -

 .خّطة مقیم في البیولوجیا 60 -
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  :لتالياالنحو  فیھم علىص ع األعوان المرخّ ویوزّ 
  

  66867 : الھیاكل التابعة لھاأعوان الوزارة و -1
 

 12 : دیوانلأعضاء ا -

 8418 : والصیدلي السلك الطبي -

 5948  :     المقیمون والمتربصون الداخلیون  -
  40335  :  السلك شبھ الطبي -
 6242  :  األعوان اإلداریون والفنیون -
  5912  :  عملةــــال -

 
  

  تأعوان المؤسسا -2
  
:  

  
13541 

 1450  :  أعوان الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري -
 201 :  أعوان مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة  -
 66 :  أعوان الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة والبیئیة للمنتجات -
  94  :  أعوان دیوان المیاه المعدنیة -
  228  :  أعوان المركب الصحي بجبل الوسط -
  الھیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي أعوان -
 )                  على منحة المیزانیة ( عملة مستشفى الرازي  -

:  
:  

11  
265  

  

  )على الموارد الذاتیة( عملة المؤسسات العمومیة للصحة -
  )على الموارد الذاتیة( المستشفیات الجھویة عملة -
  

:  
:  

 

6696  
4530  

 

 عونا 80408  :  المجموع
  

 :النحو التالي على م د 247,412والبالغة  ةالصحیّ  ساتللمؤسّ  لةعتمادات المخوّ ع اإلوتوزّ 

على الموارد   
العامة 
  للمیزانیة

على الموارد 
  الذاتیة

  
  الجملة

المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلFة المحاسFبة  -

  العمومیة
10,380  80,265  90,645  

 الخاضFFFFعة لمجلFFFFة المؤسسFFFFات العمومیFFFFة غیFFFFر -
  المحاسبة العمومیة

53,217  103,550  156,767  

  247,412  183,815  63,597  :المجموع
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لفائدة المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة  المرسمةتوزع إعتمادات التأجیر   

 :م د كما یلي 53,217الممولة من میزانیة الدولة والبالغة  المحاسبة العمومیة
  
  :بمنوبة مستشفى الرازي - 1

  :عة بینم د موزّ  3,4المنحة المقترح ترسیمھا لفائدة ھذه المؤسسة  بلغت

  م د 3,2:   تأجیر العملة                          •
 م د 0,2:   منح االستمرار والساعات اإلضافیة  •

 

  .عامال 265ویبلغ عدد العملة العاملین بالمستشفى 
  

  :الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري - 2
  

  

ویبلغ عدد  .م د 34,152لفائدة الدیوان  2017 سنــة ترسیمھا تبلغ االعتمادات المقترح

 46( اإلحاالت على التقاعد عونا باعتبار  1450  :2017األعوان المباشرین إلى موفى سنة 

  ) عونا 
  

  :ةمركز اإلعالمیة لوزارة الصحّ  - 3
غ ـویبل .م د 7,450ائدة المركز لفــ 2017سنة  المقترح ترسیمھاالتأجیر عتماداتإ تبلغ  

إحالة على التقاعد باعتبار  2017ونا إلى موفى سنة ـع 201عدد األعوان المرخص فیھم 

  . لعون واحد
  

  :للمنتجات  والبیئیة الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة -4

موّزعة .م د 1,600لفائدة الوكالــة  2017سنة  المقترح ترسیمھا التأجیر اعتماداتتبلغ        

 . م د على الموارد الذاتّیة للمؤسسة 0,500م د و 1,100بین منحة من میزانّیة الدولة قدرھا 

   .2017ة ــوفى سنـا إلى مـعون 66ص فیھم ـوان المرخّ ـدد األعـیبلغ عو
  

  :دیوان المیاه المعدنیة  - 5

ویبلغ  .م د 3,235 وانـلفائدة الدی 2017سنة  أجیر المقترح ترسیمھاـعتمادات التإتبلغ   

   .2017عونا إلى موفى سنة  94عدد األعوان المرخص فیھم 

  

  :المركب الصحي بجبل الوسط  - 6
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 بجبل الوسط لفائدة المركب الصحي 2017تبلغ إعتمادات التـأجیر المقترح ترسیمھا سنة 

ارد الموم د على  1,000م د و 3,700موّزعة بین منحة من میزانّیة الدولة قدرھا د م  4,700

  .2017عونا إلى موفى سنة  228ویبلغ عدد األعوان المرخص فیھم . ةالذاتیة للمؤسس
  
  :الھیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي - 7

لإلعتماد في  لفائدة الھیئة الوطنیة 2017تبلغ إعتمادات التـأجیر المقترح ترسیمھا سنة   

   .میزانّیة الدولةتمّول من  م د 0,180المجال الصحي 
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م د وذلك باعتبار الموارد الذاتیة  1.623,815البالغة  ع اعتمادات التأجیر العموميتتوزّ 

  :حسب البرامج على النحو التالي ساتللمؤسّ 
  

  الرعایة الصحیة األساسیة :1البرنامج 

 م د 191,735                  :                         2017 سنة  ناعتمادات التأجیر بعنوا  -

  م د      191,735: على میزانّیة الدولة                             -

       -:   على الموارد الذاتّیة                             -

 عونا          9024:           2017إلى موفى سنة  ص فیھمعدد األعوان المرخّ  -

               -   :             2017ص فیھا بعنوان سنة عدد االنتدابات المرخّ  -

 عونا             50:                2017عدد اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنة  -
 

  الخدمات الصحیة اإلستشفائیة :2البرنامج 

 م د 645,290                   :                          2017سنة  ناعتمادات التأجیر بعنوا -

 م د        569,210: الدولة                            على میزانّیة  -

   م د         76,080: على الموارد الذاتّیة                             -

 عونا          33042:          2017ص فیھم إلى موفى سنة عدد األعوان المرخّ   -

                -    :            2017ص فیھا بعنوان سنة عدد االنتدابات المرخّ  -

 أعوان                7:                2017عدد اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنة  -
 

  الجامعّیة البحث والخدمات اإلستشفائیة :3البرنامج 

 م د 687,178                    :                         2017سنة  ناعتمادات التأجیر بعنوا -

     م د       579,473: ولة                           على میزانّیة الد -

 م د       107,705: على الموارد الذاتّیة                            -

 عونا         33828:         2017سنة  موفى ص فیھم إلىعدد األعوان المرخّ   -

                -   :            2017ص فیھا بعنوان سنة عدد االنتدابات المرخّ  -

 عونا             639:               2017عدد اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنة  -
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  القیادة والمساندة :9البرنامج 

 م د 99,612                       :                        2017سنة  ناعتمادات التأجیر بعنوا -

     م د          99,582:   على میزانّیة الدولة                         -

   م د                             0,030: على الموارد الذاتّیة                          -

 عونا            4514:        2017 ص فیھم إلى موفى سنةعدد األعوان المرخّ   -

                  -  :           2017ص فیھا بعنوان سنة عدد االنتدابات المرخّ  -

  عونا            1244:              2017عدد اإلحاالت على التقاعد بعنوان سنة  -
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II -   المصالح  وسائلنفقـات :  
م د سنة  107,700ابل ـم د مق 122,402تخصیص مبلغ  2017رح بالنسبة لسنة ـیقت

  .% 13,7م د تمثل نسبة  14,702، أي بزیادة قدرھا 2016

  :التاليعلى النحو  2017عتمادات سنة إع وتوزّ 
  

  ق م 
2016  

 )م د(

  تقدیرات
2017  

  )م د(

 الفارق

  
  )م د(

  النسبة
  

)%( 

  - -  7,100  7,100 ـ المصالح المركزیة والجھویة

  14,6  14,702 115,302 100,600 ـ المؤسسات التابعة للوزارة

 13,7  14,702 122,402 107,700  :المجموع
     

  

  

ة لتمویل نفقات ـات المخصصـة للمؤسسـشارة إلى أنھ باعتبار الموارد الذاتیوتجدر اإل  

م د  661,015الح ما قدره ـمصوسائـل الغ نفقات ـستبل، م د 545,713وسائل والمقدرة بـ ـال

م د تمثل  36,651 ادرھـــق زیادةـــب، أي 2016ة ــم د سن 624,364ابل ـــمق 2017سنة 

   .%5,9نسبة 

م د  661,015ة والبالغة ة العمومیّ سات والھیاكل الصحیّ لة للمؤسّ عتمادات المخوّ ع اإلوتوزّ 

                                :كما یلي
  )م د بحساب(                                                                                       

ة ـمنح  
  المیزانیة

  واردـالم
  الذاتیة 

  

  

  الجملة

ت الخاضFFFFFعة لمجلFFFFFة المحاسFFFFFFبة المؤسسFFFFFا
  307,135  198,050  109,085  العمومیة

المؤسسFFات غیFFر الخاضFFعة لمجلFFة المحاسFFبة 
  353,880  347,663  6,217  العمومیة

  661,015  545,713  115,302 :الجملة
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حسب  ساتوذلك باعتبار الموارد الذاتیة للمؤسّ  ،م د 668,115الجملیة البالغة  ع النفقاتوتتوزّ   

  :حو التاليج على النّ البرام

  

  م د            53,940  :                                    الرعایة الصحیة األساسیة :1البرنامج 

      م د  45,535على میزانیة الدولة           -

      م د   8,405على الموارد الذاتیة           -

  م د          232,680  :                                ستشفائیةة اإلالخدمات الصحیّ  :2البرنامج 

      م د  62,060على میزانیة الدولة           -

      م د 170,620على الموارد الذاتیة           -

  م د          368,815  :                               الجامعّیةالبحث والخدمات اإلستشفائیة  :3البرنامج 

      م د    4,945نیة الدولة          على میزا -

      م د 363,870على الموارد الذاتیة           -

  م د            12,680  :                                            القیادة والمساندة :9البرنامج 

      م د 9,862على میزانیة الدولة           -

      م د  2,818على الموارد الذاتیة          -
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III تدخل العموميالنفقـات   ـ:  
ع على النحو وزّ م د ی 5,792اد جملي قدره ـترسیم اعتم 2017ة ـة لسنـیقترح بالنسب  
   :التالي

  ق م 
2016  

  )م د(

  تقدیرات
2017  

 )م د(

 الفارق
  

  )م د(

  النسبة
  

)%( 

 19,8  0,900 5,450 4,550 ـ المصالح المركزیة والجھویة

 -22,3 -0,098  0,342  0,440 المؤسسات التابعة للوزارةـ 

 16,1 0,802 5,792 4,990  :المجموع
  

   :بینویتوزع االعتماد المقترح 
  

  ق م  
2016  

  )م د(

  تقدیرات
2017  

 )م د(

  الفارق
 

  )م د(
  -  0,149  0,149  الجرایات العمریة -
  -  1,500  1,500  مصاریف عالج المرضى بالخارج -
  0,900  1,566  0,666  ت اجتماعیة وعلمیة وریاضیةمنح لجمعیا -
  -  0,875  0,875  نفقات الحج -
  -  0,550  0,550  التنفیل وتعدیل الجرایات -
  -  0,780  0,780  المساھمة في المنظمات الدولیة -
  -  0,030  0,030  التبادل العلمي والتقني مع الخارج -
  -0,098  0,342  0,440  منح لمؤسسات عمومیة غیر إداریة -

  0,802  5,792  4,990  : الجملة
  

  :وتتوزع ھذه النفقات حسب البرامج على النحو التالي

  م د          0,320:                                  الرعایة الصحیة األساسیة :1البرنامج 

  م د                   -    :                              الخدمات الصحیة اإلستشفائیة :2البرنامج 

  م د              -    :                   الجامعّیة البحث والخدمات اإلستشفائیة :3البرنامج 

  م د          5,472:                                            القیادة والمساندة :9البرنامج 
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  العنوان األول
  عشرونوال الرابعالباب 

  وزارة  الصحة  
   معطيات عامة حول 

  2017مشروع ميزانية سنة  
  

 المعطیات
  ق م

2016  
 )م د(

  تقدیرات
2017  

 )م د(

  الفارق
  

 )م د(

  نسبة
  التطور

)%( 

I- التذكیر باعتمادات العنوان األول         
 

  
   

  -4,4  -66,204  1.440,000  1.506,204          نفقات التأجیر العمومي -
  13,7  14,702  122,402  107,700          نفقات وسائل المصالح -
  16,1  0,802  5,792  4,990          نفقات التدخل العمومي -

  -3,1  -50,700  1.568,194  1.618.894المجموع 
نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات 

 7,7 19,850  278,315  258.465 العمومیة اإلداریة
نفقات على الموارد الذاتیة للمؤسسات 

 7,0 29,573 451,213 421.640  العمومیة غیر اإلداریة
 7,6 30,600 434,650 404,050  المؤسسات العمومیة للصحة* 
 -5,8 - 1,027 16,563 17,590  مؤسسات أخرى* 

 7,3 49,423 729,528 680,105  :الموزعة جملة النفقات على الموارد الذاتیة
  - 0,05  -1,277  2.297,722  2.298,999المجموع 
  -  0,100  4,700  4,600  موارد ذاتیة غیر موزعة

 - 0,05 -1,177 2.302,422 2.303,599 :المجموع العام                       
II – الوسائل البشریة المتوفرة   

          أعوان الوزارة والھیاكل التابعة لھا  •
  -  -  12  12  أعضاء الدیوان -
  -  152  6242  6090  السلك اإلداري والفني والبیداغوجي -
  -  -114  8418  8532  السلك الطبي والصیدلي -
  -  -1927  40335  42262  السلك شبھ الطبي -
  -  -615  5912  6527  العملة -
  -  1334  5948  4614  مقیمون ومتربصون داخلیون -
  -    -  )2641(  االنتدابات -
  -  )- 30(  )1893(  )1923(  اإلحاالت على التقاعد -

  -1,7  -1170  66867  68037  =الجملــة
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 المعطیات
  ق م
  

2016 

  تقدیرات
  

2017 

  الفارق
 

  نسبة
  
 التطور

 -1,7 -229 13541 13770  أعوان المؤسسات  •
  -4,4  -67  1450  1517  الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري -
  -1,0  -2  201  203  مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة -
الوكالbbbbbة الوطنیbbbbbة للرقابbbbbbة الصbbbbbحیة والبیئیbbbbbة  -

  -14,3  -11  66  77  للمنتجات

  -  -  94  94  دیوان المیاه المعدنیة  -
  3,6  8  228  220  المركب الصحي بجبل الوسط -
  -21,4  -3  11  14  الھیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي -
  -3,3  -9  265  274  عملة مستشفى الرازي -
المؤسسbbbات العمومیbbbة للصbbbحة والمستشbbbفیات عملbbbة  -

  -1,3  -145  11226  11371  الجھویة

  - - - )59(  االنتدابات -
  )- 20,3( )- 12( )47( )59(  اإلحاالت على التقاعد -

  -1,7  -1399  80408  81807 :المجموع العام                       
III – ھیاكل التدخل          

      24  24  اإلدارات الجھویة للصحة  -

v 2  213  211  المؤسسات العمومیة اإلداریة    
      9  9  مؤسسات التعلیم العالي -
      3  3  مؤسسات التكوین المختصة -
    2  16  14  مدارس علوم التمریض -
المؤسسjjjات الصjjjحیة التابعjjjة لjjjإلدارات  -

      185  185  الجھویة للصحة
      )35(  )35(  مستشفیات جھویة* 
      )108(  )108(  مستشفیات محلیة* 
      )28(  )28( مجامع الصحة األساسیة* 
      )3(  )3( مستشفیات عامة* 
      )11(  )11(  مراكز مختصة* 
v  82  82المؤسسات العمومیة غیر اإلداریة      
      1  1  مؤسسات البحث* 
      6  6  مؤسسات عمومیة غیر إداریة* 
      21  21  المؤسسات العمومیة للصحة* 

      2156  2156 )صحة األساسیةمراكز ال(الھیاكل المختصة  -



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 

  وان الثانيـالعن
 نفقات التنمية

 
  : التالیة  األساسیة على المحاورة قوم السیاسة الصحیّ ت

مواصلة تنفیذ البرامج الوطنیة الموجھة نحو دعم منظومة الطب الوقائي بما یضمن  •

مزید التصدي لألمراض الساریة والمزمنة والتركیز على النھوض بالسلوكیات 

 .وعلى تعزیز دور الفرد في الوقایة من األمراضوالعادات وأنماط العیش الصحیة 

تعزیز الجھود الرامیة لمجابھة ومتابعة الحالة الوبائیة العالمیة والترصد والحیطة ضد  •

 .األمراض الجدیدة والمستجدة بما یدعم األمن الصحي للبالد

مختلف ة عبر بناء وتھیئة أقسام استشفائیة جدیدة بمواصلة تدعیم البنیة األساسیة الصحیّ  •

 ة على المستوىة األساسیّ ة وبعث المراكز الوسیطة ومراكز الصحّ المؤسسات الصحیّ 

والشروع في إنجاز  ،المحلي لتقریب الخدمات الصحیة من المواطنینو الجھوي

 .ةسات الصحیّ المؤسّ  عدد منالدراسات األولیة لبناء 

من التفاوت بین المناطق والجھات في مجال  مراجعة الخارطة الصحیة بھدف الحدّ  •

ة في طب توفیر الخدمات الصحیة وتدارك النقص الذي تشكو منھ المؤسسات الصحیّ 

 . االختصاص

ة الحدیثة منھا وذات الجودة ات والتجھیزات الطبیة وخاصّ دعم الھیاكل الصحیة بالمعدّ  •

 .غلب مناطق البالدالعالیة وإحكام توزیعھا بین المؤسسات بما یضمن تغطیتھا أل
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  : 2017تقديرات نفقـات التنمية لسنة      
  

ّ لفائدة وزارة الصحة ـدفع المقترحـال اعتماداتغ ـتبل    2017 ةـــة بعنوان سنــ

  .م د 173,150

  :على النحو التالي عتماداتوتتوزع ھذه اال

 

  إنجازات

2015  

 )م د(

  مق 

2016  

 )م د(

  تقدیرات

2017  

 )م د(

  الفارق

  

 )م د( 

نسبة 

  التطور

)%( 

 85, 7,455 135,727 128,272 935,154            االستثمارات المباشرةـ 

 5,8 7,455 135,727 128,272 154,935  على الموارد العامة للمیزانیة* 

 - - - - -            موارد قروض خارجیة موظفةعلى * 

 852,0 33,492 37,423 3,931 3,931 التمویل العموميـ 

 852,0 33,492 37,423 3,931 3,931    على الموارد العامة للمیزانیة* 

 31,0 40,947 173,150 132,203 158,866 =الجملة                       
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  :ویستوجب ھذا المستوى من الدفوعات ترسیم االعتمادات التالیة

  م د   277,555  قانون البرامج -

  م د  269,210  االستثمارات المباشرة*  

  م د  8,345  التمویل العمومي*  

  م د  294,317  اعتمادات التعھد -

  م د  285,972  االستثمارات المباشرة *

  م د  8,345  التمویل العمومي  *
  

 :المشاریع التي ھي بصدد اإلنجاز والمشاریع الجدیدة كما یلي بین االعتماداتع ھذه وتتوزّ 

  بحساب الملیون دینار      

قانون  المشاریعبیان 
 البرامج

 الدفع اعتمادات التعھد اعتمادات
على الموارد 

العامة  
 للمیزانیة

على موارد 
قروض 
خارجیة 
 موظفة

  الجملة
على الموارد 

العامة  
 للمیزانیة

موارد على 
قروض 
خارجیة 
 موظفة

  الجملة

I - االستثمارات المباشرة :  

 101,197 - 101,197            99,102 -            99,102 80,290 مشاریع بصدد االنجاز   -

 34,530 - 34,530 186,870 - 186,870 188,920 مشاریع جدیدة           -

 I =  269,210 285,972 - 285,972 135,727 - 135,727الجملة 

II – التمویل العمومي  

  31,568  -  31,568     -    -     -    - مشاریع بصدد االنجاز         -

      5,855  -      5,855      8,345  -      8,345      8,345  مشاریع جدیدة        -

    II =  8,345    8,345    -  8,345    37,423    -  37,423الجملة 

 173,150 - 173,150 294,317 - 294,317  277,555 =الجملـة العامة 
  

المعتمد كما  وفق التقسیم البرامجي 2017ة بالنسبة لسنة تقسیم نفقات التنمیة لوزارة الصحّ  ویتمّ 
 : تبینھ الجداول الالحقة

  
  
  
  



النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

86              27 786  60 001  32 215 3293 32 110 33 085 975 -14 -4 324  26 916  31 240 الرعایة الصحیة األساسیة

82              25 676  56 916  31 240  30 000  30 000 -14 -4 324  26 916  31 240 مجامع الصحة األساسیة

216           2 110 3 085 975 216 2 110 3 085 975 الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري

8                3 371  45 541  42 170 8 3 371  45 541  42 170 الخدمات الصحیة اإلستشفائیة

4                1 265  29 895  28 630 4 1 265  29 895  28 630 المستشفیات الجھویة

16             2 106  15 646  13 540 16 2 106  15 646  13 540 المستشفیات المحلیة

-4 -923  19 902  20 825 20 485  2 910  2 425 -8 -1 408  16 992  18 400 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة

-9 - 1 458  15 392  16 850 -9 -1 458  15 392  16 850 المؤسسات العمومیة للصحة

13             535  4 510  3 975 20 485  2 910  2 425 3 50  1 600  1 550 المراكز المختصة

50              9 372  28 178  18 806 169 897 1 428 531 46 8 475  26 750  18 275 القیادة والمساندة

162           469 759 290 162 469 759 290 مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة 

48              8 903  27 419  18 516 178 428 669 241 46 8 475  26 750  18 275 اإلدارات المركزیة والجھویة للصحة

35            39 606 153 622 114 016 852  33 492  37 423  3 931 6 6 114 116 199 110 085 الجملة العامة = 

نفقات التنمیة
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ق م 2016
الفارق

تقدیرات 2017 ق م 2016
الفارق

تقدیرات 2017 ق م 2016
الفارق

تقدیرات 2017

 وزارة الصحة

نفقات التنمیة لسنة : 2017 ( إعتمادات الدفع )

التوزیع حسب البرامج وطبیعة النفقة
بحساب 1000 د

اإلستثمارات المباشرة البرنامج و البرنامج الفرعي

الجزء : الصحة  : اإلدارة المركزیة

القروض الخارجیة الموظفة
الفارق

تقدیرات 2017 ق م 2016

المجموع التمویل العمومي



النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ النسبة المبلغ

14             2261  18 111  15 850 14             2 261  18 111  15 850 البحث والخدمات االستشفائیة الجامعیة

11              1 711  17 161  15 450 11              1 711  17 161  15 450 المؤسسات العمومیة للصحة

138           550 950 400 138           550 950 400 المراكز المختصة

-39 -920  1 417  2 337 -39 -920  1 417  2 337 القیادة والمساندة

-39 -920  1 417  2 337 -39 -920  1 417  2 337 اإلدارات المركزیة والجھویة للصحة

7              1 341 19 528 18 187 7              1 341  19 528  18 187 الجملة العامة = 
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االستثمارات المباشرة
الفارق

تقدیرات 2017 ق م 2016
الفارق

تقدیرات 2017 ق م 2016
الفارق

تقدیرات 2017 ق م 2016

القروض الخارجیة الموظفة
الفارق

تقدیرات 2017

نفقات التنمیة 
بحساب 1000 د

ق م 2016

البرنامج و البرنامج الفرعي

الجزء : الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة

  وزارة الصحة

نفقات التنمیة لسنة : 2017 ( إعتمادات الدفع )

التوزیع حسب البرامج وطبیعة النفقة

المجموع التمویل العمومي
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م د النجاز مختلف المشاریع  173,150ر بــ رصد اعتمادات دفع تقدّ  2017سنة  تمّ   

  .المبوبة حسب برامج وبرامج فرعیة تبعا العتماد منھجیة التصرف حسب األھداف
  

 : برنامج الرعایة الصحیة األساسیة -1

 د م 53,340 لبرنامج الرعایة الصحیة األساسیة 2017رسمة سنة متقدر االعتمادات ال

  : عة حسب البرامج الفرعیة كما یليدفعا موزّ م د  60,001و اتعھدو كلفة
  )بحساب م د (

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  البرامج الفرعیة
  56,916  49,470  مجامع الصحة األساسیة

  3,085  3,870  الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري
  60,001  53,340  الجملة

 

  : وتتمثل أھم المشاریع المدرجة ضمن ھذا البرنامج في ما یلي

م د  41,070تعھlد تقlدر بحlوالي بlرامج وترسlیم اعتمlادات  2017تم سlنة :  الطب الوقائي •

عدیlد لتlوقي مlن م د إلنجlاز مختلlف البlرامج الوطنیlة ل 18,716واعتمادات دفع فlي حlدود 

یح للفئlllات الشlllبابیة المصlllابة تالقlllلعبlllر تlllوفیر األمصlllال وإجlllراء اومجابھتھlllا األمlllراض 

وإدراج تالقlیح جدیlدة مثlل اللقlاح ضlد والمستھدفة وخاصة في الوسط المدرسي والجlامعي 

وتدعیم برامج الوقایة من األمراض المزمنlة كالسlكري وضlغط جرثومة المكورات الرئویة 

 .الدم والسرطان

مراكlز الصllحة فllي إطlار بlرامج بنllاء وتھیئlة  2017سlنة  تمّ سlی: مجOامع الصOحة األساسOOیة •
  .م د دفعا 2,2م د كلفة وتعھدا و 3,0اعتمادات قدرھا رصد األساسیة 

م د  1,0تعھlllد قlllدرھا بlllرامج و ترسlllیم اعتمlllادات تlllمّ  :تجھیOOOز مراكOOOز الصOOOحة األساسOOOیة •
 .م د 1,050واعتمادات دفع في حدود 

      اعتمllادات بllرامج وتعّھllد ترسllیمتllّم : تجدیOOد وتOOدعیم تجھیOOزات مراكOOز الصOOحة األساسOOّیة •
 .م د 0,250واعتمادات دفع قدرھا  م د 1,5

م د  2,5تّم رصد اعتمادات برامج وتعّھد قدرھا  :وحدات متنقلة للصحة األساسیة 5إقتناء  •
 .م د دفعا 0,5و
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 2017ر اإلعتمlادات المرسlمة بعنlوان سlنة تقدّ  :الدیوان الوطني لألسرة والعمران البشري •
علllى والمشllاریع بllین البllرامج  عتllوزّ  ،دفعllام د  3,085م د تعھllدا و 3,870لفائllدة الllدیوان 

 :النحو التالي

 

  

  إعتمادات الدفع  عتمادات التعّھدإ  
  م د 0,528  م د 0,400  المراكز الجھویةتجھیز وتھیئة  -
  م د 0,319  م د 0,250  اقتناء وسائل النقل -
  م د 0,445  دم  0,300  تجھیزات ومعدات طبیة -
  تھیئة مقر المندوبیة الجھویة بالمھدیة -
  بناء المندوبیة الجھویة بالقصرین -
  بناء المندوبیة الجھویة بسیدي بوزید -
  اقتناء قطعة أرض لبناء مقر المندوبیة -

  الجھویة بسوسة

-  
  م د 1,500
  م د 0,975
  
  م د 0,160

  م د 0,022
  م د 0,800
  م د 0,500
  
  م د 0,160

  م د 0,072  م د 0,080  تجھیزات إعالمیة -
  م د 0,118  م د 0,100  بناء وتھیئة فضاءات الشباب بالجھات -
  م د 0,100  م د 0,100  بحوث ودراسات -
  تجھیز المطبعة -
  تأھیل النظام المعلوماتي -

  م د 0,005
-  

  م د 0,009
  م د 0,012

  
م د بالنسllبة  30,0ترسllیم اعتمllادات دفllع تقllدر بllـ  تllمّ : التOOدخالت فOOي المیOOدان االجتمOOاعي •

 :للبرنامجین الخصوصیین التالیین
 م د 24,5: البرنامج الخصوصي لمقاومة األمراض المزمنة -
 م د   5,5: كبد الفیروسيــمقاومة الــالبرنامج الخصوصي ل -
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 : الخدمات الصحیة اإلستشفائیةبرنامج   -2

 ةـة اإلستشفائیـــلبرنامج الخدمات الصحیّ  2017ة ـسنمة رسّ مر االعتمادات التقدّ 

عة حسب م د دفعا موزّ  45,541و اتعھدم د  102,953و عتمادات برامجا م د 101,070

  : البرامج الفرعیة كما یلي
  )بحساب م د(

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  البرامج الفرعیة
  29,895  80,703  المستشفیات الجھویة

  15,646  22,250  المحلیةمستشفیات ال
  45,541  102,953  جملةـال

 

 : وتتمثل أھم المشاریع المدرجة ضمن ھذا البرنامج في ما یلي

م د تعھllدا  5,0وذلllك بترسllیم اعتمllاد قllدره  2017برنOOامج  ةـالمستشOOفیات الجھویOOتھیئOOة  •

  .م د دفعا 1,0و

تllم رصllد : م الOOوالدات واألطفOOال بمستشOOفى الحبیOOب بوقطفOOة ببنOOزرت اقسOOأتھیئOة وتوسOOعة  •

 .م د 0,2م د ودفع في حدود  2,0اعتمادات تعھد قدرھا 

م د ودفlع  1,5باعتمlاد تعھlد قlدره بناء قسم لجراحة األورام بالمستشفى الجھوي بجندوبة  •

 .م د 0,150في حدود 

م د تعّھllدا  4,0اعتمllادات قllدرھا تllّم ترسllیم : 2017 برنOOامج تھیئOOة المستشOOفیات المحلّیOOة •

 .م د دفعا 0,400و

م د  2,0باعتمlاد تعھlد قlدره  2017تھیئة أقسام االستعجالي بالمستشفیات المحلیة برنامج  •

 .م د 0,200ودفع قدره 

م د ودفllع فllي  1,0باعتمllاد تعھllد قllدره  بنOOاء عیOOادات خارجیOOة بالمستشOOفى المحلOOي بفریانOOة •

 .م د 0,100حدود 

م د واعتمlاد دفlع قlدره  1,0تم رصد اعتماد تعھد قlدره : ى المحلي بطبربةتوسعة المستشف •

 .م د 0,100

م د  1,0تlم ترسlیم اعتمlاد تعھlد قlدره  :2017إحداث وحدات وأقسOام تصOفیة الOدم برنOامج  •

 .م د 0,100ودفع قدره 

م د بعنllوان اعتمllادات  9,0ص لllھ خّصll :البرنOOامج السOOنوي لتجھیOOز المستشOOفیات الجھویOOة •
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 .م د اعتمادات دفع 1,0تعھد و

م د بعنllوان اعتمllادات  3,5ص لllھ خّصll :البرنOOامج السOOنوي لتجھیOOز المستشOOفیات المحلیOOة •

 .م د اعتمادات دفع 1,0تعھد و

 تllم تخصllیص اعتمllاد قllدره :تجھیOOز أقسOOـام االسOOتعجالي والمخOOابر بالمستشOOفیات المحلیـOOـة •

  .م د اعتمادات دفع 0,500م د بعنوان اعتمادات تعھد و 1,5

  م د 2,0د قlllدرھا تعّھlll تlllم لھlllذا الغlllرض ترسlllیم اعتمlllادات: مراكOOOز تصفیOOOـة الOOOدمتجھیOOOز  •

 .ادفع م د 0,400و

قضOOOیب لفائOOOدة المستشOOOفیات الجھویOOOة بباجOOOة وزغOOOوان  16آالت مفOOOراس ذات  3اقتنOOOاء  •
 .م د 0,300م د ودفع قدره  2,4باعتماد تعھد قدره وتطاوین 

 

 : الجامعیة الخدمات اإلستشفائیةو البحث برنامج  -3

لبرنامج البحث والخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  2017سنة رسمة متقدر االعتمادات ال

عة حسب البرامج م د دفعا موزّ  38,013م د تعھدا و 72,453عتمادات برامج وم د ا 63,050

  : الفرعیة كما یلي
  )بحساب م د (

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  البرامج الفرعیة
  32,553  64,973  العمومیة للصحة المؤسسات

  5,460  7,480  المراكز المختصة
  38,013  72,453  جملةـــال

 

 : وتتمثل أھم المشاریع المدرجة ضمن ھذا البرنامج في ما یلي

 بنOOاء قسOOم الصOOیدلة وتوسOOعة وتھیئOOة عدیOOد األقسOOام بالمعھOOد الOOوطني ألمOOراض األعصOOاب •
 .م د 0,300م د ودفع في حدود  4,080ا ـباعتمادات تعھد قدرھ

 

• OOـاء تھیئOOراض النسـOOم أمOOـة ة قسllفر بالمھدیـــllاھر صllفى الطllدرھا بمستشllد قllادات تعھllباعتم
 .م د 0,100م د ودفع في حدود  1,0

تllم تخصllیص اعتمllادات تعھllد  :البرنOOامج السOOنوي لتجھیOOز المؤسسOOات الصOOحیة الجامعیOOة •

 .م د 0,950م د واعتمادات دفع في حدود  13,5قدرھا 

تم تخصیص اعتمادات تعھlد قlدرھا  :طاوالت رقمیة لألشعة متحكم فیھا عن بعد 10اقتناء  •

 .م د 0,400م د واعتمادات دفع في حدود  4,5
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تllم  :م بالمرسOOىائOOدة مستشOOفیات الرابطOOة والمنجOOي سOOلیآالت للقثطOOرة القلبیOOة لف 2اقتنOOاء  •

 .م د 0,300م د واعتمادات دفع في حدود  3,0تخصیص اعتمادات تعھد قدرھا 

تlllم تخصlllیص  :تأھیOOOل المخبOOOر الOOOوطني للیقظOOOة الدوائیOOOة قصOOOد الحصOOOول علOOOى اإلعتمOOOاد •

م د واعتمlllادات دفlllع فlllي حlllدود  0,800م د وتعھlllد قlllدرھا  2,4اعتمlllادات بlllرامج قlllدرھا 

 .م د 0,100

م د  2,0تllم تخصllیص اعتمllادات تعھllد قllدرھا  :2017برنOOامج  تجھیOOز المراكOOز المختصOOة •

 .م د 0,200واعتمادات دفع في حدود 

تlم تخصlیص  :اقتناء تجھیزات لقسم أمراض القلب بمستشفى عبد الرحمان مOامي بأریانOة •

 .م د 0,050م د واعتمادات دفع في حدود  2,0اعتمادات تعھد قدرھا 

تllم  :للمستشOOفى الجOOامعي فرحOOات حشOOاد سوسOOةاقتنOOاء جھOOاز للتصOOویر المقطعOOي مقلOOّد  •

 .م د 0,100م د واعتمادات دفع في حدود  1,5تخصیص اعتمادات تعھد قدرھا 

تlم  :تجھیز وحدة جراحة القلب والشرایین لألطفOال بالمستشOفى الجOامعي سOھلول بسوسOة •

 .م د 0,050م د واعتمادات دفع في حدود  1,4تخصیص اعتمادات تعھد قدرھا 
  

سlنة  مة بعنlوانر اإلعتمادات المرسّ تقدّ : الوطنیة للرقابة الصحیة والبیئیة للمنتجاتالوكالة  •

ع بین البرامج والمشlاریع توزّ  ،ادفعم د  0,600و ام د تعھد 0,330 ة بـلفائدة الوكال 2017

 : على النحو التالي

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  
  م د 0,100  -دراسات      - بناء مقر الوكالة -
  م د 0,085  م د 0,015السالمة المعلوماتیة            -
  م د 0,100  م د 0,070إنجاز مخططات الرقابة       -
  م د 0,110  م د 0,080عملیات التحسیس              -
  م د 0,090  م د 0,100  دراســـــــــــات -
  م د 0,030  م د 0,030برامج إعالمیة                 -
  م د 0,030  م د 0,020تجھیزات إعالمیة             -
  م د 0,025  م د 0,015تجھیزات ومعدات             -
  م د 0,030  -  اقتناء وسائل النقل -
  

       لفائlllدة الlllدیوان 2017 سlllنة بعنlllوانمة المرّسlll عتمlllاداتاالر تقlllدّ : دیOOOوان المیOOOاه المعدنیOOOة •
 : ع بین البرامج والمشاریع على النحو التاليتوزّ  ،اـم د دفع 2,310وتعھدا م د  2,950 بـ



39 
 

 

  اعتمادات الدفع         اعتمادات التعھد  
  م د 1,000  م د 1,000  تنمیة قطاع المیاه المعدنیة -
  م د 0,460  م د 0,660  دراســـات وبـــحوث          -
  م د 0,600  م د 1,100  منحة استثمار للباعثین             -
  م د 0,100  م د 0,050  تجھیزات ومــعدات            -
  م د 0,150  م د 0,140  تجھیزات إعالمیة              -
 

 : القیادة والمساندةبرنامج  -9

م د بعنوان  60,095 بـ لبرنامج القیادة والمساندة 2017سنة مة رسّ مر االعتمادات التقدّ 

عة حسب البرامج دفع موزّ اعتمادات  م د 29,595و اتعھدم د  65,571قانون البرامج و

  : الفرعیة كما یلي
  )بحساب م د (

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  البرامج الفرعیة
  0,759  0,565   مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة

  28,836  65,006  اإلدارات المركزیة والجھویة للصحة
  29,595  65,571  الجملة

 

 : وتتمثل أھم المشاریع المدرجة ضمن ھذا البرنامج في ما یلي

  م د ودفllع فllي حllدود 13,0ا ـترسllیم اعتمllادات تعھllد قدرھllتllم  :عملیOOات التھیئOOة والتھOOذیب •
 .م د للقیام بعملیات تعھد وصیانة المؤسسات الصحیة المختلفة 3,5

م د  1,5ا ـوذلlك بترسlیم اعتمlادات تعھlد قدرھl :تجدید المصOاعد بالمؤسسOات االستشOفائیة •
 .م د 0,800ودفع في حدود 

تlم تخصlیص  :بناء وتھیئOة فضOاءات إلیOواء التجھیOزات الثقیلOة بالمؤسسOات االستشOفائیة •

 .م د 0,200م د واعتمادات دفع في حدود  1,5اعتمادات تعھد قدرھا 

م د ودفllع فllي حllدود  1,5ا وذلllك بترسllیم اعتمllادات تعھllد قllدرھ :اقتنOOاء معOOّدات إعالمیOOة •
 .م د 0,200

م د ودفllع فllي حllدود  15,0باعتمllادات تعّھllد قllدرھا  تطOOویر المنظومOOة المعلوماتیOOة للّصOOحة •
 .م د 1,0

تlّم رصlد : تجھیز اإلدارة المركزیة والجھویة والمؤسسات العمومّیة ذات الصOبغة اإلدارّیOة •
 .م د 0,300م د ودفع  1,5اعتمادات تعّھد قدرھا 
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م د ودفllع فllي حllدود  2,0تllّم رصllد اعتمllادات تعّھllد قllدرھا : وحOOدات طOOب األسOOنانتأھیOOل  •
 . م د 0,500

م د دفعlا لشlراء  0,500م د تعھlدا و 3,0فlي حlدود  اقتناء أراضيبعنوان  ترسیم اعتمادات •
 .ة جدیدةأراضي صالحة لبناء مؤسسات وھیاكل صحیّ 

تllّم تخصllیص إعتمllادات تعھllد قllدرھا : إلستشOOفائیةا البرنOOامج السOOنوي لتجھیOOز المؤسسOOات •
 .م د دفعا 0,500و م د 9,0

م د  1,5تlllم تخصlllیص اعتمlllادات تعھlllد قlllدرھا  :2017اقتنOOOاء سOOOیارات إسOOOعاف برنOOOامج  •

 .م د 0,500واعتمادات دفع في حدود 

م د  0,850عتمlادات تعھlد قlدرھا اوذلك عبlر تخصlیص تھیئة وتجھیز مؤسسات التكوین  •
 .م د 0,250ودفع قدرھا 

فllي م د واعتمllادات دفllع  3,5تllم رصllد اعتمllادات تعھllد قllدرھا  :صOOیانة التجھیOOزات الثقیلOOة •
 .م د 0,350 حدود

 

 2017مة بعنوان سlنة عتمادات المرسّ االر تقدّ : الھیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي •
النحlو ع بین البرامج والمشاریع على توزّ  ،م د دفعا 0,669تعھدا و م د 0,630 الھیئةلفائدة 
  :التالي

  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعّھد  
  م د 0,340  م د 0,300  معدات وبرامج إعالمیة       -
  م د 0,034  -  تطویر قدرات الھیئة          -
  م د 0,065  م د 0,025  تجھیزات ومعدات            -
  م د 0,055  م د 0,020  اقتناء وسائل النقل            -
  إنتاج أدوات االعتماد     -
     بحوث ودراسات -
اعتمllllاد الھیئllllة مllllن طllllرف  -

الجمعّیة الدولیة لجlودة الرعایlة 
   الصحّیة 

  م د 0,180
  م د 0,080
  
  
  م د 0,025

  م د 0,100
  م د 0,050
  
  
  م د 0,025

لفائllدة  2017عتمllادات المرسllمة بعنllوان سllنة االر تقllدّ : ةمركOOز اإلعالمیOOة لOOوزارة الصOOحّ  •
ع بlین البlرامج والمشlاریع علlى النحlو تlوزّ و .م د دفعlا 0,759تعھlدا و م د 0,565المركز 

  :التالي
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  اعتمادات الدفع  اعتمادات التعھد  
  م د 0,363  م د 0,185  تجھیزات إعالمیة            -
  تكوینـــــلا -
اختبllllار لمقllllرات ( دراسllllات -

  )المركز
  اقتناء وسائل نقل -
  اتــــدراس -

  م د 0,150
  
  م د 0,100
  م د 0,080
  م د 0,050

  م د 0,153
  
  م د 0,100
  م د 0,080
  م د 0,063
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  الحسابات الخاصة في الخزينة

 صندوق دعم الصّحة العمومّیة   -1

 للدستور والمتعلّق بالحقّ  38في إطار التوّجھ الرامي لتحقیق ما ورد بالفصل   

ولة بتوفیر الخدمات الوقائیة والعالجیة في الصّحة بدون تمییز وكذالك واجب الدّ 

وتوفیر مجانیة العالج للفئات دون سند إضافة إلى حرص  لمواطنیھاالضروریة 

  .المجموعة الوطنیة على إرساء اآللیات الكفیلة لبلوغ التغطیة الصّحیة الشاملة

ارتفاع بونظرا للتحّوالت التي أصبح یشھدھا القطاع الصّحي العمومي والمتعلّقة 

لموارد مالّیة إضافیة حجم الطلبات على الخدمات الصحّیة وما یتطلّبھ األمر من حشد 

تغطیة حاجیات السّكان خاّصة منھم محدودي الدخل وذوي الحاجیات قصد 

سات الخصوصیة والتقلیص من العجز المالي الذي أصبحت تشھده جّل المؤسّ 

صندوق دعم "ث حساب خاّص في الخزینة بعنوان یندرج إحداالعمومّیة، االستشفائیة 

  ".الصّحة العمومّیة

  :الصندوق باألساس إلىویھدف ھذا   

 الصحّیة المؤسسات عجز في التحّكم لمزید الصّحة وزارة میزانّیة من الرفع -

 ،الصحّیة الخدمات جودة من والرفع العمومّیة

دعم ھیكلة تمویل القطاع الصّحي لتحقیق التغطیة الصحیة الشاملة وتمكین  -

االنتفاع بخدمات الفئات االجتماعیة الھّشة وذوي اإلحتیاجات الخصوصّیة من 

صحّیة بالھیاكل الصحّیة العمومّیة خاّصة منھا المتواجدة بالمناطق ذات 

 .األولّیة تجسیما لمبدإ التمییز اإلیجابي



نظـام أمـد

صندوق دعم الصحة العمومیة

 جدول موارد و نفقات

   الموارد   
 ( دینار1000بحساب  )

تقدیرات 
2 017 2 016

ق.م 

000 1 جملة موارد الصندوق 

النفقات   
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ق.م 
2 017 2 016
تقدیرات  البیانالفقرةالفصل

 ( دینار1000بحساب  )

000 1الجملة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



التوزیع حسب األقســام

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

24 وزارة الصحة الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة-

نفقات التصرف لسنة
1

44

2017

2017

بیان األقسام و الفصول

التأجیر العمومي القسم األول  :

000 403 376 1نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج

000 380 10منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 217 53منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 000 440 1 القسم األول  :  جملة

وسائل المصالح القسم الثاني  :

000 100 7نفقات وسائل المصالح حسب البرامج

000 085 109منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 217 6منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 402 122 القسم الثاني  :  جملة

التدخل العمومي القسم الثالث  :

000 450 5نفقات التدخل العمومي حسب البرامج

000 342منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج

000 792 5 القسم الثالث  :  جملة

000 194 568 1الجملة  العامة



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

24 وزارة الصحة الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة-

نفقات التصرف لسنة

1

45

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

التأجیر العموميالقسم األول  :

000 403 376 1نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج 1 445 679 000-69 276 000

000 380 10منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 11 625 000-1 245 000

000 217 53منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 48 900 0004 317 000

000 000 440 1 القسم األول  :  جملة 1 506 204 000-66 204 000

وسائل المصالحالقسم الثاني  :

000 100 7نفقات وسائل المصالح حسب البرامج 7 100 000

000 085 109منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 93 850 00015 235 000

000 217 6منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 6 750 000-533 000



بیان األقسام و الفصول

التوزیع حسب الفصول

نظـام أمـد

بحساب الدینار

تقدیرات

24 وزارة الصحة الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة-

نفقات التصرف لسنة

1

46

2017

2017

الفارق 2016 ق . م

000 402 122 القسم الثاني  :  جملة 107 700 00014 702 000

التدخل العموميالقسم الثالث  :

000 450 5نفقات التدخل العمومي حسب البرامج 4 550 000900 000

000 342منح بعنوان التدخل للمؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة حسب البرامج 440 000-98 000

000 792 5 القسم الثالث  :  جملة 4 990 000802 000

000 194 568 1الجملة  العامة 1 618 894 000-50 700 000



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التأجیر العمومي

47

الرعایة الصحیة األساسیة 1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مجامع الصحة األساسیة  1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136164 950 000156 043 000-8 907 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01050 667 00045 000 000-5 667 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01183 170 00081 000 000-2 170 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012395 000400 0005 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0145 304 0005 200 000-104 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016479 000500 00021 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01724 391 00022 957 000-1 434 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03079 00084 0005 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031384 000700 000316 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0352 0002 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03681 000200 000119 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 645 0001 540 000-105 000

المؤسسات الصحیة 091 645 0001 540 000-105 000

مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة 06075 00050 000-25 000

مجمع الصحة األساسیة ببن عروس 06270 00090 00020 000

مجمع الصحة األساسیة بأریانة 06570 00080 00010 000

مجمع الصحة األساسیة ببنزرت 07370 00050 000-20 000

مجمع الصحة األساسیة بنابل 08540 00040 000

مجمع الصحة األساسیة بزغوان 08940 00040 000

مجمع الصحة األساسیة بجندوبة 09635 00050 00015 000

مجمع الصحة األساسیة بباجة 10435 00035 000



48 نظـام أمـد

مجمع الصحة األساسیة بالكاف 11025 00025 000

مجمع الصحة األساسیة بسلیانة 12040 00040 000

مجمع الصحة األساسیة بالقصرین 12660 00060 000

مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان 13775 00050 000-25 000

مجمع الصحة األساسیة بسوسة 14395 00050 000-45 000

مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر 15725 00025 000

مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة 16915 00015 000

مجمع الصحة األساسیة بصفاقس 175100 00080 000-20 000

مجمع الصحة األساسیة بقفصة 18480 000120 00040 000

مجمع الصحة األساسیة بتوزر 19035 00030 000-5 000

مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید 20075 00050 000-25 000

مجمع الصحة األساسیة بقابس 20685 00070 000-15 000

مجمع الصحة األساسیة بقبلي 21130 00030 000

مجمع الصحة األساسیة بمدنین 21950 00030 000-20 000

مجمع الصحة األساسیة بجربة 22035 00040 0005 000

مجمع الصحة األساسیة بتطاوین 224100 000120 00020 000

مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة 22665 00070 0005 000

مجمع الصحة األساسیة بمنوبة 22870 00070 000

مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب 22980 00080 000

مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة 23670 00050 000-20 000

157 583 000 000 012 9-جملة البرنامج الفرعي 166 595 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

0113831 250 00034 152 0002 902 000

المؤسسات الصحیة 0931 250 00034 152 0002 902 000

الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 30131 250 00034 152 0002 902 000

34 152 000 000 902 2جملة البرنامج الفرعي 31 250 000

دالرعایة الصحیة األساسیة  جملة 191 735 000
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الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المستشفیات الجهویة  1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136309 750 000299 595 000-10 155 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01093 449 00081 000 000-12 449 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011156 449 000165 000 0008 551 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 0121 610 0001 850 000240 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01410 734 00010 000 000-734 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016800 000800 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01745 862 00039 913 000-5 949 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030107 000130 00023 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031614 000750 000136 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0352 0002 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036125 000150 00025 000

299 595 000 000 155 10-جملة البرنامج الفرعي 309 750 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المستشفیات المحلیة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136261 107 000262 795 0001 688 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01083 650 00080 000 000-3 650 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011127 784 000135 000 0007 216 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012646 000900 000254 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 0131 0001 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0148 567 0009 100 000533 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016977 0001 000 00023 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01738 593 00035 197 000-3 396 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 030165 000250 00085 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031590 0001 200 000610 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036133 000146 00013 000
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  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011378 090 0006 820 000-1 270 000

المؤسسات الصحیة 098 090 0006 820 000-1 270 000

مستشفى طبربة 063100 000100 000

مستشفى  التضامن 06450 00070 00020 000

مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل 069120 000120 000

مستشفى ماطر 07080 00080 000

مستشفى العالیة 07160 00060 000

مستشفى سجنان 07290 000130 00040 000

مستشفى قرنبالیة 076150 000150 000

مستشفى منزل بوزلفة 07750 00050 000

مستشفى بني خالد 07870 00070 000

مستشفى سلیمان 07990 00050 000-40 000

مستشفى قلیبیة 08180 00060 000-20 000

مستشفى الهواریة 08280 00060 000-20 000

مستشفى قربة 08380 00070 000-10 000

مستشفى الحمامات 08480 00050 000-30 000

مستشفى الفحص 087100 000100 000

مستشفى الناظور 088110 00080 000-30 000

مستشفى بوسالم 091110 00090 000-20 000

مستشفى غار الدماء 092100 000100 000

مستشفى عین دراهم 093110 00080 000-30 000

مستشفى فـرنانــة 095100 00080 000-20 000

مستشفى تبرسق 09890 00050 000-40 000

مستشفى نفزة 09990 00070 000-20 000

مستشفى تستور 10180 00050 000-30 000

مستشفى عمدون 10260 00050 000-10 000

مستشفى قبالط 10360 00040 000-20 000

مستشفى الدهماني 10650 00040 000-10 000

مستشفى ساقیة سیدى یوسف 10750 00040 000-10 000

مستشفى تاجروین 108170 000170 000

مستشفى القصـور 10950 00050 000

مستشفى قعفـور 11270 00050 000-20 000

مستشفى بوعرادة 11350 00040 000-10 000

مستشفى مكثر 11480 00050 000-30 000

مستشفى الروحیة 11580 00040 000-40 000
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مستشفى الكریب 11680 00050 000-30 000

مستشفى برقو 11750 00050 000

مستشفى كسرى 11870 00040 000-30 000

مستشفى سیدى بورویس 11970 00040 000-30 000

مستشفى فریانة 12260 000100 00040 000

مستشفى سبیطلة 12340 00070 00030 000

مستشفى سبیبة 12490 00040 000-50 000

مستشفى تالة 125100 000180 00080 000

مستشفى فوسانة 12780 00080 000

مستشفى حاجب العیون 12980 00060 000-20 000

مستشفى حفوز 13090 00070 000-20 000

مستشفى الوسالتیة 13190 00050 000-40 000

مستشفى بوحجلة 132110 000100 000-10 000

مستشفى نصر اهللا 13370 00050 000-20 000

مستشفى السبیخة 13470 00050 000-20 000

مستشفي الشبیكة 13580 00040 000-40 000

مستشفى العال 13690 00050 000-40 000

مستشفى النفیضة 13890 00060 000-30 000

مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى 14090 00060 000-30 000

مستشفى سیدي بو علي 14140 00050 00010 000

مستشفى القلعة الصغرى 14230 00030 000

مستشفى بوفیشة 14450 00050 000

مستشفى جمال 14980 00080 000

مستشفى  البقالطة 15030 00020 000-10 000

مستشفى طبلبة 15170 00070 000

مستشفى زرمدین 15220 00020 000

مستشفى الوردانین 15350 00040 000-10 000

مستشفى بوحجر 15420 00020 000

مستشفى الساحلین 15550 00040 000-10 000

مستشفى قصیبة المدیوني 15620 00020 000

مستشفى السواسي 15940 00090 00050 000

مستشفى الشابة 16060 00050 000-10 000

مستشفى الجم 161160 000160 000

مستشفى شربان 16240 00040 000

مستشفى أوالد شامخ 16330 00050 00020 000

مستشفى سیدى علوان 16460 00050 000-10 000
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مستشفى بومرداس 16550 00050 000

مستشفى ملولش 16640 00040 000

مستشفى قصور الساف 16760 00050 000-10 000

مستشفى هبیرة 16840 00030 000-10 000

مستشفى بئر علي بن خلیفة 17360 00040 000-20 000

مستشفى السخیرة 17480 00060 000-20 000

مستشفى بلخیر 17860 00050 000-10 000

مستشفى السند 179110 00090 000-20 000

مستشفى المضیلة 180120 00080 000-40 000

مستشفى أم العرائس 181160 000130 000-30 000

مستشفى الردیف 182160 000130 000-30 000

مستشفى  القطار 18360 00050 000-10 000

مستشفى دقاش 187130 00050 000-80 000

مستشفى حزوة 18850 00050 000

مستشفى تمغزة 18970 00040 000-30 000

مستشفى الرقاب 19290 00050 000-40 000

مستشفى منزل بوزیان 19380 00050 000-30 000

المستشفى المحلي "البشیر بن ناصر" ببن عون 19470 00070 000

مستشفى المكناسي 19580 00050 000-30 000

مستشفى مزونة 19680 00050 000-30 000

مستشفى أوالد حفوز 19780 00060 000-20 000

مستشفى جلمة 19890 00070 000-20 000

مستشفى بئر الحفي 19980 00070 000-10 000

مستشفى الحامة 202100 00040 000-60 000

مستشفى مارث 20380 00060 000-20 000

مستشفى مطماطة 20490 00090 000

مستشفى وذرف 20590 00070 000-20 000

مستشفى دوز 20860 00050 000-10 000

مستشفى الفوار 20990 00090 000

مستشفى سوق األحد 21080 00080 000

مستشفى میدون 21650 00040 000-10 000

مستشفى بني خداش 21760 00040 000-20 000

مستشفى سیدى مخلوف 21850 00050 000

مستشفى غمراسن 22250 00050 000

مستشفى رمادة 22390 00070 000-20 000

مستشفى بنبلة 23040 00030 000-10 000
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مستشفى ماجل بلعباس 23250 00080 00030 000

مستشفى نبر 23430 00030 000

المستشفى المحلي بالسرس 23940 00030 000-10 000

269 615 000 000 418جملة البرنامج الفرعي 269 197 000

دالخدمات الصحیة اإلستشفائیة  جملة 569 210 000



54 نظـام أمـد

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المؤسسات العمومیة للصحة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136553 628 000529 087 000-24 541 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 010122 569 000120 920 000-1 649 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 011231 485 000230 139 000-1 346 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 0122 717 0003 000 000283 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 01420 301 00016 675 000-3 626 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016879 000850 000-29 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01765 943 00052 500 000-13 443 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03089 814 00083 500 000-6 314 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 0313 574 0003 500 000-74 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0353 0003 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03616 343 00018 000 0001 657 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011383 200 0003 400 000200 000

المؤسسات الصحیة 093 200 0003 400 000200 000

مستشفى  الرازي  بمنوبة 3143 200 0003 400 000200 000

532 487 000 000 341 24-جملة البرنامج الفرعي 556 828 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراكز المختصة  2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  0113639 900 00038 446 000-1 454 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01010 010 0008 215 000-1 795 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01121 921 00021 500 000-421 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 012392 000430 00038 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة المتغیرة 01330 00030 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0141 415 0001 500 00085 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016104 000110 0006 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 0175 901 0006 500 000599 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031134 000135 0001 000
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تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0351 0001 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 03623 00025 0002 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

01137500 000505 0005 000

المؤسسات الصحیة 09500 000505 0005 000

مركز محمود یعقوب لإلسعاف الطبي االستعجالي 052360 000350 000-10 000

المركز الوطني للیقظة الدوائیة 05410 00020 00010 000

المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي 05520 00015 000-5 000

المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء 06170 00070 000

مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر 14520 00030 00010 000

المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة 23520 00020 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011388 250 0008 035 000-215 000

المؤسسات الصحیة 093 300 0003 700 000400 000

المركب  الصحي  بجبل  الوسط 3213 300 0003 700 000400 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 173 150 0003 235 00085 000

دیوان  المیاه  المعدنیة 0433 150 0003 235 00085 000

مؤسسات أخرى 301 800 0001 100 000-700 000

الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة  والبیئـّیة  للمنتجات 0221 800 0001 100 000-700 000

46 986 000 000 664 1-جملة البرنامج الفرعي 48 650 000

دالبحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  جملة 579 473 000
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القیادة و المساندة 9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

011386 200 0007 450 0001 250 000

مؤسسات أخرى 306 200 0007 450 0001 250 000

مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة 0216 200 0007 450 0001 250 000

7 450 000 000 250 1جملة البرنامج الفرعي 6 200 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة  2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التأجیر العمومي حسب البرامج  01136116 344 00090 437 000-25 907 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له 002161 000100 000-61 000

المنح المخولة للسلط العمومیة _ تأجیر أعضاء الدواوین 004552 000670 000118 000

تأجیر األعوان القارین _ األجر األساسي والتدرج 01027 210 00023 000 000-4 210 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح الخصوصیة القارة 01165 515 00047 000 000-18 515 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح المرتبطة بالوظیفة 0121 895 0002 000 000105 000

تأجیر األعوان القارین _ منحـة اإلنتـاج 0142 851 0003 000 000149 000

تأجیر األعوان القارین _ منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي 015280 000200 000-80 000

تأجیر األعوان القارین _ المنح العائلیة 016333 000850 000517 000

تأجیر األعوان القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 01716 774 00012 836 000-3 938 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ أعوان یشغلون خطط وقتیة 03034 00046 00012 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة 031622 000610 000-12 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المنح العائلیة 0352 00010 0008 000

تأجیر األعوان غیر القارین _ المساهمات المحمولة على المشغل 036115 000115 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

011371 390 0001 515 000125 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 280 0001 370 00090 000

المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس 051270 000290 00020 000

المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر 052180 000190 00010 000

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس 053230 000240 00010 000
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المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة 054230 000240 00010 000

المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس 055120 000130 00010 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف 05660 00065 0005 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة 05780 00090 00010 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس 05880 00090 00010 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس 05930 00035 0005 000

مؤسسات التكوین 08110 000145 00035 000

المعهد الوطنى  للصحة 2115 00010 0005 000

معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر 21210 00025 00015 000

المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة 21315 00020 0005 000

مدرسة علوم التمریض بتونس 2145 0005 000

مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة 2158 0008 000

مدرسة علوم التمریض بنابل 2168 0008 000

مدرسة علوم التمریض بجندوبة 2174 0004 000

مدرسة علوم التمریض بباجة 2187 0007 000

مدرسة علوم التمریض بالكاف 2195 0005 000

مدرسة علوم التمریض بسلیانة 2205 0005 000

مدرسة علوم التمریض بالقصرین 2215 0005 000

مدرسة علوم التمریض بالقیروان 2228 0008 000

مدرسة علوم التمریض بالمهدیة 2245 0005 000

مدرسة علوم التمریض بقفصة 2265 0005 000

مدرسة علوم التمریض بتوزر 2275 0005 000

مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید 2285 0005 000

مدرسة علوم التمریض بقبلي 2305 0005 000

مدرسة علوم التمریض بمدنین 2315 0005 000

مدرسة علوم التمریض  بتطاوین 2325 0005 000

  منح بعنوان التأجیر للمؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 
حسب البرامج 

01138180 000180 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17180 000180 000

الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي 044180 000180 000

92 132 000 000 602 25-جملة البرنامج الفرعي 117 734 000

دالقیادة و المساندة  جملة 99 582 000

000 000 440 1دالجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

وسائل المصالح

58

الرعایة الصحیة األساسیة 1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مجامع الصحة األساسیة  1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223737 480 00040 285 0002 805 000

المؤسسات الصحیة 0937 480 00040 285 0002 805 000

مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة 0602 495 0002 520 00025 000

مجمع الصحة األساسیة ببن عروس 0622 865 0003 110 000245 000

مجمع الصحة األساسیة بأریانة 0651 280 0001 520 000240 000

مجمع الصحة األساسیة ببنزرت 0731 305 0001 325 00020 000

مجمع الصحة األساسیة بنابل 0851 160 0001 210 00050 000

مجمع الصحة األساسیة بزغوان 089750 000810 00060 000

مجمع الصحة األساسیة بجندوبة 0961 250 0001 280 00030 000

مجمع الصحة األساسیة بباجة 1041 085 0001 145 00060 000

مجمع الصحة األساسیة بالكاف 110780 000790 00010 000

مجمع الصحة األساسیة بسلیانة 1201 240 0001 360 000120 000

مجمع الصحة األساسیة بالقصرین 1261 350 0001 440 00090 000

مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان 1371 245 0001 480 000235 000

مجمع الصحة األساسیة بسوسة 1431 600 0001 700 000100 000

مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر 1571 020 0001 055 00035 000

مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة 169935 000985 00050 000

مجمع الصحة األساسیة بصفاقس 1753 900 0003 970 00070 000

مجمع الصحة األساسیة بقفصة 1841 170 0001 320 000150 000

مجمع الصحة األساسیة بتوزر 190755 000910 000155 000

مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید 200880 0001 005 000125 000

مجمع الصحة األساسیة بقابس 206795 000860 00065 000
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مجمع الصحة األساسیة بقبلي 211815 000970 000155 000

مجمع الصحة األساسیة بمدنین 219800 000940 000140 000

مجمع الصحة األساسیة بجربة 220750 000810 00060 000

مجمع الصحة األساسیة بتطاوین 224940 0001 000 00060 000

مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة 2262 955 0003 100 000145 000

مجمع الصحة األساسیة بمنوبة 2281 500 0001 600 000100 000

مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب 2291 000 0001 020 00020 000

مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة 236860 0001 050 000190 000

40 285 000 000 805 2جملة البرنامج الفرعي 37 480 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

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

022385 250 0005 250 000

المؤسسات الصحیة 095 250 0005 250 000

الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 3015 250 0005 250 000

5 250 000 000 250 5جملة البرنامج الفرعي

دالرعایة الصحیة األساسیة  جملة 45 535 000



60 نظـام أمـد

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 2البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المستشفیات المحلیة 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

0223751 100 00062 060 00010 960 000

المؤسسات الصحیة 0951 100 00062 060 00010 960 000

مستشفى طبربة 063775 000850 00075 000

مستشفى  التضامن 0641 060 0001 330 000270 000

مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل 069890 000890 000

مستشفى ماطر 070715 000720 0005 000

مستشفى العالیة 071435 000500 00065 000

مستشفى سجنان 072555 000950 000395 000

مستشفى قرنبالیة 076730 000800 00070 000

مستشفى منزل بوزلفة 077345 000400 00055 000

مستشفى بني خالد 078410 000460 00050 000

مستشفى سلیمان 079530 000620 00090 000

مستشفى قلیبیة 081490 000600 000110 000

مستشفى الهواریة 082490 000560 00070 000

مستشفى قربة 083535 000590 00055 000

مستشفى الحمامات 084435 000520 00085 000

مستشفى الفحص 087640 000715 00075 000

مستشفى الناظور 088350 000480 000130 000

مستشفى بوسالم 091825 000930 000105 000

مستشفى غار الدماء 092885 000990 000105 000

مستشفى عین دراهم 093850 000940 00090 000

مستشفى فـرنانــة 095535 000630 00095 000

مستشفى تبرسق 098500 000590 00090 000

مستشفى نفزة 099535 000650 000115 000

مستشفى تستور 101535 000630 00095 000

مستشفى عمدون 102435 000530 00095 000

مستشفى قبالط 103300 000390 00090 000

مستشفى الدهماني 106450 000540 00090 000

مستشفى ساقیة سیدى یوسف 107440 000500 00060 000
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مستشفى تاجروین 1081 045 0001 130 00085 000

مستشفى القصـور 109250 000300 00050 000

مستشفى قعفـور 112515 000600 00085 000

مستشفى بوعرادة 113455 000530 00075 000

مستشفى مكثر 114815 000920 000105 000

مستشفى الروحیة 115405 000575 000170 000

مستشفى الكریب 116345 000430 00085 000

مستشفى برقو 117355 000430 00075 000

مستشفى كسرى 118350 000420 00070 000

مستشفى سیدى بورویس 119285 000360 00075 000

مستشفى فریانة 122545 000580 00035 000

مستشفى سبیطلة 123835 000870 00035 000

مستشفى سبیبة 124665 000780 000115 000

مستشفى تالة 125945 0001 120 000175 000

مستشفى فوسانة 127450 000520 00070 000

مستشفى حاجب العیون 129615 000690 00075 000

مستشفى حفوز 130650 000750 000100 000

مستشفى الوسالتیة 131555 000670 000115 000

مستشفى بوحجلة 132585 000650 00065 000

مستشفى نصر اهللا 133465 000550 00085 000

مستشفى السبیخة 134425 000510 00085 000

مستشفي الشبیكة 135350 000460 000110 000

مستشفى العال 136460 000570 000110 000

مستشفى النفیضة 138605 000680 00075 000

مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى 140535 000640 000105 000

مستشفى سیدي بو علي 141330 000370 00040 000

مستشفى القلعة الصغرى 142280 000330 00050 000

مستشفى بوفیشة 144270 000320 00050 000

مستشفى جمال 149690 000760 00070 000

مستشفى  البقالطة 150285 000370 00085 000

مستشفى طبلبة 151390 000450 00060 000

مستشفى زرمدین 152350 000400 00050 000

مستشفى الوردانین 153260 000340 00080 000

مستشفى بوحجر 154295 000360 00065 000

مستشفى الساحلین 155245 000290 00045 000

مستشفى قصیبة المدیوني 156275 000350 00075 000



62 نظـام أمـد

مستشفى السواسي 159550 000580 00030 000

مستشفى الشابة 160445 000520 00075 000

مستشفى الجم 161715 0001 010 000295 000

مستشفى شربان 162330 000410 00080 000

مستشفى أوالد شامخ 163280 000340 00060 000

مستشفى سیدى علوان 164285 000310 00025 000

مستشفى بومرداس 165265 000310 00045 000

مستشفى ملولش 166230 000280 00050 000

مستشفى قصور الساف 167430 000490 00060 000

مستشفى هبیرة 168270 000390 000120 000

مستشفى بئر علي بن خلیفة 173400 000820 000420 000

مستشفى السخیرة 174340 000440 000100 000

مستشفى بلخیر 178260 000350 00090 000

مستشفى السند 179500 000590 00090 000

مستشفى المضیلة 180430 000540 000110 000

مستشفى أم العرائس 181835 000940 000105 000

مستشفى الردیف 182545 000680 000135 000

مستشفى  القطار 183425 000500 00075 000

مستشفى دقاش 187415 000550 000135 000

مستشفى حزوة 188265 000340 00075 000

مستشفى تمغزة 189265 000400 000135 000

مستشفى الرقاب 192490 000940 000450 000

مستشفى منزل بوزیان 193355 000460 000105 000

المستشفى المحلي "البشیر بن ناصر" ببن عون 194315 000430 000115 000

مستشفى المكناسي 195530 000780 000250 000

مستشفى مزونة 196385 000490 000105 000

مستشفى أوالد حفوز 197385 000730 000345 000

مستشفى جلمة 198415 000500 00085 000

مستشفى بئر الحفي 199310 000410 000100 000

مستشفى الحامة 202590 000740 000150 000

مستشفى مارث 203585 000680 00095 000

مستشفى مطماطة 204425 000500 00075 000

مستشفى وذرف 205465 000540 00075 000

مستشفى دوز 208525 000860 000335 000

مستشفى الفوار 209340 000410 00070 000

مستشفى سوق األحد 210440 000520 00080 000



63 نظـام أمـد

مستشفى میدون 216315 000400 00085 000

مستشفى بني خداش 217365 000460 00095 000

مستشفى سیدى مخلوف 218335 000400 00065 000

مستشفى غمراسن 222535 000630 00095 000

مستشفى رمادة 223395 000510 000115 000

مستشفى بنبلة 230320 000380 00060 000

مستشفى ماجل بلعباس 232370 000390 00020 000

مستشفى نبر 234360 000420 00060 000

المستشفى المحلي بالسرس 239220 000310 00090 000

62 060 000 000 960 10جملة البرنامج الفرعي 51 100 000

دالخدمات الصحیة اإلستشفائیة  جملة 62 060 000



64 نظـام أمـد

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

المراكز المختصة  2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022373 180 0004 395 0001 215 000

المؤسسات الصحیة 093 180 0004 395 0001 215 000

مركز محمود یعقوب لإلسعاف الطبي االستعجالي 0521 950 0002 150 000200 000

المركز الوطني للیقظة الدوائیة 054160 000270 000110 000

المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي 055290 000315 00025 000

المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء 061180 000290 000110 000

مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر 145330 000370 00040 000

المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة 235270 0001 000 000730 000

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

02238470 000550 00080 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17470 000550 00080 000

دیوان  المیاه  المعدنیة 043470 000550 00080 000

4 945 000 000 295 1جملة البرنامج الفرعي 3 650 000

دالبحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  جملة 4 945 000



65 نظـام أمـد

القیادة و المساندة 9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 1
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

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

02238570 00070 000-500 000

مؤسسات أخرى 30570 00070 000-500 000

مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة 021570 00070 000-500 000

70 000 000 500-جملة البرنامج الفرعي 570 000

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة  2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات وسائل المصالح حسب البرامج  022367 100 0007 100 000

األكریة واألداءات البلدیة 020639 000639 000

استهالك الماء 02142 00042 000

استهالك الكهرباء والغاز 022321 000321 000

االتصاالت الهاتفیة 023265 000265 000

تراسل المعطیات 024215 000215 000

تأثیث اإلدارة 034161 000161 000

شراء الوقود لوسائل النقل 043580 000580 000

شراء الوقود للتسخین 044140 000140 000

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة 045700 000700 000

المراسالت اإلداریة 05415 00015 000

مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید 0551 0001 000

معدات التصرف اإلداري 06225 00025 000

تأمین وسائل النقل 08035 00035 000

تأمین البناءات 0822 0002 000

تأمین التجهیزات والمعدات 08319 00019 000

اإلعتناء بالبنایات 091175 000175 000

تعهد وصیانة وسائل النقل 092517 000517 000

تعهد وصیانة المعدات و األثاث 093100 000100 000

تعهد وصیانة الحدائق والنباتات 09615 00015 000



66 نظـام أمـد

عملیات الصیانة األخرى 0971 0001 000

النفقات المباشرة للتنظیف 10335 00035 000

لوازم المكاتب 111200 000200 000

المطبوعات الرسمیة 11217 00017 000

المطبوعات الخصوصیة 11631 00031 000

مطبوعات األخرى 1177 0007 000

الوثائق المكتوبة 1234 0004 000

الصحف والمجالت 12550 00050 000

نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت 12712 00012 000

شراء اللوازم والمعدات  اإلعالمیة 135100 000100 000

شراء منظومات اإلعالمیة 1364 0004 000

نفقات الصیانة  اإلعالمیة 13732 00032 000

نفقات استغالل منظومة أدب 14514 00014 000

نفقات استغالل منظومة إنصاف 146580 000580 000

مصاریف اإلستقباالت 15623 00023 000

مصاریف اإلقامة 15718 00018 000

مصاریف المهمات 163150 000150 000

إكساء األعوان الخاضعین للزي الموحد 16427 00027 000

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال 165152 000152 000

المنحة الیومیة للتنقل 17440 00040 000

المنحة الكیلومتریة للتنقل 1751 0001 000

مصاریف نقل األشخاص بالداخل 1848 0008 000

إشتراكات النقل 1853 0003 000

مصاریف نقل األشخاص بالخارج 186137 000137 000

ملتقیات للتكوین 194100 000100 000

تربصات تكوین 1955 0005 000

التكوین المستمر 19632 00032 000

التكوین في اإلعالمیة 1975 0005 000

التكوین في التصرف حسب األهداف 19923 00023 000

نفقات التداوي 2122 0002 000

تنظیم اإلمتحانات والمناظرات 219460 000460 000

عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم 2205 0005 000

تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة 2316 0006 000

اللجان الطبیة 23257 00057 000

أتعاب وٕاختبار ومصاریف أخرى 2332 0002 000

دفع الخطایا والتعویضات 234603 000603 000
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معالیم الجوالن 24195 00095 000

معالیم العبور 24213 00013 000

نقل األثاث والمعدات 3025 0005 000

االشتراك بشبكة األنترنات لدى المركز الوطني لإلعالمیة 37460 00060 000

االشتراك لدى مزودین آخرین لألنترنات 3752 0002 000

مصاریف القمارق 4015 0005 000

نفقات التصرف األخرى 4037 0007 000

  منح بعنوان التسییر للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة 
العمومیة حسب البرامج 

022372 090 0002 345 000255 000

مؤسسات التعلیم العالي 051 410 0001 435 00025 000

المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس 051260 000270 00010 000

المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر 052240 000240 000

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس 053230 000220 000-10 000

المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة 054200 000220 00020 000

المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس 055130 000130 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف 05680 00080 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة 05790 00090 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس 058140 000140 000

المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس 05940 00045 0005 000

مؤسسات التكوین 08680 000910 000230 000

المعهد الوطنى  للصحة 21175 000170 00095 000

معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر 21245 00050 0005 000

المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة 21360 000130 00070 000

مدرسة علوم التمریض بتونس 21430 00030 000

مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة 21560 00060 000

مدرسة علوم التمریض بنابل 21645 00045 000

مدرسة علوم التمریض بجندوبة 21730 00030 000

مدرسة علوم التمریض بباجة 21845 00045 000

مدرسة علوم التمریض بالكاف 21930 00030 000

مدرسة علوم التمریض بسلیانة 22025 00025 000

مدرسة علوم التمریض بالقصرین 22130 00030 000

مدرسة علوم التمریض بالقیروان 22245 00045 000

مدرسة علوم التمریض بالمهدیة 22430 00030 000

مدرسة علوم التمریض بقفصة 22635 00035 000

مدرسة علوم التمریض بتوزر 22725 00025 000

مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید 22835 00035 000
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مدرسة علوم التمریض بقبلي 23035 00035 000

مدرسة علوم التمریض بمدنین 23125 00025 000

مدرسة علوم التمریض  بتطاوین 23235 00035 000

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

02238460 000347 000-113 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 17460 000347 000-113 000

الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي 044460 000347 000-113 000

9 792 000 000 142جملة البرنامج الفرعي 9 650 000

دالقیادة و المساندة  جملة 9 862 000

دالجملة  العامة 122 402 000
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توزیع نفقات

حسب الفصول و الفقرات الفرعیة

التدخل العمومي

69

الرعایة الصحیة األساسیة 1البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

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

03338400 000320 000-80 000

المؤسسات الصحیة 09400 000320 000-80 000

الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 301400 000320 000-80 000

320 000 000 80-جملة البرنامج الفرعي 400 000

دالرعایة الصحیة األساسیة  جملة 320 000

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 2البرنـامج

دالخدمات الصحیة اإلستشفائیة  جملة

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3البرنـامج

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

0333840 000-40 000

مؤسسات النهوض بالقطاعات 1740 000-40 000

دیوان  المیاه  المعدنیة 04340 000-40 000

000 40-جملة البرنامج الفرعي 40 000
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دالبحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  جملة
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القیادة و المساندة 9البرنـامج

البیــان

بحساب الدینارالبرنامج الفرعي

ف.فالفصل

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة  2
2017 الفارقق . م تقدیرات 2016

نفقات التدخل العمومي حسب البرامج  033364 550 0005 450 000900 000

منح جرایات عمریة مختلفة _ جرایات عمریة 041149 000149 000

مصاریف عالج المرضى بالخارج 2221 500 0001 500 000

منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة _ جمعیات وودادیات أخرى 236450 0001 350 000900 000

الحج إلى البقاع المقدسة _ مصاریف النقل 242150 000150 000

الحج إلى البقاع المقدسة _ مصاریف اإلقامة 243500 000500 000

الحج إلى البقاع المقدسة _ شراء األدویة 244175 000175 000

الحج إلى البقاع المقدسة _ مصاریف أخرى 24550 00050 000

مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد _ المساهمة
بعنوان التنف

251500 000500 000

مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالین على التقاعد _ المساهمة
بعنوان تعدیل

25250 00050 000

تدخالت أخرى _ مساهمة بالهالل األحمر التونسي 350100 000100 000

تدخالت أخرى _ مساهمة بالهالل األحمر الفلسطیني 35110 00010 000

منح لفائدة الجمعیات العلمیة 406100 000100 000

التبادل العلمي والتقني مع الخارج 40730 00030 000

تدخالت لفائدة الریاضة والتربیة البدنیة _ منح لفائدة الجمعیات الریاضیة لألعوان 55316 00016 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المنظمة العالمیة للصحة 864400 000400 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الهیئة العالمیة للهالل األحمر 86510 00010 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الصندوق الخاص لألمم المتحدة لمقاومة
المخدرات

8662 0002 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الصندوق العربي للنهوض بالصحة 86720 00020 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ الجامعة الدولیة للمستشفیات 8683 0003 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ منظمة األمم المتحدة للطفولة 86940 00040 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ صندوق األمم المتحدة للعمران البشري 87025 00025 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المجلس العربي لإلختصاصات الطبیة 87115 00015 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المركز العربي للمطبوعات الطبیة 87215 00015 000

منظمات ذات صبغة خصوصیة _ المركز المتوسطي للحد من المخاطر الصحیة 873240 000240 000

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

0333822 00022 000
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مؤسسات النهوض بالقطاعات 1722 00022 000

الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي 04422 00022 000

5 472 000 000 922جملة البرنامج الفرعي 4 550 000

دالقیادة و المساندة  جملة 5 472 000

دالجملة  العامة 5 792 000
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توزیع المباشرین بالدیوان

القیادة و المساندة البرنـامج :

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي :

2017 تقدیرات الـرتبـة

1 رئیس أو مدیر دیوان

11 مكلف بمأموریة

12جملة البرنامج الفرعي

12القیادة و المساندة  جملة

12الجملة  العامة
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توزیع التـرقیـات
حسب األسالك و الرتب

القیادة و المساندة البرنـامج :

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي :

الرتبة الجدیدة المدة بالشهرالرتبة الحالیة العــدد

1 متصرف مستشارمتصرف

3 متصرفملحق إدارة

7 ملحق إدارةكاتب تصرف

1 مهندس عاممهندس رئیس

10 مهندس رئیسمهندس أول

1 محلل أولمحلل

1 محللواضع برامج

2 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیقحافظ مكتبات أو توثیق

2 مهندس معماري رئیسمهندس معماري أول

1 طبیب بیطري أولطبیب بیطري

4 طبیب بیطري إختصاصي أولطبیب بیطري إختصاصي

1 بیولوجيبیولوجي مساعد
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3 أستاذ محاضر  التعلیم العاليأستاذ مساعد  التعلیم العالي

4 أستاذ مساعد  التعلیم العاليمساعد  التعلیم العالي

90 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطبمساعد إستشفائي جامعي في الطب

60 أستاذ إستشفائي جامعي في الطبأستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب

9 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیةصیدلي بیولوجي للصحة العمومیة

6 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیةصیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة

10 صیدلي رئیس للصحة العمومیةصیدلي أول للصحة العمومیة

30 صیدلي أول للصحة العمومیةصیدلي للصحة العمومیة

625 ممرض أول للصحة العمومیةممرض الصحة العمومیة

200 ممرض  رئیس للصحة العمومیةممرض أول للصحة العمومیة

15 متفّقد عام للّصحة العمومیةمتفّقد مركزي للّصحة العمومیة

15 متفقد فرعي للصحة العمومیةمتفّقد جهوي للّصحة العمومیة

80 متصرف مستشار للصحة العمومیةمتصرف الصحة العمومیة

25 متصرف رئیس للصحة العمومیةمتصرف مستشار للصحة العمومیة

1 متصرف عام للصحة العمومیةمتصرف رئیس للصحة العمومیة

10 متصرف الصحة العمومیةملحق للصحة العمومیة

20 ملحق للصحة العمومیةكاتب تصرف للصحة العمومیة

55 كاتب تصرف للصحة العمومیةمستكتب الصحة العمومیة
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51 مستكتب الصحة العمومیةعون إستقبال  الصحة العمومیة

6 طبیب أول للمستشفیاتطبیب المستشفیات

40 طبیب أسنان أول للصحة العمومیةطبیب أسنان للصحة العمومیة

19 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیةطبیب أسنان أول للصحة العمومیة

3 طبیب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومیةطبیب أسنان إختصاصي للصحة العمومیة

4 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنانمساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان

4 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنانأستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان

10 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

15 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصیدلةمساعد إستشفائي جامعي في الصیدلة

5 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلةأستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصیدلة

200 فني سامي رئیس للصحة العمومیةفني سامي أول للصحة العمومیة

5 طبیب المستشفیاتطبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة

40 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیةطبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة

120 طبیب رئیس للصحة العمومیةطبیب أول للصحة العمومیة

50 متفّقد جهوي للّصحة العمومیةطبیب الصحة العمومیة

180 طبیب أول للصحة العمومیةطبیب الصحة العمومیة

44 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیةطبیب إختصاصي للصحة العمومیة

8 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیفمتصّرف في الوثائق و األرشیف
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18 متصّرف في الوثائق و األرشیفمتصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

15 تقني رئیستقني أول

20 تقني أولتقني

1 بیولوجي  أولبیولوجي

50 مساعد أول للصحة العمومیةمساعد للصحة العمومیة

200 2جملة البرنامج الفرعي

200 2القیادة و المساندة  جملة

200 2الجملة  العامة : العدد الجملي دینــار تكلفة الترقیـات  :
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حسب األسالك و الرتب

78

2017توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

الرعایة الصحیة األساسیة البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  65 100

مجامع الصحة األساسیة البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

65 100

1سلك العملة 

1 10عامل صنف 
2السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

1 فني سامي رئیس للصحة العمومیة

1 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة
1السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 

1 طبیب أول للصحة العمومیة

4جملة البرنامج الفرعي

4جملة البرنامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  50 249

المستشفیات الجهویة البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

28 825

3سلك العملة 
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2 8عامل صنف 

1 9عامل صنف 
1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

1 فني سامي أول للصحة العمومیة
1السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 

1 طبیب رئیس للصحة العمومیة

5جملة البرنامج الفرعي

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

21 424

1سلك العملة 

1 8عامل صنف 
1السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

1 فني سامي أول للصحة العمومیة

2جملة البرنامج الفرعي

7جملة البرنامج
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البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  6 049 496

المؤسسات العمومیة للصحةالبرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

5 710 188

7السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

2 ملحق إدارة

3 كاتب تصرف

1 متصرف

1 متصرف مستشار
1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس أشغال
201سلك العملة 

39 1عامل صنف 

28 10عامل صنف 

6 5عامل صنف 

22 6عامل صنف 

26 7عامل صنف 

49 8عامل صنف 

29 9عامل صنف 

1 3عامل صنف 

1 4عامل صنف 
1سلك أعوان وزارة المالیة 

1 متفقد مركزي للمصالح المالیة
17السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي 

17 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب
8سلك صیادلة الصحة العمومیة 

3 صیدلي مختص أول للصحة العمومیة

2 صیدلي مختص رئیس للصحة العمومیة

3 صیدلي مختص للصحة العمومیة
205سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 

33 ممرض الصحة العمومیة
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83 ممرض أول للصحة العمومیة

13 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

75 ممرض  رئیس للصحة العمومیة

1 مساعد الصحة العمومیة
5سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 

1 متصرف الصحة العمومیة

4 كاتب تصرف للصحة العمومیة
1السلك الطبي للمستشفیات 

1 طبیب أول للمستشفیات
3سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 

3 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة
1سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 

1 أخّصائي نفساني عام
1سلك مستشاري المصالح العمومیة 

1 مستشار المصالح العمومیة
1سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین 

1 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلة
143السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

42 فني سامي أول للصحة العمومیة

12 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

89 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
7السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 

2 طبیب الصحة العمومیة

2 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

3 طبیب رئیس للصحة العمومیة
5السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني

3 تقني أول

1 تقني رئیس

607جملة البرنامج الفرعي
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المراكز المختصة البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

339 308

1السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

1 ملحق إدارة
20سلك العملة 

7 1عامل صنف 

1 5عامل صنف 

1 7عامل صنف 

8 8عامل صنف 

3 9عامل صنف 
1سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

1 أستاذ التعلیم العالي
1السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي 

1 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب
2سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 

2 متصرف عام للصحة العمومیة
1سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین 

1 مساعد إستشفائي جامعي في الصیدلة
5السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

5 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
1السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 

1 طبیب رئیس للصحة العمومیة

32جملة البرنامج الفرعي

639جملة البرنامج
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القیادة و المساندة البرنـامج :

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد :  11 835 155

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

2017 تقدیراتالسلك و الرتبة

11 835 155

14السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 

6 كاتب تصرف

1 متصرف

1 متصرف عام

1 متصرف رئیس

5 ملحق إدارة
2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 

1 مهندس عام

1 مهندس أول
358سلك العملة 

72 1عامل صنف 

11 2عامل صنف 

3 3عامل صنف 

3 4عامل صنف 

10 5عامل صنف 

35 6عامل صنف 

34 7عامل صنف 

78 8عامل صنف 

86 9عامل صنف 

26 10عامل صنف 
2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 

1 محلل

1 محلل مركزي
3سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 

2 أستاذ مساعد  التعلیم العالي

1 أستاذ التعلیم العالي
4السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي 
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4 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب
1سلك صیادلة الصحة العمومیة 

1 صیدلي للصحة العمومیة
474سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 

65 ممرض الصحة العمومیة

199 ممرض أول للصحة العمومیة

21 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

189 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
7سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم 

1 متفّقد مركزي للّصحة العمومیة

5 متفّقد عام للّصحة العمومیة

1 متفّقد جهوي للّصحة العمومیة
36سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 

16 كاتب تصرف للصحة العمومیة

1 عون إستقبال  الصحة العمومیة

8 ملحق للصحة العمومیة

4 مستكتب الصحة العمومیة

1 متصرف الصحة العمومیة

3 متصرف عام للصحة العمومیة

1 متصرف رئیس للصحة العمومیة

2 متصرف مستشار للصحة العمومیة
7السلك الطبي للمستشفیات 

2 طبیب المستشفیات

5 طبیب أول للمستشفیات
8سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 

3 طبیب أسنان للصحة العمومیة

4 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة

1 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
1سلك أطباء األسنان اإلستشفائیین الجامعیین 

1 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان
1سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین 

1 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلة
42سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة 

22 أستاذ أول لتعلیم مساعدي األطباء
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15 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباء

4 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباء للمرحلة األولى

1 متفقد تعلیم سلك مساعدي األطباء
182السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 

38 فني سامي أول للصحة العمومیة

18 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

126 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
92السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 

13 طبیب الصحة العمومیة

52 طبیب رئیس للصحة العمومیة

20 طبیب أول للصحة العمومیة

2 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة

1 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة

4 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة
9السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 

1 تقني

4 تقني أول

4 تقني رئیس

243 1جملة البرنامج الفرعي

243 1جملة البرنامج

الجملة  العامة

دینــاراإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 

1 893

18 000 000

العـدد : 
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حسب األسالك و الرتب

86

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

الرعایة الصحیة األساسیة البرنـامج :

مجامع الصحة األساسیة البرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

18 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
1 متصرف
4 متصرف مستشار
3 متصرف رئیس
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
5 كاتب تصرف

2 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
2 مهندس رئیس

1 452 سلك العملة 
107 1عامل صنف 
113 2عامل صنف 
170 3عامل صنف 
201 4عامل صنف 
215 5عامل صنف 
233 6عامل صنف 
205 7عامل صنف 
166 8عامل صنف 
42 9عامل صنف 

7 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
7 أستاذ التعلیم الثانوي
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71 سلك صیادلة الصحة العمومیة 
2 صیدلي بیولوجي للصحة العمومیة
1 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
1 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
2 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة
13 صیدلي أول للصحة العمومیة
52 صیدلي للصحة العمومیة

3 398 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
150 مساعد الصحة العمومیة
298 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
898 ممرض الصحة العمومیة

2 006 ممرض أول للصحة العمومیة
46 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

2 سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم 
2 متفّقد جهوي للّصحة العمومیة

367 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
39 متصرف الصحة العمومیة
22 متصرف مستشار للصحة العمومیة
40 ملحق للصحة العمومیة
132 كاتب تصرف للصحة العمومیة
124 مستكتب الصحة العمومیة
10 عون إستقبال  الصحة العمومیة

142 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 
58 طبیب أسنان للصحة العمومیة
37 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
47 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة

17 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني أول
15 أخّصائي نفساني

1 135 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
410 فني سامي للصحة العمومیة
520 فني سامي أول للصحة العمومیة
205 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
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963 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
1 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة

215 طبیب رئیس للصحة العمومیة
310 طبیب أول للصحة العمومیة
360 طبیب الصحة العمومیة
25 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
52 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

574 7جملة البرنامج الفرعي

574 7الرعایة الصحیة األساسیة  جملة
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الخدمات الصحیة اإلستشفائیة البرنـامج :

المستشفیات الجهویة البرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

41 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
6 متصرف
8 متصرف مستشار
8 متصرف رئیس
11 ملحق إدارة
4 مستكتب إدارة
4 كاتب تصرف

32 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
3 مهندس رئیس
27 مهندس أول
2 مهندس أشغال

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
2 محلل
1 تقني مخبراإلعالمّیة

1 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي مساعد

177 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي 
139 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
25 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
13 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

133 سلك صیادلة الصحة العمومیة 
6 صیدلي بیولوجي للصحة العمومیة
6 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
9 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
8 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة
22 صیدلي أول للصحة العمومیة
82 صیدلي للصحة العمومیة

8 178 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
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753 مساعد الصحة العمومیة
742 ممرض  رئیس للصحة العمومیة

2 101 ممرض الصحة العمومیة
4 497 ممرض أول للصحة العمومیة

85 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

676 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
152 متصرف الصحة العمومیة
82 متصرف مستشار للصحة العمومیة
2 متصرف عام للصحة العمومیة
10 متصرف رئیس للصحة العمومیة
90 ملحق للصحة العمومیة
185 كاتب تصرف للصحة العمومیة
145 مستكتب الصحة العمومیة
10 عون إستقبال  الصحة العمومیة

54 السلك الطبي للمستشفیات 
24 طبیب أول للمستشفیات
30 طبیب المستشفیات

131 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 
70 طبیب أسنان للصحة العمومیة
37 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
19 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة
5 طبیب أسنان إختصاصي للصحة العمومیة

33 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
20 أخصائي اجتماعي أول
13 أخصائي اجتماعي

18 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني عام
1 أخّصائي نفساني رئیس
2 أخّصائي نفساني أول
14 أخّصائي نفساني

3 سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین 
3 مساعد إستشفائي جامعي في الصیدلة

4 سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة 
4 أستاذ شبه طبي
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3 371 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
1 798 فني سامي للصحة العمومیة
1 265 فني سامي أول للصحة العمومیة
293 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
15 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

1 586 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
4 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة

102 طبیب رئیس للصحة العمومیة
232 طبیب أول للصحة العمومیة
502 طبیب الصحة العمومیة
621 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
125 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

40 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
12 متصّرف في الوثائق و األرشیف
28 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

328 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
19 مساعد تقني
33 عون تقني
18 تقني رئیس
76 تقني أول
182 تقني

809 14جملة البرنامج الفرعي

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

23 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
6 متصرف
4 متصرف مستشار
7 ملحق إدارة
1 مستكتب إدارة
5 كاتب تصرف

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

2 893 سلك العملة 
96 1عامل صنف 
282 2عامل صنف 
305 3عامل صنف 
332 4عامل صنف 
481 5عامل صنف 
311 6عامل صنف 
267 7عامل صنف 
340 8عامل صنف 
225 9عامل صنف 
254 10عامل صنف 

138 سلك صیادلة الصحة العمومیة 
3 صیدلي بیولوجي للصحة العمومیة
5 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
12 صیدلي أول للصحة العمومیة
118 صیدلي للصحة العمومیة

6 483 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
596 مساعد الصحة العمومیة
322 ممرض  رئیس للصحة العمومیة

1 689 ممرض الصحة العمومیة
3 820 ممرض أول للصحة العمومیة

56 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

637 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
92 متصرف الصحة العمومیة
52 متصرف مستشار للصحة العمومیة
3 متصرف رئیس للصحة العمومیة
82 ملحق للصحة العمومیة
125 كاتب تصرف للصحة العمومیة
240 مستكتب الصحة العمومیة
43 عون إستقبال  الصحة العمومیة

3 السلك الطبي للمستشفیات 
3 طبیب المستشفیات

224 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 
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160 طبیب أسنان للصحة العمومیة
42 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
22 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة

15 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
15 أخصائي اجتماعي أول

2 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني أول

1 سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة 
1 أستاذ شبه طبي

2 175 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
1 106 فني سامي للصحة العمومیة
862 فني سامي أول للصحة العمومیة
198 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
9 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

967 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
3 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة
87 طبیب رئیس للصحة العمومیة
177 طبیب أول للصحة العمومیة
612 طبیب الصحة العمومیة
63 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
25 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

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

131 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
13 مساعد تقني
15 عون تقني
4 تقني رئیس
28 تقني أول
71 تقني

703 13جملة البرنامج الفرعي
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512 28الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  جملة
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البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة البرنـامج :

المؤسسات العمومیة للصحةالبرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

64 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
4 متصرف
12 متصرف مستشار
11 متصرف رئیس
5 كاتب راقن
24 ملحق إدارة
3 مستكتب إدارة
5 كاتب تصرف

66 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
1 مهندس مساعد
14 مهندس رئیس
2 مهندس عام
45 مهندس أول
4 مهندس أشغال

2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
1 مكتبي
1 مكتبي مساعد

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

3 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة 
1 طبیب بیطري
1 طبیب بیطري إختصاصي
1 طبیب بیطري صحي رئیس

24 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
3 مساعد  التعلیم العالي
14 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
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5 أستاذ التعلیم العالي

1 965 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي 
1 071 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
458 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
436 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

132 سلك صیادلة الصحة العمومیة 
5 صیدلي بیولوجي للصحة العمومیة
10 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
6 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
14 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة
39 صیدلي أول للصحة العمومیة
58 صیدلي للصحة العمومیة

8 427 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
450 مساعد الصحة العمومیة
652 ممرض  رئیس للصحة العمومیة

2 200 ممرض الصحة العمومیة
5 007 ممرض أول للصحة العمومیة
118 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

1 293 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
306 متصرف الصحة العمومیة
147 متصرف مستشار للصحة العمومیة
10 متصرف عام للصحة العمومیة
32 متصرف رئیس للصحة العمومیة
259 ملحق للصحة العمومیة
287 كاتب تصرف للصحة العمومیة
230 مستكتب الصحة العمومیة
22 عون إستقبال  الصحة العمومیة

30 السلك الطبي للمستشفیات 
13 طبیب أول للمستشفیات
17 طبیب المستشفیات

82 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 
7 طبیب أسنان للصحة العمومیة
22 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
47 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة



97 نظـام أمـد

2 طبیب أسنان إختصاصي للصحة العمومیة
2 طبیب أسنان اختصاصي أول للصحة العمومیة
2 طبیب أسنان إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

49 سلك أطباء األسنان اإلستشفائیین الجامعیین 
27 مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان
7 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان
15 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

43 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
6 أخصائي اجتماعي أول
37 أخصائي اجتماعي

97 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
2 أخّصائي نفساني عام
3 أخّصائي نفساني رئیس
35 أخّصائي نفساني أول
57 أخّصائي نفساني

14 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
14 مستشار المصالح العمومیة

2 896 سلك المقیمین في الطب 
2 896 مقیم في الطب

1 911 سلك المتربصین الداخلیین في الطب 
1 911 متربص داخلي في الطب

133 سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین 
64 مساعد إستشفائي جامعي في الصیدلة
20 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصیدلة
49 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلة

159 سلك المقیمین في طب األسنان 
159 مقیم في طب األسنان

202 سلك المقیمین في البیولوجیا 
202 مقیم في البیولوجیا

360 سلك المتربصین الداخلیین في طب األسنان 
360 متربص داخلي في طب األسنان



98 نظـام أمـد

3 سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة 
1 أستاذ شبه طبي
2 متفقد تعلیم سلك مساعدي األطباء

5 232 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
2 289 فني سامي للصحة العمومیة
2 098 فني سامي أول للصحة العمومیة
792 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
53 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

674 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
4 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة
70 طبیب رئیس للصحة العمومیة
163 طبیب أول للصحة العمومیة
61 طبیب الصحة العمومیة
191 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
185 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

44 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
6 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
24 متصّرف في الوثائق و األرشیف
14 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

397 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
19 مساعد تقني
55 عون تقني
30 تقني رئیس
92 تقني أول
201 تقني

420 سلك المتربصین الداخلیین في الصیدلة 
420 متربص داخلي في الصیدلة

726 24جملة البرنامج الفرعي

المراكز المختصة البرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

10 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
3 متصرف



99 نظـام أمـد

3 متصرف مستشار
2 ملحق إدارة
2 كاتب تصرف

28 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
7 مهندس رئیس
2 مهندس عام
17 مهندس أول
2 مهندس أشغال

331 سلك العملة 
15 1عامل صنف 
35 2عامل صنف 
29 3عامل صنف 
44 4عامل صنف 
47 5عامل صنف 
43 6عامل صنف 
37 7عامل صنف 
41 8عامل صنف 
22 9عامل صنف 
18 10عامل صنف 

3 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
3 واضع برامج

2 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 حافظ مكتبات أو توثیق

7 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة 
4 طبیب بیطري
2 طبیب بیطري أول
1 طبیب بیطري صحي رئیس

51 سلك البیولوجیین 
8 بیولوجي
19 بیولوجي أّول
24 بیولوجي مساعد

1 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
1 أستاذ التعلیم الثانوي



100 نظـام أمـد

23 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
6 مساعد  التعلیم العالي
16 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي

97 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي 
57 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
19 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
21 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

21 سلك صیادلة الصحة العمومیة 
1 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
4 صیدلي بیولوجي رئیس للصحة العمومیة
4 صیدلي أول للصحة العمومیة
12 صیدلي للصحة العمومیة

355 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
18 مساعد الصحة العمومیة
33 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
69 ممرض الصحة العمومیة
235 ممرض أول للصحة العمومیة

4 سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم 
4 متفّقد جهوي للّصحة العمومیة

172 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
40 متصرف الصحة العمومیة
19 متصرف مستشار للصحة العمومیة
4 متصرف عام للصحة العمومیة
2 متصرف رئیس للصحة العمومیة
18 ملحق للصحة العمومیة
53 كاتب تصرف للصحة العمومیة
34 مستكتب الصحة العمومیة
2 عون إستقبال  الصحة العمومیة

2 السلك الطبي للمستشفیات 
2 طبیب المستشفیات

17 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 
2 طبیب أسنان للصحة العمومیة



101 نظـام أمـد

4 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة
10 طبیب أسنان رئیس للصحة العمومیة
1 طبیب أسنان إختصاصي للصحة العمومیة

46 سلك أطباء األسنان اإلستشفائیین الجامعیین 
2 مساعد إستشفائي جامعي في طب األسنان
12 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان
32 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

5 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
5 أخصائي اجتماعي أول

7 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة 
1 أخّصائي نفساني رئیس
6 أخّصائي نفساني أول

3 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
3 مستشار المصالح العمومیة

26 سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین 
8 مساعد إستشفائي جامعي في الصیدلة
5 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصیدلة
13 أستاذ إستشفائي جامعي في الصیدلة

372 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
186 فني سامي للصحة العمومیة
112 فني سامي أول للصحة العمومیة
64 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
10 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

88 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
1 طبیب إختصاصي أول للصحة العمومیة
14 طبیب رئیس للصحة العمومیة
27 طبیب أول للصحة العمومیة
25 طبیب الصحة العمومیة
8 طبیب إختصاصي للصحة العمومیة
13 طبیب إختصاصي رئیس للصحة العمومیة

6 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
1 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف



102 نظـام أمـد

3 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

76 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
7 مساعد تقني
9 عون تقني
5 تقني رئیس
22 تقني أول
33 تقني

753 1جملة البرنامج الفرعي

479 26البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  جملة



103 نظـام أمـد

القیادة و المساندة البرنـامج :

جملة البرنامج الفرعي

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي :
2017 تقدیرات السلك و الرتبة

85 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة 
11 متصرف
9 متصرف مستشار
2 متصرف رئیس
1 متصرف عام
6 كاتب راقن
46 ملحق إدارة
10 كاتب تصرف

109 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة 
19 مهندس رئیس
12 مهندس عام
78 مهندس أول

1 236 سلك العملة 
65 1عامل صنف 
84 2عامل صنف 
113 3عامل صنف 
129 4عامل صنف 
147 5عامل صنف 
165 6عامل صنف 
176 7عامل صنف 
187 8عامل صنف 
107 9عامل صنف 
63 10عامل صنف 

18 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة 
8 محلل
2 محلل رئیس
2 محلل مركزي
6 واضع برامج
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3 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة 
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

20 سلك المهندسین المعماریین لإلدارة 
2 مهندس معماري عام
18 مهندس معماري أول

10 سلك اإلطار المشترك لألطباء البیاطرة 
6 طبیب بیطري
3 طبیب بیطري أول
1 طبیب بیطري صحي رئیس

5 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي 
5 أستاذ التعلیم الثانوي

42 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات 
9 مساعد  التعلیم العالي
25 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
7 أستاذ التعلیم العالي

73 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي 
22 مساعد إستشفائي جامعي في الطب
24 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب
27 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب

35 سلك صیادلة الصحة العمومیة 
1 صیدلي بیولوجي أول للصحة العمومیة
3 صیدلي رئیس للصحة العمومیة
3 صیدلي أول للصحة العمومیة
28 صیدلي للصحة العمومیة

325 سلك ممرضي وزارة الصحة العمومیة 
22 مساعد الصحة العمومیة
53 ممرض  رئیس للصحة العمومیة
60 ممرض الصحة العمومیة
180 ممرض أول للصحة العمومیة
10 ممرض رئیس أول للصحة العمومیة

133 سلك المتفّقدین الطبیین والموازین لهم 



105 نظـام أمـد

12 متفّقد عام للّصحة العمومیة
17 متفّقد جهوي للّصحة العمومیة
104 متفقد فرعي للصحة العمومیة

872 سلك األعوان اإلداریین للصحة العمومیة 
239 متصرف الصحة العمومیة
101 متصرف مستشار للصحة العمومیة
4 متصرف عام للصحة العمومیة
14 متصرف رئیس للصحة العمومیة
142 ملحق للصحة العمومیة
203 كاتب تصرف للصحة العمومیة
153 مستكتب الصحة العمومیة
16 عون إستقبال  الصحة العمومیة

2 السلك الطبي للمستشفیات 
2 طبیب أول للمستشفیات

4 سلك أطباء األسنان للصحة العمومیة 
2 طبیب أسنان للصحة العمومیة
2 طبیب أسنان أول للصحة العمومیة

7 سلك أطباء األسنان اإلستشفائیین الجامعیین 
2 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في طب األسنان
5 أستاذ إستشفائي جامعي في طب األسنان

6 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة 
6 أخصائي اجتماعي أول

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

16 سلك مستشاري المصالح العمومیة 
16 مستشار المصالح العمومیة

2 سلك الصیادلة اإلستشفائیین الجامعیین 
2 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الصیدلة

298 سلك أعوان مؤسسات التكوین التابعة لوزارة الصحةالعمومیة 
153 أستاذ شبه طبي
23 أستاذ تعلیم سلك مساعدي األطباء للمرحلة األولى
109 أستاذ أول شبه طبي



106 نظـام أمـد

13 أستاذ شبه طبي فوق الرتبة

476 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة 
122 فني سامي للصحة العمومیة
198 فني سامي أول للصحة العمومیة
152 فني سامي رئیس للصحة العمومیة
4 فني سامي رئیس أول للصحة العمومیة

182 السلك الطبي اإلستشفائي الصحي 
105 طبیب رئیس للصحة العمومیة
52 طبیب أول للصحة العمومیة
25 طبیب الصحة العمومیة

52 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف 
2 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
18 متصّرف في الوثائق و األرشیف
32 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف

273 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة 
14 مساعد تقني
6 عون تقني
31 تقني رئیس
62 تقني أول
160 تقني

290 4جملة البرنامج الفرعي

290 4القیادة و المساندة  جملة

855 66الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

منح المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

107

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017

1038000080265000109085000198050000119465000278315000المؤسسات  الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

137000014350004800002805000480000 مؤسسات التعلیم العالي

14500091000055000105500055000 مؤسسات التكوین

886500080235000106740000196695000115605000276930000 المؤسسات الصحیة

30000820000850000 مؤسسات أخرى

53217000103550000621700034766300034200059776000451213000المؤسسات غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة 

11500001285000014000000 مؤسسات البحث

41252000101900000525000033275000032000046822000434650000 المؤسسات الصحیة

3415000897000363000220004334000363000 مؤسسات النهوض بالقطاعات

855000050000070000170000086200002200000 مؤسسات أخرى

000 528 000729 241 000179 000342 713 000545 302 000115 815 000183 597 63الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

108

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

137000014350004800002805000480000مؤسسات التعلیم العالي 

14500091000055000105500055000مؤسسات التكوین 

886500080235000106740000196695000115605000276930000المؤسسات الصحیة 

30000820000850000مؤسسات أخرى 

000 315 000278 465 000119 050 000198 085 000109 265 00080 380 10الجملة  العامة
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

137000014350004800002805000480000مؤسسات التعلیم العالي 

290000270000130000560000130000 المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس

190000240000110000430000110000 المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر

2400002200006500046000065000 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس

2400002200006000046000060000 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة

1300001300004500026000045000 المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس

65000800002000014500020000 المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف

90000900002000018000020000 المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة

900001400002000023000020000 المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس

3500045000100008000010000 المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس

14500091000055000105500055000مؤسسات التكوین 

100001700002000018000020000 المعهد الوطنى  للصحة العمومیة



المؤسسات العمومیة
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

2500050000200007500020000 معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر

200001300001500015000015000 المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة العمومیة

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بتونس

80006000068000 مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة

80004500053000 مدرسة علوم التمریض بنابل

40003000034000 مدرسة علوم التمریض بجندوبة

70004500052000 مدرسة علوم التمریض بباجة

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بالكاف

50002500030000 مدرسة علوم التمریض بسلیانة

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بالقصرین

80004500053000 مدرسة علوم التمریض بالقیروان

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بالمهدیة
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

50003500040000 مدرسة علوم التمریض بقفصة

50002500030000 مدرسة علوم التمریض بتوزر

50003500040000 مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید

50003500040000 مدرسة علوم التمریض بقبلي

50002500030000 مدرسة علوم التمریض بمدنین

50003500040000 مدرسة علوم التمریض  بتطاوین

886500080235000106740000196695000115605000276930000المؤسسات الصحیة 

14000055600005700000 المركز الوطني  لنقل الدم

35000021500002000002500000200000 مركز االسعاف الطبي االستعجالي

15000480000495000 المركز الوطني للحمایة من األشعة

20000270000450000290000450000 المركز الوطني للیقظة الدوائیة

15000315000330000 المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي



المؤسسات العمومیة
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

20000072000007400000 المركز الوطني لزرع النخاع العظمي

345000024500005900000 المخبر الـوطني لمراقبة األدویة

12000008000002000000 مستشفى خیر الدین

5000025200003800002570000380000 مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة

70000290000150000360000150000 المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء

9000031100007800003200000780000 مجمع الصحة األساسیة ببن عروس

100000850000480000950000480000 مستشفى طبربة

7000013300005000001400000500000 مستشفى  التضامن

8000015200003700001600000370000 مجمع الصحة األساسیة بأریانة

115000027500003900000 مستشفى أریانة

3900000685000010750000 مستشفى منزل بورقیبة

3750000955000013300000 مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

1200008900005000001010000500000 مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل

80000720000330000800000330000 مستشفى ماطر

60000500000190000560000190000 مستشفى العالیة

1300009500002700001080000270000 مستشفى سجنان

5000013250003000001375000300000 مجمع الصحة األساسیة ببنزرت

230000035000005800000 مستشفى نابل

43000001000000014300000 مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل

150000800000780000950000780000 مستشفى قرنبالیة

50000400000240000450000240000 مستشفى منزل بوزلفة

70000460000220000530000220000 مستشفى بني خالد

50000620000270000670000270000 مستشفى سلیمان

190000041000006000000 مستشفى منزل تمیم



المؤسسات العمومیة
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

60000600000340000660000340000 مستشفى قلیبیة

60000560000120000620000120000 مستشفى الهواریة

70000590000270000660000270000 مستشفى قربة

50000520000300000570000300000 مستشفى الحمامات

4000012100003000001250000300000 مجمع الصحة األساسیة بنابل

165000033500005000000 مستشفى  زغــــوان

100000715000320000815000320000 مستشفى الفحص

80000480000180000560000180000 مستشفى الناظور

40000810000170000850000170000 مجمع الصحة األساسیة بزغوان

350000032000006700000 مستشفى جندوبة

900009300004200001020000420000 مستشفى بوسالم

1000009900002700001090000270000 مستشفى غار الدماء



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد
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مصاریف التدخل
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

800009400001800001020000180000 مستشفى عین دراهم

80000630000210000710000210000 مستشفى فـرنانــة

5000012800001500001330000150000 مجمع الصحة األساسیة بجندوبة

290000056000008500000 مستشفى بـاجــة

50000590000190000640000190000 مستشفى تبرسق

70000650000270000720000270000 مستشفى نفزة

90000015000002400000 مستشفى مجاز الباب

50000630000180000680000180000 مستشفى تستور

50000530000100000580000100000 مستشفى عمدون

400003900006000043000060000 مستشفى قبالط

3500011450001200001180000120000 مجمع الصحة األساسیة بباجة

330000042000007500000 مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

40000540000190000580000190000 مستشفى الدهماني

40000500000100000540000100000 مستشفى ساقیة سیدى یوسف

17000011300002500001300000250000 مستشفى تاجروین

500003000009000035000090000 مستشفى القصـور

25000790000130000815000130000 مجمع الصحة األساسیة بالكاف

270000044000007100000 مستشفى سلیـانــة

500006000009000065000090000 مستشفى قعفـور

40000530000110000570000110000 مستشفى بوعرادة

50000920000190000970000190000 مستشفى مكثر

40000575000140000615000140000 مستشفى الروحیة

50000430000140000480000140000 مستشفى الكریب

500004300008000048000080000 مستشفى برقو



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

400004200009000046000090000 مستشفى كسرى

400003600006000040000060000 مستشفى سیدى بورویس

4000013600001300001400000130000 مجمع الصحة األساسیة بسلیانة

370000055000009200000 مستشفى القصرین

100000580000230000680000230000 مستشفى فریانة

70000870000400000940000400000 مستشفى سبیطلة

40000780000300000820000300000 مستشفى سبیبة

18000011200002800001300000280000 مستشفى تالة

6000014400002300001500000230000 مجمع الصحة األساسیة بالقصرین

80000520000190000600000190000 مستشفى فوسانة

52000001100000016200000 مستشفى ابن الجزار بالقیروان

60000690000180000750000180000 مستشفى حاجب العیون



المؤسسات العمومیة
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

70000750000220000820000220000 مستشفى حفوز

50000670000170000720000170000 مستشفى الوسالتیة

100000650000470000750000470000 مستشفى بوحجلة

50000550000170000600000170000 مستشفى نصر اهللا

50000510000190000560000190000 مستشفى السبیخة

40000460000120000500000120000 مستشفي الشبیكة

50000570000140000620000140000 مستشفى العال

5000014800004200001530000420000 مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان

60000680000370000740000370000 مستشفى النفیضة

130000031000004400000 مستشفى مساكن

60000640000360000700000360000 مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى

50000370000110000420000110000 مستشفى سیدي بو علي



المؤسسات العمومیة
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

300003300006000036000060000 مستشفى القلعة الصغرى

5000017000006000001750000600000 مجمع الصحة األساسیة بسوسة

50000320000120000370000120000 مستشفى بوفیشة

30000370000480000400000480000 مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر

95000028500003800000 مستشفى قصر هالل

80000025000003300000 مستشفى محمد بن  صالح بالمكنین

80000760000490000840000490000 مستشفى جمال

200003700007000039000070000 مستشفى  البقالطة

70000450000250000520000250000 مستشفى طبلبة

200004000006000042000060000 مستشفى زرمدین

40000340000100000380000100000 مستشفى الوردانین

200003600007000038000070000 مستشفى بوحجر



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

40000290000110000330000110000 مستشفى الساحلین

200003500007000037000070000 مستشفى قصیبة المدیوني

2500010550002400001080000240000 مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر

90000580000250000670000250000 مستشفى السواسي

50000520000160000570000160000 مستشفى الشابة

16000010100006300001170000630000 مستشفى الجم

40000410000180000450000180000 مستشفى شربان

50000340000120000390000120000 مستشفى أوالد شامخ

50000310000120000360000120000 مستشفى سیدى علوان

50000310000150000360000150000 مستشفى بومرداس

40000280000100000320000100000 مستشفى ملولش

50000490000150000540000150000 مستشفى قصور الساف
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

300003900008000042000080000 مستشفى هبیرة

150009850002000001000000200000 مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة

100000022000003200000 مستشفى المحرس

95000020000002950000 مستشفى جبنیانة

90000020000002900000 مستشفى قرقنة

40000820000280000860000280000 مستشفى بئر علي بن خلیفة

60000440000200000500000200000 مستشفى السخیرة

8000039700007500004050000750000 مجمع الصحة األساسیة بصفاقس

3750000655000010300000 مستشفى الحسین بوزیان بقفصة

170000015000003200000 مستشفى المتلوى

500003500005000040000050000 مستشفى بلخیر

90000590000130000680000130000 مستشفى السند
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

800005400007000062000070000 مستشفى المضیلة

1300009400001000001070000100000 مستشفى أم العرائس

130000680000150000810000150000 مستشفى الردیف

50000500000100000550000100000 مستشفى  القطار

12000013200003200001440000320000 مجمع الصحة األساسیة بقفصة

153000033700004900000 مستشفى توزر

50000550000170000600000170000 مستشفى دقاش

500003400002000039000020000 مستشفى حزوة

400004000003000044000030000 مستشفى تمغزة

300009100008000094000080000 مجمع الصحة األساسیة بتوزر

280000038000006600000 مستشفى سیدى بوزید

50000940000300000990000300000 مستشفى الرقاب
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

50000460000100000510000100000 مستشفى منزل بوزیان

70000430000130000500000130000 مستشفى بن عون

50000780000120000830000120000 مستشفى المكناسي

50000490000160000540000160000 مستشفى مزونة

60000730000130000790000130000 مستشفى أوالد حفوز

70000500000180000570000180000 مستشفى جلمة

70000410000170000480000170000 مستشفى بئر الحفي

5000010050001450001055000145000 مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید

45000001020000014700000 مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقابس

40000740000450000780000450000 مستشفى الحامة

60000680000350000740000350000 مستشفى مارث

90000500000150000590000150000 مستشفى مطماطة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد
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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

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

70000540000190000610000190000 مستشفى وذرف

70000860000270000930000270000 مجمع الصحة األساسیة بقابس

210000043000006400000 مستشفى قبلي

50000860000280000910000280000 مستشفى دوز

90000410000120000500000120000 مستشفى الفوار

80000520000200000600000200000 مستشفى سوق األحد

300009700001300001000000130000 مجمع الصحة األساسیة بقبلي

230000042000006500000 مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین

195000076500009600000 مستشفى  الصادق المقدم  بجربة

135000035500004900000 مستشفى جرجیس

120000018000003000000 مستشفى بنقردان

40000400000200000440000200000 مستشفى میدون



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

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

40000460000120000500000120000 مستشفى بني خداش

50000400000100000450000100000 مستشفى سیدى مخلوف

30000940000130000970000130000 مجمع الصحة األساسیة بمدنین

40000810000230000850000230000 مجمع الصحة األساسیة بجربة

170000030000004700000 مستشفى  تطـاوین

50000630000140000680000140000 مستشفى غمراسن

70000510000150000580000150000 مستشفى رمادة

12000010000002800001120000280000 مجمع الصحة األساسیة بتطاوین

7000031000003600003170000360000 مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة

35000010000001350000 مركز المصورات بالرنین المغناطیسي للوسط

7000016000003000001670000300000 مجمع الصحة األساسیة بمنوبة

8000010200002400001100000240000 مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد
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مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

30000380000120000410000120000 مستشفى بنبلة

235000062500008600000 مستشفى بن عروس

80000390000190000470000190000 مستشفى ماجل بلعباس

300004200007000045000070000 مستشفى نبر

2000010000001020000 المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة

5000010500003500001100000350000 مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة

3000009000001200000 المستشفى الجهوي بنفطة

30000011000001400000 المستشفى الجهوي بطبرقة

30000310000120000340000120000 المستشفى المحلي بالسرس

30000820000850000مؤسسات أخرى 

30000820000850000 مركز الدراسات الفنیة والصیانة  البیولوجیة

000 315 000278 465 000119 050 000198 085 000109 265 00080 380 10الجملة  العامة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
الرعایة الصحیة األساسیة 

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

مجامع الصحة األساسیة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

1540000402850008105000418250008105000 المؤسسات الصحیة 

5000025200003800002570000380000 مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة

9000031100007800003200000780000 مجمع الصحة األساسیة ببن عروس

8000015200003700001600000370000 مجمع الصحة األساسیة بأریانة

5000013250003000001375000300000 مجمع الصحة األساسیة ببنزرت

4000012100003000001250000300000 مجمع الصحة األساسیة بنابل

40000810000170000850000170000 مجمع الصحة األساسیة بزغوان



نظـام أمـد
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

مجامع الصحة األساسیة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

5000012800001500001330000150000 مجمع الصحة األساسیة بجندوبة

3500011450001200001180000120000 مجمع الصحة األساسیة بباجة

25000790000130000815000130000 مجمع الصحة األساسیة بالكاف

4000013600001300001400000130000 مجمع الصحة األساسیة بسلیانة

6000014400002300001500000230000 مجمع الصحة األساسیة بالقصرین

5000014800004200001530000420000 مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان

5000017000006000001750000600000 مجمع الصحة األساسیة بسوسة

2500010550002400001080000240000 مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر

150009850002000001000000200000 مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

مجامع الصحة األساسیة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

8000039700007500004050000750000 مجمع الصحة األساسیة بصفاقس

12000013200003200001440000320000 مجمع الصحة األساسیة بقفصة

300009100008000094000080000 مجمع الصحة األساسیة بتوزر

5000010050001450001055000145000 مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید

70000860000270000930000270000 مجمع الصحة األساسیة بقابس

300009700001300001000000130000 مجمع الصحة األساسیة بقبلي

30000940000130000970000130000 مجمع الصحة األساسیة بمدنین

40000810000230000850000230000 مجمع الصحة األساسیة بجربة

12000010000002800001120000280000 مجمع الصحة األساسیة بتطاوین



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

مجامع الصحة األساسیة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

7000031000003600003170000360000 مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة

7000016000003000001670000300000 مجمع الصحة األساسیة بمنوبة

8000010200002400001100000240000 مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب

5000010500003500001100000350000 مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة

8 105 000 41 825 000 8 105 000 40 285 000 1 540 000 1 جملة البرنامج الفرعي 

8 105 000 41 825 000 8 105 000 40 285 000 1 540 000 1 جملة البرنامج 
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 

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

المستشفیات الجهویة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

76080000149120000225200000 المؤسسات الصحیة 

12000008000002000000 مستشفى خیر الدین

115000027500003900000 مستشفى أریانة

3900000685000010750000 مستشفى منزل بورقیبة

3750000955000013300000 مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت

230000035000005800000 مستشفى نابل

43000001000000014300000 مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل
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توزیع نفقات التصرف لسنة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات الجهویة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

190000041000006000000 مستشفى منزل تمیم

165000033500005000000 مستشفى  زغــــوان

350000032000006700000 مستشفى جندوبة

290000056000008500000 مستشفى بـاجــة

90000015000002400000 مستشفى مجاز الباب

330000042000007500000 مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف

270000044000007100000 مستشفى سلیـانــة

370000055000009200000 مستشفى القصرین

52000001100000016200000 مستشفى ابن الجزار بالقیروان
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات الجهویة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

130000031000004400000 مستشفى مساكن

95000028500003800000 مستشفى قصر هالل

80000025000003300000 مستشفى محمد بن  صالح بالمكنین

100000022000003200000 مستشفى المحرس

95000020000002950000 مستشفى جبنیانة

90000020000002900000 مستشفى قرقنة

3750000655000010300000 مستشفى الحسین بوزیان بقفصة

170000015000003200000 مستشفى المتلوى

153000033700004900000 مستشفى توزر
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات الجهویة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

280000038000006600000 مستشفى سیدى بوزید

45000001020000014700000 مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقابس

210000043000006400000 مستشفى قبلي

230000042000006500000 مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین

195000076500009600000 مستشفى  الصادق المقدم  بجربة

135000035500004900000 مستشفى جرجیس

120000018000003000000 مستشفى بنقردان

170000030000004700000 مستشفى  تطـاوین

235000062500008600000 مستشفى بن عروس
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات الجهویة البرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

3000009000001200000 المستشفى الجهوي بنفطة

30000011000001400000 المستشفى الجهوي بطبرقة

225 200 000 149 120 000 76 080 000 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

682000062060000215000006888000021500000 المؤسسات الصحیة 

100000850000480000950000480000 مستشفى طبربة

7000013300005000001400000500000 مستشفى  التضامن
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

1200008900005000001010000500000 مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل

80000720000330000800000330000 مستشفى ماطر

60000500000190000560000190000 مستشفى العالیة

1300009500002700001080000270000 مستشفى سجنان

150000800000780000950000780000 مستشفى قرنبالیة

50000400000240000450000240000 مستشفى منزل بوزلفة

70000460000220000530000220000 مستشفى بني خالد

50000620000270000670000270000 مستشفى سلیمان

60000600000340000660000340000 مستشفى قلیبیة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

60000560000120000620000120000 مستشفى الهواریة

70000590000270000660000270000 مستشفى قربة

50000520000300000570000300000 مستشفى الحمامات

100000715000320000815000320000 مستشفى الفحص

80000480000180000560000180000 مستشفى الناظور

900009300004200001020000420000 مستشفى بوسالم

1000009900002700001090000270000 مستشفى غار الدماء

800009400001800001020000180000 مستشفى عین دراهم

80000630000210000710000210000 مستشفى فـرنانــة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

138

24 الباب:
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2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

50000590000190000640000190000 مستشفى تبرسق

70000650000270000720000270000 مستشفى نفزة

50000630000180000680000180000 مستشفى تستور

50000530000100000580000100000 مستشفى عمدون

400003900006000043000060000 مستشفى قبالط

40000540000190000580000190000 مستشفى الدهماني

40000500000100000540000100000 مستشفى ساقیة سیدى یوسف

17000011300002500001300000250000 مستشفى تاجروین

500003000009000035000090000 مستشفى القصـور
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توزیع نفقات التصرف لسنة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

500006000009000065000090000 مستشفى قعفـور

40000530000110000570000110000 مستشفى بوعرادة

50000920000190000970000190000 مستشفى مكثر

40000575000140000615000140000 مستشفى الروحیة

50000430000140000480000140000 مستشفى الكریب

500004300008000048000080000 مستشفى برقو

400004200009000046000090000 مستشفى كسرى

400003600006000040000060000 مستشفى سیدى بورویس

100000580000230000680000230000 مستشفى فریانة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

70000870000400000940000400000 مستشفى سبیطلة

40000780000300000820000300000 مستشفى سبیبة

18000011200002800001300000280000 مستشفى تالة

80000520000190000600000190000 مستشفى فوسانة

60000690000180000750000180000 مستشفى حاجب العیون

70000750000220000820000220000 مستشفى حفوز

50000670000170000720000170000 مستشفى الوسالتیة

100000650000470000750000470000 مستشفى بوحجلة

50000550000170000600000170000 مستشفى نصر اهللا
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

50000510000190000560000190000 مستشفى السبیخة

40000460000120000500000120000 مستشفي الشبیكة

50000570000140000620000140000 مستشفى العال

60000680000370000740000370000 مستشفى النفیضة

60000640000360000700000360000 مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى

50000370000110000420000110000 مستشفى سیدي بو علي

300003300006000036000060000 مستشفى القلعة الصغرى

50000320000120000370000120000 مستشفى بوفیشة

80000760000490000840000490000 مستشفى جمال
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

200003700007000039000070000 مستشفى  البقالطة

70000450000250000520000250000 مستشفى طبلبة

200004000006000042000060000 مستشفى زرمدین

40000340000100000380000100000 مستشفى الوردانین

200003600007000038000070000 مستشفى بوحجر

40000290000110000330000110000 مستشفى الساحلین

200003500007000037000070000 مستشفى قصیبة المدیوني

90000580000250000670000250000 مستشفى السواسي

50000520000160000570000160000 مستشفى الشابة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

16000010100006300001170000630000 مستشفى الجم

40000410000180000450000180000 مستشفى شربان

50000340000120000390000120000 مستشفى أوالد شامخ

50000310000120000360000120000 مستشفى سیدى علوان

50000310000150000360000150000 مستشفى بومرداس

40000280000100000320000100000 مستشفى ملولش

50000490000150000540000150000 مستشفى قصور الساف

300003900008000042000080000 مستشفى هبیرة

40000820000280000860000280000 مستشفى بئر علي بن خلیفة
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توزیع نفقات التصرف لسنة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

60000440000200000500000200000 مستشفى السخیرة

500003500005000040000050000 مستشفى بلخیر

90000590000130000680000130000 مستشفى السند

800005400007000062000070000 مستشفى المضیلة

1300009400001000001070000100000 مستشفى أم العرائس

130000680000150000810000150000 مستشفى الردیف

50000500000100000550000100000 مستشفى  القطار

50000550000170000600000170000 مستشفى دقاش

500003400002000039000020000 مستشفى حزوة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

400004000003000044000030000 مستشفى تمغزة

50000940000300000990000300000 مستشفى الرقاب

50000460000100000510000100000 مستشفى منزل بوزیان

70000430000130000500000130000 مستشفى بن عون

50000780000120000830000120000 مستشفى المكناسي

50000490000160000540000160000 مستشفى مزونة

60000730000130000790000130000 مستشفى أوالد حفوز

70000500000180000570000180000 مستشفى جلمة

70000410000170000480000170000 مستشفى بئر الحفي
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

40000740000450000780000450000 مستشفى الحامة

60000680000350000740000350000 مستشفى مارث

90000500000150000590000150000 مستشفى مطماطة

70000540000190000610000190000 مستشفى وذرف

50000860000280000910000280000 مستشفى دوز

90000410000120000500000120000 مستشفى الفوار

80000520000200000600000200000 مستشفى سوق األحد

40000400000200000440000200000 مستشفى میدون

40000460000120000500000120000 مستشفى بني خداش
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المستشفیات المحلیةالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

50000400000100000450000100000 مستشفى سیدى مخلوف

50000630000140000680000140000 مستشفى غمراسن

70000510000150000580000150000 مستشفى رمادة

30000380000120000410000120000 مستشفى بنبلة

80000390000190000470000190000 مستشفى ماجل بلعباس

300004200007000045000070000 مستشفى نبر

30000310000120000340000120000 المستشفى المحلي بالسرس

21 500 000 68 880 000 21 500 000 62 060 000 6 820 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

246 700 000 68 880 000 170 620 000 62 060 000 76 080 000 6 820 000 2 جملة البرنامج 
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 

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

المراكز المختصة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

5050004155000439500017970000490000022125000 المؤسسات الصحیة 

14000055600005700000 المركز الوطني  لنقل الدم

35000021500002000002500000200000 مركز االسعاف الطبي االستعجالي

15000480000495000 المركز الوطني للحمایة من األشعة

20000270000450000290000450000 المركز الوطني للیقظة الدوائیة

15000315000330000 المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي

20000072000007400000 المركز الوطني لزرع النخاع العظمي
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المراكز المختصة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

345000024500005900000 المخبر الـوطني لمراقبة األدویة

70000290000150000360000150000 المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء

30000370000480000400000480000 مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر

35000010000001350000 مركز المصورات بالرنین المغناطیسي للوسط

2000010000001020000 المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة

22 125 000 4 900 000 17 970 000 4 395 000 4 155 000 505 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

22 125 000 4 900 000 17 970 000 4 395 000 4 155 000 505 000 3 جملة البرنامج 
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

137000014350004800002805000480000 مؤسسات التعلیم العالي 

290000270000130000560000130000 المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس

190000240000110000430000110000 المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر

2400002200006500046000065000 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس

2400002200006000046000060000 المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة

1300001300004500026000045000 المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس

65000800002000014500020000 المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

90000900002000018000020000 المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة

900001400002000023000020000 المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس

3500045000100008000010000 المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس

14500091000055000105500055000 مؤسسات التكوین 

100001700002000018000020000 المعهد الوطنى  للصحة العمومیة

2500050000200007500020000 معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر

200001300001500015000015000 المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة العمومیة

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بتونس

80006000068000 مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

80004500053000 مدرسة علوم التمریض بنابل

40003000034000 مدرسة علوم التمریض بجندوبة

70004500052000 مدرسة علوم التمریض بباجة

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بالكاف

50002500030000 مدرسة علوم التمریض بسلیانة

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بالقصرین

80004500053000 مدرسة علوم التمریض بالقیروان

50003000035000 مدرسة علوم التمریض بالمهدیة

50003500040000 مدرسة علوم التمریض بقفصة
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24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

50002500030000 مدرسة علوم التمریض بتوزر

50003500040000 مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید

50003500040000 مدرسة علوم التمریض بقبلي

50002500030000 مدرسة علوم التمریض بمدنین

50003500040000 مدرسة علوم التمریض  بتطاوین

30000820000850000 مؤسسات أخرى 

30000820000850000 مركز الدراسات الفنیة والصیانة  البیولوجیة

1 385 000 3 860 000 1 355 000 2 345 000 30 000 1 515 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

1 385 000 3 860 000 1 355 000 2 345 000 30 000 1 515 000 9 جملة البرنامج 

000 465 000119 315 278الجملة  العامة 198 050 000 109 085 000 80 265 000 10 380 000
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الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الرعایة الصحیة األساسیة 
1 البرنـامج
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24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مجامع الصحة األساسیة  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 930 49المؤسسات الصحیة 49 930 000 8 105 000 41 825 000

000 950 2مجمع الصحة األساسیة بتونس الشمالیة 2 950 000 380 000 2 570 000

000 980 3مجمع الصحة األساسیة ببن عروس 3 980 000 780 000 3 200 000

000 970 1مجمع الصحة األساسیة بأریانة 1 970 000 370 000 1 600 000

000 675 1مجمع الصحة األساسیة ببنزرت 1 675 000 300 000 1 375 000

000 550 1مجمع الصحة األساسیة بنابل 1 550 000 300 000 1 250 000

000 020 1مجمع الصحة األساسیة بزغوان 1 020 000 170 000 850 000

000 480 1مجمع الصحة األساسیة بجندوبة 1 480 000 150 000 1 330 000

000 300 1مجمع الصحة األساسیة بباجة 1 300 000 120 000 1 180 000

000 945مجمع الصحة األساسیة بالكاف 945 000 130 000 815 000

000 530 1مجمع الصحة األساسیة بسلیانة 1 530 000 130 000 1 400 000

000 730 1مجمع الصحة األساسیة بالقصرین 1 730 000 230 000 1 500 000

000 950 1مجمع الصحة األساسیة أحمد القروي بالقیروان 1 950 000 420 000 1 530 000

000 350 2مجمع الصحة األساسیة بسوسة 2 350 000 600 000 1 750 000

000 320 1مجمع الصحة األساسیة بالمنستیر 1 320 000 240 000 1 080 000

000 200 1مجمع الصحة األساسیة بالمهدیة 1 200 000 200 000 1 000 000

000 800 4مجمع الصحة األساسیة بصفاقس 4 800 000 750 000 4 050 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
مجامع الصحة األساسیة  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 760 1مجمع الصحة األساسیة بقفصة 1 760 000 320 000 1 440 000

000 020 1مجمع الصحة األساسیة بتوزر 1 020 000 80 000 940 000

000 200 1مجمع الصحة األساسیة بسیدي بوزید 1 200 000 145 000 1 055 000

000 200 1مجمع الصحة األساسیة بقابس 1 200 000 270 000 930 000

000 130 1مجمع الصحة األساسیة بقبلي 1 130 000 130 000 1 000 000

000 100 1مجمع الصحة األساسیة بمدنین 1 100 000 130 000 970 000

000 080 1مجمع الصحة األساسیة بجربة 1 080 000 230 000 850 000

000 400 1مجمع الصحة األساسیة بتطاوین 1 400 000 280 000 1 120 000

000 530 3مجمع الصحة األساسیة بتونس الجنوبیة 3 530 000 360 000 3 170 000

000 970 1مجمع الصحة األساسیة بمنوبة 1 970 000 300 000 1 670 000

000 340 1مجمع الصحة األساسیة منزل شاكر بعقارب 1 340 000 240 000 1 100 000

000 450 1مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة 1 450 000 350 000 1 100 000

000 930 149 جملة البرنامج الفرعي  49 930 000 8 105 000 41 825 000

149 930 000 49 930 000 8 105 000 000 825 41جملة البرنامج 
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 
2 البرنـامج



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
158

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات الجهویة  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 200 225المؤسسات الصحیة 225 200 000 225 200 000

000 000 2مستشفى خیر الدین 2 000 000 2 000 000

000 900 3مستشفى أریانة 3 900 000 3 900 000

000 750 10مستشفى منزل بورقیبة 10 750 000 10 750 000

000 300 13مستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت 13 300 000 13 300 000

000 800 5مستشفى نابل 5 800 000 5 800 000

000 300 14مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 14 300 000 14 300 000

000 000 6مستشفى منزل تمیم 6 000 000 6 000 000

000 000 5مستشفى  زغــــوان 5 000 000 5 000 000

000 700 6مستشفى جندوبة 6 700 000 6 700 000

000 500 8مستشفى بـاجــة 8 500 000 8 500 000

000 400 2مستشفى مجاز الباب 2 400 000 2 400 000

000 500 7مستشفى  محمد بورقیبة بالكاف 7 500 000 7 500 000

000 100 7مستشفى سلیـانــة 7 100 000 7 100 000

000 200 9مستشفى القصرین 9 200 000 9 200 000

000 200 16مستشفى ابن الجزار بالقیروان 16 200 000 16 200 000

000 400 4مستشفى مساكن 4 400 000 4 400 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات الجهویة  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 800 3مستشفى قصر هالل 3 800 000 3 800 000

000 300 3مستشفى محمد بن  صالح بالمكنین 3 300 000 3 300 000

000 200 3مستشفى المحرس 3 200 000 3 200 000

000 950 2مستشفى جبنیانة 2 950 000 2 950 000

000 900 2مستشفى قرقنة 2 900 000 2 900 000

000 300 10مستشفى الحسین بوزیان بقفصة 10 300 000 10 300 000

000 200 3مستشفى المتلوى 3 200 000 3 200 000

000 900 4مستشفى توزر 4 900 000 4 900 000

000 600 6مستشفى سیدى بوزید 6 600 000 6 600 000

000 700 14مستشفى  الدكتور محمد بن ساسي بقابس 14 700 000 14 700 000

000 400 6مستشفى قبلي 6 400 000 6 400 000

000 500 6مستشفى   الحبیب بورقیبة بمدنین 6 500 000 6 500 000

000 600 9مستشفى  الصادق المقدم  بجربة 9 600 000 9 600 000

000 900 4مستشفى جرجیس 4 900 000 4 900 000

000 000 3مستشفى بنقردان 3 000 000 3 000 000

000 700 4مستشفى  تطـاوین 4 700 000 4 700 000

000 600 8مستشفى بن عروس 8 600 000 8 600 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات الجهویة  البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 200 1المستشفى الجهوي بنفطة 1 200 000 1 200 000

000 400 1المستشفى الجهوي بطبرقة 1 400 000 1 400 000

000 200 1225 جملة البرنامج الفرعي  225 200 000 225 200 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات المحلیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 380 90المؤسسات الصحیة 90 380 000 21 500 000 68 880 000

000 430 1مستشفى طبربة 1 430 000 480 000 950 000

000 900 1مستشفى  التضامن 1 900 000 500 000 1 400 000

000 510 1مستشفى  حسان بلخوجة برأس الجبل 1 510 000 500 000 1 010 000

000 130 1مستشفى ماطر 1 130 000 330 000 800 000

000 750مستشفى العالیة 750 000 190 000 560 000

000 350 1مستشفى سجنان 1 350 000 270 000 1 080 000

000 730 1مستشفى قرنبالیة 1 730 000 780 000 950 000

000 690مستشفى منزل بوزلفة 690 000 240 000 450 000

000 750مستشفى بني خالد 750 000 220 000 530 000

000 940مستشفى سلیمان 940 000 270 000 670 000

000 000 1مستشفى قلیبیة 1 000 000 340 000 660 000

000 740مستشفى الهواریة 740 000 120 000 620 000

000 930مستشفى قربة 930 000 270 000 660 000

000 870مستشفى الحمامات 870 000 300 000 570 000

000 135 1مستشفى الفحص 1 135 000 320 000 815 000

000 740مستشفى الناظور 740 000 180 000 560 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات المحلیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 440 1مستشفى بوسالم 1 440 000 420 000 1 020 000

000 360 1مستشفى غار الدماء 1 360 000 270 000 1 090 000

000 200 1مستشفى عین دراهم 1 200 000 180 000 1 020 000

000 920مستشفى فـرنانــة 920 000 210 000 710 000

000 830مستشفى تبرسق 830 000 190 000 640 000

000 990مستشفى نفزة 990 000 270 000 720 000

000 860مستشفى تستور 860 000 180 000 680 000

000 680مستشفى عمدون 680 000 100 000 580 000

000 490مستشفى قبالط 490 000 60 000 430 000

000 770مستشفى الدهماني 770 000 190 000 580 000

000 640مستشفى ساقیة سیدى یوسف 640 000 100 000 540 000

000 550 1مستشفى تاجروین 1 550 000 250 000 1 300 000

000 440مستشفى القصـور 440 000 90 000 350 000

000 740مستشفى قعفـور 740 000 90 000 650 000

000 680مستشفى بوعرادة 680 000 110 000 570 000

000 160 1مستشفى مكثر 1 160 000 190 000 970 000

000 755مستشفى الروحیة 755 000 140 000 615 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات المحلیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 620مستشفى الكریب 620 000 140 000 480 000

000 560مستشفى برقو 560 000 80 000 480 000

000 550مستشفى كسرى 550 000 90 000 460 000

000 460مستشفى سیدى بورویس 460 000 60 000 400 000

000 910مستشفى فریانة 910 000 230 000 680 000

000 340 1مستشفى سبیطلة 1 340 000 400 000 940 000

000 120 1مستشفى سبیبة 1 120 000 300 000 820 000

000 580 1مستشفى تالة 1 580 000 280 000 1 300 000

000 790مستشفى فوسانة 790 000 190 000 600 000

000 930مستشفى حاجب العیون 930 000 180 000 750 000

000 040 1مستشفى حفوز 1 040 000 220 000 820 000

000 890مستشفى الوسالتیة 890 000 170 000 720 000

000 220 1مستشفى بوحجلة 1 220 000 470 000 750 000

000 770مستشفى نصر اهللا 770 000 170 000 600 000

000 750مستشفى السبیخة 750 000 190 000 560 000

000 620مستشفي الشبیكة 620 000 120 000 500 000

000 760مستشفى العال 760 000 140 000 620 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات المحلیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 110 1مستشفى النفیضة 1 110 000 370 000 740 000

000 060 1مستشفى   الحبیب بیار القلعة الكبرى 1 060 000 360 000 700 000

000 530مستشفى سیدي بو علي 530 000 110 000 420 000

000 420مستشفى القلعة الصغرى 420 000 60 000 360 000

000 490مستشفى بوفیشة 490 000 120 000 370 000

000 330 1مستشفى جمال 1 330 000 490 000 840 000

000 460مستشفى  البقالطة 460 000 70 000 390 000

000 770مستشفى طبلبة 770 000 250 000 520 000

000 480مستشفى زرمدین 480 000 60 000 420 000

000 480مستشفى الوردانین 480 000 100 000 380 000

000 450مستشفى بوحجر 450 000 70 000 380 000

000 440مستشفى الساحلین 440 000 110 000 330 000

000 440مستشفى قصیبة المدیوني 440 000 70 000 370 000

000 920مستشفى السواسي 920 000 250 000 670 000

000 730مستشفى الشابة 730 000 160 000 570 000

000 800 1مستشفى الجم 1 800 000 630 000 1 170 000

000 630مستشفى شربان 630 000 180 000 450 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات المحلیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 510مستشفى أوالد شامخ 510 000 120 000 390 000

000 480مستشفى سیدى علوان 480 000 120 000 360 000

000 510مستشفى بومرداس 510 000 150 000 360 000

000 420مستشفى ملولش 420 000 100 000 320 000

000 690مستشفى قصور الساف 690 000 150 000 540 000

000 500مستشفى هبیرة 500 000 80 000 420 000

000 140 1مستشفى بئر علي بن خلیفة 1 140 000 280 000 860 000

000 700مستشفى السخیرة 700 000 200 000 500 000

000 450مستشفى بلخیر 450 000 50 000 400 000

000 810مستشفى السند 810 000 130 000 680 000

000 690مستشفى المضیلة 690 000 70 000 620 000

000 170 1مستشفى أم العرائس 1 170 000 100 000 1 070 000

000 960مستشفى الردیف 960 000 150 000 810 000

000 650مستشفى  القطار 650 000 100 000 550 000

000 770مستشفى دقاش 770 000 170 000 600 000

000 410مستشفى حزوة 410 000 20 000 390 000

000 470مستشفى تمغزة 470 000 30 000 440 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات المحلیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 290 1مستشفى الرقاب 1 290 000 300 000 990 000

000 610مستشفى منزل بوزیان 610 000 100 000 510 000

000 630مستشفى بن عون 630 000 130 000 500 000

000 950مستشفى المكناسي 950 000 120 000 830 000

000 700مستشفى مزونة 700 000 160 000 540 000

000 920مستشفى أوالد حفوز 920 000 130 000 790 000

000 750مستشفى جلمة 750 000 180 000 570 000

000 650مستشفى بئر الحفي 650 000 170 000 480 000

000 230 1مستشفى الحامة 1 230 000 450 000 780 000

000 090 1مستشفى مارث 1 090 000 350 000 740 000

000 740مستشفى مطماطة 740 000 150 000 590 000

000 800مستشفى وذرف 800 000 190 000 610 000

000 190 1مستشفى دوز 1 190 000 280 000 910 000

000 620مستشفى الفوار 620 000 120 000 500 000

000 800مستشفى سوق األحد 800 000 200 000 600 000

000 640مستشفى میدون 640 000 200 000 440 000

000 620مستشفى بني خداش 620 000 120 000 500 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المستشفیات المحلیة البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 550مستشفى سیدى مخلوف 550 000 100 000 450 000

000 820مستشفى غمراسن 820 000 140 000 680 000

000 730مستشفى رمادة 730 000 150 000 580 000

000 530مستشفى بنبلة 530 000 120 000 410 000

000 660مستشفى ماجل بلعباس 660 000 190 000 470 000

000 520مستشفى نبر 520 000 70 000 450 000

000 460المستشفى المحلي بالسرس 460 000 120 000 340 000

000 380 290 جملة البرنامج الفرعي  90 380 000 21 500 000 68 880 000

2315 580 000315 580 000246 700 000 000 880 68جملة البرنامج 
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 
3 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
المراكز المختصة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 025 27المؤسسات الصحیة 27 025 000 22 125 000 4 900 000

000 700 5المركز الوطني  لنقل الدم 5 700 000 5 700 000

000 700 2مركز االسعاف الطبي االستعجالي 2 700 000 200 000 2 500 000

000 495المركز الوطني للحمایة من األشعة 495 000 495 000

000 740المركز الوطني للیقظة الدوائیة 740 000 450 000 290 000

000 330المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي 330 000 330 000

000 400 7المركز الوطني لزرع النخاع العظمي 7 400 000 7 400 000

000 900 5المخبر الـوطني لمراقبة األدویة 5 900 000 5 900 000

000 510المركز الوطني  للنهوض بزرع األعضاء 510 000 150 000 360 000

000 880مصحة طب وجراحة األسنان  بالمنستیر 880 000 480 000 400 000

000 350 1مركز المصورات بالرنین المغناطیسي للوسط 1 350 000 1 350 000

000 020 1المرصد الوطني لألمراض الجدیدة و المستجدة 1 020 000 1 020 000

000 025 227 جملة البرنامج الفرعي  27 025 000 22 125 000 4 900 000
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

327 025 000 27 025 000 22 125 000 000 900 4جملة البرنامج 
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

القیادة و المساندة 
9 البرنـامج
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توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 285 3مؤسسات التعلیم العالي 3 285 000 480 000 2 805 000

000 690المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بتونس 690 000 130 000 560 000

000 540المدرسة العلیا لعلوم و تقنیات الصحة بالمنستیر 540 000 110 000 430 000

000 525المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس 525 000 65 000 460 000

000 520المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة 520 000 60 000 460 000

000 305المعهد العالي  لعلوم التمریض بتونس 305 000 45 000 260 000

000 165المعهد العالي لعلوم التمریض بالكاف 165 000 20 000 145 000

000 200المعهد العالي لعلوم التمریض بسوسة 200 000 20 000 180 000

000 250المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس 250 000 20 000 230 000

000 90المعهد العالي لعلوم التمریض بقابس 90 000 10 000 80 000

000 110 1مؤسسات التكوین 1 110 000 55 000 1 055 000

000 200المعهد الوطنى  للصحة العمومیة 200 000 20 000 180 000

000 95معهد التكوین  المستمر ألعوان الصحة  بالمنستیر 95 000 20 000 75 000

000 165المركز الوطني للتكوین البیداغوجي إلطارات الصحة العمومیة 165 000 15 000 150 000

000 35مدرسة علوم التمریض بتونس 35 000 35 000

000 68مدرسة علوم التمریض بمنزل بورقیبة 68 000 68 000

000 53مدرسة علوم التمریض بنابل 53 000 53 000



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
172

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة

جملة المصاریف المؤسسات العمومیة المقابیض
التقدیرات

بحساب الدینار
اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 34مدرسة علوم التمریض بجندوبة 34 000 34 000

000 52مدرسة علوم التمریض بباجة 52 000 52 000

000 35مدرسة علوم التمریض بالكاف 35 000 35 000

000 30مدرسة علوم التمریض بسلیانة 30 000 30 000

000 35مدرسة علوم التمریض بالقصرین 35 000 35 000

000 53مدرسة علوم التمریض بالقیروان 53 000 53 000

000 35مدرسة علوم التمریض بالمهدیة 35 000 35 000

000 40مدرسة علوم التمریض بقفصة 40 000 40 000

000 30مدرسة علوم التمریض بتوزر 30 000 30 000

000 40مدرسة علوم التمریض بسیدى بوزید 40 000 40 000

000 40مدرسة علوم التمریض بقبلي 40 000 40 000

000 30مدرسة علوم التمریض بمدنین 30 000 30 000

000 40مدرسة علوم التمریض  بتطاوین 40 000 40 000

000 850مؤسسات أخرى 850 000 850 000

000 850مركز الدراسات الفنیة والصیانة  البیولوجیة 850 000 850 000

000 245 25 جملة البرنامج الفرعي  5 245 000 1 385 000 3 860 000

95 245 000 5 245 000 1 385 000 000 860 3جملة البرنامج 



 منح المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة  العمومیة 

نظـام أمـد
173

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017

000 780 000397 780 000397 315 000278 465 119الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

174

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

11500001285000014000000مؤسسات البحث 

41252000101900000525000033275000032000046822000434650000المؤسسات الصحیة 

3415000897000363000220004334000363000مؤسسات النهوض بالقطاعات 

855000050000070000170000086200002200000مؤسسات أخرى 

000 213 000451 776 00059 000342 663 000347 217 0006 550 000103 217 53الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

175

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

11500001285000014000000مؤسسات البحث 

11500001285000014000000 معهد  باستور

41252000101900000525000033275000032000046822000434650000المؤسسات الصحیة 

34152000525000030000032000039722000300000 الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري

73000002570000033000000 مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس

51000001440000019500000 مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس

67000001950000026200000 مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس

4000000690000010900000 معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم  األعضاء  بقصر  السعید

140000041000005500000 المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا  الغذائیة  بتونس

40000001180000015800000 مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس

260000044000007000000 معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون  بتونس

24000001130000013700000 معهد  صالح  عزیز  تونس



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

176

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

3100000750000010600000 المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب

3200000750000010700000 مستشفى  عزیزة  عثمانة

43000001300000017300000 مستشفى  الحبیب  ثامر

35000001350000017000000 مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئویة

3400000710000034000007100000 مستشفى  الرازي  بمنوبة

62000003130000037500000 مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر

112000002790000039100000 مستشفى  شارل  نیكول

93000002770000037000000 مستشفى  الرابطة

88000002520000034000000 مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة

52000001190000017100000 مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى

61000003390000040000000 مستشفى  سهلول  بسوسة

37000001000000150000037000002500000 المركب  الصحي  بجبل  الوسط



المؤسسات العمومیة

نظـام أمـد

بحساب الدینار

مصاریف التدخل

توزیع نفقات التصرف لسنة

الجملةمصاریف التسییر

177

مصاریف التأجیر
موارد ذاتیةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةمنحة الدولة

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

30000001300000016000000 مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس

35000001335000016850000 مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة

3415000897000363000220004334000363000مؤسسات النهوض بالقطاعات 

32350005500001000003785000100000 دیوان  المیاه  المعدنیة

18000034700026300022000549000263000 الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي

855000050000070000170000086200002200000مؤسسات أخرى 

745000070000120000075200001200000 مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة  العمومیة

110000050000050000011000001000000 الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة  والبیئـّیة  للمنتجات

000 213 000451 776 00059 000342 663 000347 217 0006 550 000103 217 53الجملة  العامة



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

178

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
الرعایة الصحیة األساسیة 

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

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشريالبرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

34152000525000030000032000039722000300000 المؤسسات الصحیة 

34152000525000030000032000039722000300000 الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري

300 000 39 722 000 320 000 300 000 5 250 000 34 152 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

300 000 39 722 000 320 000 300 000 5 250 000 34 152 000 1 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

179

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البرنـامج
البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 

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

المؤسسات العمومیة للصحةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

34000001009000003309500003400000431850000 المؤسسات الصحیة 

73000002570000033000000 مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس

51000001440000019500000 مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس

67000001950000026200000 مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس

4000000690000010900000 معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم  األعضاء  بقصر  السعید

140000041000005500000 المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا  الغذائیة  بتونس



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

180

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المؤسسات العمومیة للصحةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

40000001180000015800000 مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس

260000044000007000000 معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون  بتونس

24000001130000013700000 معهد  صالح  عزیز  تونس

3100000750000010600000 المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب

3200000750000010700000 مستشفى  عزیزة  عثمانة

43000001300000017300000 مستشفى  الحبیب  ثامر

35000001350000017000000 مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئویة

3400000710000034000007100000 مستشفى  الرازي  بمنوبة

62000003130000037500000 مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

181

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المؤسسات العمومیة للصحةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

112000002790000039100000 مستشفى  شارل  نیكول

93000002770000037000000 مستشفى  الرابطة

88000002520000034000000 مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة

52000001190000017100000 مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى

61000003390000040000000 مستشفى  سهلول  بسوسة

30000001300000016000000 مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس

35000001335000016850000 مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة

431 850 000 3 400 000 330 950 000 100 900 000 3 400 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

182

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

المراكز المختصة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

11500001285000014000000 مؤسسات البحث 

11500001285000014000000 معهد  باستور

37000001000000150000037000002500000 المؤسسات الصحیة 

37000001000000150000037000002500000 المركب  الصحي  بجبل  الوسط

32350005500001000003785000100000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 

32350005500001000003785000100000 دیوان  المیاه  المعدنیة

110000050000050000011000001000000 مؤسسات أخرى 

110000050000050000011000001000000 الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة  والبیئـّیة  للمنتجات

17 600 000 8 585 000 14 950 000 550 000 2 650 000 8 035 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

449 450 000 11 985 000 345 900 000 550 000 103 550 000 11 435 000 3 جملة البرنامج 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

183

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر 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 اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیةالبرنامج الفرعي   1
بحساب الدینار

745000070000120000075200001200000 مؤسسات أخرى 

745000070000120000075200001200000 مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة  العمومیة

1 200 000 7 520 000 1 200 000 70 000 7 450 000 1 جملة البرنامج الفرعي 



نظـام أمـد

توزیع نفقات التصرف لسنة

184

24 الباب:
الصحة : اإلدارة المركزیة

2017
 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

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة البرنامج الفرعي   2
بحساب الدینار

18000034700026300022000549000263000 مؤسسات النهوض بالقطاعات 

18000034700026300022000549000263000 الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي

263 000 549 000 22 000 263 000 347 000 180 000 2 جملة البرنامج الفرعي 

1 463 000 8 069 000 22 000 1 463 000 417 000 7 630 000 9 جملة البرنامج 
000 213 451الجملة  العامة 59 776 000 342 000 347 663 000 6 217 000 103 550 000 53 217 000



نظـام أمـد
185

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الرعایة الصحیة األساسیة 
1 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 022 40المؤسسات الصحیة 40 022 000 300 000 39 722 000

000 022 40الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 40 022 000 300 000 39 722 000

000 022 240 جملة البرنامج الفرعي  40 022 000 300 000 39 722 000

140 022 000 40 022 000 300 000 000 722 39جملة البرنامج 



نظـام أمـد
186

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 
3 البرنـامج



نظـام أمـد
187

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المؤسسات العمومیة للصحة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 250 435المؤسسات الصحیة 435 250 000 431 850 000 3 400 000

000 000 33مستشفى  الهادي  شاكر  بصفاقس 33 000 000 33 000 000

000 500 19مستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس 19 500 000 19 500 000

000 200 26مستشفى  الحبیب  بورقیبة  بصفاقس 26 200 000 26 200 000

000 900 10معهد  محمد  القصاب  للجبر  وتقویم  األعضاء  بقصر  السعید 10 900 000 10 900 000

000 500 5المعهد  الوطني  للتغذیة  والتكنولوجیا  الغذائیة  بتونس 5 500 000 5 500 000

000 800 15مركز  التولید  وطب  الرضیع  تونس 15 800 000 15 800 000

000 000 7معهد  الهادي  الرایس  ألمراض  العیون  بتونس 7 000 000 7 000 000

000 700 13معهد  صالح  عزیز  تونس 13 700 000 13 700 000

000 600 10المعهد  الوطني  ألمراض  األعصاب 10 600 000 10 600 000

000 700 10مستشفى  عزیزة  عثمانة 10 700 000 10 700 000

000 300 17مستشفى  الحبیب  ثامر 17 300 000 17 300 000

000 000 17مستشفى  عبد  الرحمان  المامي  لألمراض  الرئویة 17 000 000 17 000 000

000 500 10مستشفى  الرازي  بمنوبة 10 500 000 7 100 000 3 400 000

000 500 37مستشفى  فطومة  بورقیبة  بالمنستیر 37 500 000 37 500 000

000 100 39مستشفى  شارل  نیكول 39 100 000 39 100 000

000 000 37مستشفى  الرابطة 37 000 000 37 000 000



نظـام أمـد
188

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المؤسسات العمومیة للصحة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 000 34مستشفى  فرحات  حشاد  بسوسة 34 000 000 34 000 000

000 100 17مستشفى  المنجي  سلیم  بالمرسى 17 100 000 17 100 000

000 000 40مستشفى  سهلول  بسوسة 40 000 000 40 000 000

000 000 16مركز اإلصابات و الحروق البلیغة ببن عروس 16 000 000 16 000 000

000 850 16مستشفى الطاهر صفر بالمهدیة 16 850 000 16 850 000

000 250 1435 جملة البرنامج الفرعي  435 250 000 431 850 000 3 400 000



نظـام أمـد
189

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

المراكز المختصة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 000 14مؤسسات البحث 14 000 000 14 000 000

000 000 14معهد  باستور 14 000 000 14 000 000

000 200 6المؤسسات الصحیة 6 200 000 2 500 000 3 700 000

000 200 6المركب  الصحي  بجبل  الوسط 6 200 000 2 500 000 3 700 000

000 885 3مؤسسات النهوض بالقطاعات 3 885 000 100 000 3 785 000

000 885 3دیوان  المیاه  المعدنیة 3 885 000 100 000 3 785 000

000 100 2مؤسسات أخرى 2 100 000 1 000 000 1 100 000

000 100 2الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة  والبیئـّیة  للمنتجات 2 100 000 1 000 000 1 100 000

000 185 226 جملة البرنامج الفرعي  26 185 000 17 600 000 8 585 000

3461 435 000461 435 000449 450 000 000 985 11جملة البرنامج 



نظـام أمـد
190

توزیع نفقات التصرف لسنة
الصحة : اإلدارة المركزیة

24 الباب:

2017
 منح المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

القیادة و المساندة 
9 البرنـامج

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة البرنامج الفرعي  1

جملة المقابیض

000 720 8مؤسسات أخرى 8 720 000 1 200 000 7 520 000

000 720 8مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة  العمومیة 8 720 000 1 200 000 7 520 000

000 720 18 جملة البرنامج الفرعي  8 720 000 1 200 000 7 520 000

الموارد الذاتیة إعتمادات المیزانیة
جملة المصاریف

المؤسسات العمومیة المقابیض

التقدیرات
بحساب الدینار

اإلدارات المركزیة و الجهویة للصحة  البرنامج الفرعي  2

جملة المقابیض

000 812مؤسسات النهوض بالقطاعات 812 000 263 000 549 000

000 812الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي 812 000 263 000 549 000

000 2812 جملة البرنامج الفرعي  812 000 263 000 549 000

99 532 000 9 532 000 1 463 000 000 069 8جملة البرنامج 

000 989 000510 989 000510 213 000451 776 59الجملة  العامة



191 نظـام أمـد

المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة
توزیع اإلحاالت على التقاعد حسب األصناف و الرتب 

 بحساب الدینارالعدد 
الكلفة   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 

175000اإلطارات 9

80000طبیب  2

95000متصرف  7

207600أعوان المساندة أو التسییر  14

113400فني سامي للصحة  7

94200ممرض للصحة  7

149400أعوان التنفیذ  23

12600عون تقني  2

100800سائق  16

36000منشط  5

46532000جملة المؤسسة : 

مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة 

50000اإلطارات 1

50000متصرف عام  1

150000جملة المؤسسة : 

47582000  الجملة العامة : 



192 نظـام أمـد

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم
المؤسسات العمومیة غیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

الدیوان  الوطني  لألسرة  والعمران  البشري 

221اإلطارات

2مهندس رئیس 

4مهندس أول 

42طبیب 

1صیدلي 

126متصرف 

20محلل 

26أخصائي نفساني 

547أعوان المساندة أو التسییر 

30ملحق إدارة 

210فني سامي للصحة 

63كاتب تصرف 

141ممرض للصحة 

12محاسب 

67فني سامي 

24عون إدخال معلومات ذو كفاءة 

682أعوان التنفیذ 

44عون تقني 

25مساعد للصحة 

91سائق 



193 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

197عامل 

325منشط 

1450جملة المؤسسة : 

مستشفى  الرازي  بمنوبة 

265أعوان التنفیذ 

145عامل صنف  

212عامل صنف  

320عامل صنف  

435عامل صنف  

540عامل صنف  

625عامل صنف  

730عامل صنف  

820عامل صنف  

923عامل صنف  

1015عامل صنف  

265جملة المؤسسة : 

المركب  الصحي  بجبل  الوسط 

31اإلطارات

2متصرف مستشار 

3تقني سامي رئیس 

2طبیب إختصاصي 

2طبیب أول 

1طبیب رئیس 

1طبیب 

5متصرف 



194 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4أخصائي نفساني 

11فني سامي أول للصحة 

67أعوان المساندة أو التسییر 

12ملحق إدارة 

2تقني 

35ممرض أول للصحة 

18كاتب تصرف 

130أعوان التنفیذ 

130عامل 

228جملة المؤسسة : 

دیوان  المیاه  المعدنیة 

44اإلطارات

4متصرف عام 

5متصرف رئیس 

3متصرف مستشار 

1مستشار المصالح العمومیة 

3مهندس عام 

4مهندس رئیس 

4مهندس أول 

17متصرف 

1مهندس 

1محلل 

1موثق أرشیف أول 

35أعوان المساندة أو التسییر 

1ملحق إدارة 



195 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

2تقني 

2واضع برامج أو مبرمج 

15تقني سامي 

10كاتب مدیریة 

1عون إدخال معلومات ذو كفاءة 

3عون إداري مختص 

1محضر 

15أعوان التنفیذ 

15عامل 

94جملة المؤسسة : 

الهیئة الوطنیة لالعتماد في المجال الصحي 

7اإلطارات

2طبیب 

3صیدلي 

2متصرف 

2أعوان المساندة أو التسییر 

1كاتب تصرف 

1تقني مخبر إعالمیة 

2أعوان التنفیذ 

2عامل 

11جملة المؤسسة : 

مركز  اإلعالمیة  لوزارة  الصحة 

110اإلطارات

1متصرف رئیس 

3مهندس عام 



196 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

7مهندس رئیس 

18مهندس أول 

3محلل رئیس 

10متصرف 

10متصرف أول 

11محلل أول 

47محلل 

63أعوان المساندة أو التسییر 

5واضع برامج أو مبرمج 

12كاتب إدارة 

44فني سامي 

2تقني في التصرف 

28أعوان التنفیذ 

2عون إداري 

26عامل 

201جملة المؤسسة : 

الوكالة  الوطنیة  للرقابة  الصحیة  والبیئـّیة  للمنتجات 

48اإلطارات

1متصرف عام 

5متصرف مستشار 

3مهندس عام 

5مهندس رئیس 

7مهندس أول 

1طبیب أول 

2طبیب رئیس 



197 نظـام أمـد

العدد    المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

1طبیب 

1صیدلي أول 

6صیدلي 

3طبیب بیطري أول 

5متصرف 

1متفقد مركزي للمصالح المالیة 

3تقني أول 

2تقني رئیس 

2فني سامي أول للصحة 

6أعوان المساندة أو التسییر 

2ملحق إدارة 

1تقني 

3كاتب تصرف 

12أعوان التنفیذ 

4مستكتب إدارة 

8عامل 

66جملة المؤسسة : 

315 2  الجملة العامة : 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



نظام أمد

دینارا إعتمادات البرامج : 

198

135 727 000

اعتمادات الدفعإعتمادات التعھدبیان األقسام

( بحساب الدینار) 

277 555 000

الباب : 24

وزارة الصحة

نفقات التنمیة لسنة 2017

توزیع إعتمادات التعھد وإعتمادات الدفع حسب األقسام

173 150 000

37 423 000

000 317 294الجملة

   االستثمارات المباشرة

   التمویل العمومي

   نفقات التنمیة المرتبطة بالموارد الخارجیة الموظفة

القسم السادس

القسم السابع

القسم التاسع

285 972 000

8 345 000



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

الصحة : اإلدارة المركزیة
24  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

68 090

153 270

8 345

82 86884 619

153 27031 580

8 345

31 568

5 855

التعهد

82 86884 619

153 27031 580

31 568

8 3455 855

221 360236 138116 199236 138116 199

8 3458 34537 4238 34537 423

229 705244 483153 622244 483153 622

 II جملة فرعیة

2017

199

_ 1
وزارة الصحة



نفقات التنمیة لسنة

البــنود

الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة
24  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

12 200

35 650

16 23416 578

33 6002 950

التعهد

16 23416 578

33 6002 950

47 85049 83419 52849 83419 528

47 85049 83419 52849 83419 528

 II جملة فرعیة

2017

200

_ 2
وزارة الصحة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم أو التكلفة

الصحة : اإلدارة 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

201

_241 الباب:

إقتناء أراضي 066013 0003 0001 300

بناءات إداریة 066034 4507 1061 550

تجهیزات إداریة 066041 5001 5001 800

البرامج اإلعالمیة 0660516 50016 5001 700

التكوین 066068508501 050

مصاریف اإلشهار و اإلعالنات 06607100100100

مصاریف مختلفة 066082 0002 0005 900

الطب الوقائي 0674441 07041 07018 716

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 067453 4205 8395 342

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة 0674664 02065 90320 895

 بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و
األساسیة

0674720 65020 65018 446

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 0674813 50016 3207 350

تجهیز الهیاكل الصحیة 0674949 30054 30030 550

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 067501 0001 0001 500

221 360236 138116 199 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم أو التكلفة

الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة

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

202

_242 الباب:

مصاریف مختلفة 066082 400800100

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 0674522 35025 93410 511

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 067483 0003 000500

تجهیز الهیاكل الصحیة 0674917 60017 6007 500

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 067502 5002 500917

47 85049 83419 528 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

الصحة : اإلدارة 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

203

_241 الباب:

إعادة تقییم إو التكلفة

113 5اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806 5 395 5 395

085 8703 8703 3الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري

565565759مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

330330600الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات

630630669الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي

310 2التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 2 950 2 950

310 9502 9502 2دیوان المیاه المعدنیة

000 30التدخآلت في المیدان اإلجتماعي07811

000 30تشجیعات مباشرة

423 34537 3458 8الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم

الصحة : اإلدارة 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

204

_241 الباب:

إقتناء أراضي 06601800

بناءات إداریة 066033 1005 7561 050

تجهیزات إداریة 066041 500

البرامج اإلعالمیة 06605500

التكوین 06606800

مصاریف مختلفة 066085 400

الطب الوقائي 067444 836

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 067453 4205 8395 342

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة 0674653 32055 20319 095

 بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و
األساسیة

067478 2508 25017 146

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 067482 8203 050

تجهیز الهیاكل الصحیة 067495 00023 800

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 067501 300

68 09082 86884 619 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

205نظـام أمـد

_241 الباب:

د1000بحساب 
الرعایة الصحیة األساسیة 1البرنامج

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

مجامع الصحة األساسیة  1البرنامج الفرعي

الطب الوقائي 06744

17حملة مقاومة حمى المستنقعات 00 0001
169حملة مقاومة مرض السل 00 0003

776التلقیح 00 0004
30حملة مقاومة داء الكلب 00 0006

14الروماتیزم المفصلي الحاد 00 0007
30مقاومة أمراض اإلسهال عند األطفال 00 0008

10إقتناء أدویة لألمراض اإلجتماعیة  00 0010
100البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي 00 0011

600برنامج حفظ الصحة وحمایة المحیط 00 0012
500"حملة مقاومة مرض نقص المناعة المكتسبة "السیدا 00 0013

485مقاومة لــدغة العقـــرب 00 0015
713برنامج الوقایة في فترة ما قبل وٕا ثـر  الوالد ة 00 0016

150الوقایة من فقد البصر 00 0020
190برنامج مقاومة األمراض المزمنة - السكري وارتفاع ضغط الدم 00 0023

80البرنامج الوطني لصحة المسنین 00 0026
42برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة 00 0033

350البرنامج الوطني لمقاومة التدخین 00 0034
80البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانیا 00 0058

500البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفیروسي 00 0059
4 836 06744جملــة الفصـل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة 06747

50 ببوشمة بقابس4بناء مركز للصحة األساسیة صنف  81 0028
100إحداث مركز وسیط بالحرایریة 11 0192
200إحداث مركز وسیط بالمنستیر 52 0200

 بكل من الحردوب3إحداث مركزین للصحة األساسیة صنف 
باألحواش و العرق بفریانة

100 42 0224

100بناء مركز صحي وسیط بالمحمدیة 13 0229
4100تهیئة وتوسعة مركز الصحة األساسیة بجدلیان لتحویله إلى صنف  42 0241

50بناء وحدتي االستعجالي والتولید بالمركز الصحي بالسبالة 43 0243
2012100بناء مراكز الصحة األساسیة  برنامج  00 0254
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100 بمدینة بوعرادة3إحداث مركز صحة أساسیة صنف  34 0305
100إحداث مركز وسیط بالجدیدة 14 0327

 بالحمادة القرجین معتمدیة2بناء مركز للصحة األساسیة صنف 
المیدة

100 21 0336

100تهیئة وتوسعة المركز الصحي بجومین 23 0338
 بالشرقیة بمعتمدیة3إعادة بناء مركز الصحة األساسیة صنف 

الشابة
100 53 0349

50إحداث مركز وسیط بالرجیش 53 0350
 بسلقطة بمعتمدیة قصور3بناء مركز للصحة األساسیة صنف 

الساف
50 53 0351

100.بناء مركز وسیط بمنطقة جعفر - رواد 12 0354
500(تأهیل الخطوط األمامیة للقطاع الصحي (الهبة األوروبیة 00 0355

700إعادة بناء مجمع الصحة األساسیة بتطاوین 83 0356
50 بالدویمیس معتمدیة منزل تمیم2بناء مركز للصحة األساسیة صنف  21 0365

400400100بناء مركز وسیط بحي الریاض معتمدیة سلیمان 21 0366
2013100تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 0370
2013200بناء مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 0371

توسعة مركز الصحة األساسیةبوشتاتة وتركیز وحدتي أشعة وتحالیل
طبیة

200 31 0373

احداث وحدتي اسنان بكل من (أسمر-بقلیبیة) و(زاویة
(النقایز-الهواریة

100 21 0377

50توسعة المركز الوسیط طریق المطار بصفاقس 61 0379
100 برادس4احداث مركز للصحة األساسیة صنف  13 0385

350إعادة بناء مركز الصحة األساسیة بسیدي مصباح صنف  13 0386
450تطویر مركز الصحة األساسیة بعمیرة الحجاج إلى صنف  52 0389

100تطویر مركز الصحة األساسیة ببني حسان إلى مركز وسیط 52 0390
100  بالطویرف4بناء مركز الصحة األساسیة صنف  33 0392

100 بالدهماني3احداث مركز للصحة األساسیة صنف  33 0393
2014500بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 0396

100بناء مركز وسیط بالنخیالت 12 0397
100بناء مركز وسیط بوادي اللیل 14 0398

100إحداث مركز وسیط بحي الریاص بسوسة 51 0399
2016تهیئة مراكز الصحة األساسیة (برنامج  )500 00 0402

100إحداث مركز مراقبة صحیة بمعبر الذهیبة 83 0621
اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بعین الشرشارة بوالیة جندوبة و

2تطویره الى صنف 
50 32 0622

50اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بالزواكرة من والیة سلیانة 34 0623
4004005 500 06747جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

تجهیز مركز الوسیط بالكباریة - عیادات خارجیة و وحدات مخبر و
أشعة و طب أسنان

50 11 0407

201350تجهیز مراكز الصحة األساسیة- برنامج  00 0499



207 نظـام أمـد

06749

50تجهیز مركز الصحة األساسیة برجیم معتوق 73 0550
100تجهیز مركز الصحة األساسیة بنعسان 13 0554

50تجهیز تهیئة مركز الصحة األساسیة بالجریصة 33 0559
50تجهیز مركز الصحة األساسیة ببوشمة بقابس 81 0573

450تجهیز تحویل مركز الصحة األساسیة بمنزل جمیل إلى صنف  23 0603
450تجهیز تحویل مركز الصحة األساسیة بتینجة إلى صنف  23 0604

50 بالشرقیة معتمدیة الشابة3تجهیز مركز الصحة األساسیة صنف 53 0606
50تجهیز تحویل مركز الصحة األساسیة بالزریبة إلى مركز وسیط 22 0609

2014300تجهیز مراكز الصحة األساسیة برناج  00 0618
2014300تجهیز المراكز الوسیطة برنامج  00 0619

2015تجهیز مراكز الصحة األساسیة(برنامج  )100 00 0640
2016200تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 0664

2016100تجدید وتدعیم تجهیزات مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 0665
100تجهیز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ببن عروس 13 0666

1 650 06749جملــة الفصـل
40040011 986 1جملــة البرنامج الفرعي
40040011 986 1جملــة البرنامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 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

المستشفیات الجھویة  1البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة 06746

100بناء المستشفى الجهوي ببنزرت 23 0047
100(بناء مستشفي طبرقة (البنك األروبي لإلستثمار 32 0061

100توسعة المستشفى الجهوي بأریانة 12 0094
100توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس 13 0095

إحداث أقسام ألمراض القلب والعیون وجراحة العظام وقاعات
( عملیات بمستشفى سیدي بوزید ( دراسات

100 43 0107

100بناء مستشفى جهوي بمجاز الباب 31 0108
400تهیئة وتوسعة مستشفى إبن الجزار بالقیروان 41 0109

100بناء قسم إقلیمي ألمراض القلب بقفصة 71 0122
بناء قسم ألمراض النساء والتولید ومخبر بالمستشفى الجهوي ببن

قردان
100 82 0136

تعویض قسم اإلستعجالي وتحویل األقسام اإلستشفائیة الجراحیة
بالمستشفى الجهوي بباجة

100 31 0147

150بناء قسم األمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بقفصة 71 0148
100إحداث قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 21 0150

200بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بالقیروان 41 0154
بناء أقسام الجراحة وما بعد الجراحة واإلنعاش وقاعات العملیات

بالمستشفى الجهوي بقصرهالل
100 52 0157

400200 4002 2بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بالقصرین 42 0166
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100بناء مركز للطب المدرسي والجامعي بالمنستیر 52 0167
100احداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0168

2100تأهیل المستشفى الجهوي بباجة قسط  31 0170
2100تهیئة المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  31 0171

200200200بناء قسم ألمراض النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم 21 0178
300بناء مخبر وطني لحفظ الصحة ببن عروس 13 0179

50إیواء قسم تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بقفصة 71 0182
نجدید شبكة التكییف المركزي بقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي

بقفصة
200 71 0186

900500 6001 1صیانة المستشفى الجهوي بقابس 81 0188
2200تأهیل وتجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف قسط  33 0189

100إحداث وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم 21 0192
تجدید أقسام طب العیون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل

بورقیبة
200 23 0193

100بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0194
300بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0195

تهیئة األقسام اإلستشفائیة وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة
بالمستشفى الجهوي بسلیانة

100 34 0196

200200 2001 1بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 42 0197
600600100بناء قسم المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 42 0198

300300100توسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0202
100بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 43 0205
100بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسلیانة 34 0207

100بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسلیانة 34 0208
950100 9501 21بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط  83 0211

50تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 72 0212
100تهیئة وتوسعة المخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0213

200تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0214
200تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي ببئر علي بن خلیفة 61 0216
100بناء مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل 21 0217

100تجدید التجهیزات الطبیة الثابتة بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0220
300.بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة قفصة - الدراسات 71 0221

صیانة وتهیئة وتهذیب المستشفى الجهوي بالمتلوي وتجدید الشبكات
الفنیة

200 71 0222

100بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 42 0223
100بناء محالت للصیانة الفنیة والبیوطبیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 42 0224

900900200بناء قسم لألمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 42 0225
350350200بناء قسم التخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرین 42 0226

بناء قاعة للعملیات القیصریة بقسم التولید بالمستشفى الجهوي
بسلیانة

50 34 0227

إحداث مطبخ وبیت الغسیل وورشة صیانة بالمستشفى الجهوي
بطبرقة

100 32 0230
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50استكمال وتدعیم الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0233
100بناء قسم جدید لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي بمدنین 82 0234

200بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بجربة 82 0235
صیانة وتجدید الشبكات الفنیة بالمستشفى الجهوي ابن الجزار

بالقیروان
100 41 0238

بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي
بسیدي بوزید

100 43 0239

100إحداث أقسام استشفائیة جدیدة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 43 0240
تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة وبناء مطبخ بمستشفى

محمد التالتلي نابل
200 21 0242

بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي الطاهر
المعموري بنابل

200 21 0243

300استكمال بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة باجة  دراسات 31 0246
100بناء مقر الوحدة الجهویة للتأهیل بالمهدیة 53 0247

بناء ممر علوي بین قسم أمراض القلب وممرات المستشفى الجهوي
بقفصة

50 71 0248

200بناء قسم للتخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف 33 0249
إحداث قسم لألشعة (وحدة التصویر الطبي) بالمستشفى الجهوي

بالكاف
200 33 0251

تأهیل األقسام االستشفائیة والمصالح العامة بالمستشفى الجهوي
بالكاف

100 33 0252

100بناء قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسلیانة 34 0253
50بناء مستشفى جهوي صنف ب بغار الدماء 32 0254

توسعة قسم أمراض القلب وجناح االیواء بالمستشفى الجهوي
بالقیروان

100 41 0255

100بناء مستشفى جهوي متعدد االختصاصات بمنوبة  دراسات 14 0256
تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي إلیواء وحدة تصفیة الدم والكلى

بمستشفى الكاف
600100 33 0258

300300100تهیئة وتهذیب أقسام مركز التولید ببنزرت وتجدید الشبكات الفنیة 23 0260
50(توسعة وتهیئة مستشفى بن عروس-دراسات(وحدتي استشفاء نهاري 13 0261

توسعة المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان-دراسات (أقسام
تصفیة الدم واألمراض النفسیة والصیدلیة وطب الرضیع وقسم

استعجالي

400100 41 0262

توسعة المستشفى الجهوي بالقصرین - دراسات (أقسام أمراض
(األعصاب والغدد والسري والجلدة وحدة العالج الكیمیائي

200 42 0263

توسعة المستشفى الجهوي محمود الماطري بأریانة(قسم طب األطفال
(والولدان وأمراض الرئة

1 0001 100100 12 0264

200توسعة المستشفى الجهوي بزغوان 22 0265
500500 5001 1بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبیطلة 42 0266

 مراكز جهویة للطب المدرسي والجامعي بأریانة والكاف وبن5بناء 
عروس وبنزرت ومدنین

200 00 0267

100إحداث وحدة لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان 82 0268
100إحداث مركز إقلیمي لنقل الدم بمدنین 82 0269
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100تركیز مولد كهربائي بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0270
200تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي 73 0271

100بناء مخبر لحفظ الصحة بقبلي 73 0272
500760100بناء وحدة للمعالجة باألشعة بمستشفى قابس 81 0273

100بناء قطب لصحة األم والطفل بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 43 0274
100تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بسیدي بوزید دراسات 43 0275

000150 0003 3توسعة المستشفى الجهوي بسلیانة 34 0276
50بناء قسم التأهیل الوظیفي بالمستشفى الجهوي بطبرقة 32 0277

تكییف قاعات العملیات بقسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى
الجهوي بجندوبة

50 32 0278

200بناء قسم الطب الداخلي با لمستشفى الجهوي  خیر الدین 11 0280
تهیئة الفضاء القدیم لقسم االستعجالي إلیواء قسم االنعاش

بالمستشفى الجهوي بتطاوین
100 83 0281

 وحدات لتصفیة الدم بكل من منزل بوزیان والنفیضة والقطار5بناء 
وطبربة وتونس  دراسات

300 00 0282

100تعویض المستشفى الجهوي بخیر الدین دراسات 11 0283
تدعیم أقسام التصویر الطبي والتحالیل والصیدلیة بمستشفى محمود

الماطري أریانة
3 0003 000100 12 0284

تهیئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد
الطاهر المعموري نابل

350350100 21 0285

تهیئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد
الطاهر المعموري نابل

450450100 21 0286

150150100تهیئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 21 0287
تهیئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد

التالتلي نابل
50 21 0288

2600600200تجدید الشبكات الفنیة لمركز التولید ببنزرت قسط  23 0289
بناء فضاء لتركیز وحدة تصویر بالرنین المغناطیسي بمستشفى

الحبیب بوقطفة
100 23 0290

تهیئة المستشفى الجهوي بزغوان الیواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة
قسم االستعجالي

200 22 0292

500100 5008 38بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  31 0293
100تهیئة وصیانة المستشفى الجهوي بباجة 31 0294

100بناء وحدة لتأهیل المعاقین بباجة 31 0295
100تجدید التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0296

100بناء مبیت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0297
تهیئة مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى

الجهوي بجندوبة
50 32 0298

200إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0299
تهیئة وتهذیب األقسام االستشفائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف

دراسات
45 33 0300

احداث مجمع للصحة األساسیة ومخبر جهوي ووحدة لتأهیل
المعوقین بالكاف

2 0002 000100 33 0301



211 نظـام أمـد

06746

بناء مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى
الجهوي بالكاف

600600100 33 0302

100بناء مستشفى جهوي بمكثر من والیة سلیانة دراسات 34 0303
100بناء مستشفى جهوي بحفوز من والیة القیروان دراسات 41 0304

100تهیئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان 41 0305
تهیئة فضاءات لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى

الجهوي ابن الجزار بالقیروان
50 41 0306

100 دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبیبة من والیة القصرین قسط  42 0307
100بناء مستشفى جهوي بتالة من والیة القصرین دراسات 42 0308

100بناء مستشفى جهوي بجلمة من والیة سیدي بوزید دراسات 43 0309
100بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسیدي بوزید 43 0310

50تدعیم التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 43 0311
223100اعتمادات الدراسات 00 0312

000100 0006 26تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط  52 0313
تعویض المستشفى المحلي بالجم وتطویره إلى مستشفى جهوي

دراسات
100 53 0314

تجدید الشبكة الكهربائیة والحمایة من الحرائق بالمستشفى الجهوي
بالمتلوي

100 71 0315

100تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 72 0316
100إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0317

92092050تهیئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0318
700100 7006 6تهیئة وتوسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بمدنین 82 0320

100تهیئة قسم التولید بالمستشفى الجهوي بمدنین 82 0321
تهیئة فضاءات الیواء آلة تصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى

الجهوي بمدنین
100 82 0322

100توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 82 0325
100توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي ببن قردان 82 0326

25050 2501 1بناء جناح إیواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجیس 82 0327
100 دراسات2بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط  83 0328

بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة
تأهیل المعوقین بتطاوین

1 5001 500100 83 0329

100بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والیة الكاف دراسات 33 0330
100تجدید شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0331

500100 5005 5تطویر المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي 81 0332
2100بناء قسم طب النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم قسط  21 0333

500تأهیل األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة 00 0334
100اعداد المخططات المدیریة للمستشفیات الجهویة 00 0335

صیانة وترمیم قسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي ابن الجزار
بالقیروان

100 41 0336

تهیئة فضاءات قسم الجراحة وتجدید شبكة التكییف بالمستشفى
الجهوي بجندوبة

100 32 0337

2016500تهیئة األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة برنامج  00 0338
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53 32055 20319 095 06746جملــة الفصـل
تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

تجهیز قسمي أمراض العیون وأمراض الحلق واألنف واألذنین
بمستشفى بتطاوین

50 83 0385

250نجهیز توسعة المستشفى الجهوي بأریانة 12 0389
50تجهیز توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس 13 0390

تجهیز وحدة طب الولدان بقسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي
بسلیانة

50 34 0394

50تجهیز نواة لمستشفى جهوي ببئر علي بن خلیفة  صفاقس 61 0420
 قضیب لفائدة مستشفیات مدنین والقصرین16 آالت مفراس 6اقتناء 

وجندوبة والكاف وقفصة ونابل
100 00 0439

50تجهیز توسعة المستشفى الجهوي بخیر الدین 11 0445
200تجهیز المستشفى الجهوي بمجاز الباب 31 0446

تجهیز قسم اإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري
بنابل

50 21 0448

50تجهیز قسم أمراض النساء والتولید بالمستشفى الجهوب بمنزل تمیم 21 0451
50تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0460
50تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0461

100تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي التالتلي بنابل 21 0462
50تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 43 0463

50تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 0464
50تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة 23 0465

 آالت للتصویر بالرنین المغناطیسي: المستشفیات الجهویة4اقتناء 
بالقیروان ومدنین وسیدي بوزید والكاف

500 00 0501

تجهیز أقسام الجراحة العامة وما بعد الجراحة واالنعاش وقاعات
العملیات بمستشفى قصر هالل

200 52 0508

100تجهیز تهیئة وتوسعة وحدة الجراحة بمستشفى األغالبة  بالقیروان 41 0509
50تجهیز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس 81 0511
50تجهیز عیادات خارجیة بالمستشفى الجهوي بالمتلوي 71 0516

50تجهیز توسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0517
50تجهیز قسم أمراض القلب والشرایین بالمستشفى الجهوي بتوزر 72 0518

50تجهیز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 0520
50تجهیزالمخبر الجهوي للصحة یسلیانة 34 0524

تجهیز قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین-القسط
2

50 83 0526

تجهیز تهیئة قاعة عملیات قسم طب العیون بالمستشفى الجهوي
بالكاف

50 33 0528

تجهیز قاعة العملیات القیصریة بقسم التولید بالمستشفى الجهوي
بسلیانة

100 34 0533

50تجهیز توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي ببن عروس 13 0534
50تجهیز قسم أمراض القلب والشرایین بالمستشفى الجهوي بقبلي 73 0536

50تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة 82 0537
تجهیز تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة والمطبخ بمستشفى

محمد التالتلي بنابل
50 21 0540
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50تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم 21 0542
50تجهیز قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة 23 0543

50تجهیز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 0616
2014500تجهیز المستشفیات برنامج  00 0621

 قضیب لفائدة مستشفیات بن عروس16 آالت مفراس ذات 4اقتناء 
وأریانة وسلیانة وبن قردان

500 00 0622

50تجهیز مقر االدارة والعیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بزغوان 22 0623
200تجهیز تهیئة المستشفى الجهوي ببنزرت 23 0624

تجهیز أقسام أمراض القلب والعیون والعظام بالمستشفى الجهوي
بسیدي بوزید

50 43 0625

50تجهیز مخبر لحفظ الصحة بقبلي 73 0626
50تجهیز مركز اقلیمي لنقل الدم بمدنین 82 0627
2014100تجهیز األقسام االستعجالیة برنامج  00 0637

2014100تجهیز هیاكل نقل الدم برنامج  00 0638
50تجهیز قسم التولید بالمستشفي الجهوي بجندوبة 00 0641

تجهیز مطبخ و بیت غسیل و ورشة صیلنة بالمستشفي الجهوي
بطبرقة

50 00 0642

50تجهیز تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجربة 00 0643
50تجهیز تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجرجیس 00 0644

50تجهیز تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان 00 0645
2015تجهیز األقسام األستعجالیة (برنامج  )50 00 0647

2015تجهیز هیاكل نقل الدم (برنامج  )200 00 0648
2015تجهیز المستشفیات (برنامج  )500 00 0650

2015400تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج  00 0660
50تجهیز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي ببنزرت 23 0662

2016100تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج  00 0663
2016200تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج  00 0669

500اقتناء آلة للقثطرة القلبیة لفائدة المستشفى الجهوي بقابس 81 0670
تجهیز تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة والمطبخ بالمستشفى

الجهوي التالتلي نابل
50 21 0671

6 800 06749جملــة الفصـل
53 32055 20325 895 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

المستشفیات المحلیة 2البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة 06747

50توسیع مستشفى التضامن وتحویله إلى مستشفى یومي 12 0012
بناء عیادات خارجیة استعجالي ومخبر وأشعة بالمستشفى المحلي

ببوعرقوب
50 21 0144

150بناء قسم ألمراض النساء والتولید وتهیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة 21 0170
300300100تعویض المستشفى المحلي ببن عون 43 0176
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100تهیئة المستشفى المحلي بالقطار 71 0214
100إحداث وحدتي تصفیة الدم بكل من حفوز والحامة 00 0215

100تحویل مركز الصحة األساسیة بحاسي الفرید إلى مستشفى محلي 42 0225
تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بالمستشفى

المحلي بالشبیكة
200200100 41 0240

100إحداث قسم إیواء نهاري بالمستشفى ببني خداش 82 0251
100بناء مركز لتصفیة الدم بالمستشفى المحلي بالمكناسي 43 0255
100بناء قسم القامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة 43 0257

100بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بمازونة 43 0259
100توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بجلمة 43 0260

100تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة 43 0261
100تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند 71 0274

400بناء مستشفى محلي بساقیة سیدي یوسف 33 0285
400بناء مستشفى محلي بنبر 33 0286

احداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي
بالسند

300 71 0287

100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالسند 71 0288
احداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي

بالسند
100 71 0289

100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بأم العرائس 71 0290
400400100تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بأم العرائس 71 0291

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي
بأم العرائس

100 71 0292

100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالردیف 71 0293
100تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالردیف 71 0294

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي
بالردیف

100 71 0295

100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمضیلة 71 0296
200تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالمضیلة 71 0297

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي
بالمضیلة

100 71 0298

100تهیئة المستشفى المحلي ببلخیر 71 0299
إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي

بفریانة
3 9003 900100 42 0300

200100 2001 1تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بفریانة 42 0301
إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي

بفریانة
700700100 42 0302

تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم العیادات
الخارجیة

600600100 34 0306

400تعویض المستشفى المحلي بتبرسق 31 0309
إتمام بعض مكونات األقسام االستعجالیة بكل من هرقلة وكندار

وبناء المستشفى المحلي بأكودة
50 51 0310

2100تهیئة المستشفى المحلي بعین دراهم - قسط  32 0311
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50بناء مخبر تحالیل طبیة بالمستشفى المحلي ببوسالم 32 0312
200بناء مستشفى محلي جدید بنفطة 72 0313
50تهیئة المستشفى المحلي بحزوة 72 0314

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي
بدوز

400 73 0316

100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بدوز 73 0317
إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي

بدوز
100 73 0318

200بناء مستشفى محلي بمعتمدیة الصمار 83 0319
إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي

ببوحجلة
400 41 0320

100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي ببوحجلة 41 0321
إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي

ببوحجلة
100 41 0322

استكمال تطویر المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي
صنف ب

200 52 0326

100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمكناسي 43 0330
إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي

بالرقاب
800 43 0331

2100تحویل مركز الصحة األساسیة بالحنشة إلى مستشفى محلي قسط  61 0358
تهیئة وتوسعة قسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى المحلي

بتاجروین
100 33 0360

100إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتاجروین 33 0361
100تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتاجروین 33 0362

100تهیئة أقسام اإلستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى تاجروین 33 0363
200تعویض المستشفى المحلي بسبیبة 42 0367

50بناء وحدتي أشعة ومخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى 51 0372
50تهیئة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بعمدون 31 0375

100بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بدوز 73 0378
50توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة 61 0380

250250100احداث عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بكسرى 34 0381
50تهیئة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بفرنانة 32 0383

50تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بطبلبة 52 0387
50تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالوردانین 52 0388

50توسعة المستشفى المحلي بزرمدین 52 0391
2100بناء المستشفى المحلي بقلعة سنان قسط  33 0394

 وحدات لتصفیة الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني5إحداث 
وسجنان والسیجومي والمضیلة

200 00 0395

2016400تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج  00 0403
50إحداث أرشیف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل 23 0600

46بناء مطبخ وبیت غسیل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات 32 0601
100إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس 33 0602
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100بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات 33 0603
300300100تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحیة 34 0604

50بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال 41 0605
100بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالوسالتیة 41 0606

50تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا 41 0607
50بناء مخزن لألدویة بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس 42 0608

100تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة 42 0609
100تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزیان 43 0610

100بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالمكناسي 43 0611
تهیئة وتوسعة العیادات الخارجیة واالدارة وبناء صیدلیة بمستشفى بئر

الحفي
100 43 0612

100توسعة المستشفى المحلي بسیدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي 51 0613
100توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ 53 0614

50توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة دراسات 61 0615
50بناء بیت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظیلة 71 0616

100تهیئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة 72 0617
3100تجدید المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط  73 0618

بناء رواق للربط بین المصالح الطبیة والفنیة بالمستشفى المحلي
بدوز

100 73 0619

50تعویض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات 81 0620
400تأهیل األقسام االستشفائیة بالمستشفیات المحلیة 00 0624

7 8507 85011 646 06747جملــة الفصـل
تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

تجهیز قسم العیادات الخارجیة واالستعجالي والمخبر واألشعة
بالمستشفى المحلي ببوعرقوب

100 21 0401

تجهیز قسم أمراض النساء و التولید و تهیئة المستشفى المحلي
بقرمبالیة

100 21 0410

50تجهیز المستشفى المحلي بالقطار 71 0471
50تجهیز األقسام الداخلیة بالمستشفى المحلي بالجم 53 0477

50تجهیز تهیئة المستشفى المحلي بالشابة 53 0478
50تجهیز قسم الجراحة بالمستشفى المحلي بالنفیضة 51 0548
50تجهیز تهیئة العیادات الخارجیة بمستشفى تستور 31 0556

50تجهیز قسم استعجالي ببرقو 34 0560
50تجهیز تهیئة و توسعة مستشفى المكناسي 43 0568

50تجهیز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالمضیلة 71 0572
50تجهیز قسم إیواء نهاري بالمستشفى المحلي ببني خداش 82 0574

50تجهیز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بالرقاب 43 0588
50تجهیز مخبر تحالیل طبیة بالمستشفى المحلي ببوسالم 32 0597

تجهیز تهیئة وتوسعة قسم للنساء والتولید بالمستشفى المحلي
بتاجروین

50 33 0612

2014500تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  00 0633
2016200تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  00 0673
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1 500 06749جملــة الفصـل
7 8507 85013 146 2جملــة البرنامج الفرعي

61 17063 05339 041 2جملــة البرنامج
البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3البرنامج

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

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745

100بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقویم األعضاء ببن عروس 13 0084
473100  إعتمادات الدراسات 00 0086

مستشفي فطومة بورقیبة بالمنستیر : بناء مركز التولید و طب
(الرضیع(البنك األروبي لإلستثمار

100 52 0096

100بناء مستشفى جامعي بصفاقس -دراسات 61 0117
50مستشفى شارل نیكول:بناء قسم  اإلستعجالي 11 0119

50مستشفى المنجي سلیم بالمرسى:بناء قطب إستعجالي 11 0130
100بناء مركز لعالج األمراض السرطانیة بأریانة 12 0131

946500 1بناء المستشفى الجامعي بصفاقس 61 0136
إحداث قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع

النخاع العظمي
200200200 11 0139

تركیز خزان للماء وتجدید شبكات تصریف المیاه والكهرباء بمستشفى
عبدالرحمان مامي

100 12 0164

200بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانیة بإقلیم تونس دراسات 11 0176
تهیئة قسم أمراض الرثیة واصالح التشققات الهیكلیة بمستشفى

الرابطة
100 11 0177

تجدید شبكة التكییف المركزي بقسم جراحة القلب والشرایین بمستشفى
الرابطة

100 11 0178

تهیئة فضاءات االدارة الیواء قسم االنعاش بمستشفى البشیر حمزة
لطب األطفال بتونس دراسة

50 11 0179

بناء طابق علوي الیواء االدارة بمستشفى البشیر حمزة لطب األطفال
بتونس دراسة

42 11 0180

تجدید شبكة التكییف المركزي لقاعات العملیات بمعهد الهادي الرایس
ألمراض العیون

50 11 0181

100تجدید شبكة المیاه بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون 11 0182
تجدید الشبكة الكهربائیة واقتناء مولد كهربائي بمعهد محمد القصاب

بقصر السعید
100 14 0183

200بناء مستشفى جامعي بالقیروان دراسات 41 0184
200بناء قسم الطب الباطني بمستشفى فرحات حشاد سوسة 51 0185

100تهیئة وتوسعة قسم الطب االستعجالي بمستشفى فرحات حشاد سوسة 51 0186
92092050توسعة مخبر التحالیل الطبیة بمركز التولید وطب الولدان بالمنستیر 52 0187

900900100تعویض وحدة لتصفیة الدم بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة 53 0188
تهیئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال بمستشفى الهادي شاكر

بصفاقس
100 61 0190

40050 4001 1تهیئة المحیط الخارجي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 61 0191



218 نظـام أمـد

06745

150تجدید المحول الكهربائي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس 61 0192
تهیئة وحدة لتعقیم الهواء لمرضى زرع النخاع العظمي بمستشفى

الهادي شاكر صفاقس دراسة
50 61 0193

100بناء قسم للجراحة التجمیلیة بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس 61 0194
 غرف إقامة وفضاءات لتركیز آلة باتسكان بمستشفى4تهیئة 

الحبیب بورقیبة صفاقس
100 61 0197

200إعداد المخططات المدیریة للمستشفیات الجامعیة 00 0198
200بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجامعي بالمهدیة 53 0604

200إعادة بناء قسم ابن النفیس بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة 12 0605
بناء مركز األمراض السرطانیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة

2یحوي قسم الطب النووي- ق
200 12 0606

2300بناء قسم استعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة قسط  53 0608
3 4205 8394 442 06745جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

إقتناء آالت للكشف باألشعة السینیة الخاصة بأمراض سرطان الثدي
(Mammographes)

1 000 00 0369

50تجهیز قسمي جراحة العظام لألطفال بمعهد القصاب بقصر السعید 14 0375
100تجهیز مركز لمعالجة األمراض السرطانیة بأریانة 12 0376

لفائدة قسمي الطب النووي بكل من والیتي (Pet Scan) إقتناء آلتي
تونس و سوسة

5 000500 00 0433

100تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالمهدیة 53 0458
100اقتناء جهازین للتصویر المقطعي مقلد للمعالجة باألشعة 00 0494

100اقتناء آلة  لتصویر األوعیة والشرایین ذات مستویین 00 0502
 مقطع لفائدة المستشفیات الجامعیة128 آالت مفراس ذات 4اقتناء 

الرابطة وشارنیكول والحبیب بورقیبة وسهلول
900 00 0504

2014100تجهیز األقسام االستعجالیة برنامج  00 0630
201450تجهیز هیاكل نقل الدم برنامج  00 0631

 قضیب لفائدة مستشفى فطومة بورقیبة16اقتناء آلة مفراس 
بالمنستیر

500 52 0632

500 آالت للتصویر بالرنین المغناطیسي3اقتناء  00 0634
100اقتناء معجل خطي لفائدة معهد صالح عزیز 00 0635

000 20141تجهیز المستشفیات برنامج  00 0639
اقتناء جهازین لفائدة قسمي أمراض الجهاز الهضمي بمستشفي شارل

نیكول والحبیب ثامر
500 00 0651

2015تجهیز األقسام األستعجالیة (برنامج  )200 00 0652
2015تجهیز هیاكل نقل الدم (برنامج  )50 00 0653

2015تجهیز المستشفیات (برنامج  )1 600 00 0655
تجهیز قسم األمراض الوراثیة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

1صفاقس قسط 
50 61 0659

اقتناء آلتین للقثطرة القلبیة لفائدة مستشفى سهلول سوسة ومستشفى
الحبیب ثامر

800 00 0677

750 مقطع128 آالت مفراس ذات 3اقتناء  00 0678
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تأهیل تجهیزات وحدات األرشیف الطبي المركزي بالمؤسسات
االستسفائیة

100 00 0681

2016500تجهیز المستشفیات الجامعیة برنامج  00 0682
5 0009 650 06749جملــة الفصـل

3 42010 83914 092 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

المراكز المختصة  2البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745

2100تهیئة مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط  52 0008
100بناء مركز وطني للحمایة من األشعة 11 0129

50تهیئة وتوسعة المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء 11 0168
100 الجزء الثاني3تهیئة مصحة طب وجراحة االسنان بالمنستیر قسط  52 0400

50تجدید شبكة التكییف والسوائل بالمخبر الوطني لمراقبة األدویة 11 0602
بناء قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع

2النخاع العظمي-قسط 
200 11 0603

تجدید الشبكات الكهربائیة والحمایة من الحرائق بالمركب الصحي
بجبل الوسط

300 22 0607

900 06745جملــة الفصـل
تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

تجهیز قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع
النخاع العظمي

200 00 0377

تجهیز مقر اإلدارة والمخبر والصیدلیة بالمركز الوطني للنخاع
العظمي

50 11 0441

50تجهیز مقر المساعدة الطبیة االستعجالیة بتونس 11 0442
تجهیز قسم المساعدات الطبیة االستعجالیة بجهة الشمال الغربي

بجندوبة
50 32 0510

350تجهیز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط  52 0636
تجهیز تهیئة مصحة طب و جراحة األسنان بالمنستیر أقسام الطب

و جراحة الفم
300 00 0656

700 06749جملــة الفصـل
1 600 2جملــة البرنامج الفرعي

3 42010 83915 692 3جملــة البرنامج
القیادة و المساندة 9البرنامج

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

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2البرنامج الفرعي

إقتناء أراضي 06601

800إقتناء أراضي وعمارات 00 0001
800 06601جملــة الفصـل
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بناءات إداریة 06603

173100إعتمادات الدراسات 00 0001
233100تهیئة مستودع و مخازن 11 0003

100تهیئة مقر الوزارة 11 0004
200بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بتونس 11 0017

60060050بناء مقر لإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بالقیروان 41 0019
250100 2بناء مخزن للتالقیح واألدویة 11 0021

500100 5002 2بناء مقر االدارة الجهویة للصحة بصفاقس 61 0022
200بناء مقر فرعي لوزارة الصحة بباب سعدون دراسات 11 0023

100تهیئة مقرات اإلدارات الجهویة للصحة 00 0024
3 1005 7561 050 06603جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604

600إقتناء وسائل نقل 00 0001
200تجهیز اإلدارة المركزیة والجهویة 00 0006

700تجهیز المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة 00 0011
1 500 06604جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمیة 06605

300إقتناء معدات إعالمیة 00 0002
1200تركیز منظومة ترقیم و تخزین المعلومات الطبیة باكس قسط  00 0012

500 06605جملــة الفصـل
التكوین 06606

100تهذیب وتوسیع مدارس الصحة العمومیة 00 0002
200تهیئة وتوسعة المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس 11 0016

50تجهیز المدارس والمعاهد العلیا لعلوم التمریض 00 0021
50تجهیز المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس 11 0022

50تجهیز المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس 61 0023
50تجهیز المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر 52 0024

300تجهیز مؤسسات التكوین 00 0026
800 06606جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608

100(تأهیل القطاع الصحي (برامج التهیئة 00 0003
البرنامج الخصوصي لدعم طب اإلختصاص بالمناطق الصحیة ذات

األولویة
5 000 00 0005

300تأهیل وحدات طب األسنان 00 0006
5 400 06608جملــة الفصـل

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 06748

200تجدید المصاعد بالمؤسسات اإلستشفائیة 00 0025
100تصفیة مشاریع قدیمة 00 0100

2009250عملیات التهیئة والتهذیب   برنامج  00 0203
2011150عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00 0205

2013300عملیات التهیئة والتهذیب - برنامج  00 0207
2013100تجدید المصاعد بالمؤسسات االستشفائیة - برنامج  00 0208
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2014503500عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00 0209
200تحسین ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات االستشفائیة 00 0210

2015عملیات التهیئة و التهذیب (برنامج  )849300 00 0212
بناء وتهیئة فضاءات الیواء التجهیزات الثقیلة بالمؤسسات

االستشفائیة
1 468500 00 0213

450تصفیة مشاریع قدیمة ممولة من طرف البنك األوروبي لإلستثمار 00 0500
2 8203 050 06748جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

2011تجهیز المستشفیات - برنامج   -50 00 0432
2012400تجهیز المستشفیات برنامج  00 0434

200اقتناء عربات لنقل الدم 00 0435
201250تجهیز األقسام االستعجالیة-برنامج  00 0493

200اقتناء عربات لنقل األدویة 00 0497
2013500تجهیز األقسام االستعجالیة-برنامج  00 0614

2013500تجهیز المستشفیات-برنامج  00 0615
000 20151تجهیز المستشفیات برنامج  00 0658

اقتناء معدات لمراقبة الجودة والقیاس والمعاییر النوعیة للتجهیزات
الطبیة

100 00 0674

2016100إقتناء سیارات إسعاف برنامج  00 0675
2016400تجهیز المستشفیات برنامج  00 0676

3 500 06749جملــة الفصـل
صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 06750

201350صیانة التجهیزات الثقیلة - برنامج  00 0107
2013100صیانة سیارات اإلسعاف-برنامج  00 0108
2014500صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج  00 0109
201450صیانة سیارات االسعاف برنامج  00 0110

2015صیانة التجهیزات الثقیلة (برنامج  )400 00 0111
2016200صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج  00 0112

1 300 06750جملــة الفصـل
3 1008 57617 900 2جملــة البرنامج الفرعي
3 1008 57617 900 9جملــة البرنامج
68 09082 86884 619 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

الصحة : اإلدارة المركزیة

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

222

_241 الباب:

إقتناء أراضي 066013 0003 000500

بناءات إداریة 066031 3501 350500

تجهیزات إداریة 066041 5001 500300

البرامج اإلعالمیة 0660516 50016 5001 200

التكوین 06606850850250

مصاریف اإلشهار و اإلعالنات 06607100100100

مصاریف مختلفة 066082 0002 000500

الطب الوقائي 0674441 07041 07013 880

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة 0674610 70010 7001 800

 بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و
األساسیة

0674712 40012 4001 300

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 0674813 50013 5004 300

تجهیز الهیاكل الصحیة 0674949 30049 3006 750

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 067501 0001 000200

153 270153 27031 580 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

223نظـام أمـد

_241 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

الرعایة الصحیة األساسیة 1البرنامج

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

مجامع الصحة األساسیة  1البرنامج الفرعي

الطب الوقائي 06744

290290150حملة مقاومة حمى المستنقعات 00 0001
250400 2501 1حملة مقاومة مرض السل 00 0003

550 5005 50012 12التلقیح 00 0004
10010050التثقیف الصحي 00 0005

000 0001 0004 4حملة مقاومة داء الكلب 00 0006
151515الروماتیزم المفصلي الحاد 00 0007

210210100مقاومة أمراض اإلسهال عند األطفال 00 0008
250250100إقتناء أدویة لألمراض اإلجتماعیة  00 0010

350500 3501 1البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي 00 0011
000 5002 5004 4برنامج حفظ الصحة وحمایة المحیط 00 0012

800800 8001 1"حملة مقاومة مرض نقص المناعة المكتسبة "السیدا 00 0013
120120120برنامج الوقایة في فترة ما قبل وٕا ثـر  الوالد ة 00 0016

100100100مراقبة المخابر 00 0019
150150150الوقایة من فقد البصر 00 0020

630630300برنامج مقاومة األمراض المزمنة - السكري وارتفاع ضغط الدم 00 0023
250250150البرنامج الوطني لصحة المسنین 00 0026

750750350البرنامج الوطني للوقایة من السرطان 00 0027
404040برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة 00 0033

404040البرنامج الوطني لمقاومة التدخین 00 0034
500500100النهوض بالصحة النفسیة 00 0056

100100100البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانیا 00 0058
610610200البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفیروسي 00 0059

200200100برنامج الوقایة من األنفلونزا 00 0062
151515البرنامج الوطني لمكافحة عوز الیود 00 0063
000 0001 00010 10لقاح ضد جرثومة المكورات الرئویة 00 002ج

البرنامج الوطني للوقایة والتكفل بمرض الزهایمر واألمراض ذات
الصلة

10010050 00 003ج

البرنامج الوطني للتغدیة والنشاط البدني والصحة (المعهد الوطني
(للتغذیة

1 2001 200400 00 007ج

41 07041 07013 880 06744جملــة الفصـل



224
نظـام أمـد

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة 06747

000300 0003 20173تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 001ج
3 0003 000300 06747جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

000100 0001 20171تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 001ج
500150 5001 20171تجدید وتدعیم مراكز الصحة األساسیة برنامج  00 002ج

500500 5002 2 وحدات متنقلة للصحة األساسیة5اقتناء  00 004ج
5 0005 000750 06749جملــة الفصـل

49 07049 07014 930 1جملــة البرنامج الفرعي
49 07049 07014 930 1جملــة البرنامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة 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

المستشفیات الجھویة  1البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة 06746

400400100 اعتمادات الدراسات 00 0053
000 0001 0005 20175تهیئة المستشفیات الجهویة برنامج  00 002ج

50050050إحداث مركز اقلیمي لنقل الدم بقفصة الجنوبیة دراسات 71 003ج
تهیئة وتوسعة أقسام الوالدات واألطفال بمستشفى الحبیب بوقطفة

ببنزرت
2 0002 000200 23 004ج

500150 5001 1بناء قسم لجراحة األورام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 32 005ج
600600100إحداث مخازن لألدویة بالمستشفیات الجهویة 00 006ج

700700200إحداث وحدات التعقیم المركزي بالمستشفیات الجهویة 00 008ج
10 70010 7001 800 06746جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

000400 0002 20172تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج  00 005ج
000 0001 0009 20179تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج  00 007ج

 قضیب لفائدة المستشفیات الجهویة16 آالت مفراس ذات 3اقتناء 
بباجة وزغوان وتطاوین

2 4002 400300 00 008ج

تجهیز وحدة العنایة المركزة ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي
بمدنین

500500200 82 009ج

600600200تجهیز قسم جراحة األورام بالمستشفى الجهوي بحندوبة 32 010ج
300300100اقتناء حاویات نقل األدویة لفائدة المستشفیات الجهویة 00 011ج

14 80014 8002 200 06749جملــة الفصـل
25 50025 5004 000 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

المستشفیات المحلیة 2البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة 06747

000400 0004 20174تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج  00 002ج
2017400400100احداث مخازن لألدویة بالمستشفیات المحلیة برنامج  00 003ج
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06747

000200 0002 20172تهیئة أقسام االستعجالي بالمستشفیات المحلیة برنامج  00 004ج
000100 0001 1بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بفریانة 42 005ج

000100 0001 1توسعة المستشفى المحلي بطبربة 12 006ج
000100 0001 20171احداث وحدات وأقسام تصفیة الدم برنامج  00 007ج

9 4009 4001 000 06747جملــة الفصـل
تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

تجهیز أقسام االستعجالي والمخابر بالمستشفیات المحلیة برنامج
2017

1 5001 500500 00 012ج

000 5001 5003 20173تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  00 013ج
5 0005 0001 500 06749جملــة الفصـل

14 40014 4002 500 2جملــة البرنامج الفرعي
39 90039 9006 500 2جملــة البرنامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3البرنامج

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

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

 آالت للقثطرة القلبیة لفائدة مستشفیات الرابطة والمنجي سلیم2اقتناء 
بالمرسى

3 0003 000300 11 014ج

اقتناء جهاز للتصویر المقطعي مقلد للمستشفى الجامعي فرحات
حشاد بسوسة

1 5001 500100 51 015ج

500400 5004 4 طاوالت رقمیة لألشعة متحكم فیها عن بعد10اقتناء  00 016ج
000500 0005 20175تجهیز المؤسسات الجامعیة برنامج  00 017ج

14 00014 0001 300 06749جملــة الفصـل
14 00014 0001 300 1جملــة البرنامج الفرعي
14 00014 0001 300 3جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9البرنامج

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

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2البرنامج الفرعي

إقتناء أراضي 06601

000500 0003 3إقتناء أراضي وعمارات 00 0001
3 0003 000500 06601جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603

650650300إعتمادات الدراسات 00 0001
20020050تهیئة مستودع و مخازن 11 0003

20020050تهیئة مقر الوزارة 11 0004
300300100تهیئة مقرات اإلدارات الجهویة للصحة 00 0024

1 3501 350500 06603جملــة الفصـل
تجهیزات إداریة 06604
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06604

500500100تجهیز اإلدارة المركزیة والجهویة 00 0006
000200 0001 1تجهیز المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة 00 0011

1 5001 500300 06604جملــة الفصـل
البرامج اإلعالمیة 06605

500200 5001 1إقتناء معدات إعالمیة 00 0002
000 0001 00015 15تطویر المنظومة المعلوماتیة الصحیة 00 001ج

16 50016 5001 200 06605جملــة الفصـل
التكوین 06606

25025050تجهیز مؤسسات التكوین 00 0026
600600200تهیئة مؤسسات التكوین 00 0027

850850250 06606جملــة الفصـل
مصاریف اإلشهار و اإلعالنات 06607

100100100مصاریف اإلشهار واإلعالنات 11 0001
100100100 06607جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608

000500 0002 2تأهیل وحدات طب األسنان 00 0006
2 0002 000500 06608جملــة الفصـل

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 06748

500800 5001 1تجدید المصاعد بالمؤسسات اإلستشفائیة 00 0025
500500300تصفیة مشاریع قدیمة 00 0100

بناء وتهیئة فضاءات الیواء التجهیزات الثقیلة بالمؤسسات
االستشفائیة

1 5001 500200 00 0213

000 0003 00010 201710عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00 001ج
13 50013 5004 300 06748جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

500500 5001 20171اقتناء سیارات اسعاف برنامج  00 023ج
000500 0009 20179تجهیز المستشفیات برنامج  00 024ج

10 50010 5001 000 06749جملــة الفصـل
صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 06750

000200 0001 20171صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج  00 001ج
1 0001 000200 06750جملــة الفصـل

50 30050 3008 850 2جملــة البرنامج الفرعي
50 30050 3008 850 9جملــة البرنامج
153 270153 27031 580 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2017 2016 2015 2014

2017

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

201520162017 2014

الصحة : اإلدارة المركزیة24 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

227

1_

175دراسات عامة06600 25 138 62 1 050 200
907 10إقتناء أراضي06601 1 300 700 29 4 198 3 023 3 000 3 000 1 023 7 088 17 134
017 16بناءات إداریة06603 1 550 1 466 581 18 051 1 269 7 106 5 500 885 22 905 37 665
551 14تجهیزات إداریة06604 1 800 1 800 1 175 30 243 8 417 1 500 2 500 2 500 34 652 4 992 49 569
538 22البرامج اإلعالمیة06605 1 700 800 3 11 830 2 331 16 500 1 300 3 800 12 940 4 483 36 871
061 6التكوین06606 1 050 1 100 569 12 272 575 850 1 282 1 608 16 737 1 500 21 052
710مصاریف اإلشهار و اإلعالنات06607 100 100 24 1 516 62 100 418 100 1 770 2 450
511 27مصاریف مختلفة06608 5 900 200 1 389 3 500 2 000 2 000 26 000 1 500 35 000
357 78الطب الوقائي06744 18 716 24 740 31 452 246 029 11 154 41 070 31 375 26 750 288 945 399 294
714 93بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745 5 342 5 800 7 306 123 074 11 124 5 839 10 950 3 139 204 184 114 522 235 236
891 237بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746 20 895 15 690 13 299 174 055 20 364 65 903 44 150 24 663 306 750 40 035 461 830
735 146بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747 18 446 12 550 17 162 111 756 3 111 20 650 31 430 16 795 234 663 22 433 306 649
033 061 1صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 7 350 5 709 10 698 100 248 1 016 589 16 320 15 320 16 959 119 850 1 185 038
267 269تجهیز الهیاكل الصحیة06749 30 550 38 180 48 413 185 022 13 318 54 300 58 550 61 572 383 692 289 418 571 432
598 10صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة06750 1 500 1 250 1 321 27 953 300 1 000 2 000 2 000 37 322 42 622

3 402 042478 433187 794209 775236 1381 095 2751 047 661132 032110 085116 1991 996 065 1 673 060 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

1

2017
نظـام أمـد

الصحة : اإلدارة المركزیة_24 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

228

د1000بحساب 

الرعایة الصحیة األساسیة  1 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

مجامع الصحة األساسیة  1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

الطب الوقائي 06744
1 503 167 200 426 1 392 1 195 290 275 250 1 678 3 688 حملة مقاومة حمى المستنقعات000100
253 554 215 592 807 حملة مقاومة البلهاریزیا000200

2 632 569 500 1 367 9 997 580 1 250 1 200 900 11 135 15 065 حملة مقاومة مرض السل000300
19 739 6 326 9 000 12 569 81 706 835 12 500 12 350 11 000 92 655 129 340 التلقیح000400
1 199 50 100 166 3 242 747 100 100 100 3 710 4 757 التثقیف الصحي000500
8 047 1 030 1 800 3 374 24 218 209 4 000 2 800 2 400 29 060 38 469 حملة مقاومة داء الكلب000600
146 29 30 45 716 106 15 30 30 785 966 الروماتیزم المفصلي الحاد000700
537 130 300 267 1 939 182 210 300 200 2 281 3 173 مقاومة أمراض اإلسهال عند األطفال000800
87 1 221 58 1 250 1 308 مقاومة مرض القرع000900
518 110 300 465 5 588 270 250 300 250 5 911 6 981 إقتناء أدویة لألمراض اإلجتماعیة 001000

6 163 600 1 250 331 14 450 921 1 350 1 350 1 130 18 043 22 794 البرنامج الوطني للطب المدرسي والجامعي001100
14 008 2 600 3 600 2 359 22 210 2 479 4 500 4 200 3 500 30 098 44 777 برنامج حفظ الصحة وحمایة المحیط001200
4 335 1 300 1 300 2 834 22 586 1 490 1 800 2 000 1 500 25 565 32 355 "حملة مقاومة مرض نقص المناعة المكتسبة "السیدا001300
629 485 500 90 7 421 17 500 450 8 158 9 125 مقاومة لــدغة العقـــرب001500
446 833 700 1 007 7 887 120 700 600 9 453 10 873 برنامج الوقایة في فترة ما قبل وٕا ثـر  الوالد ة001600
198 1 227 65 1 360 1 425 الوقایة من األمراض العقلیة001800
27 100 90 115 915 100 90 90 967 1 247 مراقبة المخابر001900
56 300 250 206 1 438 15 150 230 200 1 655 2 250 الوقایة من فقد البصر002000

1 300 1 550 13 650 100 1 200 1 200 14 000 16 500 كشف أمراض إلتهاب الكبـد صنف -ج002100
98 50 822 50 50 870 970 برنامج النهوض بحمالت التبّرع  بالدم002200
526 490 800 739 2 575 20 630 800 500 3 180 5 130 برنامج مقاومة األمراض المزمنة - السكري وارتفاع ضغط الدم002300



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة
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229 نظـام أمـد

06744
649 50 1 001 480 1 220 1 700 تلقیح ضد إلتهاب الكبد صنف " ب" لفائدة طلبة اإلختصاصات الطبیة002400
203 230 370 610 1 462 250 400 350 1 875 2 875 البرنامج الوطني لصحة المسنین002600

2 659 350 250 315 1 066 50 750 300 200 3 340 4 640 البرنامج الوطني للوقایة من السرطان002700
630 2 000 600 2 030 2 630 التلقیح ضد الحمیراء002800
100 100 100 برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة002900
349 3 473 3 822 3 822 حملة مقاومة أنفلوانزا الطیور003000
499 82 50 3 226 40 110 710 860 برنامج إدماج األطفال حاملي اإلعاقة003300
346 390 200 305 2 579 40 300 150 3 330 3 820 البرنامج الوطني لمقاومة التدخین003400

250 250 250 (تكوین مخزون استراتیجي(اقتناء مستلزمات طبیة لفائدة بنوك الدم005300
197 8 103 8 300 8 300 حملة مقاومة أنفلونزا الخنازیر005400
70 70 70 البرنامج الوطني لوقایة و مكافحة أمراض القلب و الشرایین005500
733 100 40 4 15 180 500 40 172 892 النهوض بالصحة النفسیة005600

300 100 150 250 400 البرنامج الوطني لمقاومة السمنة005700
55 180 50 105 100 100 90 100 390 البرنامج الوطني لمكافحة اللشمانیا005800
500 700 1 550 1 900 610 1 600 1 400 1 040 4 650 البرنامج الوطني لمكافحة التهاب الكبد الفیروسي005900
120 120 120 البرنامج الوطني للنهوض بالصحة النفسیة ومكافحة االدمان006000
100 100 100 البرنامج الوطني للوقایة من األمراض الجدیدة والمستجدة006100
150 100 100 200 150 350 برنامج الوقایة من األنفلونزا006200

15 10 15 10 25 البرنامج الوطني لمكافحة عوز الیود006300
9 000 1 000 10 000 10 000 لقاح ضد جرثومة المكورات الرئویة00200ج

50 50 100 100 البرنامج الوطني للوقایة والتكفل بمرض الزهایمر واألمراض ذات الصلة00300ج
800 400 1 200 1 200 (البرنامج الوطني للتغدیة والنشاط البدني والصحة (المعهد الوطني للتغذیة00700ج

357 71678 74018 45224 02931 154246 07011 37541 75031 94526 294288 06744399جملــة الفصـل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة 06747
53 1 447 1 1 499 1 500 بناء وحدة لزرع الكلى000211
59 50 291 400 400  ببوشمة بقابس4بناء مركز للصحة األساسیة صنف 002881

886 886 886 1998بناء مراكز الصحة األساسیة -برنامج 003400  
24 764 788 788 2000بناء مراكز الصحة األساسیة -برنامج 004900  
5 882 4 883 887 2001بناء مراكز الصحة األساسیة -برنامج 007000

300 300 300 2002تهیئة و توسیع  مراكز الصحة األساسیة  - برنامج 007200
26 775 801 801 2002بناء مراكز الصحة األساسیة - برنامج 007300

250 250 250  بشننى4بناء مركز صحي صنف 008181
309 191 222 278 500 2003بناء مراكز الصحة األساسیة - برنامج 008200
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8 192 8 192 200 تجدید و توسعة مراكز الصحة األساسیة008300

101 599 101 599 700 بناء مركز وسیط بساقیة الدایر و ساقیة الزیت008461
13 187 10 190 200 تهیئة مقر الدائرة الصحیة بتاجروین008633
1 811 812 812 بناء مركز وسیط بالمرناقیة009014
8 297 2 303 305 بناء مركز وسیط بسبالة مرناق009113

200 200 200 بناء مراكز الصحة االساسیة010100
7 293 7 293 300 تهیئة و توسعة مراكز الصحة االساسیة010200

234 234 234 بناء مركز الصحة األساسیة بالسوق الجدید والیة سیدي بوزید010343
110 110 110 بناء مركز للصحة األساسیة بدار الجمعیة بالقیروان010541
90 90 90 بناء مركز للصحة األساسیة بمنطقة الروماني من معتمدیة بوسالم010632

5 195 5 195 200 2005بناء مراكز الصحة األساسیة (برنامج010700 )
96 96 96 توسعة مركز الصحة األساسیة بكندار011051
94 94 94 توسعة مركز الصحة األساسیة بسیدي الهاني011151
150 150 150 2005تجدید و توسیع مراكز الصحة األساسیة(برنامج011300 )
138 138 138 توسعة مركز الصحة األساسیة بغار الملح011423
200 200 200 2006بناء مراكز الصحة األساسیة (برنامج 011500 )

16 184 16 184 200 2006تهیئة مراكز الصحة األساسیة (برنامج 011600 )
200 200 200 2007بناء مراكز الصحة األساسیة - برنامج 011800 -
300 300 300 2007تهیئة مراكز الصحة األساسیة - برنامج 011900 -
919 919 919 بناء مركز وسیط بالسیجومي012311
600 600 600 بناء مركز وسیط بالمروج012413
323 323 323 2008بناء مراكز الصحة األساسیة ( برنامج سنة 012800  )
256 256 256 2008تهیئة مراكز الصحة األساسیة ( برنامج سنة 013000  )
130 130 130 بناء مركز الصحة األساسیة باألكتاب من معتمدیة بلخیر قفصة013271
97 97 97 بناء مركز الصحة األساسیة بحي أوالد بویحي معتمدیة الردیف قفصة013371
231 231 231 بناء مركز للصحة األساسیة بحي النور بالقصرین013642
150 150 150 2009تهیئة مراكز الصحة األساسیة (برنامج 013800 )
150 150 150 إحداث مركز الصحة األساسیة بالزهور من والیة القصرین014142

52 548 600 600 بناء مركز وسیط بالمنیهلة014312
18 132 150 150 2009بناء مراكز الصحة األساسیة (برنامج 016100 )

400 400 400 2010بناء مراكز الصحة األساسیة ( برنامج 016700  )
2 748 750 750  إحداث مركز وسیط بالكباریة ( عیادات خارجیة ووحدات مخبر وأشعة016811

( وطب أسنان
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06747
150 150 150 صیانة مراكز الصحة األساسیة بوالیة مدنین018482
80 80 80 بناء مركز الصحة األساسیة بالزریبة من والیة قابس018581
162 162 162  بناء مركزي الصحة األساسیة بالرواقبة سیدي مخلوف و القطار ببني018682

خداش بوالیة مدنین
497 497 497 " بمدنین الشمالیة4بناء مركز الصحة األساسیة صنف "018782
155 155 155 بناء مركز الصحة األساسیة بمغرواة من معتمدیة عمدون018931
338 338 338 4 إلي صنف 3تطویر مركز الصحة األساسیة بالمطویة من صنف 019081
370 370 370 4إلي الصنف 3تطویر مركز الصحة األساسیة بغنوش من الصنف 019181

978 100 50 8 64 1 200 1 200 إحداث مركز وسیط بالحرایریة019211
814 200 50 186 1 250 1 250 إحداث مركز وسیط بالمنستیر020052
100 500 100 500 600  بوادي الزرقاء بتستور4إحداث مركز للصحة األساسیة صنف 020631
75 50 100 111 12 324 336  بحي المهرجان بتطاوین الشمالیة4إحداث مركز للصحة األساسیة صنف 020883
1 299 1 299 300 2بناء مركز وسیط بالسیجومي قسط 021011

400 400 400 2011بناء مراكز الصحة األساسیة برنامج 021100
25 275 300 300 2011تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 021200
108 50 142 1 299 300 تهیئة وصیانة مؤسسات مجامع الصحة األساسیة بصفاقس021761
105 50 345 500 500  تحویل مركز الصحة األساسیة بتوجان إلى مركز وسیط (وحدات مخبر021981

(وأشعة وأسنان
200 200 200 4تطویر مركز الصحة األساسیة برجیم معتوق إلى مركز وسیط صنف 022373

132 100 100 18 350 350   بكل من الحردوب باألحواش و3إحداث مركزین للصحة األساسیة صنف 022442
العرق بفریانة

134 100 50 563 147 700 847 بناء مركز صحي وسیط بالمحمدیة022913
50 150 200 200 4 إلى الصنف 3تطویر مركز الصحة األساسیة بنعسان من الصنف 023013
42 50 8 100 200 200 تهیئة وتوسعة المركز الصحي بوادي ملیز023432
38 212 250 250 تهیئة مركز الصحة األساسیة بالجریصة023533
100 100 100 50 200 150 350 4تهیئة وتوسعة مركز الصحة األساسیة بجدلیان لتحویله إلى صنف 024142
300 50 50 100 500 500 بناء وحدتي االستعجالي والتولید بالمركز الصحي بالسبالة024343
5 88 307 400 400 بناء مركز لتصفیة الدم بوالیة سیدي بوزید025243
96 19 185 300 300 2012تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 025300
263 100 100 837 1 300 1 300 2012بناء مراكز الصحة األساسیة  برنامج 025400
50 150 200 200 تعویض مركزي الصحة األساسیة بالتاللت وقصر أوالد بوبكر027383

7 230 163 400 400 تعویض مركز رعایة األم والطفل بالفحص027922
30 100 50 20 200 200  بمدینة بوعرادة3إحداث مركز صحة أساسیة صنف 030534
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06747
645 100 50 205 150 400 750 1 150 إحداث مركز وسیط بالجدیدة032714
90 100 10 100 100 200  بالحمادة القرجین معتمدیة المیدة2بناء مركز للصحة األساسیة صنف 033621

85 66 1 150 151 بناء مخزن أدویة بمجمع الصحة األساسیة بنابل033721
600 100 50 100 150 1 000 1 000 تهیئة وتوسعة المركز الصحي بجومین033823
5 90 5 100 100  بسیدي عثمان - أوتیك2إحداث مركز صحة أساسیة صنف 033923

92 60 152 152  بمنطقة تشقة من معتمدیة ماطر2إحداث مركز صحة أساسیة صنف 034023
96 60 156 156  بسیدي عیسى من معتمدیة غزالة2إحداث مركز صحة أساسیة صنف 034123

1 199 200 200 4تحویل مركز الصحة األساسیة بمنزل جمیل إلى صنف 034223 .
133 67 200 200 4تحویل مركز الصحة األساسیة بتینجة إلى صنف 034323

36 114 150 150 ترمیم وصیانة المركز الوسیط بفوشانة034513
221 43 100 136 500 500 إحداث مركز لتصفیة الدم بالجم034853
42 100 8 150 150  بالشرقیة بمعتمدیة الشابة3إعادة بناء مركز الصحة األساسیة صنف 034953
565 50 50 35 700 700 إحداث مركز وسیط بالرجیش035053
84 50 8 8 150 150  بسلقطة بمعتمدیة قصور الساف3بناء مركز للصحة األساسیة صنف 035153
12 293 195 500 500 تحویل مركز الصحة األساسیة بالزریبة إلى مركز وسیط035322
494 100 50 19 37 700 700 .بناء مركز وسیط بمنطقة جعفر - رواد035412

12 205 500 200 4 096 4 999 22 000 16 000 22 000 (تأهیل الخطوط األمامیة للقطاع الصحي (الهبة األوروبیة035500
1 956 700 300 14 30 1 000 2 000 3 000 إعادة بناء مجمع الصحة األساسیة بتطاوین035683
111 50 10 71 100 171  بالدویمیس معتمدیة منزل تمیم2بناء مركز للصحة األساسیة صنف 036521
987 100 100 63 400 100 750 1 250 بناء مركز وسیط بحي الریاض معتمدیة سلیمان036621
5 95 100 100  بعین مریم2بناء مركز صحة أساسیة صنف 036823
32 100 150 118 400 400 إعادة بناء مركز للصحة األساسیة بحي حشاد ببنزرت036923
55 100 143 220 518 518 2013تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 037000

1 007 200 100 250 443 2 000 2 000 2013بناء مراكز الصحة األساسیة برنامج 037100
367 200 16 17 200 400 600 توسعة مركز الصحة األساسیةبوشتاتة وتركیز وحدتي أشعة وتحالیل طبیة037331
135 100 15 100 150 250 (احداث وحدتي اسنان بكل من (أسمر-بقلیبیة) و(زاویة النقایز-الهواریة037721
98 50 2 150 150 توسعة المركز الوسیط طریق المطار بصفاقس037961
210 50 140 400 400 بناء مقر للمجمع الصحي بجندوبة ومخزن لألدویة038232
350 50 400 400  بعین زغوان4احداث مركز للصحة األساسیة صنف 038411
160 100 50 50 140 100 400 500  برادس4احداث مركز للصحة األساسیة صنف 038513
84 50 66 200 200 3إعادة بناء مركز الصحة األساسیة بسیدي مصباح صنف 038613
74 50 50 103 23 300 300 4تطویر مركز الصحة األساسیة بعمیرة الحجاج إلى صنف 038952
317 100 50 150 33 200 450 650 تطویر مركز الصحة األساسیة ببني حسان إلى مركز وسیط039052
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06747
216 100 50 11 23 400 400   بالطویرف4بناء مركز الصحة األساسیة صنف 039233
74 100 50 20 6 250 250  بالدهماني3احداث مركز للصحة األساسیة صنف 039333

4 959 500 200 565 76 6 300 6 300 2014بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 039600
644 100 50 61 8 113 750 863 بناء مركز وسیط بالنخیالت039712
591 100 50 9 750 750 بناء مركز وسیط بوادي اللیل039814
750 100 50 100 800 900 إحداث مركز وسیط بحي الریاص بسوسة039951
67 50 200 133 450 450 تهیئة وتوسعة المركز الصحي ببازینة040023
10 50 173 67 20 99 181 300 2014صیانة وتهذیب مراكز الصحة األساسیة برنامج 040100

5 700 500 1 800 8 000 8 000 2016تهیئة مراكز الصحة األساسیة (برنامج 040200 )
500 100 600 600 إحداث مركز مراقبة صحیة بمعبر الذهیبة062183
33 50 50 17 150 150  اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بعین الشرشارة بوالیة جندوبة و تطویره062232

2الى صنف 
100 50 50 200 200 اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بالزواكرة من والیة سلیانة062334

2 700 300 3 000 3 000 2017تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج 00100ج
445 80041 4005 8024 1967 40051130 3003 9809 4521 00074 64316 0674789جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749
100 100 150 100 تجهیز مركز وسیط بساقیة الدایر و ساقیة الزیت -البنك اإلسالمي للتنمیة017261

8 8 184 200 1 565 200 تجهیز  مراكز الصحة األساسیة018500
4 96 100 150 100 (تجهیز مركز صحي بشنني قابس (البنك اإلسالمي للتنمیة020181
6 194 200 200 2005تجهیز مراكز الصحة األساسیة(برنامج020400 )
8 2 190 200 200 2006تجهیز مراكز الصحة األساسیة (برنامج 021200 )
2 48 50 150 50  تجهیز المركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بسوسة-البنك االروبي024251

-لإلستثمار
41 9 50 100 50 -تجهیز مركز وسیط بالمرناقیة-البنك األروبي لإلستثمار024514
1 49 50 103 50 -تجهیز مركز وسیط بسبالة مرناق-البنك األروبي لإلستثمار024613
27 23 50 150 50  تجهیز المركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بمنوبة-البنك األروبي025014

-لإلستثمار
6 1 193 200 200 2007تجهیز مراكز الصحة األساسیة ( برنامج 025200 )

550 - اقتناء أالت كشف باألشعة للثدي -  البنك ااألوروبي  للإلستثمار025611
3 11 236 250 250 2008تجهیز مراكز الصحة األساسیة ( برنامج سنة 026800  )
12 38 50 100 50 تجهیز مركز الصحة األساسیة بأجیم بجربة028282
21 3 176 200 200 2009تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج 028700
1 99 100 100 100 تجهیز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بجندوبة030132
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234 نظـام أمـد

06749
14 36 50 50 تجهیز المركز الجهوي لحفظ الصحة بقابس030381
26 14 60 100 100  بالعیون4تجهیز تهیئة وتوسعة مركز صحة أساسیة صنف 030642
10 190 200 200 2010تجهیز مراكز الصحة األساسیة - برنامج 032300
1 70 29 100 100 100 تجهیز مركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بالقیروان033741
5 4 41 50 150 50 تجهیز المركز الوسیط بالسیجومي035011
1 49 50 150 50 تجهیز مركز الوسیط بالمروج035111
37 17 196 250 250 2011تجهیز مراكز الصحة األساسیة - برنامج 037100
18 56 76 150 150  دعم تجهیزات مراكز الطب المدرسي والجامعي بقابس وسوسة والمهدیة038000

وقفصة وتطاوین
31 69 100 100 تجهیز المخبر الجهوي لحفظ الصحة بقفصة038771
50 50 100 100 تجهیز المخبر الجهوي لحفظ الصحة بالقیروان038841
161 50 39 250 250 تجهیز المركز الوسیط بالمنیهلة040012
26 50 50 54 70 250 250  تجهیز مركز الوسیط بالكباریة - عیادات خارجیة و وحدات مخبر و أشعة040711

و طب أسنان
19 9 122 150 150 4 إلى 3تجهیز مركز الصحة األساسیة بغوش من صنف 042181
19 9 122 150 150 4 إلى 3تجهیز مركز الصحة األساسیة بالمطویة من صنف 042281
200 200 200  بحي المهرجان بتطاوین4تجهیز مركز الصحة األساسیة من صنف 042383
11 4 35 50 50 تجهیز مركز الصحة األساسیة بالزریبة من والیة قابس042481
24 126 150 150  بمدنین4تجهیز مركز الصحة األساسیة  صنف 042582
61 4 185 250 250 تجهیز مركز اوسیط بوادي الزرقاء بباجة042831

1 000 1 000 1 000 2012تجهیز مراكز تصفیة الدم (برنامج 043600  )
47 97 156 300 300 2012تجهیز مراكز الصحة األساسیة (برنامج 043700 )

64 36 100 100 تجهیز المركز الوسیط بالسیجومي048911
238 50 10 2 300 300 تجهیز المركز الوسیط بالحرایریة049011
75 50 75 200 200  تحویل مركز الصحة األساسیة بتوجان إلى مركز وسیط: إحداث مخبر049581

ووحدة أشعة
360 50 50 340 800 800 2013تجهیز مراكز الصحة األساسیة- برنامج 049900
47 3 50 50 تجهیز مقر الوحدة الجهویة للتأهیل بالمهدیة054753
45 55 100 100 تجهیز تهیئة وصیانة مجامع الصحة األساسیة بصفاقس054961
90 50 50 60 250 250 تجهیز مركز الصحة األساسیة برجیم معتوق055073
200 200 200 تجهیز مراكز الصحة األساسیة بالحردوب واالحواش والعرق بفریانة055142
300 300 300 تجهیز مركز صحي بالمحمدیة055313
50 100 50 200 200 تجهیز مركز الصحة األساسیة بنعسان055413
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06749
150 150 150 تجهیز تهیئة وتوسعة المركز الصحي بوادي ملیز055832
50 50 100 100 تجهیز تهیئة مركز الصحة األساسیة بالجریصة055933
200 200 200 تجهیز تهیئة وتوسعة مركز الصحة األساسیة بجدلیان056542
200 200 200 تجهیز وحدة االستعجالي والتولید بالمركز الصحي بالسبالة056743
150 50 50 250 250 تجهیز مركز الصحة األساسیة ببوشمة بقابس057381
50 50 100 100 تجهیز مركز الصحة األساسیة ببوعرادة059534
24 26 50 50 تجهیز مخزن أدویة بمجمع الصحة األساسیة بنابل060221
129 50 50 21 250 250 4تجهیز تحویل مركز الصحة األساسیة بمنزل جمیل إلى صنف 060323
129 50 50 21 250 250 4تجهیز تحویل مركز الصحة األساسیة بتینجة إلى صنف 060423

50 50 50  بالشرقیة معتمدیة الشابة3تجهیز مركز الصحة األساسیة صنف060653
250 50 300 300 تجهیز المركز الوسیط بالرجیش060753
50 50 50  بسلقطة معتمدیة قصور الساف3تجهیز مركز الصحة األساسیة صنف 060853
200 50 50 300 300 تجهیز تحویل مركز الصحة األساسیة بالزریبة إلى مركز وسیط060922
250 50 300 300 تجهیز المركز الوسیط بمنطقة جعفر- رواد061012
589 300 500 111 1 500 1 500 2014تجهیز مراكز الصحة األساسیة برناج 061800
400 300 300 1 000 1 000 2014تجهیز المراكز الوسیطة برنامج 061900
11 307 1 182 1 500 1 500 2014تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج 062000
400 100 500 500 2015تجهیز مراكز الصحة األساسیة(برنامج 064000 )

4 200 4 200 4 200 تجهیز مخبر وطني لحفظ الصحة ببن عروس066113
2 500 200 300 3 000 3 000 2016تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج 066400
600 100 300 1 000 1 000 2016تجدید وتدعیم تجهیزات مراكز الصحة األساسیة برنامج 066500
150 100 50 300 300 تجهیز المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي ببن عروس066613
10 20 30 30 تجهیز وحدة لتأهیل المعاقین بباجة066731
50 30 80 80 تجهیز مقر جدید للمجمع الصحي ومخزن األدویة بجندوبة066832
900 100 1 000 1 000 2017تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج 00100ج

1 350 150 1 500 1 500 2017تجدید وتدعیم مراكز الصحة األساسیة برنامج 00200ج
2 000 500 2 500 2 500  وحدات متنقلة للصحة األساسیة5اقتناء 00400ج

315 40017 3002 4282 4171 0005 4105 7004 7504 51814 8603 0674928جملــة الفصـل

1 117 916137 44026 68231 64240 665281 47011 08549 43045 14733 518378 79719 517جملــة البرنامج الفرعي

1 117 916137 44026 68231 64240 665281 47011 08549 43045 14733 518378 79719 517جملــة البرنامج

الخدمات الصحیة اإلستشفائیة  2 البرنامج
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تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المستشفیات الجھویة  1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة 06746
5 325 316 5 184 457 5 641 المستشفى الجهوي بمدنین000282

95 3 131 3 226 3 226  توسیع و تهیئة المستشفى الجهوي بقفصة000371
22 3 1 231 1 256 1 256 المستشفى الجهوي بجربة000482
66 600 666 666 المستشفى الجهوي بسیدي بوزید000543
47 656 703 703 المستشفى الجهوي بالقصرین000742
112 22 473 607 607 المستشفى الجهوي بجندوبة000832
507 2 654 3 161 3 161 المستشفى الجهوي بقبلي000973
387 1 892 2 279 2 279 المستشفى الجهوي بالمتلوي001071
578 6 922 400 7 100 7 500 المستشفى الجهوي بزغوان001322
27 123 150 150 تهذیب المستشفى الجهوي بالقیروان001441
805 7 195 4 7 996 8 000 توسیع المستشفى الجهوي بنابل -القسط االول001521
48 1 672 30 1 690 1 720 المستشفى الجهوي بالكاف - تهیئة قسم الجراحة001633
34 3 626 17 3 643 3 660 تهذ یب  المستشفـى الجهوي بقفصة 001771
95 5 805 5 900 5 900 توسیع المستشفي الجهوي بالقیروان001841
59 2 684 2 743 2 743 تهذیب المستشفى الجهوي بتوزر001972
13 486 499 499 تهذیب المستشفى الجهوي بمنزل بورقیبـــة -القسط األول002023
223 5 377 23 5 577 5 600 المستشفى الجهوي بباجة -مركز التولید002131
615 1 3 784 94 4 306 4 400 المستشفى الجهوي ببنقردان002282

500 500 500 تهذیب المستشفى الجهوي بقابس-القسط األول002381
295 4 705 5 000 5 000 المستشفى الجهوي بجرجیــــس002482
14 759 773 773 توسیع المستشفى الجهوي بالمحـــرس002661
8 192 5 195 200 تهذیب المستشفى الجهوي بالمهدیة002853
72 1 528 17 1 583 1 600 تهذیب المستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة القسط الثاني002923
6 4 772 782 782 تهذیب المستشفى الجهوي بقابس -القسط الثاني003081
72 428 13 487 500 ( تهیئة و تهذیب المستشفي الجهوي بباجة ( القسط األول003331
93 371 464 859 464  المستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة -القسط الثالث003523
1 839 840 2 364 840  تهیئة وتهذیب المستشفى الجهوي بالكاف - القسط الثاني003633
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183 1 917 9 2 091 4 100 2 100  توسیع المستشفى الجهوي بنابل -القسط الثاني003721
34 1 596 1 1 629 2 900 1 630  بناء المستشفى الجهوي بتوزر -القسط الثاني003872
9 181 190 190 بناء المستشفى الجهوي ببنزرت -دراسة003923

100 100 100  المستشفى الجهوي بقصر هالل : توسیع وتهیئة قسم الكشف باألشعة004052
23 877 900 2 500 900  توسیع المستشفى الجهوي بسیدي بوزید -القسط الثاني004243

977 977 2 085 977  تهیئة المستشفى الجهوي بقابس -القسط الثالث004381
1 408 1 408 409  بناء وحدة لإلنعاش بمستشفى  المهدیة004653

287 100 50 22 11 541 12 000 12 000 بناء المستشفى الجهوي ببنزرت004723
600 600 600 تهذیب المستشفى الجهوي بجندوبة004832

120 1 180 22 1 278 1 300 بناء أقسام األمراض العقلیة وجراحة العظام بمستشفى المهدیة 004953
500 500 500 تهیئة المستشفى الجهوي بمدنین005182
600 600 600 المستشفى الجهوي بسلیانة -بناء العیادات الخارجیة005234

1 414 100 200 66 1 870 717 400 500 79 1 954 3 650  اعتمادات الدراسات005300
1 164 1 164 165 تهیئة محل للسكانار بالمشتشفى الجهوي بقابس005481

280 280 280 تهیئة المستشفى الجهوي بالقصرین005542
1 425 1 425 426 تهیئة وتوسیع المستشفى  الجهوي بالمكنین005752

692 692 692 بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین005942
5 1 875 1 880 1 880 بناء قسم التولید بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة006023

1 172 100 2 818 4 090 5 790 4 090 (بناء مستشفي طبرقة (البنك األروبي لإلستثمار006132
2 391 1 405 3 796 3 567 3 796 (تهیئة المستشفي الجهوي بالقیروان   (البنك األروبي لإلستثمار006241
1 196 982 2 178 2 300 2 178  المستشفي الجهوي بالقصرین:بناء قسم التولید و طب الرضیع  (البنك006342

(األروبي لإلستثمار
21 1 279 17 1 283 1 300 توسعة المستشفى الجهوى بجندوبة006432

1 000 1 000 1 000 2002بناء و تهیئة أقسام تصفیة الدم  -برنامج 006600
136 464 86 514 600 مستشفى خیر الدین:بناء قسم العیادات الخارجیة006711
43 289 332 332 تهیئة قسم األشعة بمستشفى األغالبة بالقیروان007041

500 500 500 مستشفي توزر بناء محالت الصیانة و مغازات و عیادات خارجیة007172
300 300 300 مستشفي سلیانة تجدید التجهیزات تقنیة المكیفات و الكهرباء007334
300 300 300 بناء قسم إستعجالي بقبلي007473

14 736 750 750  مستشفي الكاف:تهیئة و تجدید األقسام و المصالح العامة و توسیع007633
العیادات الخارجیة

11 1 470 11 1 470 1 450 1 481  مستشفى التالتلي بنابل:تهیئة أقسام التولید و الولدان و طب األطفال(البنك007721
(األروبي لإلستثمار



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

238 نظـام أمـد

06746
400 400 400 مستشفى باجة :تجدید التجهیزات الفنیة و تهیئة بعض األقسام007831

15 385 400 400 مستشفى قابس:تهیئة األقسام اإلستشفائیة و تجدید التجهیزات007981
401 15 884 400 900 1 300 مستشفى جندوبة : بناء وحدة لتصفیة الدم و مركز جهوي لنقل الدم008032
330 305 316 319 635 مستشفى جبنیانة:بناء مخبر و توسعة قسم األشعة و العیادات الخارجیة008161
31 269 300 300 مستشفى جربة :تهیئة التكییف و المصعد و المحرقة008382
15 300 315 315 مستشفى منزل تمیم : تهیئة أقسام008421
46 154 200 400 200  المستشفى الجهوي بجندوبة : بناء قسم الصحة النفسیة(البنك األروبي008532

(لإلستثمار
12 188 200 400 200  المستشفى الجهوي بقابس : بناء قسم الصحة النفسیة  (البنك األروبي008681

(لإلستثمار
175 175 175 بناء قسم السكانار بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید008743
72 72 72 تهیئة قاعة إلیواء آلة مفراس بالمستشفى الجهوي بقبلي008873
100 100 100 تهیئة قاعة مفراس بالمستشفى الجهوي بزغوان008922
200 200 200 المستشفى الجهوي ببنزرت:الحمایة من الحرائق لقسم التولید009023

17 433 450 1 050 450 المستشفى الجهوي بالمهدیة:بناء قسم لجراحة العظام009153
300 300 300 بناء مركز جهوي للطب المدرسي و الجامعي بمنوبة009214

185 100 50 168 1 956 1 2 458 2 800 2 459 توسعة المستشفى الجهوي بأریانة009412
234 100 50 2 1 814 2 200 2 800 2 200 توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس009513
20 41 939 1 000 2 500 1 000  مستشفى منزل بورقیبة:تعویض أقسام إستشفائیة و بناء قسم األمراض009623

النفسیة
44 666 8 702 1 690 710 تهیئة و توسعة األقسام اإلستشفائیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین009742
22 208 21 209 480 230 المستشفى الجهوي بقفصة:بناء قسم لألمراض النفسیة009871
850 2 13 265 600 865 (تهیئة المستشفى الجهوي بخیر الدین (القسط الثالث009911

1 392 1 408 1 386 1 414 2 800 بناء و تهیئة أقسام لتصفیة الدم010011
300 300 300  المستشفى الجهوي بسلیانة:تهیئة أقسام أمراض العیون و األنف و األذن و010134

الحنجرة
58 58 58 بناء مقر وحدة اإلسعاف الطبي اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي ببنزرت010223

14 1 386 1 1 399 1 400 بناء أربع مراكز لتصفیة الدم بجربة و المحرس و طبرقة و قصر هالل010300
7 543 550 550 تهیئة األقسام العامة بالمستشفى الجهوي بقابس010481
42 1 158 1 200 1 200 بناء مراكز لتصفیة الدم بمنزل تمیم و مجاز الباب و جرجیس010500

498 498 498 تجدید و تهذیب المستشفى الجهوي بقرقنة010661
415 100 50 215 3 220 4 000 4 000  إحداث أقسام ألمراض القلب والعیون وجراحة العظام وقاعات عملیات010743

( بمستشفى سیدي بوزید ( دراسات
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171 100 50 652 2 777 3 750 3 750 بناء مستشفى جهوي بمجاز الباب010831

2 235 400 300 1 565 4 500 4 500 تهیئة وتوسعة مستشفى إبن الجزار بالقیروان010941
36 214 250 250  تجدید شبكات المیاه الصالحة للشراب والمیاه المستعملة بالمستشفى011032

الجهوي بجندوبة
11 239 250 250  تجدید التكییف المركزي لقاعات العملیات وقسم اإلنعاش بالمستشفى011132

الجهوي بجندوبة
4 496 500 500 إحداث وحدة إقلیمیة لمعالجة األمراض السرطانیة بجندوبة011232
6 394 6 394 400 تعویض قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي بسلیانة011334

300 300 300 إحداث أقسام ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي بسلیانة011434
29 271 300 300 تهیئة قاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید011543
33 467 500 500 بناء قسم ألمراض النساء والتولید بمستشفى جرجیس011682
22 728 750 750 توسعة العیادات الخارجیة واألقسام الداخلیة بالمستشفى الجهوي بجربة011782

600 600 600 إحداث قسم لألمراض النفسیة  بمستشفى الطاهر المعموري بنابل011821
38 312 350 350 بناء عیادات خارجیة بمستشفى تطاوین011983
17 483 500 500 بناء قسم إقلیمي ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس012081
1 499 500 500 إحداث وحدة إقلیمیة مختصة في مقاومة األمراض السرطانیة بقابس012181

236 100 50 114 500 500 بناء قسم إقلیمي ألمراض القلب بقفصة012271
2 498 500 500 إحداث وحدة إقلیمیة مختصة في مقاومة األمراض السرطانیة بقفصة012371
11 289 300 300  توسعة قسم أمراض النساء والتولید وتجدید التكییف المركزي بالمستشفى012473

الجهوي بقبلي
100 1 100 1 200 1 200 بناء وحدات لتصفیة الدم بكل من قرمبالیة وقابس ومساكن012500
5 395 400 400 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بجندوبة012632
6 494 500 500 بناء مركز جهوي لنقل الدم بقابس012781

300 300 300 بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بقابس012881
615 615 615 مشروع ترشید إستهالك الماء012900
2 598 2 598 600 تهیئة المستشفى الجهوي بجبنیانة013061

176 2 801 150 2 827 2 977 إحداث نواة مستشفى جهوي ببئر علي بن خلیفة013161
245 245 245  تجدید مصعدین بالمستشفى الجهوي بقفصة و مصعد بالمستشفى الجهوي013271

بالمتلوي
147 147 147 تهیئة قسم العملیات و ما بعد العملیات بالمستشفى الجهوي بالقصرین013342

19 231 250 250  تهذیب وتجدید قاعات العملیات وقسم اإلنعاش والجراحة والتولید وأمراض013432
النساء بمستشفى جندوبة

1 299 300 300 تعویض مصعدین وتجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بجندوبة013532
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154 100 50 596 900 900 بناء قسم ألمراض النساء والتولید ومخبر بالمستشفى الجهوي ببن قردان013682
40 310 350 350  تهذیب وتوسیع قسم العملیات وقسم ما بعد العملیات واالنعاش الطبي013734

بالمستشفى الجهوي بسلیانة
800 800 800  (بناء طابق إلیواء إختصاصات جراحیة(المجاري البولیة و أمراض الكلى013853

بالمستشفى الجامعي بالمهدیة
50 400 450 450  تهیئة القسم القدیم لألمراض النفسیة إلیواء قسم أمراض العیون بالمستشفى013953

الجامعي بالمهدیة
57 693 750 750  توسعة قسم طب األطفال إلیواء قسم طب الولدان بالمستشفى الجامعي014053

بالمهدیة
10 240 250 250 تهیئة وتوسعة قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرص014161
92 1 408 1 500 1 500  صیانة شبكة الغازات والسوائل الطبیة وبناء أقسام استشفائیة ألمراض014242

القلب بمستشفى القصرین
500 500 500 إحداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بتوزر014372

15 385 400 400 تجدید شبكة السوائل الطبیة والمصاعد بالمستشفى الجهوي بقبلي014473
50 150 200 200  تهیئة قسم العیادات الخارجیة إلیواء قسمي أمراض العیون واألنف014583

بالمستشفى الجهوي بتطاوین
12 388 11 389 400 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بالقیروان014641

2 752 100 648 33 3 467 3 500  تعویض قسم اإلستعجالي وتحویل األقسام اإلستشفائیة الجراحیة بالمستشفى014731
الجهوي بباجة

194 150 50 306 350 350 700 بناء قسم األمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بقفصة014871
5 460 465 465 إحداث وحدة لتصفیة الدم بوالیة القصرین014942

187 100 50 100 963 1 400 1 400 إحداث قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل015021
300 300 300 بناء مقر لإلدارة وفضاءات وظیفیة بالمستشفى الجهوي بزغوان015122

3 197 2 198 200 تجدید الغشاء الواقي للمستشفى الجهوي بجندوبة015232
8 942 950 950 صیانة الشبكة الكهربائیة وتعویض آالت الغسیل بالمستشفى الجهوي بقابس015381

169 200 50 14 167 600 600 بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بالقیروان015441
10 290 300 300 بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بقفصة015571
31 1 768 800 800 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بصفاقس015661
300 100 50 15 3 035 3 500 3 500  بناء أقسام الجراحة وما بعد الجراحة واإلنعاش وقاعات العملیات015752

بالمستشفى الجهوي بقصرهالل
73 427 500 500 تهیئة وتوسعة وحدة الجراحة باألغالبة بالقیروان015841
64 50 606 720 720 بناء قسم المساعدة الطبیة اإلستعجالیة بجهة الشمال الغربي بجندوبة015932

831 831 831 تأهیل مستشفي جربة حومة السوق016082
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116 600 716 716 تطویر مستوصف أكودة إلي مستشفي محلي016151

244 244 244 إحداث بنایة لتركیز آلة سكانار بالمستشفي الجهوي بجرجیس016282
905 905 905 بناء قسم إستعجالي بالمستشفي الجهوي بقابس016381

14 86 100 100 تجدید معدات بیت الغسیل بالمستشفى الجهوي بجندوبة016432
100 100 100 تدعیم شبكة اإلنذار المبكر ضد الحرائق بالمستشفى الجهوي بجندوبة016532

3 652 200 300 48 1 2 400 1 100 699 4 200 بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بالقصرین016642
550 100 100 200 950 950 بناء مركز للطب المدرسي والجامعي بالمنستیر016752

100 50 200 350 350 احداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس016881
500 500 500 احداث قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوین016983

2 900 100 3 000 3 000 2تأهیل المستشفى الجهوي بباجة قسط 017031
897 100 399 1 704 99 3 001 3 100 2تهیئة المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط 017131
3 197 1 199 200 تجدید الشبكة الكهربائیة بالمخبر الجهوي لحفظ الصحة بسوسة017351
53 100 747 900 900 بناء المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس017461

300 300 300 صیانة وتهیئة المستشفى الجهوي بمدنین وٕاحداث قسم ألمراض الكلى017582
5 95 100 100  تجدید قنوات المیاه الصالحة للشراب والمستعملة بالمستشفى الجهوي017634

بسلیانة
85 50 15 150 150 تجدید وتعزیز الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بقبلي017773

1 014 200 200 56 330 200 800 800 1 800 بناء قسم ألمراض النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم017821
2 327 300 12 461 100 3 000 3 100 بناء مخبر وطني لحفظ الصحة ببن عروس017913

42 108 150 150 تهیئة مستشفیي بنزرت ومنزل بورقیبة018023
100 50 150 150 إیواء قسم تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بقفصة018271
359 341 350 350 700 تأهیل و تجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف018333
53 22 225 300 300  تجدید شبكة المیاه و التسخین المركزي بالمستشفى الجهوي بمدنین (قسط018482

2)
44 56 100 100 تجدید الشبكة الكهربائیة بقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بمدنین018582
435 200 50 365 1 050 1 050 نجدید شبكة التكییف المركزي بقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بقفصة018671
26 424 4 446 450  تجدید معدات شبكة التسخین المركزي و الماء الصالح للشراب بالمستشفى018773

الجهوي بقبلي
7 813 500 300 400 5 287 1 600 1 900 800 10 000 14 300 صیانة المستشفى الجهوي بقابس018881
324 200 100 276 200 700 900 2تأهیل وتجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف قسط 018933
45 205 250 250 بناء أرشیف مركزي بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید019043

350 350 350 بناء قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي019173
92 100 108 300 300 إحداث وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم019221
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3 450 200 200 150 1 500 2 500 4 000  تجدید أقسام طب العیون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل019323

بورقیبة
80 100 320 500 500 بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة019432

2 095 300 200 1 095 1 500 2 595 بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف019533
900 100 50 100 1 150 1 150  تهیئة األقسام اإلستشفائیة وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة بالمستشفى019634

الجهوي بسلیانة
2 000 200 50 100 1 200 1 150 2 350 بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرین019742
1 450 100 50 100 600 1 100 1 700 بناء قسم المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین019842

100 100 100  إحداث مصلحة متنقلة لإلسعاف  واإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي019961
بالحرس

104 50 450 196 800 800 تهیئة وتوسعة قسم الجراحة والعیلدات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بقرقنة020061
85 50 200 165 500 500 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى الجهوي بالمتلوي020171

1 029 100 50 121 300 300 1 300 1 600 توسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بتوزر020272
75 425 500 500 إحداث قسم أمراض القلب والشرایین بالمستشفى الجهوي بتوزر020372

130 50 320 200 700 700 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى الجهوي بزغوان020422
1 100 100 200 100 1 500 1 500 بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید020543

100 50 150 150 حمایة قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بسلیانة من الفیضانات020634
250 100 50 100 500 500 بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسلیانة020734
500 100 50 100 750 750 بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسلیانة020834
8 230 162 400 400 إعادة بناء المخبر الجهوي للصحة العمومیة بسلیانة020934
4 96 100 100 بناء مخزن لألدویة بالمستشفى الجهوي بقبلي021073

2 050 100 150 1 950 350 2 300 2بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط 021183
3 50 447 500 500 تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر021272

1 025 100 50 675 500 1 175 تهیئة وتوسعة المخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف021333
4 000 200 400 200 3 300 1 500 4 800 تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بالكاف021433

100 100 100 تهیئة قاعة عملیات  قسم طب العیون بالمستشفى الجهوي بالكاف021533
2 166 200 300 2 000 2 834 1 660 5 840 7 500 تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي ببئر علي بن خلیفة021661
151 100 49 50 250 300 بناء مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل021721

2 700 300 3 000 3 000  بناء أقسام للعملیات الجراحیة وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي ابن021841
الجزار بالقیروان

86 50 14 150 150 بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بقابس021981
742 100 50 58 50 1 000 1 000 تجدید التجهیزات الطبیة الثابتة بالمستشفى الجهوي بقابس022081

4 794 300 300 3 3 5 400 5 400 .بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة قفصة - الدراسات022171
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611 200 50 139 1 000 1 000 صیانة وتهیئة وتهذیب المستشفى الجهوي بالمتلوي وتجدید الشبكات الفنیة022271
425 100 50 5 20 600 600 بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین022342
235 100 50 15 400 400 بناء محالت للصیانة الفنیة والبیوطبیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین022442

1 625 200 50 25 900 1 000 1 900 بناء قسم لألمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بالقصرین022542
1 165 200 50 35 350 1 100 1 450 بناء قسم التخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرین022642
127 50 50 254 19 500 500 بناء قاعة للعملیات القیصریة بقسم التولید بالمستشفى الجهوي بسلیانة022734
20 50 200 330 600 600 إحداث مركز لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي ببنعروس022813

26 250 124 400 400 توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي ببن عروس022913
57 100 50 500 293 1 000 1 000 إحداث مطبخ وبیت الغسیل وورشة صیانة بالمستشفى الجهوي بطبرقة023032
1 24 475 500 500 إحداث قسم لجراحة المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بتوزر023172
51 65 384 500 500 بناء قسم أمراض القلب والشرایین بالمستشفى الجهوي بقبلي023273
114 50 50 100 36 350 350 استكمال وتدعیم الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بقبلي023373
586 100 50 202 62 1 000 1 000 بناء قسم جدید لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي بمدنین023482
744 200 200 332 24 1 500 1 500 بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بجربة023582

85 65 150 150 تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجربة023682
86 56 8 150 150 تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجرجیس023782
386 100 50 215 49 800 800 صیانة وتجدید الشبكات الفنیة بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان023841
480 100 50 70 700 700  بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بسیدي023943

بوزید
610 100 50 40 800 800 إحداث أقسام استشفائیة جدیدة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید024043

60 340 400 400 بناء صیدلیة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید024143
696 200 54 300 650 950  تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة وبناء مطبخ بمستشفى محمد024221

التالتلي نابل
418 200 32 250 400 650  بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري024321

بنابل
22 200 128 350 350 تعویض قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة024423
1 199 200 200 إحداث أرشیف مركزي بالمستشفى الجهوي ببنزرت024523

4 150 300 300 4 750 4 750 استكمال بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة باجة  دراسات024631
100 100 50 250 250 بناء مقر الوحدة الجهویة للتأهیل بالمهدیة024753
73 50 50 207 20 400 400 بناء ممر علوي بین قسم أمراض القلب وممرات المستشفى الجهوي بقفصة024871
965 200 200 35 700 700 1 400 بناء قسم للتخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف024933

12 209 279 500 500 بناء مركز لتصفیة الدم ببئر علي بن خلیفة025061
1 265 200 35 800 700 1 500 إحداث قسم لألشعة (وحدة التصویر الطبي) بالمستشفى الجهوي بالكاف025133
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412 100 50 31 407 1 000 1 000 تأهیل األقسام االستشفائیة والمصالح العامة بالمستشفى الجهوي بالكاف025233
511 100 50 39 700 700 بناء قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسلیانة025334

9 850 50 100 10 000 10 000 بناء مستشفى جهوي صنف ب بغار الدماء025432
800 100 100 1 000 1 000 توسعة قسم أمراض القلب وجناح االیواء بالمستشفى الجهوي بالقیروان025541

1 396 100 200 4 1 700 1 700 بناء مستشفى جهوي متعدد االختصاصات بمنوبة  دراسات025614
48 38 58 6 150 150 تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان025782
500 100 600 600  تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي إلیواء وحدة تصفیة الدم والكلى بمستشفى025833

الكاف
11 50 250 139 450 450  نهیئة المستشفى الجهوي ببنزرت(أمراض القلب والمعدة واإلستعجالي025923

(واإلنعاش
1 643 100 200 36 71 300 750 1 000 2 050 تهیئة وتهذیب أقسام مركز التولید ببنزرت وتجدید الشبكات الفنیة026023
100 50 50 200 200 (توسعة وتهیئة مستشفى بن عروس-دراسات(وحدتي استشفاء نهاري026113
300 100 400 400  توسعة المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان-دراسات (أقسام تصفیة026241

الدم واألمراض النفسیة والصیدل
2 946 200 300 54 3 250 250 3 500  توسعة المستشفى الجهوي بالقصرین - دراسات (أقسام أمراض األعصاب026342

والغدد والسري والجلدة وحدة العل
1 785 100 200 11 4 1 100 1 000 2 100  توسعة المستشفى الجهوي محمود الماطري بأریانة(قسم طب األطفال026412

(والولدان وأمراض الرئة
5 639 200 300 111 6 000 250 6 250 توسعة المستشفى الجهوي بزغوان026522
23 451 500 500 43 6 8 796 1 500 8 000 5 288 916 24 500 بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبیطلة026642
2 310 200 200 1 031 259 750 3 250 4 000   مراكز جهویة للطب المدرسي والجامعي بأریانة والكاف وبن عروس5بناء 026700

وبنزرت ومدنین
212 100 50 100 38 500 500 إحداث وحدة لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان026882
587 100 50 21 42 800 800 إحداث مركز إقلیمي لنقل الدم بمدنین026982
41 100 50 50 9 250 250 تركیز مولد كهربائي بالمستشفى الجهوي بقبلي027073

1 300 200 300 185 15 1 800 200 2 000 تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي027173
396 100 50 4 29 79 500 579 بناء مخبر لحفظ الصحة بقبلي027273

2 093 100 300 1 6 7 760 1 000 733 2 500 بناء وحدة للمعالجة باألشعة بمستشفى قابس027381
2 200 100 100 2 400 2 400 بناء قطب لصحة األم والطفل بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید027443
200 100 50 350 350 تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بسیدي بوزید دراسات027543

3 224 150 50 46 30 3 000 500 3 500 توسعة المستشفى الجهوي بسلیانة027634
52 50 40 1 7 150 150 بناء قسم التأهیل الوظیفي بالمستشفى الجهوي بطبرقة027732
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126 50 50 24 250 250  تكییف قاعات العملیات بقسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى الجهوي027832

بجندوبة
850 150 1 000 1 000 بناء مقر المعجل الخطي بالمستشفى الجهوي بجندوبة027932
700 200 100 600 400 1 000 بناء قسم الطب الداخلي با لمستشفى الجهوي  خیر الدین028011
150 100 100 350 350  تهیئة الفضاء القدیم لقسم االستعجالي إلیواء قسم االنعاش بالمستشفى028183

الجهوي بتطاوین
6 374 300 300 26 6 700 300 7 000   وحدات لتصفیة الدم بكل من منزل بوزیان والنفیضة والقطار5بناء 028200

وطبربة وتونس  دراسات
500 100 100 700 700 تعویض المستشفى الجهوي بخیر الدین دراسات028311

3 150 100 50 3 000 300 3 300  تدعیم أقسام التصویر الطبي والتحالیل والصیدلیة بمستشفى محمود028412
الماطري أریانة

480 100 50 20 350 300 650  تهیئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر028521
المعموري نابل

663 100 50 37 450 400 850  تهیئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر028621
المعموري نابل

320 100 50 30 150 350 500 تهیئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل028721
41 50 9 100 100  تهیئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي028821

نابل
2 047 200 100 3 600 750 1 000 2 350 2تجدید الشبكات الفنیة لمركز التولید ببنزرت قسط 028923
300 100 100 250 250 500  بناء فضاء لتركیز وحدة تصویر بالرنین المغناطیسي بمستشفى الحبیب029023

بوقطفة
500 500 1 000 1 000 2توسعة قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بزغوان قسط 029122

920 200 200 1 200 120 1 320  تهیئة المستشفى الجهوي بزغوان الیواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة قسم029222
االستعجالي

8 800 100 100 8 500 500 9 000 3بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط 029331
531 100 50 19 700 700 تهیئة وصیانة المستشفى الجهوي بباجة029431
222 100 50 24 4 400 400 بناء وحدة لتأهیل المعاقین بباجة029531
250 100 50 400 400 تجدید التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بجندوبة029632
394 100 100 35 4 583 50 633 بناء مبیت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة029732
50 50 100 200 200  تهیئة مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي029832

بجندوبة
307 200 50 129 4 190 500 690 إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة029932

45 100 5 150 150 تهیئة وتهذیب األقسام االستشفائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف دراسات030033
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1 942 100 100 8 2 000 150 2 150  احداث مجمع للصحة األساسیة ومخبر جهوي ووحدة لتأهیل المعوقین030133

بالكاف
747 100 50 3 600 300 900  بناء مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي030233

بالكاف
392 100 200 8 700 700 بناء مستشفى جهوي بمكثر من والیة سلیانة دراسات030334
392 100 200 8 700 700 بناء مستشفى جهوي بحفوز من والیة القیروان دراسات030441
33 100 100 17 250 250 تهیئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان030541
89 50 50 9 2 200 200  تهیئة فضاءات لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى030641

الجهوي ابن الجزار بالقیروان
400 100 200 700 700  دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبیبة من والیة القصرین قسط 030742
400 100 200 700 700 بناء مستشفى جهوي بتالة من والیة القصرین دراسات030842
400 100 200 700 700 بناء مستشفى جهوي بجلمة من والیة سیدي بوزید دراسات030943
400 100 100 600 600 بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسیدي بوزید031043
47 50 50 453 600 600 تدعیم التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید031143
88 100 50 9 53 223 77 300 اعتمادات الدراسات031200

6 300 100 100 6 000 500 6 500 2تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط 031352
495 100 100 5 700 700 تعویض المستشفى المحلي بالجم وتطویره إلى مستشفى جهوي دراسات031453
550 100 50 700 700 تجدید الشبكة الكهربائیة والحمایة من الحرائق بالمستشفى الجهوي بالمتلوي031571
630 100 200 70 900 100 1 000 تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر031672

2 553 100 300 47 2 700 300 3 000 إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي031773
892 50 50 8 920 80 1 000 تهیئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس031881
40 50 204 6 300 300  بناء مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي031981

بقابس
6 795 100 100 5 6 700 300 7 000 تهیئة وتوسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بمدنین032082
366 100 100 34 600 600 تهیئة قسم التولید بالمستشفى الجهوي بمدنین032182
46 100 50 4 200 200  تهیئة فضاءات الیواء آلة تصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي032282

بمدنین
38 50 62 150 150 تجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بمدنین032382
44 50 66 160 160 تجدید شبكة السوائل الطبیة بالمستشفى الجهوي بمدنین032482
269 100 50 31 450 450 توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة032582
142 100 50 8 300 300 توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي ببن قردان032682

1 243 50 50 7 1 250 100 1 350 بناء جناح إیواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجیس032782
800 100 100 900 100 1 000  دراسات2بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط 032883
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1 450 100 100 1 500 150 1 650  بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهیل032983

المعوقین بتطاوین
396 100 200 4 700 700 بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والیة الكاف دراسات033033

1 293 100 50 50 7 1 400 100 1 500 تجدید شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة033132
5 575 100 100 25 5 500 300 5 800 تطویر المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي033281
650 100 50 800 800 2بناء قسم طب النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم قسط 033321

3 300 500 200 4 000 4 000 تأهیل األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة033400
1 251 100 100 49 1 500 1 500 اعداد المخططات المدیریة للمستشفیات الجهویة033500
488 100 200 112 900 900 صیانة وترمیم قسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان033641
500 100 100 700 700  تهیئة فضاءات قسم الجراحة وتجدید شبكة التكییف بالمستشفى الجهوي033732

بجندوبة
3 100 500 400 4 000 4 000 2016تهیئة األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة برنامج 033800
4 000 1 000 5 000 5 000 2017تهیئة المستشفیات الجهویة برنامج 00200ج
450 50 500 500 إحداث مركز اقلیمي لنقل الدم بقفصة الجنوبیة دراسات00371ج

1 800 200 2 000 2 000 تهیئة وتوسعة أقسام الوالدات واألطفال بمستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت00423ج
1 350 150 1 500 1 500 بناء قسم لجراحة األورام بالمستشفى الجهوي بجندوبة00532ج
500 100 600 600 إحداث مخازن لألدویة بالمستشفیات الجهویة00600ج
500 200 700 700 إحداث وحدات التعقیم المركزي بالمستشفیات الجهویة00800ج

891 895237 69020 29915 40513 364173 90320 15065 66344 10024 035306 18040 06746461جملــة الفصـل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة 06747
57 1 960 2 017 3 933 2 017 بناء مستشفى یومي  وقسم للتولید ببن عروس001013
58 3 962 31 3 989 4 020 بناء مستشفى یومي وقسم للتولید بأریانة001112

922115 006315 9336 0373 067476جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749
33 957 1 989 990 تجهیز المستشفى الجهوي بالمتلوي001271
58 742 12 788 800 تجهیز مركز التولید بباجة007831
1 159 160 640 160 تجهیز المستشفى الجهوي بجبنیانة008561
1 19 20 80 20 تجهیز المستشفى الجهوي بباجة :العیادات الخارجیة008931
1 199 200 800 200 تجهیز المستشفى الجهوي ببنقردان009082
15 198 13 200 800 213 تجهیز المستشفى الجهوي بجرجیس009182

350 350 350 تجهیز مستشفى القصرین ومركز الصحة األساسیة بحاسي الفرید011642
600 600 600 تجهیز المستشفى الجهوي بنابل -القسط الثاني013421
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400 700 400 700 1 100 تجهیز المستشفى الجهوي بالكاف013533

450 450 450 تجهیز المستشفى الجهوي بسیدي بوزید-013743
450 450 450 تجهیز المستشفى الجهوي بقابس-013981

128 1 372 1 500 1 500 1 500 (تجهیز المستشفى الجهوي ببنزرت(البنك اإلسالمي للتنمیة014323
300 300 300 تجهیز توسعة المستشفى الجهوي بباجة014431

5 95 100 200 100 (تجهیز قسم األشعة لمستشفى األغالبة(البنك اإلسالمي للتنمیة014641
100 100 100 تجهیز قسم العیادات الخارجیة لمستشفى خیر الدین014811
100 100 250 100  تجهیز قسم التولید بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة -البنك األروبي017023

لإلستثمار
800  تجهیز قسم التولید و طب الرضیع بالمستشفى الجهوي بالقصرین -البنك017842

اإلسالمي للتنمیة
100 100 100 تجهیز محالت الصیانة و مغازات و عیادات خارجیة بمستشفى توزر018072
100 100 100 تجهیز توسعة العیادات الخارجیة بمستشفى الطاهر المعموري بنابل018221
116 116 116  تسویة صفقات إقتناء معدات طبیة للمستشفیات الجهویة بقفصة و سیدي018600

بوزید
3 97 100 700 100 (تجهیز المستشفى الجهوي بالقیروان(البنك اإلسالمي للتنمیة019641

100 100 100  المستشفى الجهوي بمساكن:تجهیز توسعة قسم العیادات الخارجیة و قسم019751
األشعة

50 50 50 مستشفى الطاهر المعموري بنابل: تجهیز توسعة العیادات019821
100 100 100 -تجهیز قسم األمراض النفسیة بالمستشفى الجهوي بالمهدیة-البنك األروبي023753
100 100 100 -تجهیز قسم األمراض النفسیة بالمستشفى الجهوي بقابس-البنك األروبي023881
100 100 100  تجهیز قسم األمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بجندوبة -البنك023932

-األروبي
100 100 500 100  تجهیز قسمي أمراض العیون و الحلق و األنف بالمستشفى الجهوي024321

-الطاهر المعموري-البنك األروبي
100 100 300 100  تجهیز أقسام أمراض العیون و الحلق و األنف بالمستشفى الجهوي024434

-بسلیانة-البنك األروبي
50 50 300 50  تجهیز أقسام الولدان بالمستشفى الجهوي التالتلي نابل -البنك األروبي024921

-لإلستثمار
35 65 100 200 100  تجهیز المركز الجهوي لنقل الدم بالمستشقفى الجهوي بجندوبة - البنك025932

األروبي لالستثمار
100 100 100 تجهیز قسم األمراض النفسیة بالمستشفى الجهوي بقفصة026071
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300 300 700 300  تجهیز توسعة و تهیئة أقسام االستشفائیة بمستشفى القصرین- البنك026142

األروبي لالستثمار
50 50 100 50  تجهیز تهیئة أقسام المستشفى الجهوي بمنزل تمیم - البنك األروبي026221

لالستثمار
100 100 200 100 تجهیز قسم أمراض القلب بمستشفى سلیانة027834
100 100 200 100 تجهیز قسم أمراض القلب بمستشفى قابس027981
100 100 100 تجهیز قسم األمراض النفسیة بمستشفى منزل بورقیبة028023
50 50 100 50 تجهیز توسعة قسم أمراض النساء والتولید بمستشفى قبلي028173
50 50 150 50 تجهیز تهیئة أقسام بالمستشفى الجهوي بقابس029481
50 50 250 50 تجهیز تهیئة المستشفى الجهوي بقرقنة029561
50 50 150 50 تجهیز قسم اإلستعجالي بالمستشفى الجهوي بسلیانة029634
100 100 100 تجهیز قسم األمراض النفسیة بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل029721
100 100 100 تجهیز عیادات خارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین029883
100 100 300 100 تجهیز قسم إقلیمي ألمراض القلب بقفصة029971
150 150 200 150 تجهیز قسمي أمراض العیون وجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقبلي030273
100 100 200 100 تجهیز تهیئة المستشفى الجهوي بجبنیانة030461
100 100 400 100 تجهیز وحدة إقلیمیة لمعالجة األمراض السرطانیة بجندوبة031332
100 100 400 100 تجهیز وحدة لمعالجة األمراض السرطانیة بقابس031481
100 100 400 100 تجهیز وحدة إقلیمیة لمعالجة األمراض السرطانیة بقفصة031571

100 تجهیز تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بمساكن032151
100 100 900 100 تجهیز تهیئة مختلف أقسام بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة033423

38 14 948 1 000 2 000 1 000 تجهیز المستشفى الجهوي بطبرقة033532
100 100 300 100  تجهیز قسمي أمرا ض المعدة و األمعاء و األمراض الصدریة بالمستشفى033871

الجهوي بقفصة
100 100 300 100 تجهیز توسعة قسم الجراحة و اإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بسلیانة033934
50 50 200 50 تجهیز قاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید034043
200 200 600 200  تجهیز توسعة األقسام الداخلیة و جراحة العظام و األمراض الصدریة و034182

أمراض القلب بالمستشفى الجهوي
50 50 200 50 تجهیز تهیئة و توسعة قسم اإلنعاش بالمستشفى الجهوي بالمحرص034261
50 50 350 50 تجهیز قسم  جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بتوزر034372
50 50 200 50 تجهیز قسم أمراض النساء بالمستشفى الجهوي بجرجیس034482
50 50 200 50  تجهیز وحدة العنایة المركزة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي034532

بجندوبة
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100 100 400 100  تجهیز تهذیب و تجدید قسم اإلنعاش و الجراحة و التولید و أمراض النساء034632

بالمستشفى الجهوي بجندوبة
200 50 450 700 700 اقتناء آلة مفراس لفائدة المستشفى الجهوي بجرجیس037382
79 50 32 239 400 400 تجهیز قسم أمراض النساء والتولید والمخبر بالمستشفى الجهوي ببن قردان038182
256 50 40 254 300 300 600  تجهیز قسمي أمراض العیون وأمراض الحلق واألنف واألذنین بمستشفى038583

بتطاوین
287 50 204 59 600 600 تجهیز المركز الجهوي للطب المدرسي و الجامعي بصفاقس038661
694 250 300 756 2 000 2 000 نجهیز توسعة المستشفى الجهوي بأریانة038912
165 50 200 358 1 027 1 800 1 800 تجهیز توسعة المستشفى الجهوي ببن عروس039013
80 12 658 750 750  تجهیز العیادات الخارجیة وأقسام استشفائیة داخلیة بالمستشفى الجهوي039182

بجربة
62 88 150 150 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بجربة039382
50 50 50 150 150 تجهیز وحدة طب الولدان بقسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي بسلیانة039434
55 95 150 150 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بتطاوین039583
18 132 150 150 تجهیز وحدة طب الولدان بالمستشفى الجهوي بتوزر039672
94 22 134 250 250 تجهیز وحدة لطب الولدان لمركز التولید بالمستشفى الجهوي بباجة039731
141 50 50 218 91 550 550 تجهیز نواة لمستشفى جهوي ببئر علي بن خلیفة  صفاقس042061

4 308 1 000 2 133 941 6 500 7 441  آالت للتصویر بالرنین المغناطیسي3اقتناء 043800
781 100 100 857 2 962 4 800 4 800   قضیب لفائدة مستشفیات مدنین والقصرین16 آالت مفراس 6اقتناء 043900

وجندوبة والكاف وقفصة ونابل
250 50 300 300 تجهیز توسعة المستشفى الجهوي بخیر الدین044511
498 200 300 802 1 800 1 800 تجهیز المستشفى الجهوي بمجاز الباب044631

2 200 2 200 2 200 تجهیز تأهیل المستشفى الجهوي بباجة044731
27 50 50 373 500 500 تجهیز قسم اإلنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل044821
80 9 161 250 250 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بقابس044981
200 200 200 تجهیز قسم  االستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرین045042
100 50 100 250 250 تجهیز قسم أمراض النساء والتولید بالمستشفى الجهوب بمنزل تمیم045121
38 5 157 200 200 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوین045283
700 700 700  تجهیز أقسام القلب والصدر والجلدیة بالمستشفى الجهوي ابن الجزار045441

بالقیروان
150 50 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالقصرین045542
164 7 29 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بقبلي045673
154 46 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالكاف045733
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166 10 124 300 300 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمدنین045982
61 50 50 39 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بجندوبة046032
100 50 50 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بقابس046181
245 100 50 105 500 500 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي التالتلي بنابل046221
71 50 50 29 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید046343
80 50 50 9 11 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بزغوان046422
35 50 50 9 56 200 200 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة046523
150 50 200 200 تجهیز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بالمنستیر046652
52 9 89 150 150 تجهیزتهیئة المستشفى الجهوي بمدنین وقسم ألمراض الكلى046782

730  تجهیز وحدة الكشف باألشعة لألمراض السرطانیة ومخبر الخالیا المرضیة046881
بالمستشفى الجهوي بقابس

7 000 500 500 8 000 8 000   آالت للتصویر بالرنین المغناطیسي: المستشفیات الجهویة4اقتناء 050100
بالقیروان ومدنین وسیدي بوزید وا

976 50 2 847 1 527 700 4 700 5 400   قضیب لفائدة المستشفیات الجهویة ببنزرت16 آالت مفراس ذات 5اقتناء 050300
وتوزر وقبلي وسیدي بوزید وجر

16 50 434 500 500 تجهیز قسم لالنعاش الطبي بمستشفى الطاهر المعموري بنابل050721
713 200 50 37 1 000 1 000  تجهیز أقسام الجراحة العامة وما بعد الجراحة واالنعاش وقاعات العملیات050852

بمستشفى قصر هالل
150 100 50 300 300 تجهیز تهیئة وتوسعة وحدة الجراحة بمستشفى األغالبة  بالقیروان050941
300 50 50 400 400 تجهیز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس051181
350 350 350  تجهیز األقسام االستشفائیة وتجهیز جناح اقامة المراض المعدة بالمستشفى051234

الجهوي بسلیانة
300 300 300 تجهیز قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرین051342
350 350 350 تجهیز قسم المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین051442
379 21 400 400  تجهیز تهیئة وتوسعة قسم الجراحة والعیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي051561

بقرقنة
50 50 50 150 150 تجهیز عیادات خارجیة بالمستشفى الجهوي بالمتلوي051671
250 50 100 400 400 تجهیز توسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بتوزر051772
168 50 50 132 400 400 تجهیز قسم أمراض القلب والشرایین بالمستشفى الجهوي بتوزر051872
201 50 99 50 400 400 تجهیز قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بقبلي051973
150 50 50 250 250 تجهیز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بزغوان052022
250 250 250 تجهیز قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید052143
400 400 400 تجهیز قسم لجراحة العظام بالمستشى الجهوي بسلیانة052234
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400 200 200 400 تجهیز مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسلیانة052334

50 50 100 100 تجهیزالمخبر الجهوي للصحة یسلیانة052434
9 2 39 50 50 تجهیز مخزن لألدویة بالمستشفى الجهوي بقبلي052573
50 50 50 150 150 2تجهیز قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین-القسط 052683
196 50 4 250 250  تجهیز تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر (صیدلیة -عیادات052772

(خارجیة-أقسام عامة
50 50 50 150 150 تجهیز تهیئة قاعة عملیات قسم طب العیون بالمستشفى الجهوي بالكاف052833
250 50 300 300 تجهیز مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل052921
50 50 100 100 تجهیز محالت للصیانة الفنیة والبیوطبیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین053042
300 300 300 تجهیز قسم لألمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بالقصرین053142
500 500 500 تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرین053242
50 100 50 200 200 تجهیز قاعة العملیات القیصریة بقسم التولید بالمستشفى الجهوي بسلیانة053334
100 50 50 200 200 تجهیز توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي ببن عروس053413
288 50 12 350 350 تجهیز قسم لجراحة المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بتوزر053572
185 50 50 15 300 300 تجهیز قسم أمراض القلب والشرایین بالمستشفى الجهوي بقبلي053673
250 50 300 300 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة053782
300 300 300  تجهیز قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي053843

بسیدي بوزید
44 56 100 100 تجهیز الصیدلیة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید053943
200 50 250 250  تجهیز تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة والمطبخ بمستشفى محمد054021

التالتلي بنابل
150 50 200 200  تجهیز مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي الطاهر054121

المعموري بنابل
50 50 50 150 150 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم054221
100 50 50 200 200 تجهیز قسم المخبر بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة054323

30 30 30 تجهیز أرشیف المستشفى الجهوي ببنزرت054423
500 500 500 تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف054533
500 500 500 تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسلیانة054634
200 50 50 300 300 تجهیز قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة061632

7 071 500 3 500 4 429 15 500 15 500 2014تجهیز المستشفیات برنامج 062100
1 525 500 300 370 505 3 200 3 200   قضیب لفائدة مستشفیات بن عروس16 آالت مفراس ذات 4اقتناء 062200

وأریانة وسلیانة وبن قردان
100 50 50 200 200 تجهیز مقر االدارة والعیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بزغوان062322
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200 200 200 600 600 تجهیز تهیئة المستشفى الجهوي ببنزرت062423

1 014 50 300 136 1 500 1 500  تجهیز أقسام أمراض القلب والعیون والعظام بالمستشفى الجهوي بسیدي062543
بوزید

50 50 100 100 تجهیز مخبر لحفظ الصحة بقبلي062673
200 50 50 300 300 تجهیز مركز اقلیمي لنقل الدم بمدنین062782
250 50 300 300 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى الجهوي بجربة062882
300 300 300 تجهیز تهیئة قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوین062983
850 100 50 1 000 1 000 2014تجهیز األقسام االستعجالیة برنامج 063700
50 100 50 200 200 2014تجهیز هیاكل نقل الدم برنامج 063800
150 50 50 250 250 تجهیز قسم التولید بالمستشفي الجهوي بجندوبة064100
50 50 50 150 150 تجهیز مطبخ و بیت غسیل و ورشة صیلنة بالمستشفي الجهوي بطبرقة064200
20 50 50 120 120 تجهیز تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجربة064300
20 50 50 120 120 تجهیز تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي بجرجیس064400
20 50 50 120 120 تجهیز تهیئة بنك الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان064500
100 50 150 150  تجهیز مصلحة متنقلة لألسعاف و األنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي064600

بالمحرص
450 50 100 600 600 2015تجهیز األقسام األستعجالیة (برنامج 064700 )
150 200 50 400 400 2015تجهیز هیاكل نقل الدم (برنامج 064800 )
600 400 1 000 1 000 2015تجدید معدات المطبخ و آالت الغسیل (برنامج 064900 )

11 000 500 500 12 000 12 000 2015تجهیز المستشفیات (برنامج 065000 )
700 400 400 1 500 1 500 2015تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج 066000
150 50 50 250 250 تجهیز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي ببنزرت066223

1 500 100 400 2 000 2 000 2016تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج 066300
7 400 200 1 400 9 000 9 000 2016تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج 066900
500 500 100 1 100 1 100 اقتناء آلة للقثطرة القلبیة لفائدة المستشفى الجهوي بقابس067081
250 50 50 350 350  تجهیز تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة والمطبخ بالمستشفى067121

الجهوي التالتلي نابل
250 50 300 300 DJIN اقتناء حاویات نقل األدویة لفائدة المستشفیات الجهویة067200

1 600 400 2 000 2 000 2017تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج 00500ج
8 000 1 000 9 000 9 000 2017تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج 00700ج
2 100 300 2 400 2 400   قضیب لفائدة المستشفیات الجهویة بباجة16 آالت مفراس ذات 3اقتناء 00800ج

وزغوان وتطاوین
300 200 500 500 تجهیز وحدة العنایة المركزة ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي بمدنین00982ج
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06749
400 200 600 600 تجهیز قسم جراحة األورام بالمستشفى الجهوي بحندوبة01032ج
200 100 300 300 اقتناء حاویات نقل األدویة لفائدة المستشفیات الجهویة01100ج

704 00077 8909 68212 50414 52620 8003 75014 90112 80317 30085 78017 06749134جملــة الفصـل

1 710 895315 58029 98128 83127 921199 70323 90080 56456 90942 268397 99761 601جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المستشفیات المحلیة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة 06746
650 650 650 بناء المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس004561

06746650650650جملــة الفصـل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة 06747
47 2 128 2 175 2 175 بناء مستشفى محلي بالحامة000381
101 1 616 4 1 713 1 717 بناء مستشفى محلي بتاجروین000833
81 119 200 200 توسیع وتجهیز وحدات لتأهیل المعاقین000900
215 50 50 985 1 300 1 300 توسیع مستشفى التضامن وتحویله إلى مستشفى یومي001212
5 445 450 450 توسیع المستشفى المحلي بحفوز001341

494 1 356 489 1 361 1 850 بناء مستشفى محلي بالقلعة الكبرى001451
40 560 8 592 600 توسیع وتهذیب المستشفى المحلي بعین دراهم001532
119 81 19 181 200 المستشفى المحلي بجربة میدون001982
31 919 1 949 950 توسیع المستشفى المحلي بالفرنانة002132
188 12 180 20 200  توسیع المستشفى المحلي بطبرقة -دراسة002232
95 855 950 950 بناء مستشفى محلي بتستور002431
62 1 145 49 1 158 1 207 بناء مستشفى محلي بحاجب العیون002541
1 299 1 299 300 توسیع المستشفى المحلي بتالة002642

149 149 149 توسیع المستشفى المحلي بقصور الساف002953
21 279 5 295 300 توسیع المستشفى المحلي بالسواسي003053
25 297 322 322 تهذیب المستشفى المحلي بالردیف003171
3 686 689 700 689  المستشفى المحلي بجبنیانة - القسط األول003261
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200 200 200 توسیع المستشفى المحلي بتبرسق003731

36 564 25 575 600  بناء المستشفى المحلي بتاجروین -القسط الثاني003833
50 1 250 5 1 295 1 300 بناء المستشفى المحلي بالرقاب003943

450 450 450  توسیع المستشفى المحلي بسیدي بوعلي -القسط االول004051
2 598 2 598 600 توسیع وتهیئة مستشفیي  نفطة ودقاش004172
12 638 10 640 650 توسیع وتهیئة المستشفى المحلي بمكثر004234
4 1 248 1 252 1 252 بناء مستشفى فوسانة004342

100 100 100 تهیئة المستشفى المحلي بالمكنین004852
11 1 289 11 1 289 1 300 بناء مستشفى محلي بنصراهللا005000
16 384 16 384 400 توسیع المستشفى المحلي بنفزة005241
40 300 40 300 340 المستشفى المحلي ببوسالم : بناء قسم اإلستعجالي005331
1 549 1 549 550 توسعة المستشفى المحلي بغار الدماء005432
73 107 3 177 180 توسعة المستشفي المحلي بالنفیضة005551
21 1 179 4 1 196 1 200 بناء المستشفي  المحلي  بالوسالتیة005641

116 116 116 توسیع المستشفى المحلي بجمال005952
238 1 462 38 1 662 1 700 بناء المستشفى المحلي بسلیمان006221
1 349 350 350 توسیع المستشفى المحلي بقعفور006434

1 100 1 100 1 100 تهیئة وتوسیع المستشفى المحلي بسبیطلة006542
122 1 198 4 1 316 1 320 تهیئة العیادات الخارجیة و اإلستعجالي بمستشفى الفحص006722

100 100 100 تهیئة وتوسیع المستشفى المحلي بالقطار - قسم األشعة006871
17 1 238 1 255 1 255  بناء مستشفى محلي بمیدون - قسم اإلستعجالي والعیادات الخارجیة006982

واإلدارة
1 299 1 299 300 توسیع وتهذیب المستشفى  بنفزة -القسط  الثاني007431
5 195 5 195 200 مصعد و سیاج’ مستشفى تاجروین- سوائل طبیة 007533

250 250 250 تهیئة مستشفى المكناسي007643
100 100 100 تهذیب مستشفى شربان007753

1 600 1 600 1 600 1 600 3 200 بناء مستشفي محلي بدوز007873
1 200 1 200 1 200 بناء مستشفى محلي بماجل بلعباس007942

18 1 682 1 700 1 700 بناء مستشفي محلي بأم العرائس008071
100 100 100 مستشفى جلمة : توسعة اإلستعجالي008743

11 89 11 89 100 مستشفى أوالد حفوز :توسعة اإلستعجالي008843
9 341 350 850 350 -مستشفى الجم : توسعة قسم الجراحة -البنك األروبي لإلستثمار009253
1 649 650 650 2مستشفى بوعرادة : بناء القسط 009334
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1 149 150 150 مستشفى بلخیر : أشعة و مخبر009471

200 200 200 مستشفى سیدي عیش : قسم اإلستعجالي009571
28 372 24 376 950 400 -بناء مستشفى غمراسن-البنك األروبي لإلستثمار009683
12 288 300 300 مستشفى بني خداش : إستعجالي و عیادات خارجیة009782
300 300 600 600 مستشفى سیدي مخلوف : استعجالي و عیادات خارجیة009882

200 200 200 مستشفى تبرسق : تهیئة و توسیع األقسام العامة009931
3 197 200 200 مستشفى مطماطة و مركز الصحة : عیادات خارجیة و مخبر أشعة010081

218 218 218 بناء قسم إستعجالي بمستشفى بئر مشارقة بزغوان010822
21 379 400 400 المستشفى المحلي بعین دراهم:بناء قسم إستعجالي010932
2 298 300 300 المستشفى المحلي بمكثر:توسعة قسم طب األطفال011234

158 158 158 إحداث وحدة جراحة بالمستشفى المحلي بالنفیضة011751
90 310 400 400 إحداث قسم إستعجالي ووحدات مخبر وأشعة وأسنان بمستشفى تیبار012031
5 195 200 200 تهیئة المستشفى المحلي بالروحیة012134

650 650 650 تجدید المستشفى المحلي بسوق األحد012273
249 249 249 بناء قسم إستعجالي بمستشفى الذهیبة012583

22 1 478 1 500 1 500 تعویض المستشفى المحلي بفریانة012642
2 242 2 242 2 242 بناء مستشفى محلي بدقاش012772

2 598 600 600 تهیئة وتوسعة مستشفى العیون012942
2 248 250 250 إحداث قسم إستعجالي وأشغال تهیئة بالمستشفى المحلي بقلیبیة013121

160 160 160 إحداث وحدة لتصفیة الدم بالمستشفى المحلي بمكثر013434
49 6 1 875 1 930 1 930 توسیع و تهیئة مستشفى جمال013552

350 350 350  بناء قسم الطب العام ومقر اإلدارة وسوائل طبیة بالمستشفى المحلي013933
بالسرس

400 400 400  بناء قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة وطب أسنان بالمستشفى المحلي014082
بقصر الجدید

2 148 2 148 150 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالحامة014281
83 50 50 517 700 700  بناء عیادات خارجیة استعجالي ومخبر وأشعة بالمستشفى المحلي014421

ببوعرقوب
100 100 100 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بسجنان014523

25 125 150 150 إحداث مخبر ووحدة أشعة بالمستشفى المحلي بغزالة014623
100 100 100 توسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بصواف014722

21 229 250 250 تعویض اإلدارة واألقسام الفنیة والصیدلیة بالمستشفى المحلي بتبرسق014831
200 200 200 تركیز وحدة أشعة ومخبر ووحدة أسنان بالمستشفى المحلي بالعروسة014934
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5 95 100 100 توسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بحفوز015041
4 96 100 100 توسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي ببوحجلة015141

300 300 300 تهیئة المستشفى وبناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بالشراردة015241
5 495 500 500  إحداث قسم التولید ومخبر ووحدات أشعة وأسنان وعیادات خارجیة وتوسعة015342

اإلستعجالي بمستشفى حیدرة
1 149 1 149 150 إحداث قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بسوق الجدید015443
5 145 150 150 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بهبیرة015553

47 353 400 400 بناء قسم استعجالي وعیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بالنفیضة015651
46 354 400 400  إحداث قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة وطب أسنان بالمستشفى015751

المحلي بهرقلة
150 150 150 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بالسخیرة015861
150 150 150 تعویض قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالردیف015971
150 150 150 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بسیدي بوبكر016071

9 472 481 481 تجدید مستشفى تالة016242
1 299 300 300  تعویض العیادات الخارجیة ووحدات المخبر واألشعة بالمستشفى المحلي016343

بالسبالة
300 300 300   للمستشفى المحلي بنفطة - العیادات الخارجیة وصیدلیة2بناء القسط 016472

ومطبخ ومغسل
9 1 491 1 1 499 1 500 بناء قسم للجراحة وطب النساء والتولید بالمستشفى المحلي بالحامة016581
1 149 150 150 بناء قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بمارث016681
9 141 150 150 بناء وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بقلعة األندلس016912

237 150 100 300 713 1 500 1 500 بناء قسم ألمراض النساء والتولید وتهیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة017021
28 50 72 150 150 إحداث قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بقربة017121

100 100 100 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بماطر017223
100 100 100 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي براس الجبل017323
150 150 150 إحداث مخبر ووحدة أشعة بالمستشفى المحلي بجرزونة017423

19 1 481 1 500 1 500 بناء مستشفى محلي بقلعة سنان017533
1 755 100 200 700 345 300 1 100 1 700 3 100 تعویض المستشفى المحلي ببن عون017643

1 49 100 150 150 إحداث قسم إستعجالي بالمستشفى المحلي بكندار017751
10 90 100 100 تركیز سخان مركزي بالمستشفى المحلي بقصیبة المدیوني017852
1 199 200 200 بناء أقسام للطب العام بالمستشفى المحلي بسیدي عیش017971
1 90 459 550 550  بناء عیادات خارجیة وقسم استعجالي ووحدة مخبر وأشعة بالمستشفى018021

المحلي بتاكلسة
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200 200 200 توسعة العیادات الخارجیة وتهیئة المستشفى المحلي بغار الدماء018132

12 88 100 100 توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالحنشة018261
150 150 150 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالدهماني018333
803 803 803 تطویر المستشفي المحلي بجربة  میدون018882

1 199 200 200 توسعة المستشفى المحلي بالتضامن019312
3 147 1 149 150 تهیئة وتوسعة وبناء سیاج بالمستشفى المحلي بمنزل بوزلفة019421

150 150 150 تهیئة المستشفى المحلي ببني خالد019521
18 232 1 249 250 تهیئة المستشفى المحلي بعین دراهم019632
20 380 400 400 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي ببوسالم019732

200 200 200 بناء وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان019843
30 170 200 200 إحداث وحدات مخبر وأشعة وطب أسنان بمستشفى السعیدة بالرقاب019943
18 232 250 250 تهیئة المستشفى المحلي بالسواسي020153

250 250 250 تهیئة المستشفى المحلي بالشابة020253
2 98 1 99 100 توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بمنزل شاكر صفاقس020361
31 50 300 219 600 600 إحداث قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بالغریبة020461
114 386 500 500 احداث أقسام استشفائیة بالمستشفى المحلي بمطماطة القدیمة020581
334 16 350 350 إحداث قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالصمار020783
397 3 400 400 توسعة المستشفى المحلي بسبیطلة020942
13 2 135 150 150 صیانة وتوسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بنفزة021331
408 100 100 240 2 2 400 448 850 تهیئة المستشفى المحلي بالقطار021471
55 100 50 795 1 000 1 000 إحداث وحدتي تصفیة الدم بكل من حفوز والحامة021500
41 183 276 1 499 500 إحداث قسم جراحة بالمستشفى المحلي بالنفیضة021651
2 298 2 298 300 بناء قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بئرالحفي021843
22 328 350 350 تهیئة وتوسعة األقسام الداخلیة بالمستشفى المحلي بالجم022053
726 100 100 24 50 1 000 1 000 تحویل مركز الصحة األساسیة بحاسي الفرید إلى مستشفى محلي022542
132 168 300 300 تهیئة وتوسعة قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب022643
18 382 400 400 إحداث مركز لتصفیة الدم بدوز022773
41 100 60 99 300 300  توسعة قسم االستعجالي وبناء مقر المصلحة الطبیة المتنقلة لالسعاف022812

بمستشفى التضامن
100 400 500 500 إحداث قسم الطب العام  بمستشفى قبالط023131

43 50 57 150 150 تهیئة العیادات الخارجیة بمستشفى تستور023231
90 110 200 200 بناء قسم العیادات الخارجیة بمستشفى فرنانة023332

50 100 150 150 بناء قسم استعجالي ببرقو023634
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135 165 300 300 إحداث عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بسیدي بورویس023734
325 175 500 500 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي ببوحجلة023841

89 100 161 350 350  تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي023941
بالسبیخة

183 100 50 100 117 200 350 550  تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي024041
بالشبیكة

100 400 500 500 بناء قسم استعجالي ووحدة إیواء نهاري بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان024243
33 317 350 350 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالمكناسي024443
19 76 105 200 200 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى024551
4 246 250 250 إحداث قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بشربان024653
39 50 311 100 500 500 تحویل المركز الوسیط بالحنشة إلى مستشفى محلي024761
139 2 59 200 200 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالمضیلة024871
19 61 670 750 750 2بناء المستشفى المحلي بدقاش القسط 024972
135 50 200 315 700 700 2تجدید المستشفى المحلي بسوق األحد قسط 025073
576 100 100 25 99 400 500 900 إحداث قسم إیواء نهاري بالمستشفى ببني خداش025182
83 100 217 400 400 بناء مركز لتصفیة الدم بالمستشفى المحلي بالمكناسي025543
5 88 157 250 250 تهیئة وتهذیب قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالمكناسي025643

300 100 100 500 500 بناء قسم القامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة025743
2 90 108 200 200 توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بمازونة025843

200 100 100 400 400 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بمازونة025943
50 100 50 200 200 توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بجلمة026043
150 100 250 250 تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة026143
40 160 200 200 توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان026243
80 320 400 400 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان026343
12 150 338 500 500 بناء قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بالرقاب026443
6 85 209 300 300 تهیئة وتوسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بأوالد حفوز026543
10 150 340 500 500 بناء قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بالرقاب026943

1 300 200 1 500 1 500 بناء قسم طب النساء والتولید بمستشفى مكثر027034
350 50 400 400 إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتالة027142

200 200 200 بناء صیدلیة لخزن األدویة بالمستشفى المحلي بغمراسن027283
296 100 100 5 99 600 600 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند027471
50 50 100 100 تهیئة األقسام الداخلیة بالمستشفى المحلي بنفطة وحمایتها من الفیضانات027572
30 170 200 200 تجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى المحلي بتمغزة027672
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10 28 212 250 250 إحداث قسم إیواء نهاري بالمستشفى المحلي بسیدي مخلوف027782

2 984 300 66 50 3 200 200 3 400 تطویر المستشفى المحلي بتاجروین027833
35 265 300 300 تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بالكریب028034

1 200 100 1 300 1 300 بناء قسم الجراحة ووحدة طب الولدان بالمستشفى المحلي بتالة028142
80 720 800 800 بناء مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة028261
130 170 300 300 بناء قسم إقامة للجراحة العامة بالمستشفى المحلي بالحامة028381
509 450 241 1 200 1 200 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالقصور028433

1 881 400 100 17 102 2 500 2 500 بناء مستشفى محلي بساقیة سیدي یوسف028533
1 878 400 100 22 100 2 500 2 500 بناء مستشفى محلي بنبر028633
1 625 300 100 75 600 1 500 2 100 احداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالسند028771
416 100 50 4 30 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالسند028871
310 100 50 15 25 500 500 احداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالسند028971
399 100 50 12 39 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بأم العرائس029071

1 109 100 50 41 400 300 600 1 300 تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بأم العرائس029171
305 100 50 10 35 500 500  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بأم029271

العرائس
255 100 50 158 37 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالردیف029371
709 100 50 9 32 300 600 900 تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالردیف029471
210 100 50 100 40 500 500  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي029571

بالردیف
406 100 50 44 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمضیلة029671
611 200 50 9 30 300 600 900 تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالمضیلة029771
468 100 100 7 25 200 500 700  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي029871

بالمضیلة
456 100 100 44 200 500 700 تهیئة المستشفى المحلي ببلخیر029971

5 100 100 200 3 900 1 500 5 400 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بفریانة030042
1 600 100 100 1 200 600 1 800 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بفریانة030142
1 050 100 50 700 500 1 200 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بفریانة030242
600 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتالة030342
830 100 50 20 600 400 1 000 تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم العیادات الخارجیة030634
600 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بمكثر030734
500 500 500 بناء قسم الجراحة العامة بالمستشفى المحلي بمكثر030834

2 239 400 200 459 202 1 000 2 500 3 500 تعویض المستشفى المحلي بتبرسق030931



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

261 نظـام أمـد

06747
152 50 66 232 500 500  إتمام بعض مكونات األقسام االستعجالیة بكل من هرقلة وكندار وبناء031051

المستشفى المحلي بأكودة
205 100 195 500 500 2تهیئة المستشفى المحلي بعین دراهم - قسط 031132
179 50 8 13 250 250 بناء مخبر تحالیل طبیة بالمستشفى المحلي ببوسالم031232

6 350 200 300 150 2 500 4 500 7 000 بناء مستشفى محلي جدید بنفطة031372
170 50 80 300 300 تهیئة المستشفى المحلي بحزوة031472
15 70 215 300 300 تهیئة المستشفى المحلي بتمغزة031572

1 944 400 50 106 1 000 1 500 2 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بدوز031673
411 100 50 9 30 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بدوز031773
109 100 21 270 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بدوز031873

2 545 200 100 155 500 2 500 3 000 بناء مستشفى محلي بمعتمدیة الصمار031983
3 314 400 300 111 75 1 500 1 200 1 500 4 200 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي ببوحجلة032041
520 100 50 30 100 600 700 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي ببوحجلة032141
439 100 50 11 100 500 600  إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي032241

ببوحجلة
1 500 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بحفوز032341
600 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحفوز032441
500 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بحفوز032541

3 194 200 200 50 106 1 750 2 000 3 750 استكمال تطویر المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي صنف ب032652
44 81 175 300 300 إحداث قسم استعجالي ببئر الحفي032843

3 906 300 76 1 800 982 1 500 4 282 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالمكناسي032943
255 100 245 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمكناسي033043

2 305 800 300 520 75 1 400 1 100 1 500 4 000 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالرقاب033143
23 247 330 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالرقاب033243

1 500 1 500 1 500 إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بجلمة033343
600 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بجلمة033443
500 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بجلمة033543
11 70 60 141 141 توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالعالیة034423
600 600 600 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالجم034653
475 25 500 500 إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالجم034753
25 475 500 500 ترمیم وتوسعة المستشفى المحلي بالناظور035222
713 100 200 250 87 350 1 000 1 350 2تحویل مركز الصحة األساسیة بالحنشة إلى مستشفى محلي قسط 035861
67 200 133 400 400 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بالسرس035933
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330 100 100 280 250 530 تهیئة وتوسعة قسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى المحلي بتاجروین036033
525 100 125 500 625 إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتاجروین036133

1 100 100 600 600 1 200 تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتاجروین036233
765 100 365 500 865 تهیئة أقسام اإلستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى تاجروین036333
11 100 889 1 000 1 000 تأهیل وتدعیم المستشفى المحلي بأوالد حفوز036443

2 066 200 100 134 2 500 2 500 تعویض المستشفى المحلي بسبیبة036742
194 50 50 6 150 150 300 بناء وحدتي أشعة ومخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى037251
71 66 63 200 200 2بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بنفزة-القسط 037431
140 50 8 2 200 200 تهیئة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بعمدون037531
89 50 11 150 150 تجدید شبكة التسخین المركزي بالمستشفى المحلي بقلیبیة037621
215 100 50 135 500 500 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بدوز037873
40 50 50 326 134 600 600 توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة038061
360 100 50 102 38 250 400 650 احداث عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بكسرى038134
93 50 4 3 150 150 تهیئة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بفرنانة038332
384 50 50 21 8 113 400 513 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بطبلبة038752
171 50 50 105 24 400 400 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالوردانین038852
124 50 2 124 300 300 توسعة المستشفى المحلي بزرمدین039152
255 100 309 136 800 800 2بناء المستشفى المحلي بقلعة سنان قسط 039433

1 945 200 300 759 46 3 250 3 250   وحدات لتصفیة الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني وسجنان5إحداث 039500
والسیجومي والمضیلة

3 200 400 400 4 000 4 000 2016تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج 040300
50 50 50 150 150 إحداث أرشیف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل060023

46 50 4 100 100 بناء مطبخ وبیت غسیل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات060132
318 100 50 29 3 500 500 إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس060233
424 100 100 33 3 600 60 660 بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات060333
440 100 50 10 300 300 600 تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحیة060434
169 50 50 125 6 400 400 بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال060541
309 100 50 34 7 500 500 بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالوسالتیة060641
36 50 50 14 150 150 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا060741
46 50 4 100 100 بناء مخزن لألدویة بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس060842
289 100 50 11 150 300 450 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة060942
400 100 50 500 50 550 تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزیان061043
625 100 100 55 800 80 880 بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالمكناسي061143
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500 100 100 640 60 700  تهیئة وتوسعة العیادات الخارجیة واالدارة وبناء صیدلیة بمستشفى بئر061243

الحفي
100 100 100 300 300 توسعة المستشفى المحلي بسیدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي061351
141 100 50 9 300 300 توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ061453
96 50 50 4 200 200 توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة دراسات061561
50 50 50 150 150 بناء بیت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظیلة061671
400 100 100 540 60 600 تهیئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة061772

1 520 100 300 80 1 800 200 2 000 3تجدید المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط 061873
150 100 50 300 300 بناء رواق للربط بین المصالح الطبیة والفنیة بالمستشفى المحلي بدوز061973
200 50 100 350 350 تعویض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات062081

3 300 400 300 4 000 4 000 تأهیل األقسام االستشفائیة بالمستشفیات المحلیة062400
3 600 400 4 000 4 000 2017تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج 00200ج
300 100 400 400 2017احداث مخازن لألدویة بالمستشفیات المحلیة برنامج 00300ج

1 800 200 2 000 2 000 2017تهیئة أقسام االستعجالي بالمستشفیات المحلیة برنامج 00400ج
900 100 1 000 1 000 بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بفریانة00542ج
900 100 1 000 1 000 توسعة المستشفى المحلي بطبربة00612ج
900 100 1 000 1 000 2017احداث وحدات وأقسام تصفیة الدم برنامج 00700ج

174 646105 15012 3608 6299 56875 2502 13017 81522 19614 500154 9592 06747210جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749
10 2 290 2 300 2 300 تجهیز مراكز تصفیة الدم بأقسام الكلى001700
59 7 3 734 3 800 3 800 تجهیز مراكز الصحة  األساسیة004500
2 148 150 150 تجهیز المستشفى المحلي بعمدون005331
13 87 100 100 تجهیز المستشفى المحلي بعین دراهم006432

50 50 50 تجهیز توسعة المستشفى المحلي بتالة006842
2 198 200 150 200 تجهیز توسعة المستشفى المحلي بسبیبة006942
83 5 1 812 1 900 1 900 تجهیز مراكز تصفیة الدم008000
68 4 3 928 7 3 993 4 000 تجهیز المستشفیات المحلیة008200

190 190 190 تجهیز مستشفى جمال والمكنین011552
100 100 100 إقتناء  وحدة  للكشف باألشعة لفائدة مستشفى بني خالد011721

109 4 87 100 100 200 200  تجهیز و توسعة مستشفى التضامن و تحویله إلى مستشفى نهارى(البنك014711
(اإلسالمي للتنمیة

150 150 100 150 تجهیز و توسعة المستشفى الجهوي ببوعرادة014934
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50 100 150 150  تجهیز قسم اإلستعجالي و العیادات الخارجیة و اإلدارة بمستشفى میدون015082

(البنك اإلسالمي للتنمیة)
8 142 150 100 150 (تجهیز المستشفى المحلي بقعفور(البنك اإلسالمي للتنمیة015234
16 134 150 100 150 (تجهیز و توسعة المستشفى المحلي بسبیطلة (البنك اإلسالمي للتنمیة015342

150 150 150 تجهیز مستشفى محلي بماجل بلعباس015442
73 27 100 400 100 تجهیز مستشفى محلي بأم العرائس -البنك األروبي لإلستثمار017171

50 50 100 50 تجهیز توسعة المستشفى المحلي بنفزة -البنك اإلسالمي للتنمیة017331
61 39 10 90 300 100 تجهیز المستشفى المحلي بدوز-البنك األروبي لإلستثمار017472
203 11 496 80 630 2 393 710 تجهیز مراكز تصفیة الدم017600

100 100 100 تجهیز توسعة اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد حفوز019941
100 100 100 تجهیز توسعة اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة020042

6 9 85 100 150 100 (تجهیز توسعة المستشفى المحلي بغمراسن(البنك اإلسالمي للتنمیة020283
58 14 28 100 200 100 ( تجهیز المستشفى المحلي بالجم (البنك اإلسالمي للتنمیة020852

320 (تجهیز مراكز تصفیة الدم (البنك اإلسالمي للتنمیة020900
1 99 100 100 100  تجهیز توسعة قسم العیادات الخارجیة و المخبر و قسم األشعة بالمستشفى021781

المحلي بمطماطة
40 10 50 70 50  تجهیز قسم اإلستعجالي و العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي ببني021882

BEI خداش
39 11 50 70 50  تجهیز قسم اإلستعجالي و العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بسیدي021982

BEI مخلوف
7 73 80 520 80 2006تجهیز مراكز تصفیة الدم - البنك اإلسالمي للتنمیة -(برنامج 022100 )
8 5 87 100 100 تجهیز قسم اإلستعجالي بالمستشفى المحلي بعین دراهم024732

47 53 100 100 تجهیز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بمكثر024834
300 300 300 تجهیز مراكز تصفیة الدم025300

1 29 30 70 30  تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسیدي عیش -  البنك026471
األروبي لالستثمار

100 100 100 تجهیز تهیئة المستشفى المحلي بالروحیة028334
500 500 1 000 500 تجهیز خمس مراكز لتصفیة الدم028500

36 64 100 300 100 إقتناء شاحنات نقل وجمع الدم028600
17 7 76 100 200 100 تجهیز المستشفى المحلي بدقاش030572
64 36 100 200 100 تجهیز المستشفى المحلي بسوق األحد030773
34 66 100 200 100 تجهیز المستشفى المحلي بفریانة030842
3 3 44 50 50 50 تجهیز قسم اإلستعجالي بمستشفى قلیبیة030921
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15 35 50 50 50 تجهیز قسم اإلستعجالي بمستشفى الذهیبة031083
1 99 100 400 100 تجهیز مراكز تصفیة الدم032400

10 40 50 250 50 تجهیز مركز إقلیمي لنقل الدم بقابس033681
50 50 150 50  تجهیز قسم االستعجالي ووحدات المخبر و األشعة و طب األسنان034733

بالمستشفى المحلي بتیبار
18 82 100 100 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالحامة034881
46 4 50 100 50 تجهیز قسم االستعجالي و العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالنفیضة034951
9 41 50 50 50 تجهیز مخبر ووحدة األشعة بالمستشفى المحلي بالغزالة035223
1 49 50 50 50 تجهیز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بصواف035322
13 37 50 150 50  تجهیز وحدة األشعة و المخبر ووحدة األسنان بالمستشفى المحلي035434

بالعروسة
14 36 50 50 50 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسوق الجدید035543
2 35 13 50 50 50 تجهیز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بحفوز035641

36 14 50 50 50 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي ببوحجلة035741
1 6 43 50 50 50 نجهیز قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالشراردة035841
15 35 50 50 50 نجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بهبیرة035953
4 46 50 100 50  تجهیز أقسام العیادات الخارجیة ووحدات المخبر و األشعة و األسنان036043

بالمستشفى المحلي بالسبالة
15 24 11 50 50 50 تجهیز اإلدارة و األقسام الفنیة و الصیدلة بالمستشفى المحلي بتبرسق036131
3 47 50 100 50  تجهیز قسم االستعجالي ووحدات  المخبر و األشعة واألسنان بالمستشفى036282

المحلي بقصر الجدید
39 61 100 150 100 تجهیز المستشفى المحلي بتالة036342
83 817 900 900 تجهیز مراكز تصفیة الدم037200
221 50 268 261 800 800 تجهیز تهیئة و توسعة المستشفى المحلي بجمال039852
10 40 50 100 100 تجهیز قسم الطب العام و مقر اإلدارة بالمستشفى المحلي بالسرس039933
257 100 50 93 500 500  تجهیز قسم العیادات الخارجیة واالستعجالي والمخبر واألشعة بالمستشفى040121

المحلي ببوعرقوب
10 70 80 80 تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بسجنان040223
143 50 18 39 250 250  تجهیز أقسام التولید والمخبر ووحدات األشعة واألسنان والعیادات040342

واالستعجالي بمستشفى حیدرة
129 20 101 250 250  تجهیز قسم العیادات الخارجیة واالستعجالي والمخبر واألشعة بالمستشفى040451

المحلي بهرقلة
30 2 48 80 80 تجهیز قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالسخیرة040561
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21 50 42 137 250 250 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالردیف040671
26 47 27 100 100 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بسیدي بو بكر040871
78 29 43 150 150 تجهیز وحدة المخبر و األشعة بالمستشفى المحلي بقلعة األندلس040912
189 100 200 11 250 250 500 تجهیز قسم أمراض النساء و التولید و تهیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة041021
150 50 100 100 200 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بقربة041121
1 79 80 80 تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بماطر041223
16 64 80 80 تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي برأس الجبل041323
37 18 95 150 150 تجهیز  مخبر وحدة األشعة  بالمستشفى المحلي بجرزونة041423
41 4 55 100 100 تجهیز قسم االستعجالي المستشفى المحلي بكندار041551
73 14 13 100 100 تجهیز أقسام الطب العام بالمستشفى المحلي بسیدي عیش041671
10 18 72 100 100 تجهیز العیادات الخارجیة و الصیدلیة بالمستشفى المحلي بنفطة041772
17 51 32 100 100 تجهیز قسم ااالستعجالي بالمستشفى المحلي بالدهماني041833
5 11 64 80 80 تجهیز العادات الخارجیة  بالمستشف المحلي بالحنشة041961
16 34 50 50 تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بمنزل شاكر042661
105 3 92 200 200 تجهیز تحویل مركز الصحة األساسیة بالمستشفى المحلي بأكودة042751
278 50 41 31 400 400 تجهیز المركز الجهوي لنقل الدم بصفاقس045361
22 50 128 200 200 تجهیز قسمي الجراحة وطب النساء والتولید بالمستشفى المحلي بالحامة046981
40 12 48 100 100 تجهیز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بمارث047081
50 50 50 150 150 تجهیز المستشفى المحلي بالقطار047171
46 21 83 150 150 تجهیز المستشفى المحلي بعین دراهم047232
53 50 47 150 150  تجهیز العیادات الخارجیة وقسمي التولید وطب األطفال بالمستشفى المحلي047332

ببوسالم
9 35 56 100 100 تجهیز المستشفى المحلي بغار دماء والعیادات الخارجیة047432

250 250 250 تجهیز أقسام االستعجالي والطب العام بالمستشفى المحلي بسبیطلة047534
232 50 18 300 300 تجهیز المستشفى المحلي بقلعة سنان047633
100 50 150 150 تجهیز األقسام الداخلیة بالمستشفى المحلي بالجم047753
100 50 150 150 تجهیز تهیئة المستشفى المحلي بالشابة047853
51 50 49 150 150 تجهیز المستشفى المحلي بالسواسي047953
100 100 200 200  تجهیز العیادة الخارجیة وقسم االستعجالي ووحدة مخبر وأشعة بالمستشفى048021

المحلي بتاكلسة
45 50 5 100 100 تجهیز المستشفى المحلي بمنزل بوزلفة048121
8 50 42 100 100 تجهیز قسم الطب العام بالمستشفى المحلي ببئر الحفي048243
59 100 41 200 200 تجهیز وحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان048343
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164 50 36 250 250 تجهیز وحدات مخبر وأشعة وطب األسنان بالمستشفى المحلي بالرقاب048443
200 50 250 250 تجهیز قسم استعجالي ووحدات مخبر وأشعة بالمستشفى المحلي بالغریبة048561
150 150 150 تجهیز قسم استعجالي بمستشفى الصمار048683
22 5 23 50 50 تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بنفزة048732
50 50 100 100 تجهیز المستشفى المحلي بالتضامن048812
115 50 35 200 200 تجهیز تطویر المستشفى المحلي بمیدون049182
100 100 100 تجهیز مستشفى بني خالد049621
871 500 429 1 800 1 800 2013تجهیز مراكز تصفیة الدم - برنامج 049800
200 50 250 250 تجهیز قسم الجراحة بالمستشفى المحلي بالنفیضة054851
400 400 400 تجهیز المستشفى المحلي ومركز الصحة األساسیة بحاسي الفرید055242
50 50 100 100 تجهیز قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بقبالط055531

50 30 80 80 تجهیز تهیئة العیادات الخارجیة بمستشفى تستور055631
50 30 80 80 تجهیز قسم العیادات الخارجیة بمستشفى فرنانة055732

50 30 80 80 تجهیز قسم استعجالي ببرقو056034
50 30 80 80 تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي ببورویس056134
120 50 30 200 200 تجهیز تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي ببوحجلة056241
100 50 150 150  تجهیز تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى056341

السبیخة
50 50 50 150 150  تجهیز تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى056441

الشبیكة
150 50 200 200 تجهیز قسم استعجالي ووحدة إیواء نهاري بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان056643
58 50 50 42 200 200 تجهیز تهیئة و توسعة مستشفى المكناسي056843
50 50 100 100 تجهیز قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالقلعة الكبرى056951
50 30 80 80 تجهیز قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بشربان057053
250 50 300 300 تجهیز المستشفى المحلي بالحنشة057161

50 50 100 100 تجهیز قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالمضیلة057271
100 50 50 200 200 تجهیز قسم إیواء نهاري بالمستشفى المحلي ببني خداش057482
100 50 150 150 تجهیز تهیئة وتهذیب قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالمكناسي057543
100 100 100 تجهیز قسم إلقامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة057643
34 50 16 100 100 تجهیز توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بالمزونة057743
50 30 80 80 تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالمزونة057843
100 100 100 تجهیز توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بجلمة057943
113 37 150 150 تجهیز وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة058043
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13 87 100 100 تجهیز وتوسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان058143

50 30 80 80 تجهیز عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بمنزل بوزیان058243
100 50 150 150 تجهیز توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالرقاب058343
50 50 100 100 تجهیز قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بالرقاب058443

44 56 100 100 تجهیز توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بأوالد حفوز058543
94 6 100 100 تجهیز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بسبیطلة058642
50 50 50 تجهیز نواة وٕادارة ومخازن الصیدلیة بالمستشفى المحلي بسبیطلة058742
50 50 100 100 تجهیز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بالرقاب058843
100 100 100 تجهیز قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتالة058943
4 46 50 50 تجهیز صیدلیة لخزن األدویة بالمستشفى المحلي بغمراسن059083
45 55 100 100 تجهیز تهیئة األقسام الداخلیة بالمستشفى المحلي بنفطة059172
100 50 150 150  تجهیز توسعة قسم االستعجالي وتجهیز المصلحة الطبیة المتنقلة لالسعاف059212

بمستشفى التضامن
45 50 5 100 100 تجهیز تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بالكریب059334
100 100 100 تجهیز قسم إقامة للجراحة العامة بالمستشفى المحلي بالحامة059481
150 150 150 تجهیز تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بقعفور وقسم العیادات الخارجیة059634
50 50 100 100 تجهیز مخبر تحالیل طبیة بالمستشفى المحلي ببوسالم059732
50 50 100 100 تجهیز تهیئة المستشفى المحلي بحزوة059872
43 50 7 100 100 تجهیز تهیئة المستشفى المحلي بتمغزة059972
28 50 22 100 100 تجهیز قسم استعجالي ببئر الحفي060143
31 30 19 80 80 تجهیز توسعة العیادات الخالرجیة بالمستشفى المحلي بالعالیة060523
100 100 100 تجهیز عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بالسرس061133
100 50 150 150 تجهیز تهیئة وتوسعة قسم للنساء والتولید بالمستشفى المحلي بتاجروین061233
298 50 52 400 400 تجهیز مستشفى محلي بجومین061323
200 50 250 250 تجهیز قسم نهاري بمستشفى سیدي مخلوف061782

6 404 500 1 500 96 8 500 8 500 2014تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج 063300
3 200 200 600 4 000 4 000 2016تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج 067300
1 000 500 1 500 1 500 2017تجهیز أقسام االستعجالي والمخابر بالمستشفیات المحلیة برنامج 01200ج
2 500 1 000 3 500 3 500 2017تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج 01300ج

161 00023 2403 4125 9872 00029718 0005 2532504 14343 8009 0674952جملــة الفصـل

2 335 646128 39015 77213 26611 86595 2502 13022 06526 09915 643198 40911 264جملــة البرنامج الفرعي

2 045 541444 97045 75341 09739 786295 95326 030102 62983 00857 911596 40672 866جملــة البرنامج
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البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المؤسسات العمومیة للصحة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745
750 750 750 مستشفى الرابطة -المخبر وقســم األشعة000711
202 6 708 6 910 6 910 تهیئة مستشفى الحبیب ثامر001211
206 206 206 مستشفى الرابطة -المصالح العامة001311

1 844 1 844 1 844 مستشفى الرابطة -قسم األمراض الجلدیة وطب األطفال001411
80 2 670 1 2 749 2 750 مستشفى شارل نیكول -المصالح العامة001711
1 242 1 242 243 مستشفى شارل نیكول تهذیب قسم أمراض القلب001911

1 221 124 1 221 124 1 345 توسیع معهد أمراض العیون002011
111 4 689 4 800 4 800  بناء قسم جراحة القلب والشرایین بمستشفى الرابطة002611
16 1 634 1 650 1 650 تهذ یب  مستشفـى األطفال بتونس 002711
55 1 045 8 1 092 1 100  تهذ یب  مستشفـى األمراض الصدریة بأریانة002812
70 1 500 70 1 500 1 570 تهذیب مستشفى الهادي شاكر صفاقس003461

2 318 35 2 353 2 353 مستشفى األمراض الصدریة بأریانة قسم جراحــة الصــدر003512
6 594 600 600 تهیئة وتهذیب قسم أمراض السرطان بمستشفى فرحات حشاد بسوسة003851
13 637 3 647 650 توسیع قسم جبر وتقویم األعضاء بمستشفى األطفال بتونس004111
91 2 909 3 000 3 000  بناء004512

قسمي جراحة الید واإلستعجالي بمعهد جبر وتقویم األعضاء بقصرسعید
95 605 700 700 توسیع قسم األمراض القلبیة لألطفال بمستشفى الرابطة004611
14 86 2 98 100   تجدید مستشفى الرازي -دراسة004912
65 50 4 985 6 1 5 093 5 100 تهذیب مستشفى عزیزة عثمانة  -القسط األول005011
62 683 36 709 745 تهیئة وحدة معالجة أمراض الكلى وتصفیة الدم بمستشفى الرابطة005111
511 511 511 مستشفى شارل نیكول :بناء عیادة خارجیة ألمراض العیون005211
762 762 762 تهیئة وحدة للوالدات المبكرة بمركز التولید بتونس005311

300 300 300  مستشفى الرابطة : قسم األمراض الصدریة - القسط الثاني005411
80 80 80  مستشفى األطفال : قسم الجراحة" أ " و المخابر -دراسة005611

100 100 100 مركز التولید بمستشفى الرابطة : تجدید التجهیزات التقنیة005711
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6 144 150 150  مستشفى الرابطة :قسم أمراض المفاصل- القسط الثاني005811
41 709 7 743 750 مستشفى شارل نیكول : قسم التولید و طب أمراض النساء -القسط الثاني005911
135 1 565 1 700 1 700   - تهیئة أقسام المخبر و اإلنعاش و األمراض الجلدیة - القسط الثاني006011

بمستشفى الحبیب ثامر
85 100 299 716 1 200 1 200  تهیئة قسم الجراحة " أ"بمستشفى األطفال بتونس 006111
71 459 17 513 530 توسعة قسم الجراحة " ب "بمستشفى األطفال بتونس 006211
45 815 35 825 860 بناء قسم ألمراض المفاصل -الروماتیزم   بمستشفى المرسى 006311
44 1 493 1 1 536 1 537 بناء  األقسام العامة بمستشفى أریانة006412
251 313 242 322 230 564  مستشفى الرابطة : تهیئة وتهذیب قسم اإلستعجالي006511
130 50 1 320 43 100 1 357 1 500   بمستشفى الرابطة2بناء قسم جراحة القلب والشرایین -القسط  006611
27 2 023 2 050 2 050  بناء قسم األطفال بمستشفى شارل نیكول 006711
2 1 378 2 1 378 1 380 مركز التولید : تجدید التجهیزات الفنیة006811

1 600 1 600 1 600 تهذیب مستشفى الهادي شاكر بصفاقس -القسط الثالث006961
190 190 760 190 مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس : تهیئة قسم اإلستعجالي007061

1 1 184 1 185 1 185 تهیئة وتهذیب مستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر007152
250 250 250 مستشفى فرحات حشاد بسوسة : تجدید التجهیزات الفنیة بقسم التولید007351

1 300 1 300 1 300 أشغال الحمایة من الحرائق بمستشفى سهلول بسوسة007451
1 383 384 384 مستشفى الرابطة : تهیئة المخبر007811
78 822 1 899 900 مستشفى سهلول بسوسة : بناء صیدلیة007951
62 1 938 51 1 949 2 000  توسیع أقسام المعالجة باألشعة و تجدید التجهیزات الفنیة 008351

بم. ف. حشاد بسوسة
1 238 100 100 352 3 840 1 5 629 14 400 5 630 بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقویم األعضاء ببن عروس008413
160 1 760 160 1 760 1 920 توسعة مستشفى الرازي بمنوبة008512

1 137 100 150 83 2 481 1 473 600 3 2 874 3 951   إعتمادات الدراسات008600
596 596 596 بناء قسم ألمراض أعصاب األطفال بمعهد األعصاب بتونس008811

120 120 120 تعویض مجمع للهاتف بمستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس009061
334 100 1 766 2 200 2 200 تهذیب مستشفى عزیزة عثمانة  -القسط الثاني009111
241 3 459 3 700 3 700 بناء أقسام أمراض المجاري البولیة وأمراض الكلى بمستشفى الرابطة009211

1 300 1 300 1 300 تجدید شبكة الكهرباء -القسط الثاني  بمستشفى شارل نیكول 009311
15 495 2 508 510 تهیئة وتوسیع قسم اإلنعاش بمستشفى األمراض الصدریة  بأریانة 009412
7 1 543 1 550 1 550  تهیئة مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس وتجدید التجهیزات الفنیة -القسط009561

الثاني
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3 248 100 3 198 6 546 7 169 6 546  مستشفي فطومة بورقیبة بالمنستیر : بناء مركز التولید و طب009652

(الرضیع(البنك األروبي لإلستثمار
800 800 800 تهیئة  وتوسیع  مستشفى الرازي بمنوبة - القسط الثاني009712

67 483 38 512 550 مستشفى األطفال بتونس : الحمایة من الحرائق009811
300 300 300 مستشفى فرحات حشاد بسوسة: توسیع قسم المخابر009951

100 100 100 بناء قسم اإلنعاش بالمرسى - دراسة010011
25 2 175 9 2 191 2 200 تجدید وتهیئة  مستشفى الهادي شاكر بصفاقس010161

500 500 500 تهیئة قسم أمراض األنف والحلق بمستشفى شارل نیكول 010311
600 600 600 تهیئة قسم أمراض المعدة بمستشفى شارل نیكول 010411

82 718 800 800 مستشفى الرابطة  : بناء وحدة للعیادات الخارجیة010611
300 300 300 "مركز التولید بالرابطة تهیئة القسم اإلستشفائي "ب010711

2 100 1 002 1 1 103 1 819 1 104  مستشفى أریانة : تهیئة و بناء مخبر و صیدلیة  (البنك األروبي010812
(لإلستثمار

600 600 600  مستشفى فرحات حشاد بسوسة تهیئة و توسعة قسم المخابر و مركز ضد010951
التسمم و الطب الشرعي

118 1 382 3 1 497 1 500 مستشفى الرابطة تهیئة قسم جراحة العظام و الحروق011011
60 540 600 600  تجدید المصاعد و المولد الكهربائي و توسیع قسم أمراض المفاصل011161

بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس
350 350 350 مستشفي الحبیب بورقیبة بصفاقس تهیئة العیادات الخارجیة011261

21 579 600 600  مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس تجدید التجهیزات للحمایة من الحرائق و011461
الكهرباء

25 313 25 313 338  تهیئات مختلفة بمستشفى الرازي بمنوبة إثر فیضانات سبتمبر و أكتوبر011614
2003

143 100 100 357 700 700 بناء مستشفى جامعي بصفاقس -دراسات011761
95 355 450 1 050 450  مستشفى الحبیب ثامر:تهیئة و توسعة قسم إستعجالي و تهیئات011811

(مختلفة(البنك األروبي لإلستثمار
64 50 50 450 614 1 400 614 مستشفى شارل نیكول:بناء قسم  اإلستعجالي011911
6 594 600 600 مستشفى فرحات حشاد سوسة :بناء قسم العالج باألشعة012051
40 1 259 300 300 بناء قطب إستعجالي -دراسات- بمستشفى المرسى012111
49 451 500 500 تهیئة األقسام العامة بمستشفى الهادي شاكر صفاقس012361
10 390 400 400 توسعة مخابر مستشفى األطفال بتونس012411
34 566 34 566 600 مستشفي الهادي شاكر صفاقس : تهیئة قسم التولید و الولدان012561
26 23 151 200 200 (بناء مركز لمعالجة األمراض السرطانیة بأریانة (دراسات012712
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150 350 500 500 بناء وحدة للعیادات الخارجیة بمستشفى الرابطة012811
105 50 11 3 290 3 456 6 844 3 456 مستشفى المنجي سلیم بالمرسى:بناء قطب إستعجالي013011
526 100 100 78 2 196 600 2 400 4 200 3 000 بناء مركز لعالج األمراض السرطانیة بأریانة013112
66 134 200 200  مستشفى الرابطة:تهیئة قسم العیادات الخارجیة ألقسام أمراض و جراحة013311

الكلى
442 442 442 تهیئة و توسیع قسم إبن سینا بمستشفى الرازي013414

128 422 550 1 650 550 بناء قسم لجراحة األطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس013561
18 014 500 500 2 879 407 1 946 20 354 30 000 22 300 بناء المستشفى الجامعي بصفاقس013661

24 118 2 858 3 000 3 000 تأهیل المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة013851
914 200 200 199 87 371 200 1 029 1 600  إحداث قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع013911

النخاع العظمي
170 130 100 170 230 400 أشغال تكمیلیة لبناء المخابر وبیت األموات بمستشفى فرحات حشاد بسوسة014051
2 348 2 348 350 بناء مخبر بمركز التولید وطب الرضیع بالمنستیر014152

1 000 1 000 1 000  تهیئة قسم الجراحة " ب" والتخدیر واإلنعاش بالمستشفى الجامعي الحبیب014211
ثامر

270 270 270 تهیئة أقسام الكندي و صفر و عزیزة عثمانة بمستشفى الرازي014412
1 559 1 559 560  تهیئة  قسم جراحة العظام لدى األطفال بمعهد محمد القصاب بقصر014514

السعید
3 97 3 97 100 بناء مقر لألرشیف بمعهد محمد القصاب بقصر السعید014614
34 466 500 500 تجدید المصاعد بمستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس014961
10 290 300 300 تجدید المصاعد بمستشفى الهادي شاكر صفاقس015161

1 000 1 000 1 000  جدید وصیانة شبكتي التجهیز الصحي والتسخین والتكییف بمستشفى015261
الحبیب بورقیبة بصفاقس

1 500 1 500 1 500 تجدید قسمي إبن الجزار وعمران بمستشفى الرازي بمنوبة015514
1 999 1 000 1 000 بناء قسم للتخدیر واإلنعاش الطبي بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر015652
21 729 750 750   مخابر ( علم الطفیلیات- علم المناعة- الدم ) بالمستشفى الجامعي3بناء 015751

فرحات حشاد بسوسة
350 350 350  توسعة مخبر المناعة ومخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجامعي015861

الحبیب بورقیبة بصفاقس
51 33 266 350 350  توسعة وتهیئة المخابر والصیدلیة بمستشفى األطفال بتونس ( القسط الثاني016011

)
12 188 6 194 200  تهیئة أقسام أمراض السكري والغدد والطب الباطني والتولید بمستشفى016151

فرحات حشاد سوسة
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1 000 1 000 1 000 إحداث قسم لألمراض الصدریة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى016211

4 000 20 3 980 4 000 إقتناء أرض لبناء مركز التولید وطب الرضیع بالمنستیر016352
36 100 50 52 462 700 700  تركیز خزان للماء وتجدید شبكات تصریف المیاه والكهرباء بمستشفى016412

عبدالرحمان مامي
80 370 450 450  تركیز شبكة التكییف المركزي لفضاءات اإلقامة وقسم االستعجالي016611

بمستشفى المرسى
500 500 500 إحداث قسم األمراض الوراثیة والخلقیة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى016711

1 400 1 400 1 400 2بناء قسم التخدیر واالنعاش بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر قسط 016952
27 273 1 299 300 تهیئة وتوسعة قسم األشعة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس017061
21 779 800 800 بناء مخابر البیوكیمیاء وأمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس017161
4 246 4 246 250 تأهیل التجهیزات الفنیة بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدیة017353

16 929 805 1 750 1 750 2تعویض قسمي ابن الجزار وعمران بمستشفى الرازي بمنوبة قسط 017414
1 000 1 000 1 000  بناء المطبخ وبیت الغسیل والصیدلیة بمركز التولید وطب الولدان017552

بالمنستیر
2 500 200 300 3 000 3 000 بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانیة بإقلیم تونس دراسات017611
100 100 50 250 250 تهیئة قسم أمراض الرثیة واصالح التشققات الهیكلیة بمستشفى الرابطة017711
450 100 50 600 600  تجدید شبكة التكییف المركزي بقسم جراحة القلب والشرایین بمستشفى017811

الرابطة
50 50 100 100  تهیئة فضاءات االدارة الیواء قسم االنعاش بمستشفى البشیر حمزة لطب017911

األطفال بتونس دراسة
42 50 8 100 100  بناء طابق علوي الیواء االدارة بمستشفى البشیر حمزة لطب األطفال018011

بتونس دراسة
5 50 134 11 200 200  تجدید شبكة التكییف المركزي لقاعات العملیات بمعهد الهادي الرایس018111

ألمراض العیون
150 100 50 300 300 تجدید شبكة المیاه بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون018211
246 100 50 4 400 400  تجدید الشبكة الكهربائیة واقتناء مولد كهربائي بمعهد محمد القصاب بقصر018314

السعید
2 490 200 300 10 3 000 3 000 بناء مستشفى جامعي بالقیروان دراسات018441
1 395 200 300 5 1 750 150 1 900 بناء قسم الطب الباطني بمستشفى فرحات حشاد سوسة018551
300 100 100 500 500 تهیئة وتوسعة قسم الطب االستعجالي بمستشفى فرحات حشاد سوسة018651
900 50 50 920 80 1 000 توسعة مخبر التحالیل الطبیة بمركز التولید وطب الولدان بالمنستیر018752
846 100 50 4 900 100 1 000 تعویض وحدة لتصفیة الدم بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة018853
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776 324 1 100 1 100  تجدید غشاء األسطح وشبكة تصریف المیاه وتهیئة أقسام بمستشفى018953

الطاهر صفر بالمهدیة
573 100 100 27 730 70 800  تهیئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال بمستشفى الهادي شاكر019061

بصفاقس
1 397 50 50 3 1 400 100 1 500 تهیئة المحیط الخارجي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس019161
150 150 100 400 400 تجدید المحول الكهربائي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس019261
45 50 50 5 150 150  تهیئة وحدة لتعقیم الهواء لمرضى زرع النخاع العظمي بمستشفى الهادي019361

شاكر صفاقس دراسة
574 100 100 26 720 80 800 بناء قسم للجراحة التجمیلیة بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس019461
340 99 6 145 300 445 تجدید الشبكات الفنیة بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس019561

1 192 207 400 400 تجدید الغشاء الواقي وعزل األسطح بمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس019661
669 100 100 296 135 400 900 1 300   غرف إقامة وفضاءات لتركیز آلة باتسكان بمستشفى الحبیب4تهیئة 019761

بورقیبة صفاقس
1 200 200 100 1 500 1 500 إعداد المخططات المدیریة للمستشفیات الجامعیة019800
1 151 200 120 29 1 1 499 1 500 بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجامعي بالمهدیة060453
2 707 200 300 81 12 1 300 2 000 3 300 إعادة بناء قسم ابن النفیس بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة060512
5 188 200 500 12 1 400 4 500 5 900  بناء مركز األمراض السرطانیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة یحوي060612

2قسم الطب النووي- ق
2 750 300 200 3 000 250 3 250 2بناء قسم استعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة قسط 060853

021 44268 9004 7404 2486 802108 8399 1005 39910 2112 522164 35169 06745192جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749
65 1 135 57 1 143 1 200 تجهیز مخبر وقسم األشعة بمستشفى الرابطة001911
433 482 415 500 1 900 915 تجهیز قسم المعالجة باألشعـة بمستشفـى فرحات حشاد بسوسة003751
2 398 400 400 تجهیز قسم األمراض الصدریة بمستشفى شارل نیكول004611
15 685 700 700 تجهیز قسم جراحة الوجه والفم بمستشفى شارل نیكول004811

550 550 550 تجهیزمستشفى األطفال بتونس005811
600 600 600 تجهیز مستشفى األمراض الصدریة بأریانة005912
500 500 500 تجهیز مستشفى الهادي شاكر بصفاقس006061
150 150 150 تجهیز قسم األمراض القلبیة لألطفال بمستشفى الرابطة007511

1 000 1 000 1 000 تجهیز وحدة الوالدات المبكرة بمركز التولید بتونس007711
250 250 250 تجهیز العیادة الخارجیة لقسم العیون بمستشفى شارل نیكول010311

1 000 1 000 1 000  تجهیز أقسام الحلق والمعدة واألمراض010552
المعـدیـة بمستشفــى فطومة بورقیبة  بالمنستیر
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75 325 400 600 400  إقتناء آالت لضبط المعاییر اإلشعاعیة لمستشفیات صفاقس سوسة010600

(ومعهد ص.عزیز (ب أ. لإلستثمار
270 270 200 270   تجهیز قسم اإلنعاش بمستشفى  المهدیة -قسط  ثاني010853

المشروع القطاعي -
100 100 100 تجهیز قسم الطب الشرعي والنفسي بمستشفى الرازي012212

2 498 500 500 تجهیز قسمي اإلستعجالي و اإلنعاش بمستشفى الحبیب ثامر012311
500 500 500 تجهیز قسم أمراض المفاصل بمستشفى المرسى012511
200 200 200 تجهیز قسم الجراحة بقسم التولید "أ "بمركز التولید وطب الرضیع012711

750 856 740 866 2 000 1 606 (إقتناء آلة معجل خطي - صفاقس - (البنك األروبي لإلستثمار012800
500 500 500 تجهیز قسم العالج الطبیعي بمستشفى قصر السعید013012

23 1 737 1 760 4 000 1 760  إقتناءآلتي معجل خطي  لسوسة و معهد صالح عزیز (البنك األروبي013300
(لإلستثمار

250 250 250 250 (تجهیز مركز التولید و طب الرضیع بتونس(البنك األروبي لإلستثمار014211
960 960 960  تجدید وصیانة تجهیزات معهد محمدالقصاب لجبروتقویم األعضاء015714

بقصرالسعیدإثرفیضانات
135 68 135 68 203 2003إقتناء تجهیزات لمستشفى الرازي إثر فیضانات سبتمبر و أكتوبر 015814

100 100 400 100 تجهیز قسم الجراحة أ مستشفى األطفال بتونس -البنك األروبي لإلستثمار016111
100 100 400 100  تجهیز أقسام أمراض الدم بمستشفى عزیزة عثمانة -البنك األروبي016211

لإلستثمار
100 100 400 100  تجهیز أقسام المجاري البولیة و الكلى بمستشفى الرابطة -البنك األروبي016311

لإلستثمار
200 200 800 200  تجهیز قسم جراحة العظام و الحروق بمستشفى الرابطة -البنك األروبي016411

لإلستثمار
79 81 160 640 160  تجهیز أقسام أ.النفسیة و الكلى و الجراحة و مخبر الخالیا بمستشفى016552

BEIفطومة بورقیبة المنستیر
4 96 100 100 100  تجهیز وحدة العیادات الخارجیةلقسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة-البنك016711

األروبي لإلستثمار
1 99 100 500 100  تجهیز وحدتي الوالدات و اإلنعاش بمركز التولید بالرابطة -البنك األروبي016811

لإلستثمار
4 110   االت للتحمیض باللیزر لسهلول أریانة الحبیب3 االت مفراس و 4إقتناء 017700

BID بورقیبة و صالح عزیز
7 193 200 600 200  مستشفى الهادي شاكر صفاقس:تجهیز قسم التولید و الولدان (البنك018761

(األروبي لإلستثمار
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06749
50 50 150 50  معهد األعصاب بتونس:تجهیز قسم العیادات الخارجیة و الصیدلیة(البنك018811

(األروبي لإلستثمار
100 100 400 100 -مستشفى الرازي بمنوبة:تجهیز أقسام إستشفائیة -بنال و صفر018914
50 50 100 50  مستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس:تجهیز العیادات الخارجیة(البنك األروبي019061

(لإلستثمار
100 100 300 100  مستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة:تجهیز قسم المخبر و الصیدلیة(البنك019112

(األروبي لإلستثمار
50 50 200 50  مستشفى الحبیب ثامر:تجهیز أقسام المخبر و اإلنعاش و األمراض019211

(الجلدیة(البنك األروبي لإلستثمار
50 50 200 50  مستشفى الهادي شاكر صفاقس:تجهیز قسم أمراض المفاصل (البنك019361

(األروبي لإلستثمار
100 100 300 100 (مستشفى الرابطة : تجهیز أقسام أمراض الكلى (البنك األروبي لإلستثمار019511

204 1 796 2 000 13 000 2 000 تجهیز مركز اإلستعجالي و جبر و تقویم األعضاء ببن عروس021113
2 550   آالت للتحمیض باللیزر للرابطة و3 آالت لتصویر األوعیة و 3إقتناء 021300

سهلول و الحبیب بورقیبة
3 200 3 200 3 200 3 200  إقتناء آلتي القنطرة القلبیة الوعائیة لفائدة مستشفى فرحات حشاد و الهادي021400

شاكر.البنك األروبي
900 -إقتناء آلة كامرا جاما لفائدة معهد صالح عزیز-البنك األروبي لإلستثمار021511

150 150 1 050 150  تجهیز مركز التولید و طب الرضیع بمستشفى فطومة بورقیبة021652
-المنستیر-البنك األروبي

700  اقتناء الة مشباه لمستشفى الحبیب بورقیبة صفاقس - البنك األوروبي025461
- للإلستثمار

500   لمعهد صالح عزیز - البنك ااألوروبي curitherapie اقتناء ألتي025511
- للإلستثمار

100 100 400 100 تجهیز قسم جراحة العظام بمستشفى المهدیة - البنك األروبي لالستثمار025753
224 276 500 1 500 500  تجهیز الطبق الفني (أشعة و مخبر) بمركز التولید وطب الرضیع026952

بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر
50 50 100 50 تجهیز قسم األعصاب بمستشفى الرازي  بمنوبة027014
50 50 250 50 تجهیز توسعة قسم الولدان بمستشفى شارل نیكول027111
50 50 200 50 تجهیز قسم أمراض المعدة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى027211
50 50 150 50 تجهیز تهیئة قسم الجراحة " أ" بمستشفى الرابطة027311
300 300 900 300 تجهیز قسم جراحة األطفال بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس027461
100 100 100 تجهیز قسم األمراض النفسیة بمستشفى الهادي شاكر صفاقس027661
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100 100 400 100 تجهیز قسم أمراض القلب بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة027712
200 200 600 200 تجهیز قسم التخدیر واإلنعاش بمستشفى شارل نیكول028811
50 50 200 50  تجهیز العیادة الخارجیة ومخبر التحالیل الوراثیة بمستشفى الهادي شاكر028961

صفاقس
50 50 150 50 تجهیز قسم أمراض األعصاب بمستشفى الهادي شاكر صفاقس029061
100 100 400 100 تجهیز تهیئة قاعات الجراحة بقسم أمراض العیون بمستشفى شارل نیكول029111
50 50 150 50 2تجهیز المخابر وبیت األموات بمستشفى فرحات حشاد سوسة القسط 029251

369 1 196 1 565 1 600 1 565  إقتناء آلتي مفراس و آلتین للتحمیض باللیزر لمعهد قصر السعید  و م ج030000
بالقیروان

2 000 اقتناء آلة معجل خطي لفائدة معهد صالح عزیز031611
1 600 اقتناء آلتي مفراس لفائدة مستشفى الحبیب ثامر بتونس ومعهد األعصاب031800
1 800  اقتناء آلتي كامرا قاما لفائدة مستشفى سهلول سوسة والحبیب بورقیبة031900

صفاقس
1 000  اقتناء تجهیزات للكشف الوظیفي ألمراض األعصاب لمستشفیات الحبیب032000

بورقیبة سهلول الرازي
100 100 400 100 تجهیز تهیئة و توسعة أقسام المخابر و الصیدلیة بمستشفى األطفال032711
100 100 400 100  تجهیز تهیئة قسم الجراحة " ب " و التخدیر و اإلنعاش بمستشفى الحبیب032811

ثامر
1 000 1 000 5 000 1 000 تجهیز القطب االستعجالي بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى032911

50 50 250 50  تجهیز توسعة أمراض و زرع الكلى و األمراض الساریة بمستشفى الهادي033061
شاكر بصفاقس

50 50 150 50 تجهیز تهیئة المخابر بالمعهد الوطني لألعصاب033111
70 30 100 700 100  اقتناء تجهیزات للكشف الوظیفي ألمراض األعصاب بمستشفى شارل036400

نیكول و فطومة بورقیب المنستیر و معه
100 100 50 100 تجهیز أقسام أمراض المفاصل بمعهد محمد القصاب بقصر السعید036814

50 1 000 500 1 550 1 550  إقتناء آالت للكشف باألشعة السینیة الخاصة بأمراض سرطان الثدي036900
(Mammographes)

512 50 2 133 695 2 000 2 695 اقتناء آلة تصویر بالرنین المغناطیسي لفائدة مستشفى عبد الرحمان مامي037412
300 50 50 400 400 تجهیز قسمي جراحة العظام لألطفال بمعهد القصاب بقصر السعید037514

5 707 100 1 500 259 1 066 6 500 7 566 تجهیز مركز لمعالجة األمراض السرطانیة بأریانة037612
15 34 101 150 150 تجهیز تعیئة أقسام الكندي و صفر و عزیزة عثمانة بمستشف الرازي037800
60 80 110 250 250 تجهیز قسمي المجاري البولیة وأمراض الكلى بالمستشفى الجامعي بالمهدیة038253
18 182 200 200 تجهیز تهیئة قسم أمراض العیون بالمستشفى الجامعي بالمهدیة038353
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24 50 76 150 150 تجهیز توسعة قسم طب األطفال بالمستشفى الجامعي بالمهدیة038453

874 126 1 000 1 000  اقتناء تجهیزات للكشف الوظیفي للجهاز التنفسي لفائدة أقسام أمراض043000
الصدریة بمختلف المتشفیات

9 500 500 3 500 5 000 1 500 10 000  لفائدة قسمي الطب النووي بكل من والیتي (Pet Scan) إقتناء آلتي043300
تونس و سوسة

1 600 تجهیز قسم طب الولدان بمستشفى شارل نیكول044311
570 تجهیز قسم أمراض األعصاب األطفال بمعهد األعصاب044411

223 100 50 21 6 400 400 تجهیز وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بالمهدیة045853
2 230 100 400 730 2 000 2 730 اقتناء جهازین للتصویر المقطعي مقلد للمعالجة باألشعة049400
1 500 100 400 2 000 2 000 اقتناء آلة  لتصویر األوعیة والشرایین ذات مستویین050200
977 900 200 3 923 6 000 6 000   مقطع لفائدة المستشفیات الجامعیة128 آالت مفراس ذات 4اقتناء 050400

الرابطة وشارنیكول والحبیب بورقیب
5 300 200 5 500 5 500  آالت للقثطرة القلبیة5اقتناء050500
900 100 400 600 1 000 اقتناء جهاز تصویر منخفض االشعاع لفائدة معهد القصاب بقصر السعید050614
300 100 100 500 500 2014تجهیز األقسام االستعجالیة برنامج 063000
100 50 50 200 200 2014تجهیز هیاكل نقل الدم برنامج 063100

500 300 800 800  قضیب لفائدة مستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر16اقتناء آلة مفراس 063252
5 100 500 400 6 000 6 000  آالت للتصویر بالرنین المغناطیسي3اقتناء 063400
4 040 100 400 2 540 2 000 4 540 اقتناء معجل خطي لفائدة معهد صالح عزیز063500
10 724 1 000 3 000 5 276 20 000 20 000 2014تجهیز المستشفیات برنامج 063900

400 500 100 1 000 1 000  اقتناء جهازین لفائدة قسمي أمراض الجهاز الهضمي بمستشفي شارل065100
نیكول والحبیب ثامر

600 200 100 900 900 2015تجهیز األقسام األستعجالیة (برنامج 065200 )
200 50 50 300 300 2015تجهیز هیاكل نقل الدم (برنامج 065300 )
800 200 1 000 1 000 2015تجدید معدات المطبخ و آالت الغسیل (برنامج 065400 )

14 400 1 600 2 000 18 000 18 000 2015تجهیز المستشفیات (برنامج 065500 )
260 100 360 360 اقتناء جهاز للمعالجة باللیزر ألمراض الكلى بمستشفى شارل نیكول065711
570 50 100 360 360 720  تجهیز قسم األمراض الوراثیة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس065961

1قسط 
1 300 800 100 2 200 2 200  اقتناء آلتین للقثطرة القلبیة لفائدة مستشفى سهلول سوسة ومستشفى الحبیب067700

ثامر
2 800 750 50 3 600 3 600  مقطع128 آالت مفراس ذات 3اقتناء 067800
3 900 100 4 000 4 000 اقتناء جهاز ذو تقنیة آلیة لفائدة معهد صالح عزیز067900
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1 100 100 1 200 1 200 DJIN اقتناء حاویات نقل األدویة لفائدة المستشفیات الجامعیة068000
450 100 50 600 600 تأهیل تجهیزات وحدات األرشیف الطبي المركزي بالمؤسسات االستسفائیة068100

13 500 500 1 000 15 000 15 000 2016تجهیز المستشفیات الجامعیة برنامج 068200
2 700 300 3 000 3 000   آالت للقثطرة القلبیة لفائدة مستشفیات الرابطة والمنجي سلیم2اقتناء 01411ج

بالمرسى
1 400 100 1 500 1 500  اقتناء جهاز للتصویر المقطعي مقلد للمستشفى الجامعي فرحات حشاد01551ج

بسوسة
4 100 400 4 500 4 500  طاوالت رقمیة لألشعة متحكم فیها عن بعد10اقتناء 01600ج
4 500 500 5 000 5 000 2017تجهیز المؤسسات الجامعیة برنامج 01700ج

068 950107 90010 77611 05611 84721 0004 69019 12127 09228 97083 75062 06749162جملــة الفصـل

1 089 392175 80015 51616 30418 649129 83914 79024 52037 30330 492247 101132 355جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المراكز المختصة  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745
300 100 100 500 500 2تهیئة مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط 000852
29 471 500 500 بناء قسم لجبر وتقویم األعضاء بمركز اإلسعاف بتونس -دراسة004711

550 550 550 معهد باستور :مخبر الكیمیاء الحیویة005511
1 000 1 000 1 000 تهیئة المركب الصحي بجبل الوسط007522
1 000 1 000 1 000  تهیئة المركب الصحي بجبل الوسط -القسط الثاني007722
1 800 1 800 1 800 مساهمة  في بناء محضنة للحیوانات بمعهد باستور010211
400 400 400 تهیئة الطابق العلوي بمصحة األسنان بالمنستیر011352

3 125 100 300 75 3 600 3 600 بناء مركز وطني للحمایة من األشعة012911
5 295 300 300 تهیئة مركز للیقظة الصیدلیة013211
8 946 954 954 بناء محطة إستشفائیة مصغرة بالمركز الصحي بجبل الوسط013722
10 290 300 300 تهیئة الطابق السفلي إلقامة المیاه المعدنیة بالمركب الصحي بجبل الوسط014722
28 672 22 678 700 إحداث وحدات لإلسعاف واإلنعاش الطبي014800
46 954 1 000 1 000 )أقسام الطب2تهیئة مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر (قسط 015052  

وجراحة الفم
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06745
42 70 1 888 2 000 2 000 بناء مقر المساعدة الطبیة اإلستعجالیة بتونس015311
50 50 100 100  تجدید شبكتي الكهرباء والسوائل -قسط أول- بالمركب الصحي بجبل015422

الوسط
2 630 2 630 2 630  بناء مقر اإلدارة وقسمي المخابر والصیدلیة بالمركز الوطني لزرع النخاع015911

العظمي
50 41 309 400 400 توسعة قسم األمل بالمركب الصحي بجبل الوسط016522

186 50 50 7 7 100 200 300 تهیئة وتوسعة المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء016811
50 450 500 500 2تجدید شبكة الكهرباء والسوائل بالمركب الصحي بجبل الوسط قسط 017222
246 100 100 4 200 650 650  الجزء الثاني3تهیئة مصحة طب وجراحة االسنان بالمنستیر قسط 040052
189 50 100 6 5 350 350 تجدید شبكة التكییف والسوائل بالمخبر الوطني لمراقبة األدویة060211

1 233 200 407 640 1 200 1 840  بناء قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع النخاع060311
2العظمي-قسط 

1 466 300 200 31 3 850 1 150 2 000  تجدید الشبكات الكهربائیة والحمایة من الحرائق بالمركب الصحي بجبل060722
الوسط

013 9955669009007 7627408502213 37421 0674523جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749
2 998 1 000 1 000 تجهیز وحدة لزرع النخاع العظمى004711

500 500 500 تجهیز المركب الصحي بجبل الوسط012422
92 8 5 95 400 100  تجهیز مخبر مراقبة التالقیح واألمصال بمعهد باستور -البنك األروبي016911

لإلستثمار
100 100 100 -تجهیز محضنة للحیوانات بمعهد باستور-البنك االروبي لإلستثمار023611

50 50 150 50  تجهیز مخبر علم السموم و الذیفان و التالقیح بباستور - البنك األروبي025811
لالستثمار

100 100 300 100 تجهیز محطة استشفائیة مصغرة بجبل الوسط027522
50 50 100 50 تجهیز المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال األدویة029311

2 000  اقتناء آلة للتصویر بالرنین المغناطیسي لفائدة مركز التصویر بالرنین031711
المغناطیسي بتونس

50 50 250 50 تجهیز الطابق السفلي إلقامة المیاه المعدنیة بالمركب الصحي بجبل الوسط033222
100 100 500 100 تدعیم تجهیزات الطبق الفني لمعهد استور033311

300 200 200 700 700  تجهیز قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمركز الوطني لزرع037700
النخاع العظمي

41 59 100 100 تجدید تجهیز المغسلة بالمركب الصحي بجبل الوسط037922
33 95 272 400 400 - تجهیز مصحة طب األسنان - قسط ثان039252



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

281 نظـام أمـد

06749
100 100 100 تجهیز تهیئة وتوسعة المركز الوطني للنهوض بزرع األعضاء044011
120 50 150 280 600 600 تجهیز مقر اإلدارة والمخبر والصیدلیة بالمركز الوطني للنخاع العظمي044111
49 50 150 110 141 500 500 تجهیز مقر المساعدة الطبیة االستعجالیة بتونس044211
143 50 100 7 300 300 تجهیز قسم المساعدات الطبیة االستعجالیة بجهة الشمال الغربي بجندوبة051032
100 50 50 200 200 3تجهیز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط 063652
250 300 50 600 600  تجهیز تهیئة مصحة طب و جراحة األسنان بالمنستیر أقسام الطب و065600

جراحة الفم
330 3284927007001 8456001052 7004 5503 067495جملــة الفصـل

2 343 6008 6001 0581 3231 34085012716 6071 70026 9243 28جملــة البرنامج الفرعي

3 432 992183 40016 57418 62719 776145 83914 64024 86038 91031 192273 025136 384جملــة البرنامج

القیادة و المساندة  9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
175 25 138 62 1 050 200 دراسات قطاعیة - مشروع قطاعي للصحة000100

0506213825175 066002001جملــة الفصـل

إقتناء أراضي 06601
10 508 1 300 700 29 3 597 2 717 3 000 3 000 1 023 6 394 16 134 إقتناء أراضي وعمارات000100

308 392 306 394 700 إقتناء أراضي من الوكالة العقاریة للسكنى000200
91 209 300 300 إقتناء أرض لبناء مركز إستعجالي لجبر وتقویم األعضاء ببن عروس000413

907 30010 198297001 0234 0003 0003 0233 0881 1347 0660117جملــة الفصـل

بناءات إداریة 06603
1 456 400 250 447 6 676 1 823 600 485 7 320 9 229 إعتمادات الدراسات000100

2 498 500 500 بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة بتوزر000272
591 150 140 19 1 350 433 300 1 517 2 250 تهیئة مستودع و مخازن000311

2 119 150 250 68 1 523 568 200 900 400 2 042 4 110 تهیئة مقر الوزارة000411



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

282 نظـام أمـد

06603
49 2 243 4 2 288 2 292    توسیع مقر الوزارة000511
42 208 12 238 250 بناء إدارة جهویة للصحة العمومیة بسلیانة000634
54 596 50 600 650 توسیع وتهذیب مركز الصیانة بتونس000711
283 283 283 بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة بأریانة000812
5 495 500 500 بناء مركز الصیانة بسوسة000951
17 983 1 999 1 000 بناء مراكز الصیانة001000
9 441 9 441 450 بناء مقر اإلدارة الجهویة بقفصة001171

100 100 100 تهیئة مستودع و مخازن001311
25 650 675 675 تهیئة مقر الوزارة001411

200 200 200 2بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة بأریانة قسط  001512
241 9 241 9 250 (تهیئة مقر الشركة التونسیة للتوزیع سابقا (إلیواء مصالح اإلدارة المركزیة001611

2 510 200 200 790 400 3 300 3 700 بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بتونس001711
26 474 500 500 بناء مقر لإلدارة الجهویة للصحة العمومیة ببن عروس001813

766 50 100 36 348 600 700 1 300 بناء مقر لإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بالقیروان001941
13 563 576 576 بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة بمنوبة002014

2 091 100 300 9 2 250 250 2 500 بناء مخزن للتالقیح واألدویة002111
2 544 100 100 2 4 2 500 250 2 750 بناء مقر االدارة الجهویة للصحة بصفاقس002261
2 750 200 50 3 000 3 000 بناء مقر فرعي لوزارة الصحة بباب سعدون دراسات002311
350 200 50 300 300 600 تهیئة مقرات اإلدارات الجهویة للصحة002400

017 55016 4661 0515811 26918 1061 5007 9058855 66522 0660337جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
6 638 600 950 15 141 5 994 1 000 1 000 15 335 400 23 329 إقتناء وسائل نقل000100
261 1 039 1 300 500 1 300 تجهیز وحدات الصیانة000400
154 146 300 300 تجهیز مستودع ومخازن000511

1 477 300 250 360 2 243 130 500 500 500 3 000 4 630 تجهیز اإلدارة المركزیة والجهویة000600
5 295 300 300 تجهیز مركزي الصیانة بقفصة و صفاقس000711
1 10 1 10 11 إقتناء مجامع للهاتف لفائدة اإلدارات الجهویة للصحة000900
28 222 250 250 تجهیز مركز الصیانة بسوسة001051

5 346 900 600 790 7 464 1 723 1 000 977 1 000 10 400 15 100 تجهیز المؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة001100
260 1 792 244 1 808 2 292 2 052 إقتناء سیارات -البنك األروبي لإلستثمار001200
100 100 950 100 تجهیز و تدعیم وحدات الصیانة -البنك اإلسالمي للتنمیة001300
146 2 182 150 180 330 تجهیز اإلدارة المركزیة و الجهویة001400

23 1 484 23 1 484 1 507 تجهیز اإلدارة المركزیة و الجهویة001600



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

283 نظـام أمـد

06604
92 218 75 235 400 310 ( إقتناء سیارات ( البنك األروبي لإلستثمار001700
43 7 50 450 50 تجهیز وحدات الصیانة - البنك اإلسالمي للتنمیة001800

551 80014 8001 1751 2431 41730 5008 5001 5002 6522 99234 5694 0660449جملــة الفصـل

البرامج اإلعالمیة 06605
4 435 500 800 6 605 1 554 1 500 1 300 800 7 186 2 733 12 340 إقتناء معدات إعالمیة000200
267 209 258 218 476 دراسة المخطط المدیري لإلعالمیة000600
43 3 204 250 1 750 250 إقتناء معدات إعالمیة -البنك اإلسالمي للتنمیة000700
5 868 873 873  إقتناء و تركیز معدات إعالمیة لفائدة المركز المتوسطي للحد من مخاطر000800

الكوارث
520 3 312 519 3 313 3 832 استغالل رخص نظم و برمجیات مایكروسوفت000900
68 532 600 600 (إقتناء معدات اعالمیة (منظومة التسجیل والتصرف في المواعید عن بعد001000
400 100 500 500  مساندة فنیة إلنجاز مشروع تعصیر النظام المعلوماتي اإلستشفائي001100

العمومي
2 800 200 3 000 3 000 1تركیز منظومة ترقیم و تخزین المعلومات الطبیة باكس قسط 001200
14 000 1 000 15 000 15 000 تطویر المنظومة المعلوماتیة الصحیة00100ج

538 70022 83038001 33111 5002 30016 8001 9403 48312 8714 0660536جملــة الفصـل

التكوین 06606
361 1 2 888 50 3 200 3 250 تجهیز مدارس الصحة العمومیة000100
429 100 100 42 1 529 30 600 1 570 2 200 تهذیب وتوسیع مدارس الصحة العمومیة000200
29 549 22 556 578 توسعة المدرسة العلیا لتقنیات الصحة بتونس000311
46 884 14 916 930 توسیع  وتجهیز المعهد األعلى للعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر -القسط ا000452

ألول
450 150 450 150 600 تهذیب وتوسعة مدارس الصحة العمومیة000600

5 299 4 300 304 تجهیز  مدارس الصحة العمومیة000700
6 594 1 599 1 400 600 بناء مدرسة علیا للصحة بصفاقس000861
25 175 200 200 تجهیز مدارس علوم التمریض000900

50 50 100 50 -تجهیز مدرسة علوم و تقنیات الصحة بصفاقس-البنك األروبي لإلستثمار001161
45 255 300 300 بناء مدرجین بمدرسة علوم التمریض بسوسة001251

6 66 1 428 4 1 496 1 500 بناء مقر المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة001451
1 678 200 150 16 46 590 1 500 2 090 تهیئة وتوسعة المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس001611

65 59 1 376 1 500 1 500 2بناء المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس ( القسط 001761  )



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

284 نظـام أمـد

06606
74 676 750 750  تهیئة وتوسعة المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر وبناء مدرج001852

جدید للمدرسة
121 50 86 143 400 400 تجهیز توسعة المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة001951
34 115 1 151 1 300 1 300 2بناء المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بسوسة قسط 002051
289 50 50 32 79 500 500 تجهیز المدارس والمعاهد العلیا لعلوم التمریض002100
300 50 50 400 400 تجهیز المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بتونس002211
275 50 50 25 400 400 تجهیز المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بصفاقس002361
150 50 50 250 250 تجهیز المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات الصحة بالمنستیر002452
373 300 27 662 38 700 توسعة المعهد العالي لعلوم التمریض بصفاقس وٕاضافة قاعات تدریس002561
450 350 150 250 200 100 400 950 تجهیز مؤسسات التكوین002600
900 200 150 50 600 420 280 1 300 تهیئة مؤسسات التكوین002700

061 0506 1001 2725691 28285057512 6081 7371 50016 0521 0660621جملــة الفصـل

مصاریف اإلشهار و اإلعالنات 06607
710 100 100 24 1 516 62 100 418 100 1 770 2 450 مصاریف اإلشهار واإلعالنات000111

51624100100710 770100418100621 4501 066072جملــة الفصـل

مصاریف مختلفة 06608
1 800 1 800 1 800 (تأهیل القطاع الصحي (االشهاد واالعتماد ومقاربات الجودة000100
1 200 1 200 1 200 (تأهیل القطاع الصحي (التكوین واالتصال000200

11 100 1 389 1 500 1 500 (تأهیل القطاع الصحي (برامج التهیئة000300
500 500 500 (تأهیل القطاع الصحي (برامج التجهیز000400

21 000 5 000 26 000 26 000  البرنامج الخصوصي لدعم طب اإلختصاص بالمناطق الصحیة ذات000500
األولویة

3 000 800 200 2 000 2 000 4 000 تأهیل وحدات طب األسنان000600
511 90027 3892005 5001 0003 0002 0002 50026 0001 0660835جملــة الفصـل

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 06748
18 396 1 511 15 907 4 000 19 907  الصیانة والتعصیر000100

45 92 1 130 113 1 154 1 267 تهیئات مختلفة000300
8 1 239 1 247 1 247 1990الصیانة والتعصیر -برنامج 000400  
41 1 954 1 1 994 1 995 1991الصیانة والتعصیر -برنامج 000500  
150 1 584 1 734 1 734 تصفیة مشاریع قدیمة000600
13 1 502 1 515 1 515 1992عملیات التهیئة والتهذیب -برنامج 000700  
87 3 413 1 3 499 3 500 1995عملیات التهیئة والتهذیب -برنامج 000900  



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
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ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

285 نظـام أمـد

06748
6 3 493 3 499 3 499 1996عملیات التهیئة والتهذیب -برنامج 001000  
12 3 738 2 3 748 3 750 1997عملیات التهیئة والتهذیب -برنامج 001100  
23 4 127 12 4 138 4 150 1998عملیات التهیئة والتهذیب-برنامج 001200  
188 3 865 4 053 4 053 2000عملیات التهیئة والتهذیب -برنامج 001400  
26 3 472 3 498 3 498 2001عملیات التهیئة والتهذیب -برنامج 001500  
22 3 678 6 3 694 3 700 2002عملیات التهیئة و التهذیب - برنامج 001600
45 3 080 3 125 3 125 2003تهیئة و تهذیب الهیاكل الصحیة - برنامج 001800
5 2 445 2 450 2 450 2004صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة (برنامج 001900 )
3 5 2 542 2 550 2 550 2005صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة(برنامج002000 )
50 200 50 200 250 2005تصفیة مشاریع قدیمة(برنامج002100 )
8 192 200 200 2006تصفیة مشاریع قدیمة (برنامج 002400 )

5 298 1 000 500 414 6 788 1 1 500 2 500 9 999 14 000 تجدید المصاعد بالمؤسسات اإلستشفائیة002500
628 400 150 290 1 232 27 500 100 472 1 601 2 700 تصفیة مشاریع قدیمة010000
15 54 2 931 3 2 997 3 000 2006صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة (برنامج 020000 )
5 3 995 1 3 999 4 000 2007صیانة و تهدیب الهیاكل الصحیة -برنامج 020100 -
74 2 926 1 2 999 3 000 2008صیانة وتهذیب الهیاكل الصحیة ( برنامج سنة 020200  )
251 250 100 45 9 854 31 10 469 10 500 2009عملیات التهیئة والتهذیب   برنامج 020300

55 4 2 941 3 000 3 000 2010عملیات التهیئة والتهذیب ( برنامج 020400  )
42 150 200 6 7 602 9 7 991 8 000 2011عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 020500
468 304 643 7 085 26 8 474 8 500 2012عملیات التهیئة والتهذیب (برنامج 020600 )

1 257 300 300 455 6 188 31 8 469 8 500 2013عملیات التهیئة والتهذیب - برنامج 020700
977 100 200 97 1 126 2 500 2 500 2013تجدید المصاعد بالمؤسسات االستشفائیة - برنامج 020800

3 142 500 500 4 841 1 017 1 503 2 169 7 327 10 000 2014عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 020900
500 200 100 200 1 000 1 000 تحسین ظروف إقامة األطباء واألعوان بالمؤسسات االستشفائیة021000
1 299 1 299 300 تصفیة مشاریع قدیمة021100

7 609 300 500 3 591 849 11 151 12 000 2015عملیات التهیئة و التهذیب (برنامج 021200 )
3 608 700 800 112 478 2 968 1 220 554 5 220 بناء وتهیئة فضاءات الیواء التجهیزات الثقیلة بالمؤسسات االستشفائیة021300
11 000 2 000 13 000 13 000 2016عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 021400

30 450 49 2 899 3 428 3 428 تصفیة مشاریع قدیمة ممولة من طرف البنك األوروبي لإلستثمار050000
1 000 000 1 000 000 1 000 000 999900

7 000 3 000 10 000 10 000 2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 00100ج
033 061 3501 7097 6985 24810 589100 016 3201 32016 95915 85016 038119 185 067481جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
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البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

286 نظـام أمـد

06749
572 19 198 19 770 4 200 19 770 (إقتناء سیارات إسعاف(البنك اإلسالمي للتنمیة000100
56 5 938 5 994 5 994 1991تجهیز المستشفیات (برنامج 002400  )
104 4 896 5 000 5 000 1995تجهیز المستشفیات (برنامج 004400 )
255 5 105 200 5 160 5 360  ) البنك اإلسالمي للتنمیة1996تجهیز المستشفیات (برنامج 005700
61 7 506 7 567 7 567 1997تجهیز المستشفیات (برنامج 007400  )
173 127 300 300 تجهیز توسعة المركز القومي للصیانة بتونس008411
226 5 572 5 798 5 360 5 798 1999تجهیز المستشفیات -برنامج 009300  

80 80 80 تجهیز المركز المتوسطي للحد من المخاطر009411
279 21 300 300 تجهیز وحدات الصیانة والمركز القومي للصیانة010100
146 4 354 4 500 4 500 2001تجهیز المستشفیات -برنامج 012000  
182 2 218 2 400 9 600 2 400 2001تجهیز المستشفیات في نطاق المشروع القطاعي للصحة - برنامج 012100
38 362 400 2 300 400 )(المشروع القطاعي للصحة2002تجهیزالمستشفیات (  برنامج  013200  )
427 5 473 400 5 500 5 900 2002تجهیز المستشفیات -برنامج 014000
100 4 400 4 500 4 500 4 500 (  (البنك اإلسالمي للتنمیة2003تجهیز المستشفیات 015500
162 388 550 2 900 550 ( أالت مفارس (اإلتحاد الدولي للبنوك4إقتناء 015600

80 80 320 80 (إقتناء سیارات إسعاف لفائدة والیة الكاف ( البنك األوروبي لإلستثمار015900
154 196 350 1 450 350   االت للكشف باألشعة رقمیة مسیرة عن بعد -البنك األروبي6إقتناء 016000

لإلستثمار
145 10 1 045 105 1 095 8 000 1 200 2004تجهیز المستشفیات (البنك األروبي لإلستثمار) برنامج 017500
183 455 138 500 10 000 638 2004تجهیز المستشفیات (البنك اإلسالمي للتنمیة ) برنامج 017900
557 1 023 550 1 030 9 120 1 580 إقتناء سیارات إسعاف -البنك األروبي لإلستثمار018300
94 106 200 2 800 200 إقتناء سیارات إسعاف -البنك اإلسالمي للتنمیة018400
129 26 345 500 2 100 500 (تجهیز األقسام اإلستعجالیة(البنك االروبي لإلستثمار019400
107 193 100 200 3 037 300 ) البنك اإلسالمي للتنمیة2005تجهیز المستشفیات(برنامج020500
65 1 934 1 000 11 000 1 000 ) البنك األروبي لإلستثمار2005تجهیز المستشفیات (برنامج020600

166 34 200 1 800 200   آالت تحمیض باللیزر (البنك األروبي3 آالت مفراس و 3إقتناء 020700
(لإلستثمار

97 103 200 1 000 200 إقتناء سیارات إسعاف -البنك األوروبي لإلستثمار021000
9 191 200 600 200 (تجهیز األقسام اإلستعجالیة(البنك األروبي لإلستثمار022000
27 6 967 1 000 9 000 1 000 ( (البنك األروبي لإلستثمار2006تجهیز المستشفیات برنامج 023400

800 (إقتناء سیارات إسعاف (البنك األروبي للتنمیة023500
4 400 -إقتناء آلتي كشف بالرنین المغناطیسي-البنك االروبي لإلستثمار024000

125 125 125 تجهیز األقسام االستعجالیة تمویل البنك األروبي لالستثمار026500
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06749
3 500  البنك اإلسالمي للتنمیة2007تجهیز المستشفیات برنامج 026600

2 498 500 8 000 500  البنك األروبي لالستثمار2007تجهیز المستشفیات برنامج 026700
96 1 903 1 000 10 000 1 000 2008تجهیز المستشفیات ( برنامج سنة 028400  )
100 100 400 100 تجهیز األقسام اإلستعجالیة031100
42 27 431 500 13 900 500 2009تجهیز المستشفیات برنامج 031200

1 000 1 000 4 000 1 000 (النظام المعلوماتي للقطاع العمومي للصحة (قسط أول031600
1 000 1 000 1 000 (النظام المعلوماتي للقطاع العمومي للصحة (قسط أّول032200

3 000  قضیب64اقتناء آلتي مفراس 032500
1 600 قضیب16اقتناء آلتي مفراس 032600

100 100 800 100 2010تجهیز األقسام االستعجالیة - برنامج 036500
168 8 824 1 000 10 000 1 000 2010تجهیز المستشفیات - برنامج 036600

2 000 اقتناء آلة للتصویر بالرنین المغناطیسي036700
483 50 67 600 26 700 600 " اقتناء سیارات إسعاف  من صنفي "أ" و   " ب037000
299 50 1 178 973 2 500 2 500 اقتناء تجهیزات طبیة لسیارات اإلسعاف042900

800 800 800 2011تجهیز األقسام االستعجالیة - برنامج 043100  -
899 50 50 332 14 969 16 300 16 300 2011تجهیز المستشفیات - برنامج 043200  -

2 185 400 1 000 2 123 19 292 25 000 25 000 2012تجهیز المستشفیات برنامج 043400
200 200 400 400 اقتناء عربات لنقل الدم043500

304 50 46 400 1 600 400 تجدید معدات المطبخ وآالت الغسیل لمختلف المؤسسات االستشفائیة049200
154 50 119 477 800 800 2012تجهیز األقسام االستعجالیة-برنامج 049300
50 200 100 350 350 اقتناء عربات لنقل األدویة049700

500 1 000 1 500 1 500 2013تجهیز األقسام االستعجالیة-برنامج 061400
5 289 500 700 13 450 5 061 25 000 25 000 2013تجهیز المستشفیات-برنامج 061500
7 870 1 000 1 000 130 10 000 10 000 2015تجهیز المستشفیات برنامج 065800
150 100 50 300 300 اقتناء معدات لمراقبة الجودة والقیاس والمعاییر النوعیة للتجهیزات الطبیة067400
800 100 100 1 000 1 000 2016إقتناء سیارات إسعاف برنامج 067500

6 800 400 800 8 000 8 000 2016تجهیز المستشفیات برنامج 067600
1 000 500 1 500 1 500 2017اقتناء سیارات اسعاف برنامج 02300ج
8 500 500 9 000 9 000 2017تجهیز المستشفیات برنامج 02400ج

639 50040 1504 6235 73017 493116 5002 70010 0009 94910 787151 642179 06749184جملــة الفصـل

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 06750
51 1 949 2 000 2 000 1999صیانة التجهیزات الثقیلة -برنامج 000800  
147 2 053 2 200 2 200 2000صیانة التجهیزات الثقیلة (برنامج 000900  )
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06750
623 2 377 3 000 3 000 2001صیانة التجهیزات الثقیلة - برنامج 001000
183 2 519 2 702 2 702 2002صیانة  التجهیزات الثقیلة -برنامج 001100
191 2 809 3 000 3 000 2003صیانة التجهیزات الثقیلة -برنامج 001200
155 1 1 614 1 770 1 770 2004صیانة التجهیزات الثقیلة  برنامج 009300
335 1 135 1 470 1 470 2005صیانة التجهیزات الثقیلة (برنامج009400 )
54 1 1 205 1 260 1 260 2006صیانة التجهیزات الثقیلة (برنامج 009500 )
31 1 1 388 1 420 1 420 2007صیانة التجهیزات الثقیلة(برنامج009600 )
328 2 1 470 100 1 700 1 800 2008صیانة التجهیزات الثقیلة ( برنامج سنة 009700  )
5 6 289 300 300 صیانة سیارات اإلسعاف بالمستشفیات المحلیة009800

117 1 683 1 800 1 800 2009صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 009900
200 200 200 2009صیانة سیارات اإلسعاف برنامج 010000
306 3 1 691 2 000 2 000 2010صیانة التجهیزات الثقیلة - برنامج 010100
8 192 200 200 2010صیانة سیارات اإلسعاف - برنامج 010200

280 68 2 352 2 700 2 700 2011صیانة التجهیزات الثقیلة - برنامج 010300  -
9 7 484 500 500 2011صیانة سیارات اإلسعاف - برنامج 010400

803 616 2 081 3 500 3 500 2012صیانة التجهیزات الثقیلة-برنامج 010500
190 31 179 400 400 2012صیانة سیارات اإلسعاف-010600

1 382 50 585 483 2 500 2 500 2013صیانة التجهیزات الثقیلة - برنامج 010700
300 100 400 400 2013صیانة سیارات اإلسعاف-برنامج 010800

1 500 500 2 000 2 000 2014صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 010900
400 50 50 500 500 2014صیانة سیارات االسعاف برنامج 011000
600 400 1 000 2 000 2 000 2015صیانة التجهیزات الثقیلة (برنامج 011100 )

1 600 200 200 2 000 2 000 2016صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 011200
800 200 1 000 1 000 2017صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 00100ج

598 50010 2501 3211 9531 00030027 0001 0002 3222 62237 0675042جملــة الفصـل

2 740 210 7501 27526 02318 45532 697324 038 8761 02058 87543 77564 812406 243191 612 1جملــة البرنامج الفرعي

9 740 210 7501 27526 02318 45532 697324 038 8761 02058 87543 77564 812406 243191 612 1جملــة البرنامج

3 380 471420 433187 794209 775236 1381 091 9241 046 821132 032110 085116 1991 975 334 1 654 840 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة
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د1000بحساب 
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إعادة تقییم
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الدفع م.ع.م
إعتمادات على م.ق.خ.م

289

_242 الباب:

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 0674512 20016 2349 461

تجهیز الهیاكل الصحیة 067496 350

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 06750767

12 20016 23416 578 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

290نظـام أمـد

_242 الباب:

د1000بحساب 
البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنامج

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

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745

250200 2501 1مستشفى الرابطة:تهیئة قسم الجراحة "أ" و تجدید المطبخ و المغسل 11 0352
بناء قسم جدید للعیادات الخارجیة بمستشفى عبد الرحمان مامي

بأریانة
150150100 12 0658

31مشروع اإلقتصاد في الطاقة المائیة بمستشفى الرازي بمنوبة 14 1603
43100بناء قسم إستعجالي جدید بمستشفى شارل نیكول 11 1605

100إستكمال قسم طب العیون بمستشفى الرابطة 11 1606
500500100بناء عیادات خارجیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 1609

تركیز شبكات الحمایة من الحرائق وتنجدید الشبكة الكهربائیة
بمستشفى الرازي بمنوبة

100 14 1610

50(بناء قسم األمراض الباطنیة بمستشفى شارل نیكول بتونس (دراسات 11 1615
100بناء العیادات الخارجیة بمعهد القصاب بقصر سعید 14 1618

تهیئة و توسعة قسم مغلق األمراض النفسیة بمستشفى فرحات حشاد
بسوسة

100 51 1620

100إتمام بناء قسم العالج باألشعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة 51 1624
تجدید شبكة التكییف المركزي ألجنحة العملیات الجراحیة وأقسام

اإلنعاش بمستشفى سهلول
100 51 1629

100توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي بالمهدیة 53 1634
100بناء قسم األمراض الباطنیة بمستشفى شارل نیكول بتونس 11 1637

بناء قسم ألمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي
شاكر بصفاقس

100 61 1640

200بناء المخابر وبنك الدم بالمستشفى الجامعي عزیزة عثمانة 11 1641
500100 5002 2تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة 11 1642

250250100إحداث قسم إنعاش الولید والطفل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى 11 1643
100إحداث قسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى 11 1644

300300100إحداث قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى 11 1645
بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة

( 2قسط  )
100 51 1649

إتمام أشغال تهیئة قسم الحروق البلیغة وقسم أمراض األعصاب
بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة

30 51 1650

55055050إحداث وحدة لزرع األعضاء بمستشفى سهلول بسوسة 51 1651
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06745

تهیئة قسم جراحة العظام لدى الكهول بمعهد محمد القصاب بقصر
السعید

100 14 1652

100بناء قسم ألمراض الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 1653
تهیئة قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة

 - وحدة العملیات2بالمنستیر - قسط 
50 52 1654

تجدید تجهیزات التهوئة والتكییف  لقسمي امراض األعصاب والعیون
بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر

100 52 1655

100بناء قسم استعجالي بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة 12 1659
تهیئة قسم أمراض األعصاب بمستشفى فطومة بورقیبة

2بالمنستیر-ق
50 52 1660

200توسعة مركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس 13 1661
تهیئة وتوسعة مستشفى الرابطة-مخابر البكترولوجیا والبیوكیمیاء

والمناعة واالنعاش
100 11 1662

100توسعة مخابر التحالیل الجرثومیة بمستشفى شارل نیكول 11 1663
50تجدید الشبكات الفنیة بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون 11 1664

500500100بناء قسم استعجالي بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 1665
تهیئة وتوسعة مخابر التحالیل الطبیة بمستشفى المنجي سلیم

بالمرسى
6450 11 1666

100تهیئة وتوسعة المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس 61 1667
احداث وحدة لتصفیة الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

بصفاقس
50 61 1668

100تهیئة وتوسعة معهد محمد القصاب بقصر السعید 14 1669
400400100بناء مخبر حفظ الصحة بمستشفى سهلول بسوسة 51 1670

2100تأهیل مستشفى فرحات حشاد بسوسة قسط  51 1671
100تهیئة الشبكات الفنیة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة 51 1672

تعویض وتعزیز التجهیزات الطبیة الثابتة والشبكات الفنیة بمستشفى
سهلول بسوسة

200 51 1673

160100 1البرنامج الوطني للنهوض بزرع األعضاء (البناءات) دراسات 00 1674
567100تجدید الشبكات الفنیة بمستشفى شارل نیكول 11 1676

تهیئة المصالح العامة وتوسعة قسم التولید "ب" بمستشفى شارل
نیكول

50 11 1677

50تهیئة قسم الجراحة "أ" بمستشفى الحبیب ثامر 11 1678
50تجدید بیت األموات بمستشفى الرابطة 11 1680

تهیئة فضاء إلیواء األرشیف بالمعهد الوطني المنجي بن حمیدة
ألمراض األعصاب

50 11 1681

50إعادة تأهیل منظومة الحمایة من بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 1682
100بناء الجناح االداري لقسم الجراحة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى 11 1683

500500100تهیئة وتوسعة قسم الطب النووي بمعهد صالح عزیز 11 1684
صیانة وتهذیب الفضاءات وتجدید غشاء األسطح والشبكات الفنیة

بمستشفى عزیزة عثمانة
100 11 1685

تهیئة الفضاءات القدیمة لقسم جراحة العظام الیواء أقسام جدیدة
بمستشفى عزیزة عثمانة

4 3004 300100 11 1686

100تهیئة وتوسعة قسم أمراض األعصاب بمستشفى الرازي بمنوبة 14 1689
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تجدید شبكتي الكهرباء والحمایة من الحرائق بمستشفى الرازي بمنوبة
2قسط 

50 14 1691

توسعة قسم الطب النووي لتركیز آلة مزدوج بالبوزیترون ومقطعي
بمستشفى سهلول سوسة

700700100 51 1692

50بناء مقر إقامة أطباء االستمرار بمستشفى سهلول سوسة 51 1694
50تجدید المولدات الكهربائیة للنجدة بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 1695

200 مراكز أبحاث سریریة بإقلیم تونس الكبرى5إحداث  00 1696
100تهیئة وتأهیل قسم الجراحة العامة بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 1697

100تهیئة قسم التولید "ب" بمستشفى شارل نیكول 11 1698
تهیئة وتوسعة قسم أورام العیون بمعهد الهادي الرایس ألمراض

العیون
100 11 1699

تهیئة األرشیف المركزي والصیدلیة ومأوى السیارات بمعهد صالح
عزیز

100 11 1700

50تهیئة المطبخ بمستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس 11 1701
تجدید التكییف بقسم طب الولدان وتعویض مجمع الكهرباء بمركز

التولید وطب الرضیع بتونس
100 11 1703

تهیئة فضاءات األرشیف المركزي بمركز التولید وطب الرضیع
بتونس

50 11 1704

50بناء رواق ربط البنایة " ب " بقسم التخدیر بمستشفى الحبیب ثامر 11 1705
100تهیئة وتوسعة مخبر المناعة بمستشفى الرابطة 11 1706

100تجدید شبكة التسخین المركزي بمستشفى الرابطة 11 1707
50تأهیل قسم أمراض األنف واألذن والحنجرة بمستشفى الرابطة دراسة 11 1708

300300100تهیئات مختلفة بمستشفى الرابطة 11 1709
تجدید شبكة تنقیة الهواء بقسم االنعاش بمستشفى عبدالرحمان مامي

أریانة
50 12 1710

50تهیئة بیت الغسیل بمستشفى عبدالرحمان مامي أریانة 12 1711
100تهیئات مختلفة بمستشفى عبدالرحمان مامي أریانة 12 1712
20050تأهیل مستشفى عبدالرحمان مامي أریانة دراسات 12 1713

35050تجدید شبكة االتصاالت الهاتفیة بمستشفى شارل نیكول 11 1714
إحداث فضاء األرشیف المركزي بمعهد الهادي الرایس ألمراض

العیون
25050 11 1715

700100برنامج تطویر بدائل االقامة  االستشفاء النهاري 00 1716
برنامج تحسین عالج الجلطة القلبیة للحد من الوفیات والقصور

القلبي
30050 00 1717

40050تهیئة وتوسعة المطبخ وبیت الغسیل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى 11 1718
بناء قسمي االنعاش واالستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول

بسوسة دراسات
100 51 1719

تهیئة قاعة ثانیة للتصویر بقسم األشعة وتهیئة بیت الغسیل بمعهد
أمراض األعصاب بتونس

50 11 1720

تهیئة قاعات العملیات بقسم التولید وأمراض النساء بمستشفى عزیزة
عثمانة

300 11 1721

تجدید شبكات التكییف والكهرباء بقسم العیادات الخارجیة بمستشفى
الطاهر صفر المهدیة

100 53 1722
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تهیئة قسم أمراض السكري والغدد والطب الباطني بمستشفى الطاهر
صفر المهدیة

50 53 1723

200تهیئات مختلفة بالمعهد الوطني  للتغذیة 11 1724
100تجدید شبكات التكییف والكهرباء بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 1725

100تهیئة وتوسعة المطبخ بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 1726
تهیئة المقر القدیم لقسم االستعجالي الیواء المصالح العامة واألرشیف

بمستشفى شارل نیكول
100 11 1727

200تهیئة قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نیكول 11 1728
200تركیز مجمع كهربائي للمحول الكهربائي بمستشفى الرابطة 11 1729

تجدید شبكة الحمایة من الحرائق بمركز االصابات والحروق البلیغة
ببن عروس

200 13 1730

200تجدید شبكة الحمایة من الحرائق بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 1731
200تهیئات مختلفة بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس 61 1732

12 20016 2349 161 06745جملــة الفصـل
تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

تجهیز مخابر الطفیلیات والمناعة والدم والسمومیات بمستشفى
فرحات حشاد سوسة

50 51 1417

تجهیز مخابر البیوكیمیاء وأمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر
بصفاقس

100 61 1421

تجهیز قسم األمراض الوراثیة والخلقیة بمستشفى المنجي سلیم
بالمرسى

100 11 1425

100تجهیز وحدة طب الولدان بقسم التولید بمستشفى عزیزة عثمانة 11 1431
50تجهیز تأهیل قسم الجراحة "أ" بمستشفى الرابطة 11 1432

100تجهیز قسم العیادات الخارجیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 1436
100تجهیز وتجدید قسمي ابن الجزار وعمران بمستشفى الرازي 14 1437

400تجهیز قسمي التخدیر واالنعاش بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر 52 1438
100تجهیز قسم األمراض الصدریة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى 11 1440

200تجهیز قسم العیادات الخارجیة بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون 11 1450
تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر

بصفاقس
200 61 1452

تجهیز قسم أمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي
شاكر بصفاقس

100 61 1453

تجهیز تهیئة قسم جراحة العظام للكهول بمعهد محمد القصاب بقصر
السعید

50 14 1461

50تجهیز الصیدلیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة 12 1463
50تجهیز قسم االستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة 12 1469

50تجهیز قسم استعجالي بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 1470
50تجهیز توسعة مخابر التحالیل الجرثومیة بمستشفى شارل نیكول 11 1471

50تجهیز تهیئة مخبر حفظ الصحة بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة 51 1472
2100تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة قسط  51 1473
تجهیز قسم ألمراض األعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة

بالمنستیر
100 52 1474
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تجهیز قسم الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر
بصفاقس

50 61 1475

400تجدید وتدعیم التجهیزات بمستشفى شارل نیكول 11 1476
تجدید وتدعیم التجهیزات بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة

صفاقس
500 61 1477

300تجدید وتدعیم التجهیزات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس 61 1478
تجهیز توسعة و تهیئة مخبر التحالیل الطبیة بمستشفى منجي سلیم

بالمرسى
50 00 1481

تجهیز تهیئة و تاهیل الجناح القدیم ألمراض القلب و الشرایین
بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة

50 00 1483

تجهیز وحدة لألمراض الورمیة بقسم طب األطفال بمستشفى فطومة
بورقیبة بالمنستیر

100 00 1484

تجهیز تهیئة و توسعة المستشفى الجامعي الهادي شاكر أقسام
أمراض الدم و أمراض الكلى و اتمام بناء قسم الصیدلة

300 00 1485

400اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع النهوض بزراعة الكلى 11 1486
اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع منظومة تحسین عالج الجلطة القلبیة

بمستشفى الرابطة
100 11 1487

500اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع تطویر بدائل االقامة االستشفائیة 00 1488
50تجدید معدات المطبخ وبیت الغسیل بمستشفى الرابطة 11 1489

اقتناء تجهیزات لفائدة قسم المعالجة لألمراض السرطانیة بمستشفى
الحبیب بورقیبة صفاقس

100 61 1490

اقتناء وحدة للجراحة القلبیة لفائدة قسم جراحة القلب والشرایین
بمستشفى الرابطة

100 11 1491

تجهیز تهیئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال بمستشفى الهادي
شاكر صفاقس

300 61 1492

100تجهیز مخبر التحالیل البیولوجیة لإلنجاب بمستشفى العزیزة عثمانة 11 1493
تجهیز تهیئة وتوسعة قسم الطب االستعجالي بمستشفى فرحات حشاد

سوسة
100 51 1494

تدعیم تجهیزات جناح االقامة لقسم أمراض القلب بالمستشفى
الجامعي بالمرسى

200 11 1495

تدعیم تجهیزات قسم جراحة القلب والشرایین بالمستشفى الجامعي
سهلول سوسة

50 51 1496

50تجهیز وحدات االستشفاء النهاري بمعهد صالح عزیز 11 1497
اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع تطویر بدائل االقامة االستشفائیة

بمستشفى فرحات حشاد
50 51 1498

200اقتناء تجهیزات ومعدات لتأهیل قاعات العملیات بالمؤسسات الصحیة 00 1499
6 150 06749جملــة الفصـل

12 20016 23415 311 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

المراكز المختصة 2البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745
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إحداث وحدة للبیولوجیا للبحث والنهوض بمیادین التلقیح واألدویة
البیوجنیسة بمعهد باستور

100 11 1601

100تهیئة مخبر مراقبة الجودة بمعهد باستور 11 1702
100تهیئات مختلفة بالمركب الصحي بجبل الوسط 22 1733

300 06745جملــة الفصـل
تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

تعویض مغاطس العالج بالمیاه وآالت للعالج الطبیعي بالمركب
الصحي بجبل الوسط

200 22 1500

200 06749جملــة الفصـل
500 2جملــة البرنامج الفرعي

12 20016 23415 811 3جملــة 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

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة 2البرنامج الفرعي

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 06750

2015صیانة التجهیزات الثقیلة (برنامج  )567 00 1707
2016200صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج  00 1708

767 06750جملــة الفصـل
767 2جملــة البرنامج الفرعي
767 9جملــة البرنامج

12 20016 23416 578 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة

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

296

_242 الباب:

مصاریف مختلفة 066082 400800100

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 0674510 1509 7001 050

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 067483 0003 000500

تجهیز الهیاكل الصحیة 0674917 60017 6001 150

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 067502 5002 500150

35 65033 6002 950 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

2017میزانیة الدولة لسنة

الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة

297نظـام أمـد

_242 الباب:

د1000بحساب 

مشاریع و برامج جدیدة

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة3البرنامج

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

المؤسسات العمومیة للصحة 1البرنامج الفرعي

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745

25025050تجدید مركزیات معالجة الهواء بمستشفى األطفال بتونس 11 001ج
20020050تهیئة وحدة التعقیم المركزیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس 11 002ج

45045050تجدید شبكة االنذار المبكر للحمایة من الحرائق بمعهد صالح عزیز 11 003ج
000100 0001 1تهیئة قسم أمراض النساء بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة 53 004ج

بناء ممر مغطى بین المستشفى وقسم االستعجالي بمستشفى الطاهر
صفر بالمهدیة

35035050 53 005ج

30030050تجدید المولد الكهربائي بمستشفى عزیزة عثمانة بتونس 11 006ج
تهیئة قاعة ثانیة للفحص والعالج بالمنظار األلیافي بمستشفى

الحبیب ثامر
65065050 11 007ج

تهیئة قسم الطب الفیزیائي والتأهیل الوظیفي بمستشفى فطومة بورقیبة
المنستیر

27027050 52 008ج

85040050تهیئة قسم األمراض الصدریة بمستشفى فطومة بورقیبة المنستیر 52 009ج
30030050تهیئة مطبخ مركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس 13 010ج

15015050تهیئة قسم االستعجالي بمركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس 13 011ج
احداث وحدة تدخالت انفصام الشرایین وتهیئة قاعة قراءة الفحوصات

بمعهد أمراض األعصاب
90090050 11 014ج

78078050تهیئة قسم أمراض األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب 11 015ج
30050 3001 1بناء قسم الصیدلیة بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب 11 016ج

45045050توسعة قسم االنعاش والتخدیر بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب 11 017ج
20020050تهیئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب 11 018ج

45045050تهیئة الشبكات الكهربائیة بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب 11 019ج
30030050تهیئة قاعة القثطرة بمستشفى الحبیب ثامر 11 020ج

40040050تهیئة نظام الوقایة من الحرائق بمستشفى الهادي شاكر صفاقس 61 022ج
9 5509 1001 000 06745جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

اقتناء آلة لتجزئة الحمض النووي لفائدة المعهد الوطني ألمراض
األعصاب

45045050 11 001ج

تجهیز قسم أمراض الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة
بالمنستیر

60060050 52 006ج

تجهیز وحدة جراحة القلب والشرایین لألطفال بالمستشفى الجامعي
سهلول سوسة

1 4001 40050 51 007ج
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75075050اقتناء تجهیزات لمخبر الكیمیاء الحیویة بمستشفى الرابطة 11 008ج
اقتناء مشراط سائلي مقرون بقیاس الطیف الكتلي الثنائي لفائدة

مستشفى الرابطة
30030050 11 009ج

اقتناء تجهیزات لقسم أمراض القلب بمستشفى عبد الرحمان مامي
بأریانة

2 0002 00050 12 010ج

500450 5008 20178تجهیز المؤسسات الصحیة الجامعیة برنامج  00 011ج
تأهیل تجهیزات ومعدات أقسام الطب الفیزیائي والتأهیل الوظیفي

بالمؤسسات الصحیة
800800100 00 012ج

14 80014 800850 06749جملــة الفصـل
24 35023 9001 850 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

المراكز المختصة 2البرنامج الفرعي

مصاریف مختلفة 06608

400800100 2تأهیل المخبر الوطني للیقظة الدوائیة قصد الحصول على اإلعتماد 11 002ج
2 400800100 06608جملــة الفصـل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745

60060050توسعة المبنى ج للمركز الوطني للیقظة الدوائیة 11 021ج
60060050 06745جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749

800800100تجهیز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر 52 021ج
000200 0002 20172تجهیز المراكز المختصة برنامج  00 022ج

2 8002 800300 06749جملــة الفصـل
5 8004 200450 2جملــة البرنامج الفرعي

30 15028 1002 300 3جملــة 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

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة 2البرنامج الفرعي

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 06748

000500 0003 20173عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00 001ج
3 0003 000500 06748جملــة الفصـل

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 06750

500150 5002 20172صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج  00 001ج
2 5002 500150 06750جملــة الفصـل
5 5005 500650 2جملــة البرنامج الفرعي
5 5005 500650 9جملــة البرنامج
35 65033 6002 950 الجملة العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

البــیـان

د1000بحساب 

2017 2016 2015 2014

2017

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

201520162017 2014

الصحة : المؤسسات اإلستشفائیة24 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول إجمالي

م.ق.خ.م

299

2_

850دراسات عامة06600
732 1تجهیزات إداریة06604
833 2برامج إعالمیة06605
300 2مصاریف مختلفة06608 100 1 600 800 2 400
570 79بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745 10 511 9 400 10 599 40 295 6 294 25 934 20 100 14 104 83 943 16 896 150 375
291 14بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل  الصحیة الجهویة06746
392 4بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747
495 3صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 500 15 197 419 3 000 15 773 19 192
283 53تجهیز الهیاكل الصحیة06749 7 500 6 450 10 185 15 202 10 040 17 600 10 600 9 100 45 280 40 180 92 620
344 6صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة06750 917 2 337 2 119 12 471 2 390 2 500 2 000 2 000 15 298 24 188

288 77581 17425 20432 70049 83420 74383 16522 90318 18719 528144 992 160 294 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

اإلستثمارات المباشرة

میزانیة الدولة لسنة

2

2017
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إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

300

د1000بحساب 

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة 3 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المؤسسات العمومیة للصحة 1 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745
385 مستشفىالحبیب بورقیبة بصفاقس - تهیئة قسم اإلستعجالي007061
700 مستشفى فرحات حشاد بسوسة -  بناء وحدة اإلستعجالي007251

14 000 بناء مركز اإلستعجالي و جبر و تقویم األعضاء بتونس008411
1 350 1 350 1 350  مستشفى شارل نیكول: تهیئة أقسام الجراحة أ والجراحة ب وأمراض القلب030211

والعیون
785 785 785 مستشفى شارل نیكول : تهیئة قاعات جراحة بقسم أمراض العیون030411

102 1 648 100 1 650 1 750  مستشفي شارل نیكول : تهیئة أقسام القلب و التولید أ و ب و تجدید030511
مصاعد أقسام الجراحة أ و ب

300 300 300 تهیئة وتوسعة قسم الولدان بمستشفى شارل نیكول030611
100 100 100 تجدید المصعد لقسم أمراض القلب بمستشفى شارل نیكول030711

6 194 6 194 200 تهیئة وتجدید قاعة القثطرة لقسم أمراض القلب بمستشفى شارل نیكول030811
600 600 600 2مستشفى الرابطة تجدید التجهیزات الكهربائیة-قسط035111

1 980 200 200 750 1 250 1 130 750 3 130 مستشفى الرابطة:تهیئة قسم الجراحة "أ" و تجدید المطبخ و المغسل035211
200 200 200 تهیئات مختلفة بمستشفى الرابطة بتونس035311

220 200 420 420 توسعة و تهیئة قسم الجراحة "ب" بمستشفى الرابطة035411
500 500 500 مستشفى األمراض الصدریة بأریانة:تهیئة و توسیع بعض األقسام040012
350 350 350  إتمام جناح اإلقامة لقسم أمراض القلب بمستشفى األمراض الصدریة040112

بأریانة
1 499 1 499 500 مستشفى سهلول سوسة : أقساط فنیة-غاز طبیعي.طاقة شمسیة و قنوات055051
7 813 1 819 1 811 820 مستشفى الرازي: تعویض األقسام اإلستشفائیة-بنال و صفر060014

604 100 100 650 96 150 1 400 1 550 بناء قسم جدید للعیادات الخارجیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة065812
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301 نظـام أمـد

06745
29 726 755 755 معهد األعصاب بتونس بناء قسم للعیادات الخارجیة و صیدلیة070011
5 145 150 150 معهد األعصاب بتونس: الحمایة من الحرائق070111

200 200 200 تهیئة وتوسعة المخابر بالمعهد الوطني لألعصاب070311
800 800 800 مستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس :تجدید المصاعد و التجهیزات الفنیة075061
350 350 350  إحداث عیادة خارجیة ومخابر للتحالیل الوراثیة بمستشفى الهادي شاكر075261

بصفاقس
150 150 150  توسعة أقسام أمراض الكلى واألمراض الساریة بمستشفى الهادي شاكر075361

بصفاقس
300 300 300 تجدید التجهیزات الفنیة بمعهد قصر السعید080014
650 650 650 معهد صالح عزیز  : تجدید التجهیزات  الفنیة100011

35 265 32 268 300 معهد صالح عزیز ألمراض السرطان : توسیع اإلدارة و تهیئة األقسام100111
500 500 500 مستشفى األمراض الصدریة بأریانة:تهیئة و توسیع بعض األقسام115012

870 870 870 مستشفى شارل نیكول: تهیئة قسم أمراض األنف و الحلق -القسط الثاني130011
1 350 1 350 1 350  تهیئة أقسام الجراحة أ و ب و قسمي القلب و العیون بمستشفى شارل130211

نیكول
150 150 150 تهیئة قسم األشعة بمستشفى شارل نیكول130611
70 70 70 أشغال تهیئة للتحكم في استهالك الطاقة بمستشفى شارل نیكول130711

1 100 1 100 1 100 مستشفى الرابطة : تجدید شبكة الكهرباء135011
750 750 750 مستشفى الرابطة:تهیئة قسم الجراحة "أ" و تجدید المطبخ و المغسل135111

200 200 200 تجدید التجهیزات الفنیة و تهیئات مختلفة بمستشفى الرابطة135511
600 600 600  مستشفى فرحات حشاد سوسة  : تجدید قنوات تصریف المیاه و التجهیزات140051

الفنیة
250 250 250 تهیئة وتأهیل قسم اإلنعاش لما بعد الجراحة بمستشفى سهلول بسوسة140151

1 335 1 335 1 335  مستشفى المنستیر: تجدید شبكة السوائل و اإلستعجالي و التشریح و150052
األمراض النفسیة

1 185 1 185 1 185 مستشفى المنستیر:تجدید أقسام المجاري البولیة و الجراحة150152
150 150 150 بناء القسط الثاني للصیدلیة بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر150252
100 100 100 تجدید مصاعد مستشفى الحبیب ثامر160011

31 169 200 200 مشروع اإلقتصاد في الطاقة المائیة بمستشفى الرازي بمنوبة160314
30 270 300 300 تهیئات مختلفة بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة160412
83 100 100 322 2 895 43 3 457 3 500 بناء قسم إستعجالي جدید بمستشفى شارل نیكول160511
391 100 100 17 52 200 460 660 إستكمال قسم طب العیون بمستشفى الرابطة160611
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302 نظـام أمـد

06745
642 58 700 700  توسعة العیادات الخارجیة وٕاحداث وحدة إستشفاء نهاري بالمعهد الوطني160711

لألعصاب
750 750 750 تهیئات مختلفة ببعض األقسام اإلستشفائیة بمستشفى سهلول بسوسة160851

400 100 330 770 500 300 800 1 600 بناء عیادات خارجیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس160911
173 100 327 600 600  تركیز شبكات الحمایة من الحرائق وتنجدید الشبكة الكهربائیة بمستشفى161014

الرازي بمنوبة
60 240 300 600 600  تأهیل قسم الجراحة "أ" بمستشفى الرابطة (تجدید التجهیزات الطبیة الثابتة161111

(وأنسنة فضاءات اإلقامة
88 62 150 150  إحداث مركز وطني لتقصي ومتابعة األمراض اإلستقالبیة بمستشفى161211

الرابطة
10 215 125 1 349 350 إحداث وحدة لتأهیل المرضى بقسم طب األطفال بمستشفى الرابطة161311

18 782 800 800 بناء عیادات خارجیة بمستشفى سهلول بسوسة161451
50 50 100 100 (بناء قسم األمراض الباطنیة بمستشفى شارل نیكول بتونس (دراسات161511

665 1 235 580 1 320 1 900 إحداث قسم جراحة المجاري البولیة بمستشفى الحبیب ثامر بتونس161611
22 1 028 1 050 1 050 تجدید شبكة التكییف بقاعات العملیات بالمعهد الوطني لألعصاب161711
190 100 330 180 800 800 بناء العیادات الخارجیة بمعهد القصاب بقصر سعید161814

450 450 450  إتمام بناء قسم أمراض القلب و الشرایین بمستشفى عبد الرحمان مامي161912
بأریانة

100 100 100 300 300  تهیئة و توسعة قسم مغلق األمراض النفسیة بمستشفى فرحات حشاد162051
بسوسة

500 500 500 تهیئة قسم أمراض القلب "أ" بمستشفى فطومة بورقیبة بالمستیر162152
7 700 1 793 2 500 2 500  بناء قسم الجراحة العامة للقطب االستعجالي بمستشفى المنجي سلیم162211

بالمرسى
19 481 1 499 500 بناء مركز لتصفیة الدم بمستشفى سهلول بسوسة162351

100 100 100 إتمام بناء قسم العالج باألشعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة162451
506 100 594 1 200 1 200 تهیئة وتوسیع قسم أمراض الدم بمستشفى عزیزة عثمانة162711

300 300 300  استكمال مشروع بناء قسم أمراض الدم بمستشفى فرحات حشاد بسوسة162851
(جناح العزل)

500 100 100 200 100 1 000 1 000  تجدید شبكة التكییف المركزي ألجنحة العملیات الجراحیة وأقسام اإلنعاش162951
بمستشفى سهلول

200 100 300 300 تهیئة وتوسیع الصیدلیة بمعهد القصاب163014
150 150 150 صیانة الهیكلة الخرسانیة بمستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس163161

300 150 450 450  بمستشفى شارنیكول16تهیئة وتهذیب البنایة 163211
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06745
250 250 250 توسعة قسم اإلنعاش بالمستشفى الجامعي بالمهدیة163353

150 100 100 350 350 توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي بالمهدیة163453
11 239 250 250 ربط المستشفى الجامعي الهادي شاكر بشبكة الغاز الطبیعي163561
47 100 623 480 1 250 1 250 إحداث قسم العیادات الخارجیة بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون163611
500 100 100 200 900 900 بناء قسم األمراض الباطنیة بمستشفى شارل نیكول بتونس163711

500 1 500 500 1 500 2 000  تهیئة وتوسعة قسمي الجراحة العامة والتخدیر واإلنعاش بمستشفى الحبیب163811
2ثامر (ق )

19 681 700 700 بناء قسم الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس163961
16 100 150 234 500 500  بناء قسم ألمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر164061

بصفاقس
851 200 100 49 1 200 1 200 بناء المخابر وبنك الدم بالمستشفى الجامعي عزیزة عثمانة164111

3 300 100 100 2 500 1 000 3 500 تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة164211
800 100 100 250 250 500 1 000 إحداث قسم إنعاش الولید والطفل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى164311
200 100 100 200 600 600 إحداث قسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى164411

1 600 100 100 300 800 700 1 800 إحداث قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى164511
105 300 105 300 405 تهیئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب164611

200 200 200  إتمام بناء محالت إلیواء المعجل الخطي بالمستشفى الجامعي فرحات164751
حشاد بسوسة

38 162 200 200  إتمام بناء قسم التخدیر واإلنعاش بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد164851
بسوسة

343 100 100 300 557 1 400 1 400 2بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة (قسط 164951 )
30 270 300 300  إتمام أشغال تهیئة قسم الحروق البلیغة وقسم أمراض األعصاب165051

بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة
750 50 100 550 350 900 إحداث وحدة لزرع األعضاء بمستشفى سهلول بسوسة165151
550 100 100 250 500 750 تهیئة قسم جراحة العظام لدى الكهول بمعهد محمد القصاب بقصر السعید165214
272 100 100 658 270 400 1 000 1 400 بناء قسم ألمراض الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر165352

50 100 350 150 150 500 650  - تهیئة قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر165452
 - وحدة العملیات2قسط 

90 100 100 350 210 250 600 850  تجدید تجهیزات التهوئة والتكییف  لقسمي امراض األعصاب والعیون165552
 بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة

315 35 350 350 2بناء الصیدلیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة قسط 165612
20 295 235 550 550  تهیئة وتأهیل جناح أمراض القلب والشرایین بمستشفى عبد الرحمان مامي165712

بأریانة
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304 نظـام أمـد

06745
571 100 100 29 800 800 بناء قسم استعجالي بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة165912
36 50 214 300 300 2تهیئة قسم أمراض األعصاب بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر-ق166052

3 200 200 200 3 600 3 600 توسعة مركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس166113
1 150 100 100 1 350 1 350  تهیئة وتوسعة مستشفى الرابطة-مخابر البكترولوجیا والبیوكیمیاء والمناعة166211

واالنعاش
300 100 100 500 500 توسعة مخابر التحالیل الجرثومیة بمستشفى شارل نیكول166311
243 50 100 7 400 400 تجدید الشبكات الفنیة بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون166411
983 100 100 17 500 700 1 200 بناء قسم استعجالي بمركز التولید وطب الرضیع بتونس166511
121 50 100 29 64 236 300 تهیئة وتوسعة مخابر التحالیل الطبیة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى166611
117 100 100 783 1 100 1 100 تهیئة وتوسعة المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس166761
350 50 100 100 600 600 احداث وحدة لتصفیة الدم بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس166861

1 100 100 100 1 300 1 300 تهیئة وتوسعة معهد محمد القصاب بقصر السعید166914
600 100 100 400 400 800 بناء مخبر حفظ الصحة بمستشفى سهلول بسوسة167051
934 100 100 1 687 179 3 000 3 000 2تأهیل مستشفى فرحات حشاد بسوسة قسط 167151
689 100 50 161 1 000 1 000 تهیئة الشبكات الفنیة بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة167251

1 848 200 100 352 2 500 2 500  تعویض وتعزیز التجهیزات الطبیة الثابتة والشبكات الفنیة بمستشفى سهلول167351
بسوسة

1 186 100 100 100 14 1 1 160 239 100 1 500 البرنامج الوطني للنهوض بزرع األعضاء (البناءات) دراسات167400
120 100 220 220 تجدید شبكة التكییف المركزي بقسم جراحة العظام بمستشفى شارل نیكول167511

2 300 100 100 1 567 1 932 2 500 تجدید الشبكات الفنیة بمستشفى شارل نیكول167611
50 50 100 200 200 تهیئة المصالح العامة وتوسعة قسم التولید "ب" بمستشفى شارل نیكول167711
350 50 100 500 500 تهیئة قسم الجراحة "أ" بمستشفى الحبیب ثامر167811

150 150 150 بناء فضاءات لألرشیف بمستشفى الحبیب ثامر167911
50 50 100 100 تجدید بیت األموات بمستشفى الرابطة168011
100 50 150 150  تهیئة فضاء إلیواء األرشیف بالمعهد الوطني المنجي بن حمیدة ألمراض168111

األعصاب
161 50 200 9 420 420 إعادة تأهیل منظومة الحمایة من بمركز التولید وطب الرضیع بتونس168211
650 100 100 50 300 600 900 بناء الجناح االداري لقسم الجراحة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى168311
500 100 100 500 200 700 تهیئة وتوسعة قسم الطب النووي بمعهد صالح عزیز168411
132 100 180 70 18 500 500  صیانة وتهذیب الفضاءات وتجدید غشاء األسطح والشبكات الفنیة168511

بمستشفى عزیزة عثمانة
4 300 100 100 4 300 200 4 500  تهیئة الفضاءات القدیمة لقسم جراحة العظام الیواء أقسام جدیدة بمستشفى168611

عزیزة عثمانة
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50 100 100 250 250 تجدید الغشاء الواقي لألسطح بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة168712

20 180 200 200  تجدید تجهیزات التكییف ومعالجة الهواء بقسم الجراحة الصدریة بمستشفى168812
عبدالرحمان مامي

104 100 180 16 400 400 تهیئة وتوسعة قسم أمراض األعصاب بمستشفى الرازي بمنوبة168914
20 267 13 300 300 تهیئة وتوسعة مخبر التحالیل الطبیة بمستشفى الرازي بمنوبة169014

239 50 100 11 400 400  تجدید شبكتي الكهرباء والحمایة من الحرائق بمستشفى الرازي بمنوبة قسط169114
2

900 100 200 700 500 1 200  توسعة قسم الطب النووي لتركیز آلة مزدوج بالبوزیترون ومقطعي بمستشفى169251
سهلول سوسة

250 250 250  تهیئة فضاء إقامة أطباء االستمرار لتركیز آلة سكانار بمستشفى سهلول169351
سوسة

200 50 100 350 350 بناء مقر إقامة أطباء االستمرار بمستشفى سهلول سوسة169451
150 50 100 200 500 500 تجدید المولدات الكهربائیة للنجدة بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر169552

7 000 200 300 2 000 5 500 7 500  مراكز أبحاث سریریة بإقلیم تونس الكبرى5إحداث 169600
1 700 100 200 2 000 2 000 تهیئة وتأهیل قسم الجراحة العامة بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر169752
600 100 100 800 800 تهیئة قسم التولید "ب" بمستشفى شارل نیكول169811

1 000 100 100 1 200 1 200 تهیئة وتوسعة قسم أورام العیون بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون169911
300 100 100 500 500 تهیئة األرشیف المركزي والصیدلیة ومأوى السیارات بمعهد صالح عزیز170011
50 50 100 200 200 تهیئة المطبخ بمستشفى البشیر حمزة لألطفال بتونس170111
400 100 100 600 600  تجدید التكییف بقسم طب الولدان وتعویض مجمع الكهرباء بمركز التولید170311

وطب الرضیع بتونس
50 50 100 200 200 تهیئة فضاءات األرشیف المركزي بمركز التولید وطب الرضیع بتونس170411
50 50 100 200 200 بناء رواق ربط البنایة " ب " بقسم التخدیر بمستشفى الحبیب ثامر170511
150 100 100 350 350 تهیئة وتوسعة مخبر المناعة بمستشفى الرابطة170611
450 100 100 650 650 تجدید شبكة التسخین المركزي بمستشفى الرابطة170711

50 50 100 100 تأهیل قسم أمراض األنف واألذن والحنجرة بمستشفى الرابطة دراسة170811
1 100 100 100 300 1 000 1 300 تهیئات مختلفة بمستشفى الرابطة170911

50 100 150 150 تجدید شبكة تنقیة الهواء بقسم االنعاش بمستشفى عبدالرحمان مامي أریانة171012
50 50 100 100 تهیئة بیت الغسیل بمستشفى عبدالرحمان مامي أریانة171112

200 100 100 400 400 تهیئات مختلفة بمستشفى عبدالرحمان مامي أریانة171212
50 50 100 200 200 تأهیل مستشفى عبدالرحمان مامي أریانة دراسات171312
200 50 100 350 350 تجدید شبكة االتصاالت الهاتفیة بمستشفى شارل نیكول171411
100 50 100 250 250 إحداث فضاء األرشیف المركزي بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون171511
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500 100 100 700 700 برنامج تطویر بدائل االقامة  االستشفاء النهاري171600
150 50 100 300 300 برنامج تحسین عالج الجلطة القلبیة للحد من الوفیات والقصور القلبي171700
250 50 100 400 400 تهیئة وتوسعة المطبخ وبیت الغسیل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى171811
350 100 50 500 500  بناء قسمي االنعاش واالستعجالي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة171951

دراسات
100 50 50 200 200  تهیئة قاعة ثانیة للتصویر بقسم األشعة وتهیئة بیت الغسیل بمعهد أمراض172011

األعصاب بتونس
3 500 300 200 4 000 4 000 تهیئة قاعات العملیات بقسم التولید وأمراض النساء بمستشفى عزیزة عثمانة172111
150 100 50 300 300  تجدید شبكات التكییف والكهرباء بقسم العیادات الخارجیة بمستشفى الطاهر172253

صفر المهدیة
150 50 50 250 250  تهیئة قسم أمراض السكري والغدد والطب الباطني بمستشفى الطاهر صفر172353

المهدیة
1 300 200 100 1 600 1 600 تهیئات مختلفة بالمعهد الوطني  للتغذیة172411
450 100 50 600 600 تجدید شبكات التكییف والكهرباء بمركز التولید وطب الرضیع بتونس172511
250 100 50 400 400 تهیئة وتوسعة المطبخ بمركز التولید وطب الرضیع بتونس172611
450 100 50 600 600  تهیئة المقر القدیم لقسم االستعجالي الیواء المصالح العامة واألرشیف172711

بمستشفى شارل نیكول
1 350 200 50 1 600 1 600 تهیئة قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نیكول172811
400 200 50 650 650 تركیز مجمع كهربائي للمحول الكهربائي بمستشفى الرابطة172911
250 200 50 500 500  تجدید شبكة الحمایة من الحرائق بمركز االصابات والحروق البلیغة ببن173013

عروس
1 100 200 100 1 400 1 400 تجدید شبكة الحمایة من الحرائق بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر173152
1 100 200 100 1 400 1 400 تهیئات مختلفة بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس173261
200 50 250 250 تجدید مركزیات معالجة الهواء بمستشفى األطفال بتونس00111ج
150 50 200 200 تهیئة وحدة التعقیم المركزیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس00211ج
400 50 450 450 تجدید شبكة االنذار المبكر للحمایة من الحرائق بمعهد صالح عزیز00311ج
900 100 1 000 1 000 تهیئة قسم أمراض النساء بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة00453ج
300 50 350 350  بناء ممر مغطى بین المستشفى وقسم االستعجالي بمستشفى الطاهر صفر00553ج

بالمهدیة
250 50 300 300 تجدید المولد الكهربائي بمستشفى عزیزة عثمانة بتونس00611ج
600 50 650 650 تهیئة قاعة ثانیة للفحص والعالج بالمنظار األلیافي بمستشفى الحبیب ثامر00711ج
220 50 270 270  تهیئة قسم الطب الفیزیائي والتأهیل الوظیفي بمستشفى فطومة بورقیبة00852ج

المنستیر
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800 50 450 400 850 تهیئة قسم األمراض الصدریة بمستشفى فطومة بورقیبة المنستیر00952ج
250 50 300 300 تهیئة مطبخ مركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس01013ج
100 50 150 150 تهیئة قسم االستعجالي بمركز االصابات والحروق البلیغة ببن عروس01113ج
850 50 900 900  احداث وحدة تدخالت انفصام الشرایین وتهیئة قاعة قراءة الفحوصات01411ج

بمعهد أمراض األعصاب
730 50 780 780 تهیئة قسم أمراض األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب01511ج

1 250 50 1 300 1 300 بناء قسم الصیدلیة بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب01611ج
400 50 450 450 توسعة قسم االنعاش والتخدیر بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب01711ج
150 50 200 200 تهیئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب01811ج
400 50 450 450 تهیئة الشبكات الكهربائیة بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب01911ج
250 50 300 300 تهیئة قاعة القثطرة بمستشفى الحبیب ثامر02011ج
350 50 400 400 تهیئة نظام الوقایة من الحرائق بمستشفى الهادي شاكر صفاقس02261ج

199 16177 15010 5999 71610 99438 3345 80025 70419 99313 89680 82516 06745145جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749
600  إقتناء آالت لضبط المعاییر اإلشعاعیة لكل من مستشفیات صفاقس سوسة010600

و صالح عزیز
200 تجهیز قسم اإلنعاش بمستشفى المهدیة   -قسط ثاني010853

240 240 240 تجهیز قسم طب الكلى بمستشفى سهلول بسوسة055151
300 300 300 تجهیز قسم أمراض العظام بمستشفى األطفال بتونس065011
300 300 300 تجهیز قسم الجراحة " ب" بمستشفى األطفال بتونس065111
600 600 600 تجهیز قسم أمراض األعصاب ووحدة اإلنعاش بمعهد األعصاب070011
300 300 300 تجهیز قسم اإلستعجالي بمستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس075061
500 500 500  تجهیز قسم اإلنعاش و الكشوفات الوظیفیة بمستشفى الحبیب بورقیبة075161

بصفاقس
300 300 300 تجهیز وحدة اإلنعاش بمستشفى األمراض الرئویة بأریانة115012
200 200 200 تجهیز العیادات الخارجیة بمستشفى فطومة بورقیبة 125052
600 600 600 تجهیز قسم طب األطفال بمستشفى شارل نیكول130011
600 600 600 تجهیز قسم أمراض العیون بمستشفى الرابطة 135011
300 300 300 تجهیز اإلستعجالي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة140051

40 40 40 40 80  تجهیزات مختلفة لمستشفى فرحات حشاد بسوسة(حواسیب - آالت طباعة140151
(آالت ناسخة -

200 200 200  تجهیز قسم المخابر و مركز ضد التسمم و الطب الشرعي بستشفى فرحات140251
حشاد سوسة
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200 200 200  تجهیز قسم العیادات الخارجیة ألمراض النساء و التولید بمستشفى شارل140311

نیكول
300 300 300  تجهیز تهیئة أقسام أمراض السكري و الطب الباطني و التولید بمستشفى140451

فرحات حشاد بسوسة
181 50 243 26 500 500 تجهیز وحدة لطب الولدان (أقسام ب و ج) بمستشفى األطفال بتونس140511
50 50 198 202 500 500  تجهیز تهیئة أقسام الجراحة أ و ب و جراحة العظام بمستشفى األطفال140611

بتونس
112 79 209 400 400 تجهیز قسم الجلطة الدماغیة بمستشفى الحبیب بورقیبة بصفاقس140761

550 550 550 تجهیز قسم جراحة القلب و الشرایین لألطفال بمستشفى سهلول بسوسة140851
350 350 350 تجهیز تهیئة مخبر أمراض الدم بمستشفى الرابطة140911
300 300 300 تجهیز تهیئة قسم جراحة العظام بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر141052

80 70 150 150 تجهیز تهیئة قسم األمراض الجلدیة بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر141152
300 300 300 تجهیز وحدة العنایة المركزة بقسم القلب بمستشفى فرحات حشاد بسوسة141251
150 150 150  تجهیز جناح اإلقامة لقسم جراحة الصدر و القلب بمستشفى عبد الرحمان141312

مامي بأریانة
100 500 600 600 دعم تجهیزات قسم طب الولدان بمركز طب الرضیع بتونس141411

1 590 1 450 1 590 1 450 3 040 المشروع النموذجي لتعلیب األدویة بالمستشفى الجامعي الحبیب ثامر141611
550 50 50 650 650  تجهیز مخابر الطفیلیات والمناعة والدم والسمومیات بمستشفى فرحات141751

حشاد سوسة
275 50 225 200 750 750  تجهیز مخبري المناعة وتشریح الخالیا المرضیة بمستشفى الحبیب بورقیبة141861

صفاقس
107 50 1 305 138 1 600 1 600 تجهیز قسم األشعة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس142061
250 100 50 400 400 تجهیز مخابر البیوكیمیاء وأمراض الدم بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس142161
75 325 400 400 تجهیز العیادات الخارجیة بمستشفى سهلول بسوسة142251
32 118 150 150 تجهیز تهیئة قسم األمراض النفسیة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة142351
6 144 150 150 تجهیز قسم األمراض المعدیة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة142451

273 100 150 177 350 700 350 1 050 تجهیز قسم األمراض الوراثیة والخلقیة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى142511
216 29 105 350 350 تجهیز قسم أمراض العیون بمستشفى الرابطة142611
350 350 350  تجهیز توسعة قسم العیادات الخارجیة واحداث مستشفى نهاري بمعهد142711

األعصاب
300 300 300  تجهیز توسعة قسم العیادات الخارجیة وٕاحداث مستشفى نهاري بمعهد142814

القصاب
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150 50 200 200  تجهیز توسعة قسم طب األطفال ووحدة تأهیل المرضى بمستشفى األطفال142911

بتونس
100 500 600 600  تجهیز وحدة طب الولدان بقسم االنعاش بمستشفى "البشیر حمزة " لألطفال143011

بتونس
50 100 50 200 200 تجهیز وحدة طب الولدان بقسم التولید بمستشفى عزیزة عثمانة143111
200 50 100 350 350 تجهیز تأهیل قسم الجراحة "أ" بمستشفى الرابطة143211
150 150 150 تجهیز مركز وطني لألمراض اإلستقالبیة بمستشفى الرابطة143311

95 305 400 400 تجهیز قسم أمراض القلب والشرایین بمستشفى عبدالرحمان مامي بأریانة143512
350 100 50 500 500 تجهیز قسم العیادات الخارجیة بمركز التولید وطب الرضیع بتونس143611
141 100 50 309 600 600 تجهیز وتجدید قسمي ابن الجزار وعمران بمستشفى الرازي143714
900 400 400 600 2 300 2 300 تجهیز قسمي التخدیر واالنعاش بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر143852

1 000 1 000 1 000 تجهیز قسم االنعاش الطبي بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر143952
338 100 200 12 650 650 تجهیز قسم األمراض الصدریة بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى144011
350 350 350  تجهیز المطبخ وبیت الغسیل والصیدلیة بمركز التولید وطب الولدان144152

بالمنستیر
1 161 50 789 2 000 2 000 تجهیز قسم االستعجالي الجدید بمستشفى شارل نیكول144311

75 193 232 500 500 تجهیز تهیئات مختلفة ببعض األقسام االستشفائیة بمستشفى سهلول بسوسة144451
25 275 300 300 تجهیز قسم أمراض القلب بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر144552
350 50 400 400 تجهیز توسعة قسم أمراض الدم بمستشفى عزیزة عثمانة144611
94 50 499 157 800 800 تجهیز قسم التخدیر واإلنعاش بمستشفى فرحات حشاد144751
129 72 199 400 400 تجهیز توسعة قسم االنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بالمهدیة144853
125 33 42 200 200 تجهیز توسعة العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي بالمهدیة144953
500 200 100 500 300 800 تجهیز قسم العیادات الخارجیة بمعهد الهادي الرایس ألمراض العیون145011
300 300 300 تجهیز قسم األمراض الباطنیة بمستشفى شارل نیكول145111
150 200 50 400 400 تجهیز قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس145261
50 100 50 200 200  تجهیز قسم أمراض أعصاب األطفال بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر145361

بصفاقس
400 400 400 تجهیز تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى الجامعي بالرابطة145411
500 500 500 تجهیز قسم انعاش الولید والطفل بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى145511
100 50 150 150 تجهیز قسم الطب النفسي لألطفال بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى145611
400 400 400 تجهیز قسم ألمراض الكلى بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى145711
400 50 50 500 500 تجهیز تهیئة قسم جراحة األعصاب بالمعهد الوطني ألمراض األعصاب145811
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288 50 62 400 400  تجهیز تهیئة قسم الحروق البلیغة وقسم أمراض األعصاب بالمستشفى145951

الجامعي سهلول سوسة
130 170 300 300 تجهیز قسم طب األسنان بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة146051
350 50 400 400  تجهیز تهیئة قسم جراحة العظام للكهول بمعهد محمد القصاب بقصر146114

السعید
60 150 90 300 300  - تجهیز تهیئة قسم جراحة العظام بمستشفى فطومة بورقیبة بالمنستیر146252

2قسط 
50 50 50 150 150 تجهیز الصیدلیة بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة146312
87 50 179 34 350 350 تجهیز قسم أمراض الدم وجناح العزل بمستشفى فرحات حشاد بسوسة146451

357 343 700 700 تجهیز قسم جراحة العظام بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى146511
475 325 800 800 تجهیز قسم جراحة المجاري البولیة بمستشفى الحبیب ثامر بتونس146611

1 000 1 000 1 000  تجهیز توسعة قسمي الجراحة والتخدیر بمستشفى الحبیب ثامر بتونس قسط146711
2

600 600 600 تجهیز المخابر وبنك الدم بمستشفى العزیزة عثمانة146811
100 50 50 200 200 تجهیز قسم االستعجالي بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة146912
200 50 50 300 300 تجهیز قسم استعجالي بمركز التولید وطب الرضیع بتونس147011
150 50 200 200 تجهیز توسعة مخابر التحالیل الجرثومیة بمستشفى شارل نیكول147111
100 50 50 200 200 تجهیز تهیئة مخبر حفظ الصحة بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة147251
350 100 50 500 500 2تجهیز العیادات الخارجیة بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة قسط 147351
50 100 50 200 200  تجهیز قسم ألمراض األعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة147452

بالمنستیر
65 50 50 35 200 200 تجهیز قسم الغدد والسكري بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس147561
834 400 300 1 466 3 000 3 000 تجدید وتدعیم التجهیزات بمستشفى شارل نیكول147611
650 500 850 2 000 2 000 تجدید وتدعیم التجهیزات بالمستشفى الجامعي الحبیب بورقیبة صفاقس147761
243 300 400 57 1 000 1 000 تجدید وتدعیم التجهیزات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس147861
60 60 60 تجهیز العیادات الخارجیة لقسم المفاصل بالمستشفى منجي سلیم بالمرسى147900
150 50 200 200  تجهیز قسم الجراحة العامة للقطب األستعجالي بمستشفى منجي سلیم148000

بالمرسى
100 50 50 200 200  تجهیز توسعة و تهیئة مخبر التحالیل الطبیة بمستشفى منجي سلیم148100

بالمرسى
200 200 200 تجهیز األرشیف المركزي بمستشفى الحبیب ثامر148200

200 50 50 300 300  تجهیز تهیئة و تاهیل الجناح القدیم ألمراض القلب و الشرایین بمستشفى148300
عبد الرحمان مامي بأریانة



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

311 نظـام أمـد

06749
150 100 50 300 300  تجهیز وحدة لألمراض الورمیة بقسم طب األطفال بمستشفى فطومة148400

بورقیبة بالمنستیر
350 300 50 700 700  تجهیز تهیئة و توسعة المستشفى الجامعي الهادي شاكر أقسام أمراض148500

الدم و أمراض الكلى و اتمام بناء
600 400 500 1 500 1 500 اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع النهوض بزراعة الكلى148611
250 100 100 450 450  اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع منظومة تحسین عالج الجلطة القلبیة148711

بمستشفى الرابطة
1 200 500 800 2 500 2 500 اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع تطویر بدائل االقامة االستشفائیة148800
300 50 50 400 400 تجدید معدات المطبخ وبیت الغسیل بمستشفى الرابطة148911
450 100 50 600 600  اقتناء تجهیزات لفائدة قسم المعالجة لألمراض السرطانیة بمستشفى الحبیب149061

بورقیبة صفاقس
650 100 50 800 800  اقتناء وحدة للجراحة القلبیة لفائدة قسم جراحة القلب والشرایین بمستشفى149111

الرابطة
50 300 50 400 400  تجهیز تهیئة وتوسعة قسم االنعاش الطبي لألطفال بمستشفى الهادي شاكر149261

صفاقس
250 100 50 400 400 تجهیز مخبر التحالیل البیولوجیة لإلنجاب بمستشفى العزیزة عثمانة149311
350 100 50 500 500  تجهیز تهیئة وتوسعة قسم الطب االستعجالي بمستشفى فرحات حشاد149451

سوسة
150 200 50 400 400  تدعیم تجهیزات جناح االقامة لقسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي149511

بالمرسى
200 50 50 300 300  تدعیم تجهیزات قسم جراحة القلب والشرایین بالمستشفى الجامعي سهلول149651

سوسة
100 50 50 200 200 تجهیز وحدات االستشفاء النهاري بمعهد صالح عزیز149711
400 50 50 500 500  اقتناء تجهیزات لفائدة مشروع تطویر بدائل االقامة االستشفائیة بمستشفى149851

فرحات حشاد
14 600 200 200 10 000 5 000 15 000 اقتناء تجهیزات ومعدات لتأهیل قاعات العملیات بالمؤسسات الصحیة149900

400 50 450 450 اقتناء آلة لتجزئة الحمض النووي لفائدة المعهد الوطني ألمراض األعصاب00111ج
550 50 600 600 تجهیز قسم أمراض الدم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر00652ج

1 350 50 1 400 1 400  تجهیز وحدة جراحة القلب والشرایین لألطفال بالمستشفى الجامعي سهلول00751ج
سوسة

700 50 750 750 اقتناء تجهیزات لمخبر الكیمیاء الحیویة بمستشفى الرابطة00811ج
250 50 300 300  اقتناء مشراط سائلي مقرون بقیاس الطیف الكتلي الثنائي لفائدة مستشفى00911ج

الرابطة



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

312 نظـام أمـد

06749
1 950 50 2 000 2 000 اقتناء تجهیزات لقسم أمراض القلب بمستشفى عبد الرحمان مامي بأریانة01012ج
8 050 450 8 500 8 500 2017تجهیز المؤسسات الصحیة الجامعیة برنامج 01100ج
700 100 800 800  تأهیل تجهیزات ومعدات أقسام الطب الفیزیائي والتأهیل الوظیفي01200ج

بالمؤسسات الصحیة
302 00049 3007 9706 4989 04014 80010 60014 1009 5309 07080043 0674987جملــة الفصـل

1 501 161126 45017 56915 21420 03453 13416 40040 80429 52322 696124 89517 232جملــة البرنامج الفرعي

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

المراكز المختصة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

مصاریف مختلفة 06608
2 300 100 1 600 800 2 400 تأهیل المخبر الوطني للیقظة الدوائیة قصد الحصول على اإلعتماد00211ج

300 6001002 4008001 066082جملــة الفصـل

بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة 06745
571 100 100 979 1 750 1 750  إحداث وحدة للبیولوجیا للبحث والنهوض بمیادین التلقیح واألدویة160111

البیوجنیسة بمعهد باستور
200 100 100 400 400 تهیئة مخبر مراقبة الجودة بمعهد باستور170211
150 100 50 300 300 تهیئات مختلفة بالمركب الصحي بجبل الوسط173322
550 50 600 600 توسعة المبنى ج للمركز الوطني للیقظة الدوائیة02111ج

471 7504003006009792503501 0501 067453جملــة الفصـل

تجهیز الهیاكل الصحیة 06749
600 600 600 تدعیم الطبق الفني لمعهد باستور141511

120 39 91 250 250 تجهیز توسعة قسم األمل بالمركب الصحي بجبل الوسط141922
74 13 13 100 100 تجهیز محالت اإلقامة بالمركب الصحي بجبل الوسط143422
537 100 163 800 800  تجهیز وحدة البیولوجیا للبحث والنهوض بمیادین التلقیح واألدویة144211

البیوجنیسة بمعهد باستور
750 200 50 1 000 1 000  تعویض مغاطس العالج بالمیاه وآالت للعالج الطبیعي بالمركب الصحي150022

بجبل الوسط
700 100 800 800 تجهیز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر02152ج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

313 نظـام أمـد

06749
1 800 200 2 000 2 000 2017تجهیز المراكز المختصة برنامج 02200ج

981 8007042151505003 0002 7501 5501 067495جملــة الفصـل

2 752 6832154009507 6001 2001 3004 5004001 0003 11جملــة البرنامج الفرعي

3 253 111134 85018 78415 89720 63454 33417 70044 20430 02323 696128 89517 243جملــة البرنامج

القیادة و المساندة 9 البرنامج

إعتمادات الدفعإعتمادات التعهدالتكلفة

201420142015

تقدیرات ق.م المسندة في
201520162017

تقدیراتق.مالمصروفة فيما بعد
ما بعد 2017م.ق.خ.مم.ع.م 2016

المصروفة إلى
غایة

المسندة إلى
غایة

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة 2 البرنامج الفرعي

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

دراسات عامة 06600
850 دراسات قطاعیة - مشروع  قطاعي للصحة000100

06600850جملــة الفصـل

تجهیزات إداریة 06604
400 إقتناء سیارات - مصاریف قطاعیة للصحة000100

1 332 إقتناء معدات إعالمیة في نطاق المشروع القطاعي للصحة000800
732 066041جملــة الفصـل

برامج إعالمیة 06605
1 033 إقتناء معدات إعالمیة - القرض القطاعي للصحة000200
1 800 إقتناء معدات إعالمیة في نطاق المشروع القطاعي للصحة000400

833 066052جملــة الفصـل

صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة 06748
2 1 026 2 1 026 1 028 2006صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة الجامعیة (برنامج 200000 )

120 980 100 1 000 1 100 2007صیانة و تهدیب الهیاكل الصحیة الجامعیة- برنامج 200100 -
1 000 1 000 1 000 2008صیانة وتهذیب الهیاكل الصحیة الجامعیة ( برنامج 200200  )
1 000 1 000 1 000 2009صیانة وتهذیب الهیاكل الصحیة (برنامج 200300 )

6 1 494 7 1 493 1 500 2010عملیات التهیئة والتهذیب (برنامج 200400 )
159 3 841 9 3 991 4 000 2011عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 200500



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ق.خ.مم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

ق.م
2017

المصروفة إلىما بعدتقدیرات
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2017 2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل

314 نظـام أمـد

06748
11 1 533 1 544 1 544 2012عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 200600
304 1 196 39 1 461 1 500 2013عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 200700

2 500 500 3 000 3 000 2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج 00100ج
102 0705003 00015712 5153 67212 0674815جملــة الفصـل

صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة 06750
1 580 1 580 1 580 2007صیانة التجهیزات الثقیلة  -برنامج160000 -

1 000 1 000 1 000 2009صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 170100
1 000 1 000 1 000 2010صیانة التجهیزات الثقیلة  - برنامج 170200

5 40 955 1 000 1 000 2011صیانة التجهیزات الثقیلة - برنامج 170300 -
11 989 1 000 1 000 2012صیانة التجهیزات الثقیلة 170400

95 140 790 975 2 000 2 000 2013صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 170500
-106 731 1 106 269 2 000 2 000 2014صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 170600

567 1 250 183 2 000 2 000 2015صیانة التجهیزات الثقیلة (برنامج 170700 )
1 600 200 200 2 000 2 000 2016صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 170800
2 350 150 2 500 2 500 2017صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج 00100ج

519 3379175 1192 1882 5805 5001 0002 0002 0002 0808 0675016جملــة الفصـل

2 621 4178 3371 1192 2582 73717 5001 0005 0002 5152 41520 7525 31جملــة البرنامج الفرعي

9 621 4178 3371 1192 2582 73717 5001 0005 0002 5152 41520 7525 31جملــة البرنامج

275 64723 11125 20432 70049 83419 37172 15522 90318 18719 528142 874 148 538 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

إعادة تقییم

الصحة : اإلدارة 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

315

_241 الباب:

418 1اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806

470الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري

329مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

370الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات

249الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي

150التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810

150دیوان المیاه المعدنیة

000 30التدخآلت في المیدان اإلجتماعي07811

000 30تشجیعات مباشرة

568 31الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

الصحة : اإلدارة المركزیة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

316نظـام أمـد

_241 الباب:

1 الرعایة الصحیة األساسیة 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 مجامع الصحة األساسیة البرنامج الفرعي

التدخآلت في المیدان اإلجتماعي07811
000 30تشجیعات مباشرة

01000024 500  البرنامج الخصوصي لمقاومة األمراض المزمنة - منحة لفائدة
الصیدلیة المركزیة

0101005 500  البرنامج الخصوصي لمقاومة الكبد الفیروسي - منحة لفائدة
الصیدلیة المركزیة

000 0781130جملــة الفصـل
30 000 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

2 الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشريالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
470الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري

000100145 إقتناء معدات وتجهیزات طبیة

000200128 تهیئة وتجهیز المراكز الجهویة

00030069 إقتناء وسائل نقل

0005004 تجهیز المطبعة

00150050 بحوث ودراسات

00200018 بناء و تهیئة فضاءات الشباب بالجهات

00280022 بناء و تهیئة المندوبیة الجهویة للدیوان بالمهدیة

00290022 تجهیزات اعالمیة

00300012 تأهیل النظام المعلوماتي

07806470جملــة الفصـل
470 2 جملــة البرنامج الفرعي

30 470 1 جملــة البرنامج



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

317 نظـام أمـد

3 البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 المراكز المختصة البرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
370الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات

02000010 تجهیزات إعالمیة

02010030 إقتناء وسائل نقل

02030010 إقتناء تجهیزات ومعدات

02060040 دراسات

02100050 انجاز مخطاطات الرقابة

02120060 عملبات التحسیس

02170070 السالمة المعلوماتیة

021900100 بناء مقر الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة والبیئیة للمنتجات دراسات

07806370جملــة الفصـل
التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810

150دیوان المیاه المعدنیة

02010050 دراسات و بحوث

02020050 إقتناء تجهیزات و معدات

02030050 إقتناء تجهیزات إعالمیة

07810150جملــة الفصـل
520 2 جملــة البرنامج الفرعي

520 3 جملــة البرنامج

9 القیادة و المساندة 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 مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
329مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

01030053 التكوین : مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

01040013 دراسات

011300263 تجهیزات اعالمیة

07806329جملــة الفصـل
329 1 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

318 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

2 اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة البرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
249الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي

030400140 معدات وبرامج اعالمیة

03100034 تطویر قدرات الهیئة في مجال األعتماد و التقییم الطبي األقتصادي

03120040 تجهیزات ومعدات

03130035 اقتناء وسائل نقل

07806249جملــة الفصـل
249 2 جملــة البرنامج الفرعي

578 9 جملــة البرنامج
568 31الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

التكلفة

الصحة : اإلدارة 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

319

_241 الباب:

695 3اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806 5 395 5 395

615 8702 8703 3الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري

565565430مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

330330230الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات

630630420الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي

160 2التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 2 950 2 950

160 9502 9502 2دیوان المیاه المعدنیة

855 3455 3458 8الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

الصحة : اإلدارة المركزیة

320نظـام أمـد

_241 الباب:

مشاریع و برامج جدیدة

1 الرعایة الصحیة األساسیة البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشريالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
615 2الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 3 870 3 870

000100300 300 300 إقتناء معدات وتجهیزات طبیة

000200400 400 400 تهیئة وتجهیز المراكز الجهویة

000300250 250 250 إقتناء وسائل نقل

0005005 5 5 تجهیز المطبعة

00150050 100 100 بحوث ودراسات

002000100 100 100 بناء و تهیئة فضاءات الشباب بالجهات

00290050 80 80 تجهیزات اعالمیة

00142800ج 1 500 1 500 بناء المندوبیة الجهویة بالقصرین

00243500ج 975 975 بناء المندوبیة الجهویة بسیدي بوزید

00351160ج 160 160 اقتناء قطعة أرض لبناء مقر المندوبیة الجهویة بسوسة

615 8702 078063جملــة الفصـل 3 870
3 8703 8702 615 2 جملــة البرنامج الفرعي

3 8703 8702 615 1 جملــة البرنامج

3 البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة البرنامج

التعهدالدفع الدفعالتعهد م.ق.خ.مم.ع.م
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

البیانالفصل ت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

2 المراكز المختصة البرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
230الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات 330 330

02000020 20 20 تجهیزات إعالمیة

02030015 15 15 إقتناء تجهیزات ومعدات

02060050 100 100 دراسات



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

321 نظـام أمـد

07806

02100050 70 70 انجاز مخطاطات الرقابة

02120050 80 80 عملبات التحسیس

02140030 30 30 برامج إعالمیة

02170015 15 15 السالمة المعلوماتیة

07806330230جملــة الفصـل 330
التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810

160 2دیوان المیاه المعدنیة 2 950 2 950

0200001 000 1 000 1 000 تنمیة قطاع المیاه المعدنیة

020100410 660 660 دراسات و بحوث

02020050 50 50 إقتناء تجهیزات و معدات

020300100 140 140 إقتناء تجهیزات إعالمیة

021000600 1 100 1 100 منحة استثمار للباعثین في میدان المحطات اإلستشفائیة المعدنیة

160 9502 078102جملــة الفصـل 2 950
3 2803 2802 390 2 جملــة البرنامج الفرعي

3 2803 2802 390 3 جملــة البرنامج

9 القیادة و المساندة 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 مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیةالبرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
430مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 565 565

01010080 80 80 إقتناء وسائل النقل

010300100 150 150 التكوین : مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة

01040050 50 50 دراسات

011300100 185 185 تجهیزات اعالمیة

00100100ج 100 100 (دراسات (اختبار حول مقرات المركز

07806565430جملــة الفصـل 565
565565430 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 اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة البرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
420الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي 630 630



د1000بحساب 

م.ع.مالبیانالفصل
إعتمادات على م.ع.مإعادة تقییم

الدفعالتعهدالدفعالتعهد م.ق.خ.مت.جالفقرة
إعتمادات على م.ق.خ.م

322 نظـام أمـد

07806

030200100 180 180 انتاج أدوات االعتماد ومعاییر الجودة والسالمة العالجیة

03030050 80 80 بحوث ودراسات

030400200 300 300 معدات وبرامج اعالمیة

03120025 25 25 تجهیزات ومعدات

03130020 20 20 اقتناء وسائل نقل

0050025ج 25 25 اعتماد الهیئة من طرف الجمعیة الدولیة لجودة الرعایة الصحیة

07806630420جملــة الفصـل 630
630630420 2 جملــة البرنامج الفرعي

1 1951 195850 9 جملــة البرنامج
855 3455 3458 8الجملة العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

بیان المؤسسات و البرامج

د1000بحساب 

2016 2015 2014

2017
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

20152016 2014

الصحة : اإلدارة المركزیة

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

20172017

جدول إجمالي

م.ق.خ.م

323

_241 الباب:

244 5اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806 5 113 1 706 2 031 13 962 2 894 5 395 3 005 2 400 14 362 440 28 056

904 3الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 3 085 975 935 9 598 2 049 3 870 1 375 1 205 9 998 440 18 497

375مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 759 290 341 1 955 240 565 520 440 1 955 3 720

185الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات 600 200 175 2 019 85 330 570 175 2 019 3 179

780الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي 669 241 580 390 520 630 540 580 390 2 660
087 5التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810 2 310 2 225 1 900 7 621 4 175 2 950 1 780 2 315 7 923 19 143

087 5دیوان المیاه المعدنیة 2 310 2 225 1 900 7 621 4 175 2 950 1 780 2 315 7 923 19 143
000 33التدخآلت في المیدان اإلجتماعي07811 30 000 63 000 63 000

000 33تشجیعات مباشرة 30 000 63 000 63 000
350التدخل في میدان البحث07815 350 350

350تشجیعات مباشرة 350 350
110 54944067 7154 7858 3457 06921 9333 9313 93137 42343 331 22 635 الجملة  العامة



 نفقات التنمیة

التمویل العمومي

میزانیة الدولة لسنة

د1000بحساب 

2017

نظـام أمـد

الصحة : اإلدارة المركزیة

324

_241 الباب:

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

الرعایة الصحیة األساسیة  1البرنامج

2016 2015 201420152016 2014 20172017

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

مجامع الصحة األساسیة  1البرنامج الفرعي

التدخآلت في المیدان اإلجتماعي07811
000 33تشجیعات مباشرة 30 000 63 000 63 000

 البرنامج الخصوصي لمقاومة األمراض المزمنة - منحة لفائدة
الصیدلیة المركزیة

01000047 00047 00024 50022 500

 البرنامج الخصوصي لمقاومة الكبد الفیروسي - منحة لفائدة
الصیدلیة المركزیة

01010016 00016 0005 50010 500

000 00033 00030 00063 63جملــة الفصـل 07811

63 00063 00030 00033 000 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

325 نظـام أمـد

2016 2015 201420152016 2014 20172017

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

الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
904 3الدیوان الوطني لإلسرة و العمران البشري 3 085 975 935 9 598 2 049 3 870 1 375 1 205 9 998 440 18 497

إقتناء معدات وتجهیزات طبیة 0001003 2901 8202003003006701 820155200445670
تهیئة وتجهیز المراكز الجهویة 0002004 5682 6133504504007552 2132723505281 205

إقتناء وسائل نقل 0003002 9401 6763102102504941 676241210319494
تجهیز المطبعة 0005001941591515515911159

المخطط المدیري لإلعالمیة 0006001 6151 6151 615
تجهیز المركز الدولي للتكوین : المشروع القطاعي للصحة 000900502405050

إقتناء وسائل النقل في نطاق المشروع القطاعي للصحة 001000502005050
تجهیز اإلدارة الجهویة 001300150150150

القیام بمسح وطني حول الوضعیة الصحیة للسكان و األسر 001400140140140
بحوث ودراسات 001500630410100100204105010070

إقتناء مصحة متنقلة 001600120120120
بناء طابق إلیواء المركز السمعي البصري 001700100100100

بناء و تهیئة فضاءات الشباب بالجهات 0020001 00572580100100725625011850
تجهیز مركز إنتاج المدعمات السمعیة البصریة 002100555555

بتهیئة وتهذیب المخازن المركزیة 002200404040
تهیئة وتهذیب ورشة صیانة وٕاصالح السیارات 002300454545
تهیئة و تهذیب مخزن المواد الواقیة من الحمل 002400252525

 المخطط المدیري لإلعالمیة(الدیوان الوطني لألسرة و العمران
(البشري

002500303030



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

326 نظـام أمـد

07806

(البحوث و الدراسات (الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 002600808080
(تهیئات مختلفة (الدیوان الوطني لألسرة و العمران البشري 002700151515

بناء و تهیئة المندوبیة الجهویة للدیوان بالمهدیة 0028001001007822
تجهیزات اعالمیة 0029002801001008078507280

تأهیل النظام المعلوماتي 00300050503812
تهیئة مقر المندوبیة الجهویة بالكاف 0031331001005050

بناء المقر اإلجتماعي الجدید  للدیوان 020800808080
تجهیز اإلدارة المركزیة 021100110110110

بناء المندوبیة الجهویة بالقصرین 500800700 5001 001421ج
بناء المندوبیة الجهویة بسیدي بوزید 00243975975500475ج

اقتناء قطعة أرض لبناء مقر المندوبیة الجهویة بسوسة 00351160160160ج
20الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات 20 20

تدعیم القدرات المخبریة 021800202020
904 0853 6189359753 0499 8702 3753 2051 0181 51744010 18جملــة الفصـل 07806

18 51744010 0181 2051 3753 8702 0499 6189359753 0853 904 2 جملــة البرنامج الفرعي

81 51744010 01864 2051 3753 8702 0499 61893597533 08536 904 1 جملــة البرنامج

البحث و الخدمات اإلستشفائیة الجامعیة  3البرنامج

2016 2015 201420152016 2014 20172017

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

المراكز المختصة  2البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

327 نظـام أمـد

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
185الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة و البیئیة للمنتوجات 600 200 175 1 979 85 330 570 175 1 979 3 139

تجهیزات إعالمیة 0200002831902020203319020103033
إقتناء وسائل نقل 0201002772164219216123019

إقتناء تجهیزات ومعدات 02030033529510151529510525
التكوین 020500100973973
دراسات 020600755555505010055550109050

انجاز مخطاطات الرقابة 02100029615670701562010020
عملبات التحسیس 021200505265709080265703011030

برامج إعالمیة 0214001445925303059253030
بحوث علمیة 02160010070307030

السالمة المعلوماتیة 0217001947610315763385
بناء مقر الوكالة الوطنیة للرقابة الصحیة والبیئیة للمنتجات دراسات 02190015015050100

979175200600185 979175570330851 1391 3جملــة الفصـل 07806

التدخالت في المیدان اإلقتصادي07810
087 5دیوان المیاه المعدنیة 2 310 2 225 1 900 7 621 4 175 2 950 1 780 2 315 7 923 19 143

تنمیة قطاع المیاه المعدنیة 0200005 9952 3108008801 0001 0052 3108008801 0001 005
دراسات و بحوث 0201005 1152 2251806906601 3601 9253806204601 730

إقتناء تجهیزات و معدات 0202001 09266270120501906627070100190
إقتناء تجهیزات إعالمیة 0203005532034090140802012060150122

إقتناء سیارات 0204002401588215882
منحة استثمار للباعثین في میدان المحطات اإلستشفائیة المعدنیة 0210006 1482 3651 2251 1001 4582 3656305956001 958

087 3105 2252 9002 6211 1757 9504 7802 3151 9232 1437 19جملــة الفصـل 07810

22 2829 9022 4902 3503 2804 2609 6002 0752 4252 9105 272 2 جملــة البرنامج الفرعي

22 2829 9022 4902 3503 2804 2609 6002 0752 4252 9105 272 3 جملــة البرنامج

القیادة و المساندة  9البرنامج



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

328 نظـام أمـد

2016 2015 201420152016 2014 20172017

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 اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 1البرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
375مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 759 290 341 1 955 240 565 520 440 1 955 3 720

تجهیزات إعالمیة 0100007036564765647
إقتناء وسائل النقل 0101005973418017634180176

التكوین : مركز اإلعالمیة لوزارة الصحة العمومیة 0103006953481008015017348775015367
دراسات 01040023012060501204763

تجهیزات إتصاالت : مشروع نظام متابعة عن بعد للنظام اإلعالمي 010600606060
مشروع سالمة النظام اإلعالمي 010800230230230

تجهیزات و برامج إعالمیة لفائدة مشروع تعصیر و إعادة الشبكة 010900505050
دراسة مطابقة  مواصفات الجودة 011000202020

دراسات و تحیین أدلة اإلجراءات اإلداریة والتقنیة 011100101010
مشروع تخزین األدویة عن بعد وتجدید موزع البرید اإللكتروني 011200120120120

تجهیزات اعالمیة 01130090528044018521724036385
(دراسات (اختبار حول مقرات المركز 00100100100100ج

955341290759375 9554405205652401 7201 3جملــة الفصـل 07806

3 7201 9554405205652401 955341290759375 1 جملــة البرنامج الفرعي



د1000بحساب إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
إعتمادات الدفع إعتمادات التعهد التكلفة

المسندة إلىم.ع.م
غایة

المسندة في
20152016

المصروفة إلىما بعدتقدیراتق.م
20142015غایة

المصروفة في
2016

ما بعدتقدیراتق.م
2014

البــیـان ت.ج الفقرة الفصل
20172017

م.ق.خ.م

329 نظـام أمـد

2016 2015 201420152016 2014 20172017

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

اإلدارات المركزیة و الجھویة للصحة  2البرنامج الفرعي

اإلستثمار في المیدان  اإلجتماعي07806
780الهیئة الوطنیة لإلعتماد في المجال الصحي 669 241 580 390 520 630 540 580 390 2 660

انتاج أدوات االعتماد ومعاییر الجودة والسالمة العالجیة 0302004701018028010100360
بحوث ودراسات 0303002608018050210

معدات وبرامج اعالمیة 0304001 400380480240300380480100340100
 وضع االطار التنظیمي واالجرائي للهیئة الوطنیة لالعتماد في

المجال الصحي
0305007010601060

تطویر قدرات الهیئة في مجال األعتماد و التقییم الطبي األقتصادي 0310001005050501634
التوعیة و األتصال و األعالم 031100502030201020

تجهیزات ومعدات 031200105305025301065
اقتناء وسائل نقل 031300135115208055

وضع اإلطار القانوني والترتیبي واإلجرائي للهیئة 03140045451530
اعتماد الهیئة من طرف الجمعیة الدولیة لجودة الرعایة الصحیة 00500252525ج

660390580540630520390580241669780 2جملــة الفصـل 07806

2 660390580540630520390580241669780 2 جملــة البرنامج الفرعي

6 3802 3451 0201 0601 1957602 3459215311 4281 155 9 جملــة البرنامج
110 17944067 7154 7858 3457 06921 5633 9313 93137 42343 331 22 265 الجملة  العامة



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

330

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

تونس 1180030030050300300850

اریانة 124 0004 1005001 2001 2001505 2005 300650

بن عروس 1330020020050200200350

منوبة 1430020020050200200350

نابل 211 5501 5501 900200200501 7501 7501 950

زغوان 2245020020050200200500

بنزرت 239009001 0002 2002 2002503 1003 1001 250

باجة 318 5008 5001 6502002001008 7008 7001 750

جندوبة 321 2962 4002 4004502 4002 4001 746

الكاف 332 6003 2003 4452002001002 8003 4003 545

سلیانة 344 1504 1501 150200200504 3504 3501 200

القیروان 418001 2002 2003503501001 1501 5502 300



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

331

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

القصرین 4212 75012 7502 9501 3501 35020014 10014 1003 150

سیدي بوزید 433003002 7503003001006006002 850

سوسة 5130030030050300300350

المنستیر 526 0006 0001 150200200506 2006 2001 200

المهدیة 531 000300300503003001 050

صفاقس 612 5002 5006003003002002 8002 800800

قفصة 714004002 9508008001501 2001 2003 100

توزر 7230030060020020050500500650

قبلي 731 500200200502002001 550

قابس 818 5209 0801 0503003001008 8209 3801 150

مدنین 827 9507 9501 3008008003008 7508 7501 600

تطاوین 833 4503 4501 400200200503 6503 6501 450



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

الوالیة الجملةمشاریع و برامج جدیدة ت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

332

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

مشاریع و برامج جهویة غیر موزعة 988493 40049 50049 5007 55049 50050 34910 950

291 77946 270129 350127 60010 60062 94162 17935 67067 64الجمـــلة : 



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

333

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تونس  1180030030050300300850

200200بناءات إداریة06603
بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بتونس 0017200 200

200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745
بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانیة بإقلیم تونس دراسات 0176200 200

300300بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
بناء قسم الطب الداخلي با لمستشفى الجهوي  خیر الدین 0280200 200

تعویض المستشفى الجهوي بخیر الدین دراسات 0283100 100
100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث مركز وسیط بالحرایریة 0192100 100
30030030030050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 300 300 50 300 300

اریانة  124 0004 1005001 2001 2001505 2005 300650

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

334

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تركیز خزان للماء وتجدید شبكات تصریف المیاه والكهرباء بمستشفى عبدالرحمان مام 0164100 100
100200 0004 1002004 0004 4بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

توسعة المستشفى الجهوي محمود الماطري بأریانة(قسم طب األطفال والولدان وأمرا 0264100 1 100 1 000 100 1 100 1 000

تدعیم أقسام التصویر الطبي والتحالیل والصیدلیة بمستشفى محمود الماطري أریانة 0284100 3 000 3 000 100 3 000 3 000
000300 0001 0001 0001 2001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747 100

.بناء مركز وسیط بمنطقة جعفر - رواد 0354100 100

بناء مركز وسیط بالنخیالت 0397100 100

توسعة المستشفى المحلي بطبربة 006100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

بن عروس  1330020020050200200350

5050بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
(توسعة وتهیئة مستشفى بن عروس-دراسات(وحدتي استشفاء نهاري 026150 50

250250بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

335

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء مركز صحي وسیط بالمحمدیة 0229100 100

0385100 برادس4احداث مركز للصحة األساسیة صنف  100

3إعادة بناء مركز الصحة األساسیة بسیدي مصباح صنف  038650 50
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

منوبة  1430020020050200200350

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
بناء مستشفى جهوي متعدد االختصاصات بمنوبة  دراسات 0256100 100

200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747
إحداث مركز وسیط بالجدیدة 0327100 100

بناء مركز وسیط بوادي اللیل 0398100 100
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

نابل  211 5501 5501 900200200501 7501 7501 950



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

336

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

350 1501 1501 3501 1501 1501 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
إحداث قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 0150100 100

بناء قسم ألمراض النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم 0178200 200 200 200 200 200

إحداث وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم 0192100 100

بناء مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل 0217100 100

تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة وبناء مطبخ بمستشفى محمد التالتلي نابل 0242200 200

بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل 0243200 200

تهیئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري نابل 0285100 350 350 100 350 350

تهیئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري نابل 0286100 450 450 100 450 450

تهیئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 0287100 150 150 100 150 150

تهیئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 028850 50

2بناء قسم طب النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم قسط  0333100 100
400400550400400550بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء عیادات خارجیة استعجالي ومخبر وأشعة بالمستشفى المحلي ببوعرقوب 014450 50
بناء قسم ألمراض النساء والتولید وتهیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة 0170150 150



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

337

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

0336100 بالحمادة القرجین معتمدیة المیدة2بناء مركز للصحة األساسیة صنف  100

036550 بالدویمیس معتمدیة منزل تمیم2بناء مركز للصحة األساسیة صنف  50

بناء مركز وسیط بحي الریاض معتمدیة سلیمان 0366100 400 400 100 400 400

(احداث وحدتي اسنان بكل من (أسمر-بقلیبیة) و(زاویة النقایز-الهواریة 0377100 100
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

زغوان  2245020020050200200500

400400بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
توسعة المستشفى الجهوي بزغوان 0265200 200

تهیئة المستشفى الجهوي بزغوان الیواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة قسم االستعجالي 0292200 200
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز مقر االدارة والعیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بزغوان 062350 50



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

338

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بنزرت  239009001 0002 2002 2002503 1003 1001 250

900800 9002 0002 0002 9009006002بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746 200
تجدید أقسام طب العیون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة 0193200 200

تهیئة وتهذیب أقسام مركز التولید ببنزرت وتجدید الشبكات الفنیة 0260100 300 300 100 300 300

2تجدید الشبكات الفنیة لمركز التولید ببنزرت قسط  0289200 600 600 200 600 600

بناء فضاء لتركیز وحدة تصویر بالرنین المغناطیسي بمستشفى الحبیب بوقطفة 0290100 100

تهیئة وتوسعة أقسام الوالدات واألطفال بمستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت 004200ج 2 000 2 000 200 2 000 2 000
150150بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تهیئة وتوسعة المركز الصحي بجومین 0338100 100

إحداث أرشیف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل 060050 50
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
250250تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز تهیئة المستشفى الجهوي ببنزرت 0624200 200



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

339

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تجهیز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي ببنزرت 066250 50

باجة  318 5008 5001 6502002001008 7008 7001 750

000 5001 5008 0008 5001 5008 8بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
بناء مستشفى جهوي بمجاز الباب 0108100 100

تعویض قسم اإلستعجالي وتحویل األقسام اإلستشفائیة الجراحیة بالمستشفى الجهوي ب 0147100 100

2تأهیل المستشفى الجهوي بباجة قسط  0170100 100

2تهیئة المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  0171100 100

استكمال بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة باجة  دراسات 0246300 300

3بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  0293100 8 500 8 500 100 8 500 8 500

تهیئة وصیانة المستشفى الجهوي بباجة 0294100 100

بناء وحدة لتأهیل المعاقین بباجة 0295100 100
650650بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تعویض المستشفى المحلي بتبرسق 0309400 400

توسعة مركز الصحة األساسیةبوشتاتة وتركیز وحدتي أشعة وتحالیل طبیة 0373200 200



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

340

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بعمدون 037550 50
200200200200100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

جندوبة  321 2962 4002 4004502 4002 4001 746

150 5001 5001 5001 5001 0001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746 150
بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0194100 100

إحداث مطبخ وبیت الغسیل وورشة صیانة بالمستشفى الجهوي بطبرقة 0230100 100

بناء مستشفى جهوي صنف ب بغار الدماء 025450 50

بناء قسم التأهیل الوظیفي بالمستشفى الجهوي بطبرقة 027750 50

تكییف قاعات العملیات بقسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى الجهوي بجندوبة 027850 50

تجدید التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0296100 100

بناء مبیت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0297100 100

تهیئة مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي بجندوبة 029850 50

إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0299200 200



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

341

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تجدید شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0331100 100

تهیئة فضاءات قسم الجراحة وتجدید شبكة التكییف بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0337100 100

بناء قسم لجراحة األورام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 005150ج 1 500 1 500 150 1 500 1 500
296296بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

2تهیئة المستشفى المحلي بعین دراهم - قسط  0311100 100

بناء مخبر تحالیل طبیة بالمستشفى المحلي ببوسالم 031250 50

تهیئة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بفرنانة 038350 50

بناء مطبخ وبیت غسیل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات 060146 46

2اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بعین الشرشارة بوالیة جندوبة و تطویره الى صنف  062250 50
300300300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
600600600600200تجهیز الهیاكل الصحیة06749 200

تجهیز قسم جراحة األورام بالمستشفى الجهوي بحندوبة 010200ج 600 600 200 600 600

الكاف  332 6003 2003 4452002001002 8003 4003 545



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

342

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

745 2001 6003 7452 2001 6003 2بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
2تأهیل وتجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف قسط  0189200 200

بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف 0195300 300
تهیئة وتوسعة المخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف 0213100 100

تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بالكاف 0214200 200

بناء قسم للتخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف 0249200 200

إحداث قسم لألشعة (وحدة التصویر الطبي) بالمستشفى الجهوي بالكاف 0251200 200

تأهیل األقسام االستشفائیة والمصالح العامة بالمستشفى الجهوي بالكاف 0252100 100

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي إلیواء وحدة تصفیة الدم والكلى بمستشفى الكاف 0258100 600 100 600

تهیئة وتهذیب األقسام االستشفائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف دراسات 030045 45

احداث مجمع للصحة األساسیة ومخبر جهوي ووحدة لتأهیل المعوقین بالكاف 0301100 2 000 2 000 100 2 000 2 000

بناء مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي بالكاف 0302100 600 600 100 600 600

بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والیة الكاف دراسات 0330100 100
700 7001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء مستشفى محلي بساقیة سیدي یوسف 0285400 400



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

343

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء مستشفى محلي بنبر 0286400 400

تهیئة وتوسعة قسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى المحلي بتاجروین 0360100 100

إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتاجروین 0361100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتاجروین 0362100 100
تهیئة أقسام اإلستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى تاجروین 0363100 100

0392100  بالطویرف4بناء مركز الصحة األساسیة صنف  100

0393100 بالدهماني3احداث مركز للصحة األساسیة صنف  100

2بناء المستشفى المحلي بقلعة سنان قسط  0394100 100

إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس 0602100 100

بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات 0603100 100
200200200200100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

سلیانة  344 1504 1501 150200200504 3504 3501 200

000700 0003 0007003 0003 3بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

344

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة األقسام اإلستشفائیة وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بسلیا 0196100 100

بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسلیانة 0207100 100

بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسلیانة 0208100 100

بناء قاعة للعملیات القیصریة بقسم التولید بالمستشفى الجهوي بسلیانة 022750 50
بناء قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسلیانة 0253100 100

توسعة المستشفى الجهوي بسلیانة 0276150 3 000 3 000 150 3 000 3 000

بناء مستشفى جهوي بمكثر من والیة سلیانة دراسات 0303100 100
150450 1501 1504501 1501 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

0305100 بمدینة بوعرادة3إحداث مركز صحة أساسیة صنف  100

تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم العیادات الخارجیة 0306100 600 600 100 600 600

احداث عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بكسرى 0381100 250 250 100 250 250

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحیة 0604100 300 300 100 300 300

اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بالزواكرة من والیة سلیانة 062350 50
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

345

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

القیروان  418001 2002 2003503501001 1501 5502 300

6006005060060050بناءات إداریة06603
بناء مقر لإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بالقیروان 001950 600 600 50 600 600

250 2504001 4001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
تهیئة وتوسعة مستشفى إبن الجزار بالقیروان 0109400 400

بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بالقیروان 0154200 200

صیانة وتجدید الشبكات الفنیة بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان 0238100 100

توسعة قسم أمراض القلب وجناح االیواء بالمستشفى الجهوي بالقیروان 0255100 100

0262100 توسعة المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان-دراسات (أقسام تصفیة الدم واألمراض 400 100 400

بناء مستشفى جهوي بحفوز من والیة القیروان دراسات 0304100 100

تهیئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان 0305100 100

تهیئة فضاءات لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزا 030650 50

صیانة وترمیم قسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان 0336100 100
200200900200200900بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

346

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالشبیكة 0240100 200 200 100 200 200

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي ببوحجلة 0320400 400

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي ببوحجلة 0321100 100

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي ببوحجلة 0322100 100
بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال 060550 50

بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالوسالتیة 0606100 100

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا 060750 50
350350350350100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 350 350 100 350 350

القصرین  4212 75012 7502 9501 3501 35020014 10014 1003 150

000 9502 9506 0006 9502 9506 6بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0166200 2 400 2 400 200 2 400 2 400

بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0197200 1 200 1 200 200 1 200 1 200

بناء قسم المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0198100 600 600 100 600 600



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

347

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0223100 100

بناء محالت للصیانة الفنیة والبیوطبیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0224100 100

بناء قسم لألمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0225200 900 900 200 900 900

بناء قسم التخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0226200 350 350 200 350 350

توسعة المستشفى الجهوي بالقصرین - دراسات (أقسام أمراض األعصاب والغدد وا 0263200 200

بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبیطلة 0266500 1 500 1 500 500 1 500 1 500

0307100 دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبیبة من والیة القصرین قسط  100

بناء مستشفى جهوي بتالة من والیة القصرین دراسات 0308100 100
050 8001 8006 0006 0001 8009501 8005 5بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747 100

0224100 بكل من الحردوب باألحواش و العرق بفر3إحداث مركزین للصحة األساسیة صنف  100

تحویل مركز الصحة األساسیة بحاسي الفرید إلى مستشفى محلي 0225100 100

4تهیئة وتوسعة مركز الصحة األساسیة بجدلیان لتحویله إلى صنف  0241100 100

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بفریانة 0300100 3 900 3 900 100 3 900 3 900

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بفریانة 0301100 1 200 1 200 100 1 200 1 200

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بفریانة 0302100 700 700 100 700 700



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

348

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تعویض المستشفى المحلي بسبیبة 0367200 200

بناء مخزن لألدویة بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس 060850 50

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة 0609100 100

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بفریانة 005100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000
350350350350100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 350 350 100 350 350

سیدي بوزید  433003002 7503003001006006002 850

850850بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
إحداث أقسام ألمراض القلب والعیون وجراحة العظام وقاعات عملیات بمستشفى سید 0107100 100

بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0205100 100

بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0239100 100

إحداث أقسام استشفائیة جدیدة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0240100 100

بناء قطب لصحة األم والطفل بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0274100 100

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بسیدي بوزید دراسات 0275100 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

349

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء مستشفى جهوي بجلمة من والیة سیدي بوزید دراسات 0309100 100

بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسیدي بوزید 0310100 100

تدعیم التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 031150 50
850 8503003001 3003001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تعویض المستشفى المحلي ببن عون 0176100 300 300 100 300 300

بناء وحدتي االستعجالي والتولید بالمركز الصحي بالسبالة 024350 50

بناء مركز لتصفیة الدم بالمستشفى المحلي بالمكناسي 0255100 100

بناء قسم القامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة 0257100 100

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بمازونة 0259100 100

توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بجلمة 0260100 100

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة 0261100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمكناسي 0330100 100

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالرقاب 0331800 800

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزیان 0610100 100

بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالمكناسي 0611100 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

350

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة وتوسعة العیادات الخارجیة واالدارة وبناء صیدلیة بمستشفى بئر الحفي 0612100 100
300300300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز أقسام أمراض القلب والعیون والعظام بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 062550 50

سوسة  5130030030050300300350

300300بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747
إتمام بعض مكونات األقسام االستعجالیة بكل من هرقلة وكندار وبناء المستشفى المحل 031050 50

بناء وحدتي أشعة ومخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى 037250 50

إحداث مركز وسیط بحي الریاص بسوسة 0399100 100

توسعة المستشفى المحلي بسیدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي 0613100 100
30030030030050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 300 300 50 300 300

المنستیر  526 0006 0001 150200200506 2006 2001 200



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

351

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745
2تهیئة مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط  0008100 100

000300 0006 0003006 0006 6بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
بناء أقسام الجراحة وما بعد الجراحة واإلنعاش وقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي ب 0157100 100

بناء مركز للطب المدرسي والجامعي بالمنستیر 0167100 100

2تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط  0313100 6 000 6 000 100 6 000 6 000
700700بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث مركز وسیط بالمنستیر 0200200 200

استكمال تطویر المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي صنف ب 0326200 200

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بطبلبة 038750 50

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالوردانین 038850 50

4تطویر مركز الصحة األساسیة بعمیرة الحجاج إلى صنف  038950 50

تطویر مركز الصحة األساسیة ببني حسان إلى مركز وسیط 0390100 100
توسعة المستشفى المحلي بزرمدین 039150 50

20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

352

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

3تجهیز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط  063650 50

المهدیة  531 000300300503003001 050

500500بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745
بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجامعي بالمهدیة 0604200 200

2بناء قسم استعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة قسط  0608300 300
200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء مقر الوحدة الجهویة للتأهیل بالمهدیة 0247100 100

تعویض المستشفى المحلي بالجم وتطویره إلى مستشفى جهوي دراسات 0314100 100
300300بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

0349100 بالشرقیة بمعتمدیة الشابة3إعادة بناء مركز الصحة األساسیة صنف  100

إحداث مركز وسیط بالرجیش 035050 50
035150 بسلقطة بمعتمدیة قصور الساف3بناء مركز للصحة األساسیة صنف  50



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

353

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ 0614100 100
30030030030050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 300 300 50 300 300

صفاقس  612 5002 5006003003002002 8002 800800

500100 5002 5001002 5002 2بناءات إداریة06603
بناء مقر االدارة الجهویة للصحة بصفاقس 0022100 2 500 2 500 100 2 500 2 500

200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي ببئر علي بن خلیفة 0216200 200

250250بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747
2تحویل مركز الصحة األساسیة بالحنشة إلى مستشفى محلي قسط  0358100 100

توسعة المركز الوسیط طریق المطار بصفاقس 037950 50

توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة 038050 50

توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة دراسات 061550 50
300300300300200صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 200



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

354

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001200ج 300 300 200 300 300
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

1تجهیز قسم األمراض الوراثیة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس قسط  065950 50

قفصة  714004002 9508008001501 2001 2003 100

150 1005005005005001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746 50
بناء قسم إقلیمي ألمراض القلب بقفصة 0122100 100

بناء قسم األمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بقفصة 0148150 150

نجدید شبكة التكییف المركزي بقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بقفصة 0186200 200

.بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة قفصة - الدراسات 0221300 300

صیانة وتهیئة وتهذیب المستشفى الجهوي بالمتلوي وتجدید الشبكات الفنیة 0222200 200

بناء ممر علوي بین قسم أمراض القلب وممرات المستشفى الجهوي بقفصة 024850 50

تجدید الشبكة الكهربائیة والحمایة من الحرائق بالمستشفى الجهوي بالمتلوي 0315100 100

إحداث مركز اقلیمي لنقل الدم بقفصة الجنوبیة دراسات 00350ج 500 500 50 500 500
850 8504004001 4004001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

355

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة المستشفى المحلي بالقطار 0214100 100

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند 0274100 100

احداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالسند 0287300 300

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالسند 0288100 100
احداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالسند 0289100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بأم العرائس 0290100 100

تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بأم العرائس 0291100 400 400 100 400 400

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بأم العرائس 0292100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالردیف 0293100 100

تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالردیف 0294100 100

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالردیف 0295100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمضیلة 0296100 100

تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالمضیلة 0297200 200

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالمضیلة 0298100 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

356

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة المستشفى المحلي ببلخیر 0299100 100

بناء بیت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظیلة 061650 50
300300300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

توزر  7230030060020020050500500650

300300250300300250بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
توسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بتوزر 0202100 300 300 100 300 300

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 021250 50

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 0316100 100
350350بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء مستشفى محلي جدید بنفطة 0313200 200

تهیئة المستشفى المحلي بحزوة 031450 50

تهیئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة 0617100 100
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

357

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

قبلي  731 500200200502002001 550

550550بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
استكمال وتدعیم الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بقبلي 023350 50

تركیز مولد كهربائي بالمستشفى الجهوي بقبلي 0270100 100

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي 0271200 200

بناء مخبر لحفظ الصحة بقبلي 0272100 100

إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي 0317100 100
900900بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بدوز 0316400 400

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بدوز 0317100 100

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بدوز 0318100 100

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بدوز 0378100 100

3تجدید المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط  0618100 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

358

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء رواق للربط بین المصالح الطبیة والفنیة بالمستشفى المحلي بدوز 0619100 100
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز مخبر لحفظ الصحة بقبلي 062650 50

قابس  818 5209 0801 0503003001008 8209 3801 150

080950 5209 0809508 5209 8بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
احداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس 0168100 100

صیانة المستشفى الجهوي بقابس 0188500 1 900 1 600 500 1 900 1 600

تجدید التجهیزات الطبیة الثابتة بالمستشفى الجهوي بقابس 0220100 100

بناء وحدة للمعالجة باألشعة بمستشفى قابس 0273100 760 500 100 760 500

تهیئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس 031850 920 920 50 920 920

تطویر المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي 0332100 5 500 5 500 100 5 500 5 500
100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

359

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

002850 ببوشمة بقابس4بناء مركز للصحة األساسیة صنف  50

تعویض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات 062050 50
300300300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

مدنین  827 9507 9501 3008008003008 7508 7501 600

150 9501 9507 1507 9501 9507 7بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
بناء قسم ألمراض النساء والتولید ومخبر بالمستشفى الجهوي ببن قردان 0136100 100

بناء قسم جدید لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي بمدنین 0234100 100

بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بجربة 0235200 200

إحداث وحدة لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان 0268100 100

إحداث مركز إقلیمي لنقل الدم بمدنین 0269100 100

تهیئة وتوسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بمدنین 0320100 6 700 6 700 100 6 700 6 700

تهیئة قسم التولید بالمستشفى الجهوي بمدنین 0321100 100

تهیئة فضاءات الیواء آلة تصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي بمدنین 0322100 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

360

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 0325100 100

توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي ببن قردان 0326100 100

بناء جناح إیواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجیس 032750 1 250 1 250 50 1 250 1 250
100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث قسم إیواء نهاري بالمستشفى ببني خداش 0251100 100
300300300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 100

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
50500500500500250تجهیز الهیاكل الصحیة06749 200

تجهیز مركز اقلیمي لنقل الدم بمدنین 062750 50

تجهیز وحدة العنایة المركزة ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي بمدنین 009200ج 500 500 200 500 500

تطاوین  833 4503 4501 400200200503 6503 6501 450

450400 4503 4504003 4503 3بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746
2بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط  0211100 1 950 1 950 100 1 950 1 950

تهیئة الفضاء القدیم لقسم االستعجالي إلیواء قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوي 0281100 100



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

361

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

0328100 دراسات2بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط  100

بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهیل المعوقین ب 0329100 1 500 1 500 100 1 500 1 500
000 0001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء مستشفى محلي بمعتمدیة الصمار 0319200 200

إعادة بناء مجمع الصحة األساسیة بتطاوین 0356700 700

إحداث مركز مراقبة صحیة بمعبر الذهیبة 0621100 100
20020020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 50

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

مشاریع و برامج جهویة غیر موزعة  988493 40049 50049 5007 55049 50050 34910 950

800 3001 3006 3006 3006 5006بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746 1 300
2016تهیئة األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة برنامج  0338500 500

2017تهیئة المستشفیات الجهویة برنامج  000 0021ج 5 000 5 000 1 000 5 000 5 000

إحداث مخازن لألدویة بالمستشفیات الجهویة 006100ج 600 600 100 600 600

إحداث وحدات التعقیم المركزي بالمستشفیات الجهویة 008200ج 700 700 200 700 700



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

362

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

200 4002 40010 40010 40010 10010 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747 1 100
0395200 وحدات لتصفیة الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني وسجنان والسیجوم5إحداث  200

2014بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج  0396500 500
2016تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج  0403400 400

2017تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج  001300ج 3 000 3 000 300 3 000 3 000

2017تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج  002400ج 4 000 4 000 400 4 000 4 000

2017احداث مخازن لألدویة بالمستشفیات المحلیة برنامج  003100ج 400 400 100 400 400

2017تهیئة أقسام االستعجالي بالمستشفیات المحلیة برنامج  004200ج 2 000 2 000 200 2 000 2 000

2017احداث وحدات وأقسام تصفیة الدم برنامج  007100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000
500 8491 0004 0004 0004 8493004صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748 1 200

2015عملیات التهیئة و التهذیب (برنامج  ) 0212300 849 300 849

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  200 0011ج 4 000 4 000 1 200 4 000 4 000
250 8005 80027 80027 80027 50027 1تجهیز الهیاكل الصحیة06749 3 750

2014تجهیز المستشفیات برنامج  0621500 500

2014تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  0633500 500



مشاریع وبرامج بصدد اإلنجاز

 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملةمشاریع و برامج جدیدة الفقرةالفصلت.ج
الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة
جدول مفصل حسب المشاریع

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

363

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
 التعهدالبرامج

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2016تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج  0663100 100
2016تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج  0669200 200
2016تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  0673200 200

2017تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج  001100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000
2017تجدید وتدعیم مراكز الصحة األساسیة برنامج  002150ج 1 500 1 500 150 1 500 1 500

2017تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج  005400ج 2 000 2 000 400 2 000 2 000
2017تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج  000 0071ج 9 000 9 000 1 000 9 000 9 000

اقتناء حاویات نقل األدویة لفائدة المستشفیات الجهویة 011100ج 300 300 100 300 300
2017تجهیز أقسام االستعجالي والمخابر بالمستشفیات المحلیة برنامج  012500ج 1 500 1 500 500 1 500 1 500

2017تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  000 0131ج 3 500 3 500 1 000 3 500 3 500
2017تجهیز المستشفیات برنامج  024500ج 9 000 9 000 500 9 000 9 000

000200 0001 0001 0001 1صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة06750 200
2017صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج  001200ج 1 000 1 000 200 1 000 1 000

291 77946 270129 350127 60010 60062 94162 17935 67067 64الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

241

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

364

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

300300850تونس 11300300850
300650 2005 5اریانة 125 2005 300650

200200350بن عروس 13200200350
200200350منوبة 14200200350
950 7501 7501 1نابل 211 7501 7501 950

200200500زغوان 22200200500
250 1001 1003 3بنزرت 233 1003 1001 250
750 7001 7008 8باجة 318 7008 7001 750
746 4001 4002 2جندوبة 322 4002 4001 746
545 4003 8003 2الكاف 332 8003 4003 545
200 3501 3504 4سلیانة 344 3504 3501 200
300 5502 1501 1القیروان 411 1501 5502 300
150 1003 10014 14القصرین 4214 10014 1003 150

850 6006002سیدي بوزید 436006002 850



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
نفقات التنمیة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 الجملة

الجزء : الباب :

ت.ج

241

قانون البرامجالدفع التعهدقانون البرامجالدفعقانون البرامج

إعتمادات على الموارد العامة للمیزانیة

جدول إجمالي حسب الوالیات

الوالیات
الدفع التعهد

365

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

الصحة : اإلدارة المركزیة

300300350سوسة 51300300350
200 2001 2006 6المنستیر 526 2006 2001 200
050 3003001المھدیة 533003001 050
800800 8002 2صفاقس 612 8002 800800
100 2003 2001 1قفصة 711 2001 2003 100
500500650توزر 72500500650
550 2002001قبلي 732002001 550
150 3801 8209 8قابس 818 8209 3801 150
600 7501 7508 8مدنین 828 7508 7501 600
450 6501 6503 3تطاوین 833 6503 6501 450

مشاریع و برامج جھویة
غیر موزعة

49 50050 34910 950 9849 50050 34910 950

291 77946 270129 291127 77946 270129 127الجمـــلة : 



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

366

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تونس  11300300850300300850

200200بناءات إداریة06603

بناء مقر اإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بتونس 0017200 200
200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745

بناء مركز وطني لمعالجة األمراض السرطانیة بإقلیم تونس دراسات 0176200 200
300300بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء قسم الطب الداخلي با لمستشفى الجهوي  خیر الدین 0280200 200
تعویض المستشفى الجهوي بخیر الدین دراسات 0283100 100

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث مركز وسیط بالحرایریة 0192100 100
3003005030030050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 300 300 50 300 300

اریانة  125 2005 3006505 2005 300650



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

367

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745

تركیز خزان للماء وتجدید شبكات تصریف المیاه والكهرباء بمستشفى عبدالرحمان مام 0164100 100
100200 0004 1002004 0004 4بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

توسعة المستشفى الجهوي محمود الماطري بأریانة(قسم طب األطفال والولدان وأمرا 0264100 1 100 1 000 100 1 100 1 000

تدعیم أقسام التصویر الطبي والتحالیل والصیدلیة بمستشفى محمود الماطري أریانة 0284100 3 000 3 000 100 3 000 3 000
000300 0001 0003001 0001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

.بناء مركز وسیط بمنطقة جعفر - رواد 0354100 100

بناء مركز وسیط بالنخیالت 0397100 100

توسعة المستشفى المحلي بطبربة 006100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

بن عروس  13200200350200200350

5050بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

368

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

(توسعة وتهیئة مستشفى بن عروس-دراسات(وحدتي استشفاء نهاري 026150 50
250250بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء مركز صحي وسیط بالمحمدیة 0229100 100
0385100 برادس4احداث مركز للصحة األساسیة صنف  100

3إعادة بناء مركز الصحة األساسیة بسیدي مصباح صنف  038650 50
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

منوبة  14200200350200200350

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء مستشفى جهوي متعدد االختصاصات بمنوبة  دراسات 0256100 100
200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث مركز وسیط بالجدیدة 0327100 100

بناء مركز وسیط بوادي اللیل 0398100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

369

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

نابل  211 7501 7501 9501 7501 7501 950

350 1501 1501 3501 1501 1501 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

إحداث قسم لإلنعاش الطبي بمستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 0150100 100

بناء قسم ألمراض النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم 0178200 200 200 200 200 200

إحداث وحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم 0192100 100

بناء مخبر بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي بنابل 0217100 100

تهیئة وحدة التصویر والعیادات الخارجیة وبناء مطبخ بمستشفى محمد التالتلي نابل 0242200 200
بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل 0243200 200

تهیئة وحدة االنعاش لمرضى القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري نابل 0285100 350 350 100 350 350

تهیئة فضاءات بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري نابل 0286100 450 450 100 450 450

تهیئة وحدة بنك الدم بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 0287100 150 150 100 150 150



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

370

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة فضاءات إقامة أطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي محمد التالتلي نابل 028850 50

2بناء قسم طب النساء والتولید بالمستشفى الجهوي بمنزل تمیم قسط  0333100 100
400400550400400550بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء عیادات خارجیة استعجالي ومخبر وأشعة بالمستشفى المحلي ببوعرقوب 014450 50

بناء قسم ألمراض النساء والتولید وتهیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة 0170150 150

0336100 بالحمادة القرجین معتمدیة المیدة2بناء مركز للصحة األساسیة صنف  100

036550 بالدویمیس معتمدیة منزل تمیم2بناء مركز للصحة األساسیة صنف  50

بناء مركز وسیط بحي الریاض معتمدیة سلیمان 0366100 400 400 100 400 400

(احداث وحدتي اسنان بكل من (أسمر-بقلیبیة) و(زاویة النقایز-الهواریة 0377100 100
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

زغوان  22200200500200200500

400400بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

371

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

توسعة المستشفى الجهوي بزغوان 0265200 200

تهیئة المستشفى الجهوي بزغوان الیواء قسم االنعاش الطبي وتوسعة قسم االستعجالي 0292200 200
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز مقر االدارة والعیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بزغوان 062350 50

بنزرت  233 1003 1001 2503 1003 1001 250

900800 9002 9008002 9002 2بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

تجدید أقسام طب العیون واألنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقیبة 0193200 200

تهیئة وتهذیب أقسام مركز التولید ببنزرت وتجدید الشبكات الفنیة 0260100 300 300 100 300 300

2تجدید الشبكات الفنیة لمركز التولید ببنزرت قسط  0289200 600 600 200 600 600

بناء فضاء لتركیز وحدة تصویر بالرنین المغناطیسي بمستشفى الحبیب بوقطفة 0290100 100

تهیئة وتوسعة أقسام الوالدات واألطفال بمستشفى الحبیب بوقطفة ببنزرت 004200ج 2 000 2 000 200 2 000 2 000



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

372

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

150150بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تهیئة وتوسعة المركز الصحي بجومین 0338100 100

إحداث أرشیف مركزي بالمستشفى المحلي برأس الجبل 060050 50
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
250250تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز تهیئة المستشفى الجهوي ببنزرت 0624200 200

تجهیز مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي ببنزرت 066250 50

باجة  318 7008 7001 7508 7008 7001 750

000 5001 5008 0008 5001 5008 8بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء مستشفى جهوي بمجاز الباب 0108100 100

تعویض قسم اإلستعجالي وتحویل األقسام اإلستشفائیة الجراحیة بالمستشفى الجهوي ب 0147100 100

2تأهیل المستشفى الجهوي بباجة قسط  0170100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

373

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2تهیئة المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  0171100 100

استكمال بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة باجة  دراسات 0246300 300

3بناء المستشفى الجهوي بمجاز الباب قسط  0293100 8 500 8 500 100 8 500 8 500

تهیئة وصیانة المستشفى الجهوي بباجة 0294100 100

بناء وحدة لتأهیل المعاقین بباجة 0295100 100
650650بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تعویض المستشفى المحلي بتبرسق 0309400 400

توسعة مركز الصحة األساسیةبوشتاتة وتركیز وحدتي أشعة وتحالیل طبیة 0373200 200

تهیئة العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بعمدون 037550 50
200200100200200100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

جندوبة  322 4002 4001 7462 4002 4001 746

150 5001 5001 1501 5001 5001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

374

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0194100 100

إحداث مطبخ وبیت الغسیل وورشة صیانة بالمستشفى الجهوي بطبرقة 0230100 100

بناء مستشفى جهوي صنف ب بغار الدماء 025450 50

بناء قسم التأهیل الوظیفي بالمستشفى الجهوي بطبرقة 027750 50

تكییف قاعات العملیات بقسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى الجهوي بجندوبة 027850 50

تجدید التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0296100 100

بناء مبیت ألطباء االستمرار بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0297100 100

تهیئة مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي بجندوبة 029850 50

إحداث وحدة للقسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0299200 200

تجدید شبكة الطرقات والشبكات المختلفة بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0331100 100
تهیئة فضاءات قسم الجراحة وتجدید شبكة التكییف بالمستشفى الجهوي بجندوبة 0337100 100

بناء قسم لجراحة األورام بالمستشفى الجهوي بجندوبة 005150ج 1 500 1 500 150 1 500 1 500
296296بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

2تهیئة المستشفى المحلي بعین دراهم - قسط  0311100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

375

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء مخبر تحالیل طبیة بالمستشفى المحلي ببوسالم 031250 50

تهیئة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بفرنانة 038350 50

بناء مطبخ وبیت غسیل ومغازة بالمستشفى المحلي ببوسالم دراسات 060146 46

2اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بعین الشرشارة بوالیة جندوبة و تطویره الى صنف  062250 50
300300100300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
600600200600600200تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز قسم جراحة األورام بالمستشفى الجهوي بحندوبة 010200ج 600 600 200 600 600

الكاف  332 8003 4003 5452 8003 4003 545

745 2001 6003 7452 2001 6003 2بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

2تأهیل وتجدید الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف قسط  0189200 200

بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بالكاف 0195300 300

تهیئة وتوسعة المخبر بالمستشفى الجهوي بالكاف 0213100 100
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نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج
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376

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بالكاف 0214200 200

بناء قسم للتخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف 0249200 200

إحداث قسم لألشعة (وحدة التصویر الطبي) بالمستشفى الجهوي بالكاف 0251200 200

تأهیل األقسام االستشفائیة والمصالح العامة بالمستشفى الجهوي بالكاف 0252100 100

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي إلیواء وحدة تصفیة الدم والكلى بمستشفى الكاف 0258100 600 100 600

تهیئة وتهذیب األقسام االستشفائیة بالمستشفى الجهوي بالكاف دراسات 030045 45

احداث مجمع للصحة األساسیة ومخبر جهوي ووحدة لتأهیل المعوقین بالكاف 0301100 2 000 2 000 100 2 000 2 000

بناء مقر لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي بالكاف 0302100 600 600 100 600 600

بناء مستشفى جهوي بالدهماني من والیة الكاف دراسات 0330100 100
700 7001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء مستشفى محلي بساقیة سیدي یوسف 0285400 400

بناء مستشفى محلي بنبر 0286400 400

تهیئة وتوسعة قسم التولید وأمراض النساء بالمستشفى المحلي بتاجروین 0360100 100

إحداث قسم طب األطفال بالمستشفى المحلي بتاجروین 0361100 100
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نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بتاجروین 0362100 100

تهیئة أقسام اإلستعجالي والعیادات الخارجیة بمستشفى تاجروین 0363100 100

0392100  بالطویرف4بناء مركز الصحة األساسیة صنف  100

0393100 بالدهماني3احداث مركز للصحة األساسیة صنف  100

2بناء المستشفى المحلي بقلعة سنان قسط  0394100 100

إحداث طبق فني بالمستشفى المحلي بالسرس 0602100 100

بناء مقر االدارة ومخازن بالمستشفى المحلي بالقصور دراسات 0603100 100
200200100200200100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 200 200 100 200 200

سلیانة  344 3504 3501 2004 3504 3501 200

000700 0003 0007003 0003 3بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

تهیئة األقسام اإلستشفائیة وبناء جناح إقامة ألمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بسلیا 0196100 100

بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسلیانة 0207100 100
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نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء مغازة ومطبخ بالمستشفى الجهوي بسلیانة 0208100 100

بناء قاعة للعملیات القیصریة بقسم التولید بالمستشفى الجهوي بسلیانة 022750 50

بناء قسم التخدیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بسلیانة 0253100 100

توسعة المستشفى الجهوي بسلیانة 0276150 3 000 3 000 150 3 000 3 000

بناء مستشفى جهوي بمكثر من والیة سلیانة دراسات 0303100 100
150450 1501 1504501 1501 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

0305100 بمدینة بوعرادة3إحداث مركز صحة أساسیة صنف  100

تهیئة وتهذیب المستشفى المحلي بقعفور وبناء قسم العیادات الخارجیة 0306100 600 600 100 600 600

احداث عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بكسرى 0381100 250 250 100 250 250

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بالروحیة 0604100 300 300 100 300 300

اعادة بناء مركز الصحة األساسیة بالزواكرة من والیة سلیانة 062350 50
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
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2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

379

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

القیروان  411 1501 5502 3001 1501 5502 300

6006005060060050بناءات إداریة06603

بناء مقر لإلدارة الجهویة للصحة العمومیة بالقیروان 001950 600 600 50 600 600
250 2504001 4001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

تهیئة وتوسعة مستشفى إبن الجزار بالقیروان 0109400 400

بناء مخبر جهوي لحفظ الصحة بالقیروان 0154200 200

صیانة وتجدید الشبكات الفنیة بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان 0238100 100

توسعة قسم أمراض القلب وجناح االیواء بالمستشفى الجهوي بالقیروان 0255100 100

0262100 توسعة المستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان-دراسات (أقسام تصفیة الدم واألمراض 400 100 400

بناء مستشفى جهوي بحفوز من والیة القیروان دراسات 0304100 100

تهیئة قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان 0305100 100

تهیئة فضاءات لتركیز آلة التصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي ابن الجزا 030650 50
صیانة وترمیم قسم طب األطفال بالمستشفى الجهوي ابن الجزار بالقیروان 0336100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

380

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

200200900200200900بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي والعیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالشبیكة 0240100 200 200 100 200 200

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي ببوحجلة 0320400 400
تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي ببوحجلة 0321100 100

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي ببوحجلة 0322100 100

بناء قسم استعجالي بالمستشفى المحلي بالعال 060550 50

بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالوسالتیة 0606100 100

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بنصر اهللا 060750 50
350350100350350100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 350 350 100 350 350

القصرین  4214 10014 1003 15014 10014 1003 150

000 9502 9506 0006 9502 9506 6بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0166200 2 400 2 400 200 2 400 2 400



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء قسم أمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0197200 1 200 1 200 200 1 200 1 200

بناء قسم المجاري البولیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0198100 600 600 100 600 600

بناء مخبر تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0223100 100

بناء محالت للصیانة الفنیة والبیوطبیة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0224100 100

بناء قسم لألمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0225200 900 900 200 900 900

بناء قسم التخذیر واالنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرین 0226200 350 350 200 350 350

توسعة المستشفى الجهوي بالقصرین - دراسات (أقسام أمراض األعصاب والغدد وا 0263200 200

بناء مستشفى جهوي صنف ب بسبیطلة 0266500 1 500 1 500 500 1 500 1 500

0307100 دراسات1بناء مستشفى جهوي بسبیبة من والیة القصرین قسط  100

بناء مستشفى جهوي بتالة من والیة القصرین دراسات 0308100 100
050 8001 8006 0506 8001 8006 6بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

0224100 بكل من الحردوب باألحواش و العرق بفر3إحداث مركزین للصحة األساسیة صنف  100

تحویل مركز الصحة األساسیة بحاسي الفرید إلى مستشفى محلي 0225100 100

4تهیئة وتوسعة مركز الصحة األساسیة بجدلیان لتحویله إلى صنف  0241100 100
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نظـام أمـد
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 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

382

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بفریانة 0300100 3 900 3 900 100 3 900 3 900

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بفریانة 0301100 1 200 1 200 100 1 200 1 200

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بفریانة 0302100 700 700 100 700 700

تعویض المستشفى المحلي بسبیبة 0367200 200

بناء مخزن لألدویة بالمستشفى المحلي بماجل بلعباس 060850 50

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بفوسانة 0609100 100

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بفریانة 005100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000
350350100350350100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 350 350 100 350 350

سیدي بوزید  436006002 8506006002 850

850850بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

إحداث أقسام ألمراض القلب والعیون وجراحة العظام وقاعات عملیات بمستشفى سید 0107100 100

بناء قسم استعجالي بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0205100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج
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 نفقات التنمیة
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383

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة لطب الولدان بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0239100 100

إحداث أقسام استشفائیة جدیدة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0240100 100

بناء قطب لصحة األم والطفل بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 0274100 100

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بسیدي بوزید دراسات 0275100 100

بناء مستشفى جهوي بجلمة من والیة سیدي بوزید دراسات 0309100 100

بناء مركز جهوي للطب المدرسي والجامعي بسیدي بوزید 0310100 100

تدعیم التجهیزات الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 031150 50
850 8503003001 3003001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تعویض المستشفى المحلي ببن عون 0176100 300 300 100 300 300

بناء وحدتي االستعجالي والتولید بالمركز الصحي بالسبالة 024350 50

بناء مركز لتصفیة الدم بالمستشفى المحلي بالمكناسي 0255100 100

بناء قسم القامة المرضى بالمستشفى المحلي بالسبالة 0257100 100

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بمازونة 0259100 100

توسعة قسم النساء والتولید بالمستشفى المحلي بجلمة 0260100 100
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نظـام أمـد
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة وتوسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بجلمة 0261100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمكناسي 0330100 100

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالرقاب 0331800 800

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بمنزل بوزیان 0610100 100

بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى المحلي بالمكناسي 0611100 100

تهیئة وتوسعة العیادات الخارجیة واالدارة وبناء صیدلیة بمستشفى بئر الحفي 0612100 100
300300100300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز أقسام أمراض القلب والعیون والعظام بالمستشفى الجهوي بسیدي بوزید 062550 50

سوسة  51300300350300300350

300300بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إتمام بعض مكونات األقسام االستعجالیة بكل من هرقلة وكندار وبناء المستشفى المحل 031050 50
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نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء وحدتي أشعة ومخبر بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى 037250 50

إحداث مركز وسیط بحي الریاص بسوسة 0399100 100

توسعة المستشفى المحلي بسیدي بوعلي بإضافة قسم استعجالي 0613100 100
3003005030030050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 300 300 50 300 300

المنستیر  526 2006 2001 2006 2006 2001 200

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745

2تهیئة مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط  0008100 100
000300 0006 0003006 0006 6بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء أقسام الجراحة وما بعد الجراحة واإلنعاش وقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي ب 0157100 100

بناء مركز للطب المدرسي والجامعي بالمنستیر 0167100 100

2تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقصر هالل قسط  0313100 6 000 6 000 100 6 000 6 000
700700بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد
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 نفقات التنمیة
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

إحداث مركز وسیط بالمنستیر 0200200 200

استكمال تطویر المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي صنف ب 0326200 200

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بطبلبة 038750 50

تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالوردانین 038850 50

4تطویر مركز الصحة األساسیة بعمیرة الحجاج إلى صنف  038950 50

تطویر مركز الصحة األساسیة ببني حسان إلى مركز وسیط 0390100 100

توسعة المستشفى المحلي بزرمدین 039150 50
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

3تجهیز مصحة طب وجراحة األسنان بالمنستیر قسط  063650 50

المهدیة  533003001 0503003001 050

500500بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجامعیة06745
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نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد
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 نفقات التنمیة
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجامعي بالمهدیة 0604200 200

2بناء قسم استعجالي بمستشفى الطاهر صفر بالمهدیة قسط  0608300 300
200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء مقر الوحدة الجهویة للتأهیل بالمهدیة 0247100 100

تعویض المستشفى المحلي بالجم وتطویره إلى مستشفى جهوي دراسات 0314100 100
300300بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

0349100 بالشرقیة بمعتمدیة الشابة3إعادة بناء مركز الصحة األساسیة صنف  100

إحداث مركز وسیط بالرجیش 035050 50
035150 بسلقطة بمعتمدیة قصور الساف3بناء مركز للصحة األساسیة صنف  50

توسعة قسم االستعجالي بالمستشفى المحلي بأوالد الشامخ 0614100 100
3003005030030050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 300 300 50 300 300

صفاقس  612 8002 8008002 8002 800800



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد
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2017
 نفقات التنمیة
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

500100 5002 5001002 5002 2بناءات إداریة06603

بناء مقر االدارة الجهویة للصحة بصفاقس 0022100 2 500 2 500 100 2 500 2 500
200200بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي ببئر علي بن خلیفة 0216200 200
250250بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

2تحویل مركز الصحة األساسیة بالحنشة إلى مستشفى محلي قسط  0358100 100

توسعة المركز الوسیط طریق المطار بصفاقس 037950 50

توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة 038050 50

توسعة المستشفى المحلي بالصخیرة دراسات 061550 50
300300200300300200صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001200ج 300 300 200 300 300
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

1تجهیز قسم األمراض الوراثیة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر صفاقس قسط  065950 50



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

389

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

قفصة  711 2001 2003 1001 2001 2003 100

150 1505005001 5005001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء قسم إقلیمي ألمراض القلب بقفصة 0122100 100

بناء قسم األمراض الصدریة بالمستشفى الجهوي بقفصة 0148150 150

نجدید شبكة التكییف المركزي بقاعات العملیات بالمستشفى الجهوي بقفصة 0186200 200

.بناء مستشفى متعدد االختصاصات بمدینة قفصة - الدراسات 0221300 300

صیانة وتهیئة وتهذیب المستشفى الجهوي بالمتلوي وتجدید الشبكات الفنیة 0222200 200
بناء ممر علوي بین قسم أمراض القلب وممرات المستشفى الجهوي بقفصة 024850 50

تجدید الشبكة الكهربائیة والحمایة من الحرائق بالمستشفى الجهوي بالمتلوي 0315100 100

إحداث مركز اقلیمي لنقل الدم بقفصة الجنوبیة دراسات 00350ج 500 500 50 500 500
850 8504004001 4004001بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

تهیئة المستشفى المحلي بالقطار 0214100 100
تهیئة وتوسعة المستشفى المحلي بالسند 0274100 100



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

390

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

احداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بالسند 0287300 300

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالسند 0288100 100

احداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالسند 0289100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بأم العرائس 0290100 100

تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بأم العرائس 0291100 400 400 100 400 400

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بأم العرائس 0292100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالردیف 0293100 100

تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالردیف 0294100 100

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالردیف 0295100 100

تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بالمضیلة 0296100 100
تهیئة وتوسعة قاعات العملیات بالمستشفى المحلي بالمضیلة 0297200 200

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بالمضیلة 0298100 100

تهیئة المستشفى المحلي ببلخیر 0299100 100

بناء بیت لألموات بالمستشفى المحلي بالمظیلة 061650 50



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد
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2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

391

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

300300100300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

توزر  72500500650500500650

300300250300300250بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

توسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بتوزر 0202100 300 300 100 300 300

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 021250 50

تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بتوزر 0316100 100
350350بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء مستشفى محلي جدید بنفطة 0313200 200

تهیئة المستشفى المحلي بحزوة 031450 50

تهیئة توسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بحزوة 0617100 100
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
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2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24
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 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

قبلي  732002001 5502002001 550

550550بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

استكمال وتدعیم الشبكة الكهربائیة بالمستشفى الجهوي بقبلي 023350 50

تركیز مولد كهربائي بالمستشفى الجهوي بقبلي 0270100 100
تهیئة وتوسعة المستشفى الجهوي بقبلي 0271200 200

بناء مخبر لحفظ الصحة بقبلي 0272100 100

إحداث قسم لجراحة العظام وأمراض المعدة بالمستشفى الجهوي بقبلي 0317100 100
900900بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث قسم للجراحة العامة وقاعات عملیات بالمستشفى المحلي بدوز 0316400 400
تهیئة وتوسعة المصالح العامة بالمستشفى المحلي بدوز 0317100 100

إحداث قسم لطب األطفال ووحدة لطب الرضیع بالمستشفى المحلي بدوز 0318100 100

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى المحلي بدوز 0378100 100

3تجدید المستشفى المحلي بسوق األحد قبلي قسط  0618100 100
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 نفقات التنمیة
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393

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

بناء رواق للربط بین المصالح الطبیة والفنیة بالمستشفى المحلي بدوز 0619100 100
2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200
5050تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز مخبر لحفظ الصحة بقبلي 062650 50

قابس  818 8209 3801 1508 8209 3801 150

080950 5209 0809508 5209 8بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

احداث قسم لجراحة العظام بالمستشفى الجهوي بقابس 0168100 100

صیانة المستشفى الجهوي بقابس 0188500 1 900 1 600 500 1 900 1 600

تجدید التجهیزات الطبیة الثابتة بالمستشفى الجهوي بقابس 0220100 100

بناء وحدة للمعالجة باألشعة بمستشفى قابس 0273100 760 500 100 760 500

تهیئة وتوسعة قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بقابس 031850 920 920 50 920 920

تطویر المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي 0332100 5 500 5 500 100 5 500 5 500
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2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

394

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

002850 ببوشمة بقابس4بناء مركز للصحة األساسیة صنف  50

تعویض المستشفى المحلي بمطماطة دراسات 062050 50
300300100300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300

مدنین  828 7508 7501 6008 7508 7501 600

150 9501 9507 1507 9501 9507 7بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

بناء قسم ألمراض النساء والتولید ومخبر بالمستشفى الجهوي ببن قردان 0136100 100

بناء قسم جدید لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي بمدنین 0234100 100

بناء قسم استعجالي جدید بالمستشفى الجهوي بجربة 0235200 200

إحداث وحدة لتصفیة الدم بالمستشفى الجهوي ببن قردان 0268100 100

إحداث مركز إقلیمي لنقل الدم بمدنین 0269100 100

تهیئة وتوسعة قسم العملیات بالمستشفى الجهوي بمدنین 0320100 6 700 6 700 100 6 700 6 700



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

395

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

تهیئة قسم التولید بالمستشفى الجهوي بمدنین 0321100 100

تهیئة فضاءات الیواء آلة تصویر بالرنین المغناطیسي بالمستشفى الجهوي بمدنین 0322100 100

توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 0325100 100

توسعة قسم التولید بالمستشفى الجهوي ببن قردان 0326100 100

بناء جناح إیواء لقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بجرجیس 032750 1 250 1 250 50 1 250 1 250
100100بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

إحداث قسم إیواء نهاري بالمستشفى ببني خداش 0251100 100
300300100300300100صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  001100ج 300 300 100 300 300
500500250500500250تجهیز الهیاكل الصحیة06749

تجهیز مركز اقلیمي لنقل الدم بمدنین 062750 50

تجهیز وحدة العنایة المركزة ألمراض القلب بالمستشفى الجهوي بمدنین 009200ج 500 500 200 500 500

تطاوین  833 6503 6501 4503 6503 6501 450



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

396

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

450400 4503 4504003 4503 3بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746

2بناء قسم العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط  0211100 1 950 1 950 100 1 950 1 950

تهیئة الفضاء القدیم لقسم االستعجالي إلیواء قسم االنعاش بالمستشفى الجهوي بتطاوي 0281100 100
0328100 دراسات2بناء العیادات الخارجیة بالمستشفى الجهوي بتطاوین قسط  100

بناء المخبر الجهوي للصحة والمركز الجهوي للطب المدرسي ووحدة تأهیل المعوقین ب 0329100 1 500 1 500 100 1 500 1 500
000 0001 1بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

بناء مستشفى محلي بمعتمدیة الصمار 0319200 200

إعادة بناء مجمع الصحة األساسیة بتطاوین 0356700 700
إحداث مركز مراقبة صحیة بمعبر الذهیبة 0621100 100

2002005020020050صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  00150ج 200 200 50 200 200

مشاریع و برامج جهویة غیر موزعة  9849 50050 34910 95049 50050 34910 950

800 3001 3006 8006 3001 3006 6بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة الجهویة06746



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

397

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2016تهیئة األقسام االستشفائیة بالمستشفیات الجهویة برنامج  0338500 500

2017تهیئة المستشفیات الجهویة برنامج  000 0021ج 5 000 5 000 1 000 5 000 5 000

إحداث مخازن لألدویة بالمستشفیات الجهویة 006100ج 600 600 100 600 600

إحداث وحدات التعقیم المركزي بالمستشفیات الجهویة 008200ج 700 700 200 700 700
200 4002 40010 20010 4002 40010 10بناء و توسیع و تهیئة الهیاكل الصحیة المحلیة و األساسیة06747

0395200 وحدات لتصفیة الدم بمستشفى حي التضامن والدهماني وسجنان والسیجوم5إحداث  200

2014بناء وتهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج  0396500 500

2016تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج  0403400 400

2017تهیئة مراكز الصحة األساسیة برنامج  001300ج 3 000 3 000 300 3 000 3 000

2017تهیئة المستشفیات المحلیة برنامج  002400ج 4 000 4 000 400 4 000 4 000

2017احداث مخازن لألدویة بالمستشفیات المحلیة برنامج  003100ج 400 400 100 400 400

2017تهیئة أقسام االستعجالي بالمستشفیات المحلیة برنامج  004200ج 2 000 2 000 200 2 000 2 000

2017احداث وحدات وأقسام تصفیة الدم برنامج  007100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000
500 8491 0004 5004 8491 0004 4صیانة و تهذیب الهیاكل الصحیة06748



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

398

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2015عملیات التهیئة و التهذیب (برنامج  ) 0212300 849 300 849

2017عملیات التهیئة والتهذیب برنامج  200 0011ج 4 000 4 000 1 200 4 000 4 000
250 8005 80027 25027 8005 80027 27تجهیز الهیاكل الصحیة06749

2014تجهیز المستشفیات برنامج  0621500 500

2014تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  0633500 500

2016تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج  0663100 100

2016تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج  0669200 200

2016تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  0673200 200

2017تجهیز مراكز الصحة األساسیة برنامج  001100ج 1 000 1 000 100 1 000 1 000

2017تجدید وتدعیم مراكز الصحة األساسیة برنامج  002150ج 1 500 1 500 150 1 500 1 500

2017تجهیز مراكز تصفیة الدم برنامج  005400ج 2 000 2 000 400 2 000 2 000

2017تجهیز المستشفیات الجهویة برنامج  000 0071ج 9 000 9 000 1 000 9 000 9 000

اقتناء حاویات نقل األدویة لفائدة المستشفیات الجهویة 011100ج 300 300 100 300 300

2017تجهیز أقسام االستعجالي والمخابر بالمستشفیات المحلیة برنامج  012500ج 1 500 1 500 500 1 500 1 500



 دینار1000بحساب 

نظـام أمـد

بیان المشاریع و البرامج الجهویة الجملة الفقرةالفصلت.ج

الدفعالدفع التعهدالدفع التعهد

جدول مفصل حسب المشاریع
مشاریع و برامج ذات صبغة جهویة

2017
 نفقات التنمیة
1 الجزء :  الباب :24

399

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 قانون
البرامج

 التعهد

میزانیة الدولة لسنة

 إعتمادات على موارد قروض خارجیة
تسددها الدولة

 إعتمادات على الموارد العامة
للمیزانیة

الصحة : اإلدارة المركزیة

2017تجهیز المستشفیات المحلیة برنامج  000 0131ج 3 500 3 500 1 000 3 500 3 500

2017تجهیز المستشفیات برنامج  024500ج 9 000 9 000 500 9 000 9 000
000200 0001 0002001 0001 1صیانة تجهیزات الهیاكل الصحیة06750

2017صیانة التجهیزات الثقیلة برنامج  001200ج 1 000 1 000 200 1 000 1 000

291 77946 270129 291127 77946 270129 127الجمـــلة : 



بحساب الدينار 

الدفــعالتعهد

000 00050 000300 300تونس
000 00050 000200 200أریانة

000 00050 000200 200بن عروس
000 00050 000200 200منوبة
000 00050 000200 200نابل

000 00050 000200 200زغوان
000 00050 000200 200بنزرت

000 000100 000200 200باجة
000 000100 000300 300جندوبة
000 000100 000200 200الكاف
000 00050 000200 200سلیانة

000 000100 000350 350القیروان
000 000100 000350 350القصرین

000 000100 000300 300سیدي بوزید
000 00050 000300 300سوسة

000 00050 000200 200المنستیر
000 00050 000300 300المهدیة
000 000200 000300 300صفاقس

000 000100 000300 300قفصة
000 00050 000200 200توزر
000 00050 000200 200قبلي
000 000100 000300 300قابس
000 000100 000300 300مدنین
000 00050 000200 200تطاوین

000 800 0001 000 0006 000 6 الجملة:...................................

400

عملیات التھیئة والتھذیب (برنامج 2017)

اعتمادات على الموارد العامة للميزانية

الباب 24 : وزارة الصحة 
العنوان الثانــــي : نفقات التنمیة

 االستثمارات المباشرة
 مشاریع وبرامج ذات صبغة جھویة

قانون البرامجبيان الواليات
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  وزارة الصحة 
  

  : تقدم المشاریع و البرامج المتواصلة 7201 نفقات التنمیة لسنة
  

 والمؤسسات اإلستشفائیة اإلدارة المركزیة -1
  

بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

بر وصیدلیة اتھیئة وبناء مخ
الرحمان مامي  بمستشفى عبد

 بأریانة

صیدلیة ومخابر في مختلف 
االختصاصات بما یستجیب 
إلحداث مركز لعالج األمراض 

  طانیةالسر

  
  المخابر
 الصیدلیة

40% 
0% 

  
  المخابر
 الصیدلیة

100%  
80% 

  
  المخابر
 الصیدلیة

100% 
100% 

  تم اإلستالم النھائي
  في طور اإلستغالل

توسعة المستشفى الجھوي محمود 
  الماطري بأریانة

 

  سریرا 62قاعات عملیات و  2
 ( جراحة عامة و طب باطني 

 ) وعیادات خارجیة وتعقیم مركزي

 
30% 

  
100% 

 
100%   

 في طور اإلستغالل

بناء قطب إستعجالي بمستشفى 
 المنجي سلیم بالمرسى

  سریرا  46قاعات عملیات و  6
 ( جراحة العظام و إنعاش ) 

 في طور اإلستغالل 100%  100%  40% 

  بناء مركز لألمراض السرطانیة
 في طور اإلستغالل %100  %100  %60   قسط أول   بأریانة

ستشفى الجھوي بمنزل توسعة الم
 في طور اإلستغالل %100  %100  %60   سریرا 70  بورقیبة

توسعة المستشفى الجھوي ببن  
  عروس

سریرا ( طب األطفال  112
 وطبوتوسعة قسم التولید وإنعاش 

  و تصفیة الدم)  باطني

 
20 ℅ 

 
100% 

 
 في طور اإلستغالل 100%

تھیئة وتوسیع قسم الولدان 
  .بمستشفى شارل نیكول

  3وحدة عنایة مركزة مستوى  
  أسرة) 4(  2أسرة) ومستوى  4(  

 

-- 

 

60% 

 

100% 

دید شھد ھذا المشروع ع
االشكالیات من خالل 
القرض التونسي 

 بصدد اإلنجاز االیطالي
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

تھیئة قسم الجراحة "ب" و التخدیر 
واإلنعاش بمستشفى الحبیب 

  )01(قسط.ثامر

 8توسعة قسم الجراحة العامة  (
  أسرة) 

  أسرة) 7لتخدیر و اإلنعاش (ا
  أسرة ) 8أمراض المعدة (

 في طور اإلستغالل ℅ 100  100%  -- 

المركز الوطني لزرع النخاع 
العظمي: إحداث وحدة لزرع 
النخاع العظمي لدى 

   )01(قسطاألطفال.

وحدة لزرع النخاع العظمي لدى  
  سریرا)  12األطفال (

  صیدلیة ومخبر 

 

-- 

 

100% 

 

100 ℅  

 

سریرا و قاعة عملیات ألقسام  60   شفى الجھوي بمجاز البابالمست
  اإلستعجالي والتولید  واإلنعاش

والجراحة وأمراض القلب  
والعیون والمعدة والحنجرة واألنف 
والصدریة واألطفال وقسم 

  العیادات الخارجیة

 

-- 

 

100% 

 

100%  

 

 16قسم ألمراض العیون (   المستشفى الجھوي بسیدي بوزید
  سریرا)

  وقاعة عملیات  
  سریرا) 20قسم جراحة العظام (

  وقاعة عملیات 

 

-- 

 

85% 

 

100%  

 

المستشفى الجھوي بقابس: تھیئة 
  وصیانة المستشفى 

    --  50%  80%   

صیانة شبكة الغازات والسوائل 
الطبیة وبناء أقسام إستشفائیة 

 واألمراض النفسیة  ألمراض القلب
  بمستشفى القصرین.

 20 - الطب النفسيسریرا لقسم  20
بنك  –سریرا لقسم أمراض القلب 

  الدم

 

30% 

 

100% 

 

100%  

  

إحداث قسم لجراحة العظام 
  بالمستشفى الجھوي بتوزر.

أسرة  6قاعات عملیات وإنعاش و
  راحة.جلقسم ال

 40%  100%  100%    
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

تعویض قسم اإلستعجالي وتحویل 
األقسام اإلستشفائیة الجراحیة 

  ة.بالمستشفى الجھوي بباج

 ،قاعات عملیات ،إستعجالي
سریرا)  50قسم جراحة (، إنعاش

  سریرا). 30قسم جراحة عظام (

 

-- 

 

-- 

 

℅10  

تم فسخ العقد وتحدید 
تصور جدید للمشروع 
كما تم ترسیم مشروع 
بناء مستشفى جدید متعدد 

  اإلختصاصات.
بناء أقسام األمراض الصدریة 
والمعدة واألمعاء بالمستشفى 

  الجھوي بقفصة.

  
  سریرا. 16

 
-- 

 
 -- 

 
℅80  

  

بناء مقر المساعدة الطبیة 
  .اإلستعجالیة بتونس

قاعة فحص ،قاعة استرخاء للحمیة 
  موقف سیارة اسعاف مخزن،

 --  1000%  100%    

بناء قسم للتخدیر واإلنعاش الطبي 
بمستشفى فطومة بورقیبة 

  .بالمنستیر

  أسّرة  10:  قسم اإلنعاش
  أسّرة 10قسم التخدیر:   

 
-- 

 
100% 

 
100%  

  

علم  - مخابر (علم الطفیلیات  3بناء 
الدم) بالمستشفى الجامعي  -المناعة 

  فرحات حشاد بسوسة

قاعة  ةدارإمخابر  4: 1مخبر 
  ،أقسام مختلفة فحص، أرشیف،

  استقبال 
مخابر إدارة قاعة  4: 2مخبر 

فحص أرشیف أقیام مختلفة، 
  استقبال 
مخابر إدارة قاعة  7: 3مخبر 
  فحص 

  استقبال     أرشیف، أقسام مختلفة،

 

-- 

 

20% 

 

100%  

  

توسعة مخبر المناعة ومخبر 
تشریح الخالیا المرضیة بالمستشفى 
  .الجامعي الحبیب بورقیبة بصفاقس

مخابر إدارة قاعة  4 :مخبر مناعة
ام مختلفة، سفحص أرشیف أق

  استقبال
مخابر  4 : تشریح الخالیا مخبر
سام أق أرشیف، ،قاعة فحص ةدارإ

  .استقبال   ،مختلفة

 

-- 

 

100% 

 

100%  

  



404 
 

بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

بناء مقر اإلدارة وقسمي المخابر 
والصیدلیة بالمركز الوطني لزرع 

  .النخاع العظمي
  مخابر وصیدلیة   -  إدارة

 
-- 

 
100% 

 
100%  

  

إحداث قسم لإلنعاش الطبي 
بمستشفى محمد الطاھر المعموري 

  .بنابل

  
  سریرا 23

 
 -- 

 
80% 

 
100%  

  

جھوي للطب المدرسي بناء مركز 
  .والجامعي بصفاقس

إدارة وحدة طب األسنان، وحدة 
أقسام  وحدة  الصحة المدرسیة،

  عامة

 
-- 

 
70% 

 
100%  

  

جھوي لحفظ الصحة  بناء مخبر
  بقفصة

، قاعات تعقیم وحدة استقبال إدارة
  مخابر

 --  90%  100%    

بناء مخبر جھوي لحفظ الصحة 
  بالقیروان

ت تعقیم، إدارة، قاعا استقبال،
  وحدة مخابر 

  --  20%  100%    

بناء أقسام الجراحة وما بعد 
الجراحة واإلنعاش وقاعات 
العملیات بالمستشفى الجھوي 

  ھالل. بقصر

 6إنعاش - قاعات)3جناح عملیات (
  سریر 15*2جناح إقامة - أسرة

   

 

 -- 

 

100% 

 

100%  

  

بناء قسم المساعدة الطبیة 
 اإلستعجالیة بجھة الشمال الغربي

  بجندوبة.

قاعات فحص، قاعة  استقبال،
قاعة عملیات،  عالج قاعة جبر،

  مخابر 

 

-- 

 

010 % 

 

100%  

المقاولة تم فسخ العقد مع 
وتم  بتعھداتھا. المخلة

إعادة طلب عروض ثان 
  إلتمام المشروع.
  انتھت األشغال

طبق  عیادات خارجیة، استقبال،  إحداث مركز وسیط بالكباریة
  فني 

  اإلستغاللبصدد   100%  100%  -- 

بناء قسم ألمراض النساء والتولید 
  وتھیئة المستشفى المحلي بقرمبالیة.

 استقبال، قسم جراحة، قسم التولید،
  أسرة  4إدارة قسم أقامة المرضى:

 --  90%  100%    
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

 عیادات خارجیة استقبال، إدارة،  بناء مستشفى محلي بقلعة سنان
، قسم قسم تولید  قسم استعجالي،

مخابر  قسم أشعة، عام،طب 
  ةصدیدی

 
-- 

 
100% 

 
100%  

 

تعویض المستشفى المحلي    ببن 
  عون

 إدارة ،عیادات خارجیة استقبال،
قسم  قسم استعجالي، قسم تولید،

مخابر  قسم أشعة، طب عام،
  ةدیصدل

 
-- 

 
100% 

 
100%  

  

بناء عیادات خارجیة وقسم 
إستعجالي ووحدة مخبر وأشعة 

  اكلسةبالمستشفى المحلي بت

عیادات الخارجیة وقسم 
  شعةأاستعجالي و وحدة مخبر و

 
-- 

 
100% 

 
100%  

  

بناء قسم الجراحة العامة وطب 
النساء والتولید بالمستشفى المحلي 

  بالحامة

جراحة،  مقسم استعجالي، قس
   ة، إدارلاستقبا

 
30% 

 
100% 

 
100%  

  

بناء المدرسة العلیا لعلوم وتقنیات 
  )2الصحة بسوسة(قسط

     30%  100%   

تعویض قسمي إبن الجزار 
وعمران بمستشفى الرازي بمنوبة 

  )2(قسط

   
 

 
100% 

 
100% 

  

بناء المطبخ وبیت الغسیل 
والصیدلیة بمركز التولید وطب 

  الرضیع بالمنستیر

   
 

 
30% 

 
100%  

  

أقسام طب العیون واألنف  تجدید
واألذن والحنجرة بالمستشفى 

  الجھوي بمنزل بورقیبة

   
 

 
-- 

 
10% 

  

بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى 
  الجھوي بجندوبة

     100%  100%    
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

بناء قسم إستعجالي بالمستشفى 
  الجھوي بالكاف

     40%  100%   

تھیئة األقسام اإلستشفائیة وبناء 
جناح إقامة ألمراض المعدة 

  بالمستشفى الجھوي بسلیانة

   
 

 
-- 

 
  في طور الدراسات 10%

المعدة بالمستشفى بناء قسم أمراض 
  الجھوي بالقصرین

  في طور الدراسات 10%  --     

بناء قسم المجاري البولیة 
  بالمستشفى الجھوي بالقصرین

  في طور الدراسات 10%  --     

تھیئة وتوسعة قسم الجراحة 
والعیادات الخارجیة بالمستشفى 

  الجھوي بقرقنة

   
 

 
80% 

 
100%   

بناء عیادات خارجیة بالمستشفى 
  لجھوي بالمتلويا

     80%  100%   

توسعة قسم العملیات بالمستشفى 
  بتوزرالجھوي 

     70%  100%   

بناء قسم إستعجالي بالمستشفى 
  الجھوي بسیدي بوزید

     -  10%   

بناء قسم لجراحة العظام بالمستشفى 
  الجھوي بسلیانة

  في طور الدراسات 10%  --     

تھیئة وتوسعة قاعات العملیات 
  لمستشفى الجھوي بالكافبا

     30%  70%   

تجدید التجھیزات الطبیة الثابتة 
  بالمستشفى الجھوي بقابس

  في طور الدراسات 50%  --     

بناء مستشفى متعدد اإلختصاصات 
  بمدینة قفصة 

   
 

 
-- 

 
10% 

  تم تخصیص األرض.
بصدد إعداد البرنامج 

  الوظیفي والفني لمشروع
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

ستشفى صیانة وتھیئة وتھذیب الم
الجھوي بالمتلوي وتجدید الشبكات 

  الفنیة

   
 

 
30% 

 
100% 

  

بناء قسم التخدیر واإلنعاش 
  بالمستشفى الجھوي بالقصرین

  في طور الدراسات 10%  --     

إحداث مطبخ وبیت الغسیل وورشة 
  صیانة بالمستشفى الجھوي بطبرقة

     100%  100%   

بناء قسم أمراض القلب والشرایین 
  ى الجھوي بقبليبالمستشف

     90%  100%   

بناء قسم إستعجالي جدید 
  بالمستشفى الجھوي بجربة

     60%  100%   

صیانة وتجدید الشبكات الفنیة 
بالمستشفى الجھوي إبن الجزار 

  بالقیروان

   
 

 
30% 

 
100%   

بناء قسم ألمراض األطفال ووحدة 
لطب الولدان بالمستشفى الجھوي 

  بسیدي بوزید

   
 

 
-- 

 
  في طور الدراسات  30%

بناء قسم للتخدیر واإلنعاش 
  بالمستشفى الجھوي بالكاف

  في طور الدراسات  10%  --     

تأھیل األقسام اإلستشفائیة 
والمصالح العامة بالمستشفى 

  الجھوي بالكاف

   
 

 
70% 

 
  في طور الدراسات 100%

بناء قسم التخدیر واإلنعاش 
  بالمستشفى الجھوي بسلیانة

  في طور الدراسات 10%  --     

   %60  --       بناء مركز وسیط بالمحمدیة
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

بناء قسم إستعجالي ووحدة إیواء 
نھاري بالمستشفى المحلي بمنزل 

  بوزیان

   
 

 
100% 

 
100%   

بناء المستشفى المحلي بدقاش 
  )2(قسط

     50%  100%   

تجدید المستشفى المحلي بسوق 
  )2األحد (قسط

     50%  100%   

   %100  %90       كز لتصفیة الدم بدوزإحداث مر
بناء قسم أمراض النساء والتولید 

  بالمستشفى المحلي بالرقاب
     80%  100%   

تھیئة وتوسعة المستشفى المحلي 
  بالسند

     --  10%   

تعویض مركز رعایة األم والطفل 
  بالفحص

     --  70%   

 في جھوي صنف "ب"شمستبناء 
  بتالة

عداد الملف بصدد إ --  --     
  المرجعي للمشروع

تھیئة وتوسعة المستشفى المحلي 
  بالقصور

     30%  100%   

بناء مستشفى محلي بساقیة سیدي 
  یوسف

  بصدد اإلنجاز  100%  20%     

  بصدد اإلنجاز  %70  %5       بناء مستشفى محلي بنبر
    %70  %10       تعویض المستشفى المحلي بتبرسق

   %80  %30       ید بنفطةبناء مستشفى محلي جد
بناء مستشفى محلي بمعتمدیة 

  الصمار
إعداد ملف طلب بصدد  10%  --     

  العروض
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

إستكمال تطویر المستشفى المحلي 
بجمال إلى مستشفى جھوي صنف 

  "ب"

   
 

 
-- 

 
20% 

  

تحویل المركز الصحي بجومین 
  إلى مستشفى محلي

     90%  100%   

   %10  --       إحداث مركز وسیط بالرجیش
بناء مركز وسیط بمنطقة جعفر 

  برواد
     50%  100%   

إعادة بناء مجمع الصحة األساسیة 
  بتطاوین

     --  10%   

تحویل مركز الصحة األساسیة 
بالحنشة إلى مستشفى محلي 

  )2(قسط

   
 

 
-- 

 
20% 

  

تأھیل وتدعیم المستشفى المحلي 
  بأوالد حفوز

     100%  100%   

     المحلي بسبیبةتعویض المستشفى 

 

 

-- 

 

 -- 

تمت إحالة الملف 
المرجعي إلى مصالح 
وزارة التجھیز لمواصلة 
إجراءات إنجاز ھذا 
المشروع بصفتھا 
  صاحبة المنشأ المفوض

تھیئة وتوسعة قسم أمراض الدم 
  بمستشفى عزیزة عثمانة

     --  30%   

تجدید شبكة التكییف المركزي 
 ألجنحة العملیات الجراحیة وأقسام
  اإلنعاش بمستشفى سھلول بسوسة

   
 

 
-- 

 
40% 
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

إحداث قسم العیادات الخارجیة 
بمعھد الھادي الرایس ألمراض 

  العیون بتونس

   
 

 
-- 

 
20% 

  

تھیئة وتوسعة قسمي الجراحة 
العامة والتخدیر واإلنعاش 

  )2بمستشفى الحبیب ثامر (قسط

   
 

 
70% 

 
100% 

  

بناء المخابر وبنك الدم بالمستشفى 
  معي عزیزة عثمانةالجا

     --  20%   

إحداث قسم ألمراض الكلى 
  بمستشفى المنجي سلیم بالمرسى

     --  10%   

بناء قسم العیادات الخارجیة 
بالمستشفى الجامعي سھلول بسوسة 

  )2(قسط

   
 

 
-- 

 
80% 

  

بناء قسم ألمراض الدم بالمستشفى 
  الجامعي فطومة بورقیبة بالمنستیر

     --  20%   

الشبكات الكھربائیة والحمایة  تجدید
من الحرائق بالمركب الصحي 

  بجبل الوسط

   
 

 
30% 

 
80% 

  

إعادة بناء قسم إبن النفیس 
الرحمان مامي  بمستشفى عبد

  بأریانة

   
 

 
- 

 
40% 

  

بناء قسم إستعجالي جدید 
بالمستشفى الجامعي الطاھر صفر 

  بالمھدیة

   
 

 
30% 

 
  في طور االنجاز  80%

النخاع العظمي لدى بناء قسم زرع 
األطفال بالمركز الوطني لزرع 

  )2النخاع العظمي (قسط

   
 

 
70% 

 
  في طور االنجاز  100%



411 
 

بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

تھیئة مصحة طب وجراحة األسنان 
  )2بالمنستیر (قسط

        --   

توسعة المستشفى الجھوي بزغوان 
  (دراسات)

        --   

توسعة المستشفى الجھوي 
دراسات (أقسام  -بالقصرین 

األعصاب والغدد  أمراض
  والسكري والجلدة)

   

 

 

 

 

  في طور الدراسات -- 

تھیئة وتھذیب أقسام مركز التولید 
  ببنزرت وتجدید الشبكات الفنیة

  في طور الدراسات  20%  -     

بناء قسم للتولید وأمراض النساء 
  بالمستشفى الجھوي بسیدي بوزید

  في طور الدراسات --        

ألشعة بناء وحدة للمعالجة با
  بالمستشفى الجھوي بقابس

        --   

إحداث مركز إقلیمي لنقل الدم 
  بمدنین

في مرحلة اإلعالن عن  --        
  طلب العروض

بناء مستشفى جھوي صنف "ب" 
  بسبیطلة

انطلقت األشغال منذ   80%  30%     
  2016ماي شھر 

بناء المستشفى الجھوي بقلعة سنان 
  )2(قسط

     10%  100%   

وتأھیل جناح أمراض القلب تھیئة 
الرحمان  والشرایین بمستشفى عبد

  مامي بأریانة

   
 

 
60% 

 
100% 

  

بناء قسم جدید للعیادات الخارجیة 
الرحمان مامي  بمستشفى عبد

  بأریانة

   
 

 
80% 

 
100% 

  

توسعة مركز اإلصابات والحروق 
  البلیغة ببن عروس

  في طور الدراسات 10%       
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بیان المشاریع و البرامج حسب 
 المحتوى المادي الفصول

  اإلنجازات المادیة إلى غایة
31/12/2015 

المنتظرة إلى غایة  تاإلنجازا
31/12/2016 

وقعة إلى غایة المت تاإلنجازا
 مالحظات 31/12/2017

نسبة  المحتوى المادي
نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز

نسبة  المحتوى المادي اإلنجاز
 اإلنجاز

الجرثومیة  توسعة مخابر التحالیل
  بمستشفى شارل نیكول

       --   

بناء قسم إستعجالي بمركز التولید 
  وطب الرضیع بتونس

     20%  80%   

إحداث وحدة لتصفیة الدم 
بالمستشفى الجامعي الھادي شاكر 

  بصفاقس

   
 

 
80% 

 
100% 

  

تھیئة وتوسعة معھد محمد القصاب 
  بقصرالسعید

       10%   

فرحات  تأھیل المستشفى الجامعي
  )2حشاد بسوسة (قسط

     -  20%   

تھیئة الشبكات الفنیة بالمستشفى 
  الجامعي فرحات حشاد بسوسة

     40%  80%   

تعویض وتعزیز التجھیزات الطبیة 
الثابتة والشبكات الفنیة بمستشفى 

  سھلول بسوسة

   
 

 
40% 

 
80% 
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